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การวิจยั ครั้งนีม้ ีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการฝกพลัยโอเมตริกรวมกับการ
ฝกตามโปรแกรมปกติที่มีตอปฏิกิริยาตอบสนอง (RT) และกําลัง (power output) ในกลุมนักกีฬา
เรือ 5 ฝพาย เพศชาย อายุเฉลี่ย 21.8±1.6 ป จํานวน 10 คน แบงออกเปน 2 กลุมๆ ละ 5 คน คือ
กลุมฝกพลัยโอเมตริกรวมกับการฝกตามโปรแกรมปกติและกลุมที่ฝก ตามโปรแกรมปกติอยางเดียว
ใชเวลาในการฝกซอม 8 สัปดาห ทําการทดสอบปฏิกิริยาตอบสนองโดยใชเครื่อง Choice
Reaction Time และวัดกําลัง (power output) โดยใชแขนปนจักรยานวัดงาน (arm ergometer)
ควบคุมจํานวนรอบใหอยูท ี่ 100 รอบตอนาที ที่แรงตาน 400 วัตต ปนใหนานที่สดุ เทาที่จะทําได
และคงจํานวนรอบใหไมต่ํากวา 75 รอบตอนาที บันทึกระยะเวลาทีป่ น จักรยานได เปรียบเทียบผล
กอนและหลังการฝกโดยใช Wilcoxon Signed Ranks Test และเปรียบเทียบความแตกตาง
ระหวางกลุมโดยใช The Mann-Whitney U Test ผลการศึกษาพบวากลุม ทีฝ่ กโปรแกรมปกติ
อยางเดียว และกลุมที่ฝกพลัยโอเมตริกรวมกับการฝกตามโปรแกรมปกติมีเวลาปฏิกิริยาตอบสนอง
เร็วขึ้นและมีกาํ ลังเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง
กลุมพบวาหลังการฝกซอม 8 สัปดาห เวลาปฏิกิริยาตอบสนองของกลุมนักกีฬาเรือพายที่ฝกพลัย
โอเมตริกรวมกับการฝกตามโปรแกรมปกติ มีคาลดลงไมแตกตางจากกลุมที่ฝก โปรแกรมปกติอยาง
เดียว ในเรื่องของกําลังนัน้ พบวา กลุม โปรแกรมการฝกพลัยโอเมตริกรวมกับการฝกตามโปรแกรม
ปกติ มีการเพิ่มขึ้นของระยะเวลาในการปนจักรยานมากกวา กลุมที่ฝกโปรแกรมปกติอยางเดียว
อยางมีนยั สําคัญทางสถิติ 0.01 ผลการศึกษาดังกลาวแสดงใหเห็นวาการฝกพลัยโอเมตริก 8
สัปดาหรวมกับการฝกปกติชวยพัฒนากําลังในนักกีฬาเรือ 5 ฝพายได ในขณะที่ไมมีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงปฏิกิริยาตอบสนอง
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Abstract
The aim of this study was to determine the effect of plyometric training on the
reaction time and power output of rowing athletes. Ten males of five-boat rowers with the
average age of 21.8±1.6 years old were divided equally 5 into 2 groups, ,the control
and plyometric groups, 5 persons in each group. The control group was trained with a
regular program for 8 weeks whereas the plyometric group was trained with a regular
program combining with plyometric training for the 8 week period. Before and after
training, the reaction time was determined using choice reaction time and the power
output was measured by cranking at 100 RPM at a workload of 400 Watts and the time
to maintain the cadence from 100-75 RPM was recorded. The pretest and posttest data
were compared statistically by using Wilcoxon Signed Ranks Test and differences
between groups were done by using The Mann-Whitney U Test. The result found that
both groups improved in the reaction time and the power output after training (p<0.05).
It also revealed that a reduction in the reaction time in both the control and experimental
groups but not different. In contrast, the experimental group showed significantly an
increase in the power output higher than that of the control group (p<0.01). In
conclusion, the 8 week plyometric training could be used as the adjunct program with
the regular program for the five-boat rowers to develop the power output whereas no
effects on the reaction time.

