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ผลของการพกัแบบไมมกีจิกรรมการเคลื่อนไหวรวมกับการใชความเย็น  
การยืดเหยียดกลามเนื้อแบบอยูกับที่ และการเดินจงกรม ที่มีตออัตราการเตนของหัวใจ  

และอัตราการรับรูความเหนื่อย ภายหลังการวิง่บนลูวิ่ง 30 นาท ี
Effect of Passive Rest Combine with Cooling Treatment, 

Static Stretching and Walking Meditation on Heart Rate and Rating Perceived Exertion  
after 30 Minute of Treadmill Running 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลของการพักแบบไมมีกิจกรรมการเคลื่อนไหว

รวมกับการใชความเย็น การยืดเหยียดกลามเนื้อแบบอยูกับที่ และการเดินจงกลม ที่สงผลตออัตราการเตนของ

หัวใจและอัตราการรับรูความเหนื่อยหลังจากการวิ่งบนลูวิ่ง 30 นาที กลุมตัวอยางเปนนิสิตชายคณะวิทยาศาสตร

การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยไดมาจากการสุมอยางงาย จํานวน 10 คน กลุมตัวอยางทําการทดลอง

โดยการวิ่งบนลูวิ่ง 30 นาที ที่ระดับความหนักที่ 70%ของอัตราการเตนหัวใจสูงสุด หลังจากนั้นทําการฟนตัว 3 วิธี 

โดยใชวิธีการพักแบบไมมีกิจกรรมการเคลื่อนไหวรวมกับการใชความเย็น การยืดเหยียดกลามเนื้อแบบอยูกับที่ 

และการเดินจงกลม บันทึกอัตราการเตนของหัวใจและคาคะแนนความเหนื่อยของผูทดลองขณะฟนตัวในนาทีที่ 0 

5 10 และ 15 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะหความแปรปรวน

รูปแบบการทดลองวัดซ้ําแบบมิติเดียว และเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูโดยวิธีของ Tukey กําหนดความ

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ผลการวิจัย พบวา อัตราการเตนของหัวใจขณะฟนตัวทั้งสามวิธีในชวงเวลาตาง ๆ แตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยวิธีที่การพักแบบไมมีกิจกรรมการเคลื่อนไหวรวมกับการใชความเย็น สงผล

ตอการลดลงของอัตราการเตนของหัวใจไดดีที่สุด รองลงมาคือการเดินจงกลมและการยืดเหยียดกลามเนื้อ 

ตามลําดับ 
 

คําสําคัญ : การพักแบบไมมีกิจกรรมการเคลื่อนไหวรวมกับการใชความเย็น  การยืดเหยียดกลามเนื้อแบบอยูกับที่   

  การเดินจงกรม  อัตราการเตนของหัวใจ คาคะแนนความเหนื่อย 

 
ABSTRACT 

The purposes of this study were to study and contrast the effect of passive rest with cooling 

treatment, static stretching and walking meditation on heart rate and RPE after 30 minute of treadmill 

running. The samples consisted of a simple random sampling selection of 10 male athletes aged 18-

20 years from Faculty of Sports Science, Kasetsart University. All subjects were running 30 minutes 

                                                 
1 คณะวิทยาศาสตรการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ.นครปฐม 73140 
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on a treadmill at 70% of HR max . All of them were required into 3 protocols of recovery which 

included passive rest with cooling treatment, static stretching and walking meditation. Heart rate (HR) 

and rating of perceived exertion (RPE) of recovery period was measures at 0, 5, 10 and 15 minutes. 

Data were statistically analyzed using mean, standard deviation, one-way analysis of variance with 

repeated measure, and multiple comparison (Tukey’s) method at p <0 .05. 

The results showed that significant differences (p<0.05.) were observed for heart rate in 

among the three recoveries. The passive rest with cooling treatment were found to be better than the 

walking meditation and static stretching, respectively.  
 

Key Words : Passive rest with cooling treatment, Static stretching, Walking meditation, Heart rate and Rating of perceived 

exertion 
 

บทนํา 
 ในปจจุบันประชาชนไดหันมาใหความสําคัญกับการออกกําลังกายกันมากขึ้นเพื่อใหรางกายมีสุขภาพ 

และสมรรถภาพทางกายที่ดี สามารถทํากิจกรรมหรือทํากิจวัตรประจําวันไดอยางเต็มที่  โดยทั่วไปการออกกําลัง

กายเพื่อสุขภาพประกอบดวยการออกกําลังกายแบบแอโรบิค การออกกําลังกายดวยแรงตาน และการออกกําลัง

กายเพื่อพัฒนาความออนตัว (ACSM, 2006)  

การวิ่งเปนกิจกรรมการออกกําลังกายแบบแอโรบิคประเภทหนึ่งที่นิยมใชกันอยูทั่วไป โดย Heyward 

(2002) รายงานวา การออกกําลังกายแบบแอโรบิคเพื่อที่จะพัฒนาความอดทนของระบบหัวใจไหลเวียนเลือดได

นั้น รูปแบบของโปรแกรมการออกกําลังกายที่กําหนดจะตองใชระดับความหนัก 70-85% ของอัตราการเตนของ

หัวใจสูงสุด ระยะเวลา 30-45 นาที และใชความถี่ในการออกกําลังกายเทากับ 3-5 วัน/สัปดาห  อยางไรก็ดีการ

ออกกําลังกายรูปแบบดังกลาว เปนการออกกําลังกายที่ตอเนื่องและใชระยะเวลายาวนาน ดังนั้นจึงมักจะมีอาการ

เมื่อยลาในขณะออกกําลังกายหรือภายหลังหยุดการออกกําลังกายอยูเสมอ  โดยเฉพาะในผูที่เร่ิมตนออกกําลัง

กายหรือผูที่มีสมรรถภาพทางกายอยูในระดับต่ํา  ซึ่งสาเหตุหนึ่งของอาการเมื่อยลาที่เกิดขึ้นนั้น เกิดจากขณะออก

กําลังกาย รางกายจะมีการใชพลังงาน ซึ่งจะมีกรดแลคติกที่เกิดจากขบวนเคมีที่ใชสําหรับการสันดาปพลังงานใน

รางกายเกิดขึ้น ทําใหรางกายเกิดอาการปวดเมื่อยบริเวณกลามเนื้อสวนตาง ๆ  ซึ่งหากรางกายสามารถจัดการกับ

อาการเมื่อยลาไดอยางถูกวิธีแลว จะทําใหสามารถหายจากอาการปวดเมื่อยและกลับมาสูภาวะปกติไดเร็วขึ้น ทํา

ใหสามารถที่จะออกกําลังกายหรือเลนกีฬาในครั้งตอไปได (พรพล. 2547) 

การฟนตัวภายหลังการออกกําลังกายเปนวิธีการอยางหนึ่งที่จะทําใหรางกายสามารถกลับเขาสูภาวะ

ปกติอันเนื่องมาจากความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลาได  โดยทั่วไป วิธีการฟนตัวภายหลังการออกกําลังกายมีอยูหลาย

วิธี (อําพร, 2544) ซึ่งในปจจุบันผูที่ออกกําลังกายทั่วไป มักไมไดใหความสําคัญในเรื่องดังกลาวเทาที่ควร จึงเปน

สาเหตุสําคัญประการหนึ่งที่ทําใหผลของการออกกําลังกายไมประสบผลสัมฤทธิ์เทาที่ควร โดยการศึกษาเกี่ยวกับ

การฟนตัวภายหลังการออกกําลังกายนั้นจะสามารถศึกษาจากระดับการลดลงหรือการเปลี่ยนแปลงของตัวแปร

ทางสรีรวิทยาซึ่งไดแก ระดับความเขมขนของกรดแลคติก อัตราการใชออกซิเจน อัตราการการเตนของหัวใจ และ

อัตราการรับรูเหนื่อย เปนตน (Power Howley,2001) ซึ่งหากตัวแปรดังกลาวลดลงไดเร็วมากเทาไหร การฟนตัว

ภายหลังการออกกําลังกายก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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ในงานวิจัยครั้งนี้ คณะผูวิจัยไดมุงเนนที่จะศึกษาวิธีการทําใหรางกายฟนตัวภายหลังการออกกําลังกาย

แบบแอโรบิคโดยการวิ่งบนลูกลที่ความหนัก 70% ของอัตราการเตนของหัวใจสูงสุดเปนระยะเวลา 30 นาที โดย

เลือกรูปแบบการฟนตัวที่แตกตางกันมา  3 วิธี คือ การพักแบบไมมีกิจกรรมการเคลื่อนไหวรวมกับการใชความ

เย็น การยืดเหยียดกลามเนื้อแบบอยูกับที่ และการเดินจงกรม ซึ่งวิธีการเหลานี้สามารถนําไปใชไดงาย ทําได

ดวยตนเอง มีความปลอดภัย และสามารถทําไดไมจํากัดสถานที่ โดยวัตถุประสงคของการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัย

ตองการที่จะศึกษาและเปรียบเทียบวิธีการฟนตัวดวยวิธีการตางๆ ทั้ง 3 วิธีวาจะใหผลแตกตางกันอยางไร และ

วิธีการใดที่ชวยใหรางกายฟนตัวไดเร็วที่สุด โดยศึกษาจากอัตราการเตนของหัวใจและอัตราการรับรูความเหนื่อย 

ซึ่งเปนตัวแปรที่งายและสะดวกที่ผูออกกําลังกายจะนําไปใชได ซึ่งผลของการวิจัยที่ได จะเปนประโยชนสําหรับผูที่

ออกกําลังกายจะไดนําไปเลือกใชใหเหมาะสมตอไปได 

 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อศึกษาอัตราการเตนของหัวใจและอัตราการรับรูความเหนื่อยจากการฟนตัวภายหลังการออก

กําลังกายโดยการวิ่งบนลูกล 30 นาที โดยวิธีการพักแบบไมมีกิจกรรมการเคลื่อนไหวรวมกับการใชความเย็น การ

ยืดเหยียดกลามเนื้อแบบอยูกับที่ และการเดินจงกรม  

2. เพื่อเปรียบเทียบอัตราการเตนของหัวใจจากการฟนตัวภายหลังการออกกําลังกายโดยการวิ่งบนลูกล 

30 นาที โดยวิธีการพักแบบไมมีกิจกรรมการเคลื่อนไหวรวมกับการใชความเย็น การยืดเหยียดกลามเนื้อแบบอยู

กับที่ และการเดินจงกรม  

 

วิธีการ 
กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนิสิตชายคณะวิทยาศาสตรการกีฬา อายุ 18-21 ป ซึ่งไดมาโดย

วิธีการการสุม จํานวน 10 คน จากกลุมนิสิต 60 คน และผานเงื่อนไขของการคัดเลือกดังตอไปน้ี 

1. เปนผูที่มีการออกกําลังกายอยางตอเนื่องกอนการทดลองอยางนอย 3 เดือน 

2. เปนผูที่มีสุขภาพรางกายและจิตใจสมบูรณแข็งแรง และไมมีประวัติของการเปนโรครายแรงหรือไดรับ

การบาดเจ็บอยางรุนแรง ที่เปนอุปสรรคตอการเขารวมทําวิจัย ซึ่งทั้งนี้ตองผานการตรวจสอบ กอนเขารวมการ

ทดลองในการวิจัย 

  
วิธีดําเนินการทดลอง 

1. อธิบายวิธีการและขั้นตอนตาง ๆ ในการทดลองแกกลุมตัวอยางทั้ง 10 คน  

2. สัปดาหแรก ใหกลุมตัวอยางวิ่งบนลูวิ่ง ที่ความหนัก 70% ของ HR max เปนเวลา 30 นาที หลังจาก

นั้นใหทําการพักแบบไมมีกิจกรรมการเคลื่อนไหวรวมกับการใชความเย็น โดยจะผาเย็นที่แชอยูในถังน้ําแข็งที่มี

อุณหภูมิ 5 – 10 องศาเซลเซียส เช็ดบริเวณลําตัว แขนและขาเพื่อลดอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นภายในรางกายรวมกับ

นั่งพักโดยไมมีกิจกรรมการเคลื่อนไหว  เปนเวลา 15 นาที แลวทําการบันทึกอัตราการเตนของหัวใจและอัตราการ

รับรูความเหนื่อย (0-10 สเกล) ในนาทีที่ 0,5,10,และ 15 ตามลําดับ 
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3. สัปดาหที่สอง ใหกลุมตัวอยางวิ่งบนลูที่ความหนัก 70% ของ HR max เปนเวลา 30 นาที หลังจากนั้น

ใหกลุมตัวอยางทําการการยืดเหยียดกลามเนื้อแบบอยูกับที่ ตามรูปแบบที่ผูวิจัยสรางขึ้นจํานวน 15 ทา เปนเวลา 

15 นาที แลวทําการวัดอัตราการเตนของหัวใจและอัตราการรับรูความเหนื่อย ในนาทีที่ 0,5,10,และ 15 

ตามลําดับ 

4. สัปดาหที่สาม ใหกลุมตัวอยางวิ่งบนลูที่ความหนัก 70% ของ HR max เปนเวลา 30 นาที หลังจากนั้น

ใหทําการเดินจงกรมตามโปรแกรมที่ผูวิจัยกําหนดขึ้น เปนเวลา 15 นาที แลวทําการวัดอัตราการเตนของหัวใจ

และอัตราการรับรูความเหนื่อย ในนาทีที่ 0,5,10,และ 15 ตามลําดับ 

5. การศึกษาแตละวิธีจะเวนระยะหางกันอยางนอย 1 สัปดาห โดยดําเนินการทดลอง ณ ศูนยออกกําลัง

กาย คณะวิทยาศาสตรการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ในชวงเวลา 6.00 – 7.00 น.  

 
การใชสถติิสําหรับการวิเคราะหขอมูล 
 1. คํานวณหาคาเฉลี่ย (mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของอัตราการเตน

ของหัวใจและอัตราการการรับรูความเหนื่อยจากการฟนตัวภายหลังการออกกําลังกายโดยวิธีการตาง ๆ  

 2. วิเคราะหความแปรปรวนรูปแบบการทดลองซ้ําแบบมิติเดียว (one way analysis of variance with 

repeated measure) เพื่อทดสอบความแตกตางของอัตราการเตนของหัวใจ ระหวางรูปแบบวิธีการฟนตัวทั้ง 3 วิธี 

ภายหลังการออกกําลังกายในนาทีตาง ๆ ไดแก นาทีที่ 0, 5, 10 และ 15 และเพื่อทดสอบความแตกตางของการ

เปล่ียนแปลงของอัตราการเตนของหัวใจภายหลังการออกกําลังกายในนาทีตาง ๆ ไดแก นาทีที่ 0, 5, 10 และ 15 

ในแตรูปแบบของการฟนตัว 

4. เปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูภายหลังการวิเคราะหความแปรปรวนโดยใชวิธีของ Tukey 

5. กําหนดระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

ผลการวิจัยและวิจารณ 
 การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการทดลองโดยใชรูปแบบการพักแบบไมมีกิจกรรมการเคลื่อนไหวรวมกับ

การใชความเย็น การยืดเหยียดกลามเนื้อแบบอยูกับท่ี และการเดินจงกรมเปนเวลา 15 นาทีภายหลังจากการออก

กําลังกายโดยการวิ่งบนลูวิ่งที่ระดับความหนัก 70 % ของอัตราการเตนของหัวใจสูงสุด เปนเวลา 30 นาที โดย

ผลการวิจัยสรุปไดจากตารางตอไปน้ี 
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ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบอัตราการเตนของหัวใจระหวางวิธีการฟนตวัทั้ง 3 วิธี ภายหลังการออกกําลังกาย 

ในนาทีตาง ๆ  
 

รูปแบการฟนตวั 

วิธีที่ 1 @ วิธีที่ 2 @ วิธีที่ 3 @ 

อัตราการเตน 

ของหัวใจ 

นาทีที่ การยืดเหยียดกลามเนื้อ

แบบอยูกับท่ี 

การพักแบบไมมีกิจกรรมการ

เคลื่อนไหวรวมกับใชความเย็น 

การเดินจงกรม 

นาทีที่ 0 @@ 142.80 ± 3.74 143.30 ± 3.56 142.4 ± 4.40 

นาทีที่ 5 @@ 116.00 ± 3.06 a  99.2 ± 5.88 *,a 102.7 ± 6.27  *,a 

นาทีที่ 10 @@ 107.6 ± 6.06 a.b 88.0 ± 4.88 *,a,b 98.90 ± 6.24 *,#,a,b 

นาทีที่ 15 @@ 95.4 ± 4.88 a,b,c 84.00 ± 4.19 *,a,b,c 93.20 ± 5.20 #,a,b,c 

หมายเหตุ แสดงขอมูลเปน ⎯X ± S.D.   
@ เปรียบเทียบความแตกตางระหวางวิธีการฟนตัว 
@@  เปรียบเทียบความแตกตางในแตละชวงเวลา 
* แตกตางจากวธิีที่ 1 อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 # แตกตางจากวิธีที่ 2 อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
a แตกตางจากนาทีที่ 0 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
b แตกตางจากนาทีที่ 5 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
c แตกตางจากนาทีที่ 10 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

จากตารางเมื่อเปรียบเทียบระหวางวิธีในนาทีตาง ๆ พบวา หลังการทดลองในนาที่ 0 อัตราการเตนของ

หัวใจภายหลังการออกกําลังกายไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  

 หลังการทดลองนาทีที่ 5 อัตราการเตนของหัวใจภายหลังการออกกําลังกายจากวิธีการพักแบบไมมี

กิจกรรมการเคลื่อนไหวรวมกับการใชความเย็นและการเดินจงกรมแตกตางจากการยืดเหยียดกลามเนื้อแบบอยู

กับที่ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   หลังการทดลองนาทีที่ 10 อัตราการเตนของหัวใจภายหลังการออก

กําลังกายจากวิธีการพักแบบไมมีกิจกรรมการเคลื่อนไหวรวมกับใชความเย็นและการเดินจงกรมแตกตางจากการ

ยืดเหยียดกลามเนื้อแบบอยูกับที่อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และการเดินจงกรมแตกตางกับวิธีการพัก

แบบไมมีกิจกรรมการเคลื่อนไหวรวมกับการใชความเย็นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และหลังการ

ทดลองนาทีที่ 15 อัตราการเตนของหัวใจภายหลังการออกกําลังกายจากวิธีการพักแบบไมมีกิจกรรมการ

เคลื่อนไหวรวมกับการใชความเย็นแตกตางจากการยืดเหยียดกลามเนื้อแบบอยูกับที่อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 และการเดินจงกรมแตกตางกับวิธีการพักแบบไมมีกิจกรรมการเคลื่อนไหวรวมกับการใชความเย็น

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0 .05 

และจากตารางเมื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของอัตราการเตนของหัวใจในนาทีตาง ๆ จากการฟน

ตัวดวยโดยวิธีการตาง ๆ พบวา การเปลี่ยนแปลงของอัตราการเตนของหัวใจจากวิธีการยืดเหยียดกลามเนื้อแบบ
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อยูกับที่  วิธีการพักแบบไมมีกิจกรรมการเคลื่อนไหวรวมกับใชความเย็นและวิธีการเดินจงกรม ในนาทีที่ 5 10 และ 

15 แตกตางจากนาทีที่ 0 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   นาทีที่ 10 และ15 แตกตางจากนาทีที่ 5 อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และในนาทีที่ 15 แตกตางกันจากนาทีที่ 10 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 

 

ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราการรับรูความเหนื่อย   

 

รูปแบการฟนตวั 

วิธีที่ 1 วิธีที่ 2 วิธีที่ 3 

อัตราการรับรู

ความเหนื่อย  

นาทีที่ การยืดเหยียดกลามเนื้อ

แบบอยูกับที ่

การพักแบบไมมีกิจกรรมการ

เคลื่อนไหวรวมกับใชความ

เย็น 

การเดินจงกรม 

นาทีที่ 0 2.70 ± 1.34 3.40 ± 1.58 3.10 ± 1.60 

นาทีที่ 5 1.30  ± 1.99 0.25 ± 0.35 1.40 ± 1.15 

นาทีที่ 10 0.30  ±  0.26 0.00 ± 0.00 0.35 ± 0.41 

นาทีที่ 15 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 

หมายเหตุ แสดงขอมูลเปน ⎯X ± S.D.   

 

จากตารางแสดงใหเห็นวา รูปแบบการพักในแบบการยืดเหยียดกลามเนื้ออยูกับท่ี รูปแบบการพักแบบไม

มีกิจกรรมการเคลื่อนไหวรวมกับใชความเย็น และการเดินจงกรม มีอัตราการรับรูความเหนื่อยในนาทีที่ 0 เทากับ 

2.70 ± 1.34, 3.40 ± 1.58 และ 3.10 ± 1.60 ตามลําดับ ในนาทีที่ 5 เทากับ 1.30  ± 1.99, 0.25 ± 0.35 และ 

1.40 ± 1.15 ตามลําดับ ในนาทีที่ 10 เทากับ  0.30  ±  0.26 , 0.00 ± 0.00  และ 0.35 ± 0.41  ตามลําดับ และใน

นาทีที่ 15 เทากับ 0.00 ± 0.00 , 0.00 ± 0.00 และ 0.00 ± 0.00 ตามลําดับ 
 
วิจารณผลการวิจัย 

การฟนตัวภายหลังการออกกําลังกายโดยวิธีการตาง ๆ ที่คณะผูวิจัยไดเลือกมาทําการวิจัยครั้งนี้ เปนวิธี

ที่มีการศึกษาแลวพบวา สามารถใชฟนตัวของรางกายไดเปนอยางดี โดยแตละวิธีจะมีขอดีแตกตางกันไป จากผล

การทดลองที่ไดผลสรุปออกมาวา วิธีการพักแบบไมมีกิจกรรมการเคลื่อนไหวรวมกับการใชความเย็น ทําใหอัตรา

การเตนของหัวใจลดลงเร็วที่สุด เหตุผลที่ทําใหวิธีนี้ไดผลดีที่สุดก็เนื่องจากโดยปกติอัตราการเตนของหัวใจจะถูก

ควบคุมโดยระบบประสาทอัตโนมัติผานการทํางานของระบบพาราซิมพาเทติก เมื่อรางกายไดรับความเย็นเปน

การกระตุนของระบบพาราซิมพาเทติกที่สวนปลายทําใหหลอดเลือดผิวหนังหดตัว ความดันหลอดเลือดแดง

เพิ่มขึ้นเปนสาเหตุให arterial barorecepter สงกระแสประสาทเพื่อใหรางกายมีการปรับตัวโดยการกระตุนการ

ทํางานของระบบพาราซิมพาเทติกผาน baroreflex จึงทําใหอัตราการเตนของหัวใจลดลง นอกจากนี้ผลของการ

หดตัวสลับกับการคลายตัวของหลอดเลือดทําใหความเขมขนของ catecholamine plasma เพิ่มขึ้นสงผลตอการ
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หลั่ง adrenaline ลดลงขณะที่หลั่ง noradrenalin เพิ่มขึ้นทําใหอัตราการเตนของหัวใจลดลงอีกดวย (จิตรดา

,2552) หรืออีกทางหนึ่งคือ การใชความเย็นหรือการไดสัมผัสกับความเย็นนั้นชวยลดอุณหภูมิบริเวณผิวหนังที่

สัมผัสกับความเย็นสงผลใหอัตราการไหลเวียนเลือดที่ผิวหนังสวนนั้นลดลงจึงเปนการเพิ่มอัตราการไหลเวียน

เลือดที่สวนกลางและสงเลือดไปเลี้ยงที่กลามเนื้อเพิ่มมากขึ้นอยางเพียงพอ หัวใจจึงไมจําเปนตองบีบตัวเพื่อสง

เลือดไปยังกลามเนื้อที่ทํางานทําใหลดอัตราการเตนของหัวใจ อีกทั้งความเย็นชวยเพิ่มปริมาณเลือดในการบีบตัว

ของหัวใจ 1 ครั้ง (stroke volume) และเพิ่มความสามารถในการกระจายตัวของออกซิเจนในเนื้อเยื่อ เปนผลให

อัตราการเตนของหัวใจลดลง 7 ครั้งตอนาทีเมื่ออุณหภูมิเลือดลดลง 1 องศาเซลเซียส (มาณพ,2539) 

สวนการเดินจงกรม เปนวิธีการฟนตัวที่สามารถลดอัตราการเตนของหัวใจไดดีรองจากการพักแบบไมมี

กิจกรรมการเคลื่อนไหวรวมกับการใชความเย็น  ซึ่งการเดินจงกรมเปนวิธีที่รางกายไดมีการเคลื่อนไหวอยางชา ๆ 

และตองมีการใชสมาธิ มีการกําหนดลมหายใจในการที่จะเดินแตละกาว เมื่อมีการกําหนดลมหายใจก็จะทําใหมี

สมาธิ เมื่อจิตใจมีสมาธิก็อาจจะสงผลทําใหอัตราการเตนของหัวใจลดลงได (มนตชัย, 2551)  นอกจากนั้นการ

เดินจงกรมทําใหรางกายสามารถฟนตัวไดเนื่องจากเปนกิจกรรมการเดินที่ความหนักระดับต่ํา ทําใหมีการนํา

เลือดและออกซิเจนไปเลี้ยงกลามเนื้อที่หดตัวไดเร็วขึ้น  ขณะเดียวกันยังชวยเรงการเคลื่อนยายของเสียตาง ๆ 

ออกจากรางกายได  เมื่อมีออกซิเจนเขามาจะไปจับกับกรดแลคติก ทําใหเกิดขบวนการออกซิเดชั่น เปล่ียนเปน

กรดพลัยรูวิค แลวจึงเปล่ียนเปนคารบอนไดออกไซดและน้ํา  ทําใหกรดแลคติคสามารถเคลื่อนยายจาก

รางกายได (ชูศักดิ์ และกันยา, 2536) แตอยางไรก็ดี เนื่องจากการเดินจงกรมเปนการฟนตัวที่มีกิจกรรมการ

เคลื่อนไหว  ดังนั้นอัตราการเตนของหัวใจภายหลังการออกกําลังกายจึงลดไดชากวาการพักแบบไมมี

กิจกรรมการเคลื่อนไหวรวมกับการใชความเย็น 

สําหรับวิธีการยืดเหยียดกลามเนื้อแบบอยูกับที่ เปนการปฏิบัติโดยใชหลักการยืดกลามเนื้อออกอยาง

ชา ๆ และใหยืดจนถึงชวงสุดทายของการเคลื่อนไหวและคางไว แลวผอนคลายกลามเนื้อ ลักษณะดังกลาวทํา

ใหมีการไหลเวียนเลือดไปยังกลามเนื้อที่ไดรับการยืดเพิ่มมากขึ้น ชวยใหกลามเนื ้อไดร ับออกซิเจนและ

สารอาหารตางๆ  ในอัตราที่เร็ว เปนผลใหรางกายสามารถฟนตัวเขาสูภาวะปกติได ระดับความเขมขนของกรด

แลคติก รวมถึงอัตราการเตนของหัวใจจึงลดลง (อําพร, 2544)  อยางไรก็ดีเมื่อเปรียบเทียบอัตราการเตนของหัวใจ

ภายหลังการออกกําลังกายทั้งสามวิธีแลวพบวา อัตราการเตนของหัวใจภายหลังการออกกําลังกายจากการการ

ยืดเหยียดกลามเนื้อจะมีอัตราลดที่ชาที่สุด อาจเนื่องจากการยืดเหยียดกลามเนื้อแบบอยูกับท่ีสามารถเพิ่ม

ปริมาณการไหลเวียนเวียนไดเฉพาะสวนที่ไดรับการยืดเทานั้นจึงทําใหอัตราการไหลเวียนของเลือดที่ไปเลี้ยง

กลามเนื้อภายหลังการออกกําลังกายจึงมีประสิทธิภาพนอยการเดินจงกรม เปนผลใหอัตราการเตนของหัวใจจึง

ลดลงในอัตราที่ชากวา 

นอกจากนั้น ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาการฟนตัวของรางกายโดยใชอัตราการรับรูความเหนื่อยเขา

รวมดวย โดยจากผลการวิจัยพบวาการฟนตัวภายหลังการออกกําลังกายโดยใชอัตราการรับรูความเหนื่อยจะมี

ลักษณะเชนเดียวกับผลที่ไดจากการใชอัตราการเตนของหัวใจ คือ แนวโนมในการลดลงของอัตราการรับรูความ

เหนื่อยภายหลังการออกกําลังกายจากวิธีการพักแบบไมมีกิจกรรมการเคลื่อนไหวรวมกับใชความเย็นลดลงมาก

ที่สุด รองลงมา คือ การเดินจงกรมและการยืดเหยียดกลามเนื้อแบบอยูกับที่ตามลําดับ ทั้งนี้เนื่องจากอัตราการ

รับรูความเหนื่อยจะมีความสัมพันธกับอัตราการเตนของหัวใจในเชิงบวก  โดยโครงสรางของมาตรวัดอัตราการรับรู
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ความเหนื่อยนี้ ประกอบดวยการทํางานดานสรีรจิตวิทยา ซึ่งเปนสมมติฐานที่มีความสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง

ขั้นพื้นฐานทางสรีรวิทยา คือเมื่อออกกําลังกายหรือปฏิบัติกิจกรรมที่มีความหนักเพิ่มขึ้น คาของอัตราการรับรู

ความเหนื่อยก็จะมีคาสูงขึ้นดวย หรือเมื่อลดระดับความหนักของกิจกรรมลง อัตราการรับรูความเหนื่อยก็ลดลง

เชนเดียวกัน (Borg,1998) ดังนั้นการที่อัตราการเตนของหัวใจซึ่งเปนตัวแปรทางสรีรวิทยามีความสัมพันธกับ

อัตราการรับรูความเหนื่อย จึงทําใหการฟนตัวที่ไดจากการใชอัตราการรับรูความเหนื่อยมีลักษณะที่ใกลเคียงกับ

ผลที่ไดจากการใชอัตราการเตนของหัวใจดวยเชนเดียวกัน  

 

สรุปผล 
จากการศึกษาผลของการฟนตัวโดยวิธีการพักแบบไมมีกิจกรรมการเคลื่อนไหวรวมกับการใชความเย็น 

การยืดเหยียดกลามเนื้อแบบอยูกับที่ และการเดินจงกลม ภายหลังจากออกกําลังกายโดยการวิ่งบนลูวิ่ง ที่ระดับ

ความหนัก 70% ของอัตราการเตนของหัวใจสูงสุด เปนระยะ 30 นาที พบวา การฟนตัวทั้งสามวิธีสงผลตออัตรา

การเตนของหัวใจและอัตราการรับรูความเหนื่อย ในนาทีที่ 5 10 และ15 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 

0.05 โดยวิธีการพักโดยไมมีกิจกรรมการเคลื่อนไหวรวมกับการใชความเย็นจะทําใหรางกายฟนตัวไดดีที่สุด 

รองลงมาคือ วิธีการเดินจงกรมและวิธีการยืดเหยียดกลามเนื้ออยูกับท่ี ตามลําดับ ผลการวิจัยครั้งนี้จึงเปน

ประโยชนในการเลือกวิธีการที่จะนําไปใชในการฟนตัวของรางกายภายหลังการออกกําลังกายได  
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