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บทคัดยอ 

 

การวิจยัคร้ังนีม้ีวัตถุประสงค  เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการฝกพลัยโอเมตริกรวมกับการ

ฝกตามโปรแกรมปกติที่มีตอปฏิกิริยาตอบสนอง (RT) และกําลัง (power output) ในกลุมนักกฬีา

เรือ 5 ฝพาย เพศชาย อายเุฉล่ีย 21.8±1.6 ป จํานวน 10 คน แบงออกเปน 2 กลุมๆ ละ 5 คน คือ

กลุมฝกพลัยโอเมตริกรวมกบัการฝกตามโปรแกรมปกติและกลุมที่ฝกตามโปรแกรมปกติอยางเดียว 

ใชเวลาในการฝกซอม 8 สัปดาห ทําการทดสอบปฏิกิริยาตอบสนองโดยใชเคร่ือง Choice 

Reaction Time และวัดกาํลัง (power output) โดยใชแขนปนจักรยานวัดงาน (arm ergometer) 

ควบคุมจํานวนรอบใหอยูที ่ 100 รอบตอนาท ี ที่แรงตาน 400 วัตต ปนใหนานที่สุดเทาที่จะทําได 

และคงจํานวนรอบใหไมตํ่ากวา 75 รอบตอนาที บันทกึระยะเวลาท่ีปนจักรยานได เปรียบเทยีบผล

กอนและหลังการฝกโดยใช Wilcoxon Signed Ranks Test และเปรียบเทยีบความแตกตาง

ระหวางกลุมโดยใช  The Mann-Whitney U Test  ผลการศึกษาพบวากลุมทีฝ่กโปรแกรมปกติ

อยางเดียว และกลุมที่ฝกพลัยโอเมตริกรวมกับการฝกตามโปรแกรมปกติมีเวลาปฏิกิริยาตอบสนอง

เร็วข้ึนและมีกาํลังเพิ่มข้ึนอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง

กลุมพบวาหลังการฝกซอม 8 สัปดาห  เวลาปฏิกิริยาตอบสนองของกลุมนกักฬีาเรือพายที่ฝกพลัย

โอเมตริกรวมกับการฝกตามโปรแกรมปกติ มีคาลดลงไมแตกตางจากกลุมที่ฝกโปรแกรมปกติอยาง

เดียว ในเร่ืองของกําลังนัน้พบวา กลุมโปรแกรมการฝกพลัยโอเมตริกรวมกับการฝกตามโปรแกรม

ปกติ มีการเพิ่มข้ึนของระยะเวลาในการปนจักรยานมากกวา กลุมที่ฝกโปรแกรมปกติอยางเดียว 

อยางมีนยัสําคัญทางสถิติ 0.01 ผลการศึกษาดังกลาวแสดงใหเห็นวาการฝกพลัยโอเมตริก 8 

สัปดาหรวมกบัการฝกปกติชวยพัฒนากําลังในนักกฬีาเรือ 5 ฝพายได ในขณะที่ไมมีผลตอการ

เปล่ียนแปลงปฏิกิริยาตอบสนอง 
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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. 

 
 


