บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ในการแขงขันกีฬาในปจจุบันไมวาจะเปนการแขงขันกีฬาภายในประเทศหรือในระดับ
นานาชาติ ไดมีการพัฒนามาตรฐานการแขงขันขึ้นมาอยางรวดเร็ว ทั้งในดานการพัฒนาเทคนิค
การฝกซอม อุปกรณที่ใชในการแขงขัน ซึ่งเปนผลมาจากการนําเอาวิทยาศาสตรการกีฬามาใชใน
การฝ กซอมและการแข ง ขัน เพื่ อเพิ่มขี ดความสามารถของนักกีฬาใหมากขึ้น รวมทั้ง ใชในการ
ทํานายความนาจะเปนของผลการแขงขันได เรือ 5 ฝพายเปนกีฬาชนิดหนึ่งที่ไดรับความสนใจโดย
เริ่มมีการแขงขันที่แพรหลายในระดับกีฬาเยาวชน กีฬานักเรียน กีฬามหาวิทยาลัย และกีฬา
แหงชาติ ใชระยะทางในการแขงขัน 100 เมตรซึ่งใชเวลาไมเกิน 30 วินาที นักกีฬาจึงมีความ
จํา เปน อย า งยิ่ ง ที่ จ ะต อ งพั ฒ นาระบบพลัง งานแบบไมใชออกซิ เ จนให มี ประสิ ท ธิ ภาพ เพื่อดึ ง
พลังงานที่เก็บสะสมเอาไวออกมาใชไดอยางรวดเร็ว ควบคูไปกับการพัฒนาทักษะในการพายที่ดี
เพื่อนําไปสูความเปนเลิศในการแขงขัน เนื่องจากเปนกีฬาคอนขางใหมและจัดการแขงขันเฉพาะใน
ประเทศไทย งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนากีฬาชนิดนี้จึงมีนอยมาก การฝกพลัยโอเมตริกเปน
รูปแบบการฝกที่นิยมใชในการพัฒนาความสามารถในการออกกําลังกายแบบไมใชออกซิเจน
เนื่องจากชวยพัฒนาทั้งระบบประสาทและระบบกลามเนื้อใหมีการทํางานประสานสัมพันธกันไดดี
ขึ้นโดยเพิ่มความสามารถในการระดมพลของหนวยยนต (increase motor unit recruitment) และ
เพิ่มการนําสัญญาณประสาทไดดีขึ้น (increase nerve conduction velocity) ทําใหกลามเนื้อ
สามารถหดตัวไดเร็วและแรงเพิ่มมากขึ้นหรืออีกนัยหนึ่งก็คือมีกําลังเพิ่มขึ้น ดังนั้นการฝกพลัยโอ
เมตริกจึงนาจะเปนประโยชนตอการพัฒนากีฬาเรือ 5 ฝพายไดเปนอยางดี เนื่องจากการแขงขัน
เพื่อใหไดชัยชนะนั้น นักกีฬาจําเปนตองมีการฝกทักษะและเทคนิคเฉพาะของกีฬารวมทั้งตอง
พัฒนาความแข็งแรงของกลามเนื้อและมีการประสานสัมพันธกันที่ดีระหวางระบบประสาทและ
กลามเนื้อ
จากที่ม าดัง กลา ว จึง เป น ที่ ม าของการศึก ษาถึง ผลการฝ ก พลัยโอเมตริก ที่มีตอ เวลา
ปฏิกิริยาตอบสนอง (reaction time) และกําลัง (power output) โดยหาแนวคิดและแนวปฏิบัติใน
การสรางโปรแกรมการฝกพลัยโอเมตริกซึ่งมีลักษณะการยืดตัวออกของกลามเนื้อและหดสั้นเขา
อยางรวดเร็วเพื่อใหสอดคลองกันกับรูปแบบการพายเรือจริง เพื่อนํามาฝกรวมกับการฝกตาม

2

โปรแกรมปกติเพื่อพัฒนาความเร็วในการพาย โดผานการพัฒนาการประสานสัมพันธกันระหวาง
ระบบประสาทและกลามเนื้อรวมทั้งเพิ่มความสามารถในการสะสมแหลงพลังงานแบบไมใชอกกซิ
เจนในนักกีฬา
วัตถุประสงคของการศึกษา
1.เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการฝกพลัยโอเมตริกรวมกับการฝกตามโปรแกรมปกติที่มีตอ
เวลาปฏิกิริยาตอบสนอง (reaction time) และกําลัง (power output) ภายหลังการฝก 8 สัปดาห
2.เพื่ อ ศึ ก ษาผลของการฝ ก ตามโปรแกรมปกติ เ พี ย งอย า งเดี ย วที่ มี ต อ เวลาปฏิ กิ ริ ย า
ตอบสนอง (reaction time) กําลัง (power output) ในนักกีฬาเรือ 5 ฝพาย ภายหลังการฝก 8
สัปดาห
3.เพื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของเวลาปฏิกิริยาตอบสนอง (reaction time) กําลัง
(power output) ระหวางกลุมฝกพลัยโอเมตริกรวมกับการฝกตามโปรแกรมปกติ และผลของการ
ฝกตามโปรแกรมปกติเพียงอยางเดียว ในนักกีฬาเรือ 5 ฝพาย ภายหลังการฝก 8 สัปดาห
สมมติฐานการศึกษา
1. ภายหลังการฝกพลัยโอเมตริกรวมกับการฝกตามโปรแกรมปกติเปนเวลา 8 สัปดาห
นักกีฬาเรือ 5 ฝพายมีเวลาปฏิกิริยาตอบสนอง (reaction time) ลดลง และ กําลัง (power output)
เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ
2. ภายหลังการฝกตามโปรแกรมปกติเพียงอยางเดียวเปนเวลา 8 สัปดาห นักกีฬาเรือ 5
ฝพายมีเวลาปฏิกิริยาตอบสนอง (reaction time) ลดลง และ กําลัง (power output) เพิ่มขึ้นอยาง
มีนัยสําคัญ
3.กลุมนักกีฬาเรือ 5 ฝพายที่ฝกพลัยโอเมตริกรวมกับการฝกตามโปรแกรมปกติมีนกั กีฬา
เรือ 5 ฝพายมีการลดลงของเวลาปฏิกิริยาตอบสนอง (reaction time) มีการเพิ่มขึ้นของของและ
กําลัง (power output) เพิ่มขึน้ มากกวากลุมทีฝ่ กตามโปรแกรมปกติเพียงอยางเดียวอยางมี
นัยสําคัญ
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ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตของการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาผลของการฝกพลัยโอเมตริกรวมกับการฝกตามโปรแกรม
ปกติ ระยะเวลา 8 สัปดาห ที่มีตอ เวลาปฏิกิริยาตอบสนอง (reaction time) และกําลัง (power
output)
กลุมตัวอยาง
กลุมนักกีฬาเรือ 5 ฝพาย มหาวิทยาลัยเชียงใหม และสถาบันการพละศึกษาวิทยาเขต
เชียงใหม อายุระหวาง 19 – 25 ป จํานวน 10 คน
แบงนักกีฬาออกเปน 2 กลุม กลุม ละ 5 คน
กลุมที่ 1 เปนกลุมควบคุม ทําการฝกตามโปรแกรมปกติเพียงอยางเดียว
กลุมที่ 2 เปนกลุมทดลอง ทําการฝกพลัยโอเมตริกรวมกับการฝกตามโปรแกรมปกติ

ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแขงขันกีฬาเรือ 5 ฝพาย
2. เพื่ อนํ า โปรแกรมพลั ยโอเมตริก ที่ พัฒนาขึ้นไปประยุก ตใชใ นการฝก ซอมกีฬ าเรื อ 5
ฝพาย ตลอดจนใหคําแนะนํากับผูฝกสอนและนักกีฬาเรือพายได
3. เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาตอไปเพื่อพัฒนาความสามารถในการแขงขันกีฬาเรือ 5
ฝพาย
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นิยามศัพทเฉพาะ
การฝกพลัยโอเมตริก (Plyometric Training) หมายถึง การฝกเพื่อเสริมสรางกําลัง
กลามเนื้อเปนการฝกที่มีลักษณะการยืดตัวออกของกลามเนื้อและหดสั้นเขาอยางรวดเร็ว เพื่อกระ
ตนการทํางานของระบบประสาทกับกลามเนื้อเปนการฝกเพื่อเชื่อมโยงความแข็งแรงและความเร็ว
ในการหดตัวของกลามเนื้อ
เมดิซินบอล (Medicine Bell) หมายถึงลูกที่มนี ้ําหนักในการศึกษาครั้งนี้ใช เมดิซนิ บอล
หนัก 3-4 กิโลกรัม
หมายถึงโปรแกรมการฝกเพือ่ เสริมสรางกําลังของ
โปรแกรมการฝกพลัยโอเมตริก
กลามเนื้อสวนบนของรางกาย (Upper body) มีลักษณะการยืดตัวออกของกลามเนื้อและหดสั้น
เขาอยางรวดเร็ว โดยใชลกู เมดิซินบอลเพือ่ พัฒนากลามเนื้อ
กลุมที่ฝก ตามโปรแกรมปกติ หมายถึงกลุม ทีท่ ําการฝกโปรแกรมของนักกีฬาเรือพาย
ปกติโดยไมมกี ารฝกพลัยโอเมตริกเขามาเกี่ยวของ ทําการฝกตั้งแตวนั จันทรถงึ เสาร
กลุมที่ฝก พลัยโอเมตริกรวมกับการฝกตามโปรแกรมปกติ หมายถึงกลุมทีท่ าํ การฝก
โปรแกรมของนักกีฬาเรือพายปกติและทําการฝกซอมดวยโปรแกรมพลัยโอเมตริก จํานวน 3 วัน
คือ วันจันทร วันพุธ และวันศุกร
นักกีฬาเรือ 5 ฝพาย หมายถึงนักกีฬาเรือ 5 ฝพาย มหาวิทยาลัยเชียงใหม และ
สถาบันการพละศึกษาวิทยาเขตเชียงใหมที่ฝกซอมเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 35

