
 
บทที่ 2 

เอกสารงานเละงานวิจัยที่เก่ียวของ 
 

การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาผลของการฝกพลัยโอเมตริกที่มีตอกาํลัง (power output) 

เวลาปฏิกิริยาตอบสนอง (reaction time) ในนักกฬีาเรือ  5  ฝพาย  ผูเขียนไดศึกษาเอกสารและ

งานวิจยัที่เกี่ยวของทัง้ในประเทศและตางประเทศรวบรวมมาเสนอดังตอไปนี้ 

 
ประวัติกฬีาเรือพาย 
 สมาคมเรือพายแหงประเทศไทย  เดิมชื่อ  “สมาคมเรือยาวสมัครเลน” ถือกําเนิดข้ึนเมื่อป  

พ.ศ.2531  โดย  พลเรือเอก  บัณฑิคย  ชุณหวัณ  เปนนายกสมาคมคนแรก  ทัง้นี้ไดเล็งเหน็วา

ประเทศไทยมแีมน้ําอยูหลายสาย  และเรือยาว  เปนยทุโธปกรณในการทําศึกสงครามมาแต

โบราณ  และการคมนาคมทางนํ้าติดตอกันตามหัวเมืองตางๆ  รวมทั้งการใชเรือเปนพาหนะ

ประกอบพิธีสําคัญๆ  มาชานาน  เมือ่เรือจากหลายทองถิ่นจํานวนมากมารวมกัน  ก็มีการจัด

ประลองแขงขันเรือยาว  จนเปนทีน่ิยมชมชอบของชาวไทย  ซึ่งถือไดวาเปนวฒันธรรมประเพณีสืบ

ทอดกันมาและสมควรที่จะตองอนุรักษ  เผยแพร  กีฬาเรือยาวในหมูประชาชนและเยาวชนผูสนใจ  

ไดรวมดําเนนิกิจกรรมที่จะคงไวให  กฬีาเรือยาวเปนมรดกของชาติไทยตอไป 

 ในป พ.ศ.2532  พลเรือเอก ดิลก ภัทรโกศล เสนาธกิารทหารเรือ  ไดรับการแตงต้ังใหเปน

นายกสมาคมฯ และดําเนนิการมุงเนนเฉพาะกีฬาเรือยาวประเพณี  ซึ่งเปนที่นยิมกนัมากใน

ประเทศไทย  และในปนี้ไดสงนกักีฬาเขารวมการแขงขันกฬีาซีเกมส  คร้ังที ่  15  ณ  ประเทศ

ฟลิปปนส  จนถงึป  พ.ศ.2534  สมาคมเรือยาวสมคัรเลน  ไดรับอนุญาตจาก  การกีฬาแหง

ประเทศไทย  ไหสามารถดําเนนิกิจกรรมเกี่ยวกับกฬีาในนามของชาติไทยไดตามกฎหมาย  จงึได

เปล่ียนช่ือเปน “สมาคมเรือยาวสมัครเลนแหงประเทศไทย” 

 ในป พ.ศ.2535  พลเรือเอก  วิญญาณ  สันติวิสัฏฐ  รองผูบัญชาการทหารเรือในขณะนั้น  

ไดรับการแตงต้ังใหเปนนายกสมาคมฯ  คนที่  3  ดําเนนิกิจการพัฒนาดานกฬีาเรือยาวอยาง

ตอเนื่อง  โดยสงนักกฬีาเขารวมการแขงขันกีฬาซีเกมส  คร้ังที ่  17 (พ.ศ.2536)  ณ  ประเทศ

สิงคโปร  และกีฬาซีเกมส  คร้ังที่  18 พ.ศ.2538)  ณ  จังหวัดเชยีงใหม  ประเทศไทย  รวมทั้ง

พัฒนากีฬาเรือยาวไปสูกฬีาสากลหลายชนิดข้ึน  โดยในเดือนพฤศจกิายน  พ.ศ.2537  สหพันธเรือ

กรรเชียงโดยมอบเรือกรรเชียงนานาชาติ (International Rowing Federation-FISA)  ไดสงผูแทน
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มาสงเสริมกีฬาเรือกรรเชียงโดยมอบเรือกรรเชียงให 6 ลํา  เพื่อใชในการฝกซอม  และในป  พ.ศ.

2538  ไดสงนกักีฬาไปรวมการแขงขันเรือแคนูที่ไตหวัน 

 ในป  พ.ศ.2539  สมาคมเรือยาวสมัครเลนแหงประเทศไทย  ไดรับอนุญาตใหเปล่ียนช่ือ

เปน “สมาคมเรือพายแหงประเทศไทย”  เพื่อดําเนินกิจกรรมอยางเปนทางการในกฬีาเรือพายที่ใช

คนพายทกุชนดิ  ไดแก  เรือยาว,เรือกรรเชียง,เรือแคนู,เรือคยัค  โดยมีผลเรือเอก  ธํารง  วิบูลย

เสถียร  เปนนายกสมาคมฯ  คนที ่4  ไดพฒันาการฝกซอมเพิ่มมากข้ึน  และไดสงนักกฬีาเรือพาย

ไปรวมการแขงขันทั้ง 3 ประเภทกฬีา  การแขงขันคร้ังนี้  สมาคมกฬีาแหงประเทศไทย  ประสบ

ความสําเร็จ  โดยนักกีฬาเรือพายชนะเลิศได 1  เหรียญทอง 4  เหรียญเงิน และ 8  เหรียญทองแดง  

หลังจากนั้น  ไดมุงพัฒนากฬีาเรือพายอยางตอเนื่อง  และสามารถสงนักกฬีาเรือพายไปแขงขันใน

กีฬาเอเช่ียนเกมส  ชงิแชมปเอเชีย  ชิงแชมปโลก  และกีฬาโอลิมปคเกมส  จนถงึปจจุบัน 
 
ความหมายของพลัยโอเมตริก 
 พลัยโอเมตริกมาจากภาษากรีก คือ Plethyein ซึ่งหมายถึงเพิ่มมากข้ึน หรือมาจากราก

ศัพทภาษากรีกที่เรียกวา Plio  หมายถึงเพิ่มข้ึน มากข้ึนอีก  รวมกับคําวา Metric หมายถึง การวัด

ขนาดหรือระยะ และปจจุบัน Plyometric exercise หมายถึง การออกกําลังกายหรือการฝกบริหาร

รางกายที่รวมไวซึ่งกําลัง ความแข็งแรงและความรวดเร็วในการหดตัวของกลามเนื้อ เพื่อการ

เคล่ือนไหวอยางฉับพลัน 

 การออกกําลังกายแบบพลัยโอเมตริกมีรากฐานจากความเช่ือที่วาการเหยียดออกอยาง

รวดเร็วของกลามเนื้อกอนการหดตัวจะกอใหเกิดผลตอการหดตัวของกลามเนื้ออยางแรงมากยิ่งข้ึน

การที่กลามเนื้อเหยียดตัวออกแรงมากเทาได ก็ยิ่งมีการพัฒนาแรงหดตัวของกลามเนื้อส้ันเขาทันที

ไดมากย่ิงข้ึนเทานั้น ฮูเบอร (Huber, 1987) การเพิ่มความแข็งแรงในการหดตัวของกลามเนื้อ ซึ่งมี

ความเห็นวาเกิดมาจากการยืดของกลามเนื้อ สปนเดิล (Spindle) ซึ่งเกี่ยวของกับปฏิกิริยาของ

ประสาทสัมผัสของกลามเนื้อที่เรียกวา มัยโอเทตริก รีเฟล็กซ (Myotactric Reflex) ผลลัพธของการ

ฝกพลัยโอเมตริกอาจเพิ่มแรงเชนเดียวกับการเพิ่มความเร็ว และการเพิ่มความเร็วกับความแข็งแรง

ก็คือพลังระเบิดของกลามเนื้อ  

 การฝกพลัยโอเมตริก (Plyometric) เปนการฝกที่ตองใชประโยชนจากแรงโนมถวงของโลก 

โดยการเก็บพลังงานศักย (Potential energy) ไวในกลามเนื้อ และพลังงานเหลานี้จะถูกนํามาใช

ประโยชนทันทีเมื่อเกิดปฏิกิริยาตรงกันขาม เชน การกระโดดขึ้นจากพื้นและลงสูพื้นอยาง

ทันทีทันใด ซึ่งจะเปนประโยชนอยางยิ่งสําหรับนักกีฬาที่ตองการความเร็ว และความแข็งแรง

รวมกัน (Speed – Strength) เชน กีฬากรีฑา (ประเภทลูและลาน) กิจกรรมการกระโด ทุม พุง 
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ขวาง ซึ่งเปนชนิดกีฬาที่ตองใชความสามารถในการออกแรงสูงสุดในการเคล่ือนไหวดวยความเร็ว

สูงสุด  

(Allerheigen, 1994) จะเห็นไดวาการฝกพลัยโอเมตริกเปนวิธีการที่เหมาะสมสําหรับการฝกเพื่อ

ความสูงในการกระโดดของนักกีฬาบาสเกตบอล ผลของการฝกพลัยโอเมตริกที่มีตอความ

เปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยา และสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาบาสเกตบอล พบวาความสามารถ

ในการยืนกระโดดแตะฝาผนัง และความสามารถในการยืนกระโดดไกลของนักกีฬาบาสเกตบอล

เพิ่มมากข้ึน 
 
ทฤษฏีที่เกี่ยวของกับการฝกพลัยโอเมตริก (เพียรชัย, 2537) 

 ทฤษฏีพื้นฐานของ Stretch – Shortening Exercise (SSE) 

 SSE  ใชคุณสมบัติความยืดหยุน (Elasticity) และกิจกรรมการตอบสนอง (Reactiviy) ของ

กลามเนื้อเพื่อที่จะทําใหเกิดแรงหดตัวของกลามเนื้อสูงสุดจากโครงสรางภายในแตละมัดของ

กลามเนื้อลาย นอกจากจะมีเซลลกลามเนื้อลายที่หดตัวได (Contractile component) เปนจํานวน

มากแลวยังมีกลามเนื้ออ่ืนๆ ซึ่งทําหนาที่ยืดกลามเนื้อลายไวดวยกัน คือ เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน 

(Connective tissue) และเสนใยยืดหยุน (Elastic fiber) Connective tissue นี้หดตัวไมได 

ในขณะที่ Elastic fiber มีคุณสมบัติของความยืดหยุนเมื่อถูกยืดออกแลวจะหดตัวกลับ (Recoil) 

ไดเอง  

 Proprioceptors ของรางกาย ไดแก Muscle spindle, Golgi tendon organ (GTO) และ 

joint capsule ligamentous receptors การกระตุน receptor เหลานี้เปนสาเหตุใหมีการเรงเรา

การยับยั้งและการปรับเปล่ียนรูปแบบการทํางานระหวางกลามเนื้อกลุมหลัก (Agonist) และกลุม

ตรงกันขาม (Antagonist) ทั้ง Muscle spindle และ GTO นี้เปนตัวรับรูพื้นฐานสําหรับการฝกพลัย

โอเมตริก ซึ่งจะไดกลาวตอไป 

 Muscle spindle มีหนาที่เปนตัวรับรูการยืด (Stretch receptor) สวนประกอบของ 

Muscle spindle นั้นไวตอการรับรูการเปล่ียนแปลงของความเร็ว คือ Nuclear bag intrafusal 

muscle fiber ซึ่งถูกเล้ียงโดยเสนใยประสาทชนิดหดตัวเร็ว (Type la phasic nerve fiber) การ

กระตุน Muscle spindle ใชการยืดอยางรวดเร็ว (Quick stretch) ที่กลามเนื้อ Agonist อาจทําได

โดยการเคลื่อนไหวจากแรงภายนอก (Passive movement) และการเคล่ือนไหวดวยตัวเอง (Active 

movement) ทําใหเกิดปฏิกิริยาการตอบสนองโดยมีการหดตัวอยางรวดเร็วของ Agonist และ 

Synergistis extrafusal fibers 
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ชวงตางๆ (Phases) ของ Stretch – Shortening Exercise (SSE)  แบงออกเปน 3 ชวง คือ 

1. Setting หรือ Eccentric Phases 

2. Amortization Phases 

3. Concentric Phases 

 Setting หรือ Eccentric phases  เร่ิมตนเมื่อนักกีฬาเตรียมสําหรับการทํากิจกรรมที่มี

การหดตัวของกลามเนื้อแบบยืดยาวออกและส้ินสุด คือ มีการเพิ่มของ Muscle spindle activity 

โดย Pre-stretching กลามเนื้อกอนที่จะกระตุนและทําใหเกิดความเตรียมพรอมในการถูกกระตุน 

(Mental bail) ตอ Alpha motor neuron เพื่อทําใหเกิดการหดตัวของ Extrafusal muscle ชวง

ระยะเวลาของ Setting phases นั้นข้ึนอยูกับระดับของกลามเนื้อและประสาทที่ออกมาเพื่อการเรง

เรา 

 Amortization phases เปนชวงระยะเวลาระหวางหลังจากเกิดการหดตัวแบบยืดยาวออก

และเร่ิมตนของ Concentric force ซึ่งข้ึนอยูกับอัตรา (Rate) ของการยืดมากกวาความยาว 

(Length) ของการยืดถา Amortization phases ชา ผลคือ Elastic energy  ซึ่งเปนไฟฟากลศาสตร 

(Electro mechanic) ที่เกิดข้ึนระหวางการหดตัวแบบยืดยาวออกและหดสั้นเขาจะสูญเสียไปในรูป

ของความรอนและจะไมมีการกระตุน Stretch reflex แตเมื่อมีการหดตัวอยางรวดเร็วจะทําใหเกิด

การตอบสนองของกําลังอยางมาก ความยาวของ Amortization phases จะส้ันเขา การพัฒนาน้ี

เปนผลตอเนื่องจากการเรียนรู (Learning) และทักษะการฝก (Skill training) ที่เปนพื้นฐานการ

พัฒนาความกําลัง  

 Concentric phases  เปนชวงระยะเวลาที่เกิดการตอบสนองของชวงที่เปนการรวมผลของ 

Setting หรือ Eccentric phases และ Amortization phases ซึ่งสงเสริมใหเกิดการหดตัวแบบส้ัน

เขา 
 
วิธีการฝกพลัยโอเมตริก (สนธยา, 2547) 

 ในการปฏิบัติทักษะทางการกีฬาสวนใหญ กลามเนื้อมีการหดตัวแบบยืดยาวออก

(Eccentric) และตามดวยการหดตัวของกลามเนื้อแบบหดส้ันเขา (Concentric) อยางรวดเร็วซ่ึง

เปนการทํางานที่มีความจําเพาะ และตองการสมรรถภาพทางกายท่ีเฉพาะเจาะจงทางดานพลัง

ระเบิด (Explosive power) หรือความสามารถในการใชความแข็งแรงเอาชนะแรงตานทานไดดวย

ความเร็ว (Speed strength) ความเร็วและความแข็งแรงเปนสมรรถภาพที่พบไดหลายรูปแบบใน

การเคลื่อนไหวของนักกีฬา การผสมผสานกันระหวางความเร็วและความแข็งแรงจะเกิดเปนพลัง 
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หลายปมานี้ผูฝกสอนและนักกีฬาพยายามปรับปรุงพลัง เพื่อที่จะเพ่ิมความสมบูรณทางกายให

สูงข้ึน การฝกพลัยโอเมตริกสามารถที่จะเพิ่มพลังระเบิดของนักกีฬาไดจากการหดตัวอยางเต็มพลัง

กลามเนื้อที่เปนผลมาจากการหดตัวแบบยืดยาวออกอยางรวดเร็ว 

 

การออกแบบโปรแกรมการฝกพลัยโอเมตริก (Chu, 1984) 

 การออกแบบโปรแกรมการฝกแบบพลัยโอเมตริก ประกอบดวย 

 Intensity  เปนความหนักในการกระทํา ซึ่งหมายถึงรูปแบบในการออกกําลังกายและ

น้ําหนักที่ใช เชนทา Side throw มีความหนักมากกวา ทา Trunk rotation (Chu, 1984) ความหนัก

ของการฝกปฏิบัติในการฝกพลัยโอเมตริกที่เหมาะสม สามารถกําหนดจากปจจัยดังนี้ คือ 

1. ระยะทางของการรับและสงลูกเมดิซินบอล (แนวราบหรือแนวด่ิง) 

2. ความเร็วที่ใชในการรับและสงลูกเมดิซินบอล 

3. การเปล่ียนแปลงตําแหนงจุดศูนยถวงรางกายรับและสงลูกเมดิซินบอล 

4. น้ําหนักของลูกเมดิซินบอล 

 Volume   เปนปริมาณงานทั้งหมดที่กระทําข้ึนอยูกับจํานวนครั้งในการรับและสงลูก 

เมดิซินบอล ในการฝกแตละเซตหรือระยะทางทั้งหมดในการฝกแตละคร้ัง 

 

ตารางที่ 1 แสดงปริมาณการฝกพลัยโอเมตริก (คร้ัง)   

ระดับความหนัก ปริมาณ (จํานวนครั้ง) 

Beginning 80-100 

Intermediated 100-120 

Advanced 120-140 

 

 Frequency เปนจํานวนครั้งของการออกกําลังกายและความถ่ีในการฝก ซึ่งหลังการฝก

จําเปนจะตองมีการพักเพื่อใหรางกายเกิดการฟนตัว โดยใชระยะเวลาประมาณ 48-72 ชั่วโมง 

กอนที่จะทําการฝกคร้ังตอไป 

 Recovery ระยะเวลาในการฟนตัว เปนการเปล่ียนแปลงที่ใหเห็นถึงการพัฒนากําลังหรือ

ความทนทานของกลามเน้ือ สําหรับการฝกกําลังระยะเวลาในการฟนตัวประมาณ 45-60 วินาที 

ระหวางเซต ความเหมาะสมของชวงเวลาทํางานและชวงพักใชคาอัตราสวนของเวลาที่ทํางานตอ
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ชวงพัก ( work : rest ratio ) เชน work : rest ratio = 1 : 5 – 1 : 10 ดังนั้น 1 เซตของการออกกําลัง

กายใชเวลา 10 วินาที ระยะเวลาในการฟนตัวคือ 50 – 100 วินาที  

 
เวลาปฏกิิริยาตอบสนอง (Reaction Time, RT) 
 เวลาปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction Time, RT) หมายถึงชวงเวลาที่ใชต้ังแตการกระตุนรี

เซปเตอรจนถงึกลามเนื้อมีการหดตัว โดยเวลาปฏิกิริยานี้ตองอาศัยการเดินทางของกระแสประสาท

จากรีเซปเตอรข้ึนไปสูสมองสวนที่อยูใตอํานาจจิตใจโดยผานเซลลประสาทหลายตัวแลวจึงสง

มายงักลามเนือ้ (ชูศักด์ิ,2536) ซึ่งแบงออกเปน (Sage ,1977) 

- Premotor RT  คือชวงเวลาต้ังแตรางกายไดรับสัญญาณกระตุนจนถึงเร่ิมมีการ

เปล่ียนแปลงสัญญาณ EMG  อันแรก 

- Motor RT  คือชวงเวลาต้ังแตมีการเปล่ียนแปลงของสัญญาณ  EMG  จนถงึการเริ่มมี

การเคลื่อนไหว 

เวลาในการเคล่ือนไหว (Movement Time, MT) คือชวงเวลาต้ังแตเร่ิมมีการเคลื่อนไหวคร้ัง

แรกจนกระทั่งส้ินสุดการเคล่ือนไหว (Magill RA,1993) 

 เวลาในการตอบสนอง (Response Time) คือชวงเวลาต้ังแตเร่ิมตนมกีารกระตุนจนกระทัง่

ส้ินสุดการเคล่ือนไหว ซึง่ก็คือผลรวมระหวางเวลาปฏิกิริยาตอบสนองและเวลาในการเคลื่อนไหว 

(Magill ,1993) 
 
ประเภทของ Reaction Time (RT)   

1.  Simple Reaction Time   คือเวลาปฏิกิริยาตอบสนองในสถานการณที่มีส่ิงกระตุน 1 

ชนิดแลวมีการตอบสนองตอการกระตุนนัน้เพียงอยางเดียว 

2. Choice Reaction Time   คือเวลาปฏิกิริยาตอบสนองในสถานการณที่มส่ิีงกระตุน

มากกวา 1 ชนิดโดยส่ิงกระตุนแตละชนิดก็ตองการการตอบสนองตอส่ิงกระตุนที่มคีวามสัมพันธกัน

เทานัน้ 

3. Discriminative Reaction Time  คือเวลาปฏิกิริยาตอบสนองในสถานการณที่มีส่ิง

กระตุนมากกวา 1 ชนดิแตตองการการตอบสนองตอการกระตุนนัน้อยางจําเพาะเจาะจงเพยีงชนิด

เดียวเทานั้นโดยไมตอบสนองตอตัวกระตุนอ่ืน 
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ปจจัยที่ผลตอคา Reaction Time    
1. อาย ุ

 คาเวลาปฏิกิริยาตอบสนองจะมีคาเร็วข้ึนจากเด็กจนถึงอายุ 20 ป  แลวจะคอยๆ เพิ่มข้ึน

จนถงึอาย ุ  50-60 ป  แลวคาเวลาปฏิกิริยาตอบสนองจะเพิ่มมากข้ึนเมื่ออาย ุ 70 ปข้ึนไป  (Rose 

,2002)   ซึ่ง Kokinski (2003)  รายงานวาคาเวลาปฏิกิริยาตอบสนองในผูสูงอายุจะเพิม่ข้ึน

เนื่องจากมีการเส่ือมประสิทธิภาพในการนาํสัญญาณประสาท  จากตัวกระตุน 
2. เพศ 
ผูชายมีเวลาปฏิกริิยาตอบสนองส้ันกวาผูหญิง  ทัง้นีอ้าจเนื่องมาจากวาในการดํารงชีวิต

ประจําวนันัน้ผูชายมกีิจกรรมที่ตองใชความเร็วมากกวาผูหญิง ดังนั้นเพศชายจึงไดรับผลดีจากการ

ฝกอยูเร่ือย ๆ (Teichner และ Tripp อางจากชูศักด์ิ) 
3. รูปแบบของตัวกระตุน 
Sage (1997) ไดรายงานวาตัวกระตุนแตละชนิดมผีลทําใหรางกายมีความเร็วในการ

ตอบสนองที่แตกตางกนัโดยเรียงลําดับเวลาปฏิกิริยาตอบสนองจากความเร็วมากไปหาความเร็ว

นอยตามลําดับดังนี้คือ ตัวกระตุนทีเ่ปนเสียง (auditory) การรับสัมผัส (touch) การมองเหน็ 

(visual) ความเจ็บปวด (pain) และกล่ิน (smell) 
4. การออกกาํลังกายและการฝกฝน 
การออกกาํลังกายจะมีผลในการลดคาเวลาปฏิกิริยาตอบสนอง  พบวาผูถูกทดสอบจะมี

คาเวลาปฏิกิริยาตอบสนองเร็วที่สุดเมื่อออกกําลังกายใหมีอัตราการเตนของหวัใจ  115  คร้ังตอ

นาท ี (Levit และ Gutin,1971  และ Sjoberg,1975)   สวนการฝกฝนก็ใหผลในการลดคาเวลา

ปฏิกิริยาตอบสนองเชนกนั มีรายงานวาผูมีมีการฝกฝนอยางเพียงพอจะมีการตอบสนองไดดีกวาผู

ที่ไมไดฝกฝน (Sandera, 1998) 
5. ความถนัดของมือ 
Barthelemy  และคณะ (2001)  รายงานวาเวลาปฏิกิริยาตอบสนองของมือซายมคีานอย

กวามือขวาในคนท่ีถนัดขวา  ซึ่งพบวาเปนผลมาจากอิทธิพลของสมองซีกขวาในสวนของ  visual  

attention  และ  movement planning โดยเมื่อตัวกระตุนปรากฏทางลานสายตาดานซาย สมอง

ซีกขวาจะเปนสวนที่รับส่ิงเรานัน้  สวนมือซายทีถู่กควบคุมการเคล่ือนไหวดวยสมองซีกขวา

เชนเดียวกนันัน้การเคล่ือนไหวตอบสนองจากตัวกระตุนนั้นมือซายจะมีเวลาตอบสนองท่ีเร็วกวามอื

ขวา 
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6. ความแรงของตัวกระตุน 
Schiefer และคณะ (2001)  รายงานวาเมือ่ใหตัวกระตุนทางสายตาทีม่ีความเขมสูงจะทาํ

ใหคาเวลาปฏิกิริยาตอบสนองลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  และหลังจากที่ตัวกระตุนมีความ

เขมมากข้ึนจนถึงระดับหนึง่การตอบสนองจะคงท่ี   
7. อิทธิพลของจํานวนรีเซปเตอรที่ถูกกระตุน 
เมื่อจํานวนรีเซปเตอรที่ถูกกระตุนเพิ่มข้ึนจะทําใหเวลาในการแสดงปฏิกิริยาลดลง มี

รายงานวาเมือ่กระตุนดวยตัวกระตุนหลายชนิดพรอมกัน  เชน  แสง เสียง  และการกระแทก  จะ

สงผลใหเวลาปฏิกิริยาตอบสนองลดลง  แตอยางไรก็ตามหากตัวกระตุนมีความซับซอนเกนิไป  เชน 

การกระตุนดวยเสียงเปนพัก ๆ หรือเสียงที่เปล่ียนแปลงความแหลมและความดัง  เวลาปฏิกิริยา

ตอบสนองจะเพิ่มข้ึน (Morehouse และ Miller  อางจากชูศักด์ิ)  และหากตัวกระตุนมีลักษณะงาย

จะทาํใหเวลาปฏิกิริยาตอบสนองส้ันลง  นอกจากนีย้งัพบวา เมื่อกระตุนดวยตัวกระตุน 2 ตัวใน

เวลาใกลเคียงกัน การตอบสนองตอตัวกระตุนที่ 2 จะชากวาตัวกระตุนตัวแรก 
8. ผลของความเมื่อยลา 
ภาวะเมื่อยลาจะทาํใหเวลาในการแสดงปฏิกิริยาเพิม่ข้ึน Killer(1998) รายงานวาจะตองมี

การเมื่อยลามากพอสมควรจึงจะทําใหเวลาในการแสดงปฏิกิริยาเพิ่มข้ึนได และหากผูถกูทดสอบ

ยังสามารถเพงความสนใจอยูที่ตัวกระตุนได จะไมมีผลตอการเปล่ียนแปลงเวลาในการแสดง

ปฏิกิริยา  
9. อิทธิพลของสัญญาณเตือน 
เวลาปฏิกิริยาตอบสนองจะลดลงเมื่อใหสัญญาณเตือนกอนการกระตุนจริง เนือ่งจาก

สัญญาณเตือนดังกลาวทําใหผูถูกวัดเพงความสนใจเพื่อรอตัวกระตุนมากข้ึนและเตรียมกลามเนื้อ

ไวใหพรอมที่จะตอบสนอง (Teichner, 2001) 
10. อาหาร 
มีรายงานวาผูที่รับประทานอาหารเชากอนการทดสอบจะมีเวลาปฏิกริิยาตอบสนองเร็ว

กวาผูที่ไมไดรับประทานอาหารเชากอนการทดสอบ  แตทั้งนีย้ังขาดขอมูลที่เกี่ยวกบัผลของอาหาร

ที่มีตอเวลาปฏิกิริยาตอบสนอง  แอลกฮอลมีผลทําใหเวลาปฏิกิริยาตอบสนองเพิม่ข้ึน  สวนการสูบ

บุหร่ีทาํใหเวลาปฏิกิริยาตอบสนองเพิ่มข้ึนเมื่อใชตัวกระตุนทีเ่ปนการมองเหน็ (Benzedrine, 1999)   
11. ระดับสติปญญา 
เมื่อเปรียบเทยีบในคนปกติ  พบวา  คนทีม่ีสติปญญาดีจะมีคาเวลาปฏิกิริยาตอบสนองเร็ว

กวาคนทีม่ีสติปญญาดอยกวา  เพราะในคนที่มีสติปญญาดีจะสามารถทําการเคล่ือนไหวที่ซับซอน

ไดดีกวาคนทีม่ีสติปญญาดอยกวา (Der, 2003) 
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12. การบาดเจ็บของศรีษะ 
Colins (2003)  ศึกษาในนักกีฬาระดับ  High School ที่ไดรับการกระทบกระเทือนอยาง

รุนแรงของศีรษะและมีอาการปวดศีรษะ 1 สัปดาหหลังการบาดเจ็บ  พบวามีคาเวลาปฏิกิริยา

ตอบสนองชาลงและมีปญหาเร่ืองความจํา  เมื่อเทียบกับนักกฬีาที่มกีารกระทบกระเทือนอยาง

รุนแรงของศีรษะแตไมมีอาการปวดศีรษะ 1 สัปดาหหลังการบาดเจ็บ 
 
การฝกซอมกบัอุปกรณอิสระ 
 การฝกซอมเพื่อพัฒนากําลังของกลามเนื้อใหไดดีและมีประสิทธิภาพ  จะตองเปดโอกาส

ใหนักกีฬาสามารถเคล่ือนไหวไดอยางรวดเร็วและสอดคลองกับทักษะของกีฬา  ซึ่งการออกแรง

ตานกับอุปกรณอิสระ เชน  เมดิซินบอล (medicine ball)  ยางยืด (rubber band)  จะชวยให

นักกีฬาสามารถออกแรงไดโดยไมมีขอจํากัดของการเคลื่อนไหว  พัฒนากําลังของกลามเนื้อไดดี 

จากการเปรียบเทียบผลของการฝกดวยแรงตานระหวางอุปกรณอิสระกับเคร่ืองออกกําลังกาย

พบวา การฝกดวยอุปกรณอิสระเพิ่มความแข็งแรงและกําลังกลามเนื้อไดมากกวาการฝกดวยเคร่ือง

ออกกําลังกายที่อยูกับที่ โดยนักกีฬาที่ฝกดวยอุปกรณอิสระจะสามารถออกแรงตานไดอยาง

ตอเนื่องตลอดชวงการเคลื่อนไหว หากใชแรงตานเปนเมดิซินบอลจะสงผลใหลูกบอลมีการเคลื่อนที่

ไปตามการใชกําลังของกลามเนื้อ  และหากตองการใหลูกบอลเคลื่อนออกไปดวยระยะทางมาก

ที่สุดเทาที่จะทําได ตองมีการออกแรงอยางรุนแรงและรวดเร็วหรืออีกนัยหนึ่งก็คืออัตราการเรง

สูงสุดควรจะเกิดข้ึนในขณะที่มีการปลอยอุปกรณออกไปซึ่งตองอาศัยการประสานสัมพันธกัน

ระหวางการระดมพลของเสนใยกลามเนื้อชนิดหดตัวอยางรวดเร็ว (motor unit recruitment of fast 

twitch fibers) และการประสานสัมพันธระหวางระบบประสาทและกลามเนื้อที่ทําหนาที่ (agonist) 

และกลามเนื้อมัดตรงกันขาม (antagonist)  ซึ่งผลของการฝกซอมจะทําใหกลามเนื้อที่ทําหนาที่หด

ตัวไดอยางเต็มแรงขณะที่กลามเนื้อมัดตรงขามจะมีการผอนคลายระดับสูง  ดังนั้นกลามเนื้อที่ทํา

หนาที่จึงออกแรงไดสูงสุด (สนทยา, 2547) 
 
ความหมายเกี่ยวกับเมดิซินบอล 
 เมดิซินบอล  (Medicine Ball) เปนลูกบอลที่มีน้ําหนักมากกวาลูกบอลโดยปกติโดยมี

น้ําหนักและขนาดแตกตางกัน ใชประกอบในการออกกําลังกายและการทํากายภาพบําบัด  เปน

อุปกรณหนึ่งที่นํามาใชในการพลัยโอเมตริก  สามารถฝกเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและกําลังของ

กลามเนื้อไดทั้งสวนบนและสวนลางของรางกาย  แตสวนใหญนิยมใชในการฝกสวนบนของ

รางกาย  สามารถทําไดงาย ผูใชไมตองอาศัยทักษะในการฝกมากนัก และผูฝกสอนสามารถ
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กําหนดน้ําหนักของลูกบอลใหเหมาะสมกับความสามารถของนักกีฬาได  (ถนอมวงศ,2534) ซึ่งใน

การฝกโดยใชลูกเมดิซินบอลสวนใหญจะเนนทักษะการรับและสง  ฉะนั้นผูฝกจะตองเนนการรับ

และการสงที่ถูกตองใหกับนักกีฬา เพราะหากการรับสงไมถูกตองจะกอใหเกิดการบาดเจบ็ทีม่อืและ

นิ้วของนักกีฬาได ซึ่งการรับและการสงที่ถูกตองควรจะรับสงที่ระดับอก ควรหลีกเหล่ียงการรับและ

สงลูกบอลในลักษณะที่งอแขนหรือเหยียดแขนออกเต็มที่ ขณะรับใหยื่นมือออกไปรับแลวผอนแรง

เขาหาตัวพรอมกับสงลูกบอลออกโดยเร็วและแรงเหยียดแขนสงลูกตามไป 

 

หลักการฝกดวยเมดิซินบอล(ถนอมวงศ,2534) 

 1. ควรใชลูกบอลในการทําใหเกิดความคุนเคยกับลูกบอล  เชน  แขน ขา ลําตัว  โดยใช

ทักษะในการเหวี่ยวโยนรับโดยอาจจะฝกเปนคูหรือเดียว 

 2. ระยะทางในการฝก  ระยะที่ใชไมตํ่ากวา 2 เมตร  และไมควรเกิน 3.50 เมตร 

 3. เวลาพกัในการฝกแตละรอบ  ควรอยูระหวาง  45 ถงึ 60 วินาท ี

 4. ระยะเวลาในการฝก  ควรอยูในระหวาง  20-30 นาที   
 
งานวจิัยที่เกีย่วของ 
งานวจิัยภายในประเทศ 
 สมัย โมงประณีต (2536) ทําการศึกษาโดยเปรียบเทียบผลของการฝกการผอนคลาย

ความเครียดของกลามเนื้อทีม่ตีอเวลาปฏิกริิยาตอบสนองของนกักฬีาฟุตบอล กลุมตัวอยางเปน

นักกฬีาฟุตบอลของวิทยาลัยพลศึกษา จังหวัดมหาสารคาม ปการศึกษา 2535 จํานวน 36 คน 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคือเคร่ืองวัดปฏิกิริยา โปรแกรมการฝกฟุตบอลซึ่งสรางโดยผูวิจัยและผาน

การพิจารณาจากผูเชีย่วชาญและใชโปรแกรมการฝกการผอนคลายความเครียดของกลามเนื้อของ 

Jacobson และ Emery ใชเวลาฝกทัง้ส้ิน 8 สัปดาห ๆละ 3 วัน โดยทําการทดสอบเวลาปฏิกิริยา

ตอบสนอง อัตราการเตนชีพจร และความดันโลหิต กอนการฝกและหลังการฝกในสัปดาหที่ 2, 4, 6 

และ 8 ผลการวิจัยพบวาหลังการฝกเวลาปฏิกิริยาตอบสนองลดลงทุกชวงของการวัดซ้ําทัง้ในกลุม

ควบคุมและกลุมทดลอง และกลุมทดลองมีการลดลงของเวลาปฏิกิริยาตอบสนองมากกวากลุม

ควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 

 บันเทงิ เกิดปรางค (2539) ทําการศึกษาผลของการฝกการผอนคลายกลามเนื้อที่มีตอ

เวลาปฏิกิริยาตอบสนองในนักกฬีาวอลเลยบอลโดยเปรียบเทยีบกับกลุมควบคุม กลุมตัวอยางเปน

นักกฬีาวอลเลยบอลหญิงของโรงเรียนกฬีาจังหวัดสุพรรณบุรีปการศึกษา 2538 จํานวน 24 คน วดั
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เวลาปฏิกิริยาตอบสนองโดยใช Whole Body Reaction Time Type II ทําการฝกตามโปรแกรม

การฝกกฬีาวอลเลยบอลที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีสรางข้ึน และโปรแกรมการฝกการผอน

คลายกลามเนือ้ของ Jacobson ใชเวลาการฝกทัง้ส้ิน 8 สัปดาห ๆ ละ 3 วนั ทําการทดสอบเวลา

ปฏิกิริยาตอบสนอง กอนการฝกและภายหลังส้ินสุดการฝกในสัปดาหที่ 8 ผลวิจัยพบวากลุม

ทดลองมีการลดลงของเวลาปฏิกิริยาตอบสนองมากกวากลุมควบคุมอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05  

  

 วิชุดา  คงสุทธิ ์ (2545) ทําการศึกษาโดยเปรียบเทยีบผลการฝกพลัยโอเมตริกดวยเมดิซิ

นบอลและหนงัยางที่มีตอพลังกลามเนื้อสวนบนและความเร็วในการวายน้าํของนักวายน้าํ  กลุม

ตัวอยางเปนนสิิตชายระดับชั้นปที ่1-4 จฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย  ปการศึกษา 2545  จํานวน  45 

คน ทดสอบความเร็วในการวายน้ําทาวัดวาโดยใชแขนอยางเดียวระยะทาง 25 เมตร  แบงกลุม

ออกเปน 3 กลุมๆ ละ 15 คน กลุมควบคุมทําการฝกวายน้าํอยางเดียว กลุมทดลองที่ 1 ฝกพลัย

ดอเมตริกดวยเมดิซินบอลและวายน้าํ และกลุมทดลองที่ 2 ฝกพลัยโอเมตริกดวยหนังยางและวาย

น้ํา  ทาํการฝก 3 วนัตอสัปดาหเปนเวลา 8 สัปดาห ทาํการทดสอบพลังกลามเนื้อสวนบนและ

ความเร็วในการวายน้าํโดยใชแขนอยางเดียวระยะทาง 25 เมตร  กอนและหลังการฝกในสัปดาหที ่

2, 4, 6 และ 8 นําผลที่ไดมาวิเคราะหทางสถิติ โดยหาคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงแบนมาตรฐาน  วิเคราะห

ความแปรปรวนทางเดียว  วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวชนิดวดัซ้ํา  และเปรียบเทียบความ

แตกตางเปนรายคู โดยวิธกีารทดสอบของตูกี เอ (Tukey (a)) ผลการวิจยัพบวาหลังการฝก 8 

สัปดาห กลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 มีพลังกลามเนื้อและความเร็วในการวายน้าํไม

แตกตางกนัและทั้งสองกลุมมีพลังกลามเนื้อมากกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05  เมื่อพิจารณาถงึความเร็วในการวายน้ําพบวามกีลุมทดลองที่ 2 เพียงกลุมเดียวทีม่ีความเร็ว

มากกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 นภาพร  ปญโญปน (2546) ทําการศึกษาคาเวลาปฏิกิริยาตอบสนองเฉล่ียในคนไทยปกติ  

อายุระหวาง 18-23 ป  ทาํการศึกษาในกลุมตัวอยางทีถ่นัดขวา จาํนวน 150 คนโดยเปนเพศชาย 

75 คนและเพศหญิง 75 คน  ทาํการศึกษาโดยทดสอบคาเวลาปฏิกริิยาตอบสนองของมือและเทา 

ผูเขารวมการศึกษาถกูกาํหนดใหกดสวิทซดวยมือขวาและเทาขวาใหเร็วที่สุดทนัททีี่เห็นสัญญาณ

ไฟปรากฏ  ผลการศึกษาพบวาเวลาปฏิกริิยาตอบสนองเฉล่ียของมือและเทามีคาเทากบั 0.314 ± 

0.031 วินาท ีและ 0.330 ± 0.029 วินาทีตามลําดับ  คาเฉล่ียเวลาปฏิกริิยาตอบสนองเฉล่ียของมือ
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ในเพศชายและหญิงมีคาเทากับ  0.307 ± 0.029 วนิาทีและ 0.321 ± 0.032 วินาท ี ตามลําดับ  

สวนคาเฉล่ียเวลาปฏิกิริยาตอบสนองเฉล่ียของเทาในเพศชายและเพศหญิง  คือ 0.330 ± 0.031  

วินาทีและ 0.342 ± 0.034 วินาทีตามลําดับ  เมื่อนําไปเปรียบเทียบความแตกตางระหวางกลุมโดย

ใชสถิติ Independent student t-test  พบวาเพศชายมีคาเวลาปฏิกิริยาตอบสนองเร็วกวาเพศ

หญิงและมือมกีารตอบสนองเร็วกวาเทาอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ 

 

 วิชุดา  คงสุทธิ์ (2545)  ทําการเปรียบเทยีบผลการฝกพลัยโอเมตริกดวยเมดิซนิบอลและ

หนงัยางที่มีตอพลังกลามเนือ้สวนบนและความเร็วในการวายน้าํของนักวายน้ํา  กลุมตัวอยางเปน

นิสิตชายระดับชั้นปที ่ 1-4 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยปการศึกษา 2545  โดยใชวิธีการเลือกแบบ

เจาะจงจํานวน  45 คน ทดสอบความเร็วในการวายน้าํทาวัดวาโดยใชแขนอยางเดียวระยะทาง 25 

เมตร  แบงกลุมออกเปน 3 กลุมๆ ละ 15 คน มีกลุมควบคุมฝกวายน้าํอยางเดียว กลุมทดลองที่ 1 

ฝกพลัยโอเมตริกดวยเมดิซนิบอลและวายน้ํา และกลุมทดลองที่ 2 ฝกพลัยโอเมตริกดวยหนงัยาง

และวายน้ํา  ทําการฝก 3 วนัตอสัปดาห เปนเวลา 8 สัปดาห จากนัน้ทาํการทดสอบพลังกลามเนื้อ

สวนบนและความเร็วในการวายน้ําโดยใชแขนอยางเดียวระยะทาง 25 เมตร กอนการทดลอง  หลัง

การทดลอง 2, 4, 6 และ 8 สัปดาห  นาํผลที่ไดมาวิเคราะหทางสถติิ โดยหาคาเฉล่ีย  สวนเบ่ียง

แบนมาตรฐาน  วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว  วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวชนิดวดัซ้ํา  

และเปรียบเทยีบความแตกตางเปนรายคู  โดยวิธีการทดสอบของตูกี เอ (Tukey (a)) ผลการวจิัย

พบวา ภายหลังการฝก 8 สัปดาห กลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที ่ 2 มีพลังกลามเนื้อมากกวา

กลุมควบคุมอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และกลุมทดลองที่ 2 มีความเร็วในการวายน้าํ

โดยใชแขนอยางเดียวระยะทาง 25 เมตร  มากกวากลุมควบคุมอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 สวนภายหลังการฝก 2, 4, 6 และ 8 สัปดาห พลังกลามเนื้อสวนบนและความเร็วในการวายน้าํ  

โดยใชแขนอยางเดียวระยะทาง 25 เมตรของกลุมทดลองที ่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 ไมแตกตางกัน 

อยางมีนยัสําคัญที่ระดับ.05 

  
งานวจิัยตางประเทศ 
 Pudio (1998)  รายงายวาการประสานสัมพันธของนักกีฬาเรือพายจะลดลงเม่ือความเร็ว

ในการพายเพิม่ข้ึนและปจจยัทีท่ําใหการพายเรือชาลงและไมมีประสิทธิภาพคือการงอแขน

ลวงหนาในขณะที่เร่ิมออกตัว (a premature flexion of arms at the start of drive)   และการโนม

ลําตัวมาทางดานหนามากเกนิไปในระหวางที่ขาเหยียดออก 
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 Singh (1995) ทําการศึกษาเพื่อรายงานสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาเรือมังกร 

(dragon boat) โดยวัดปริมาณการใชออกซิเจนสูงสุดและความสามารถสูงสุดในการทาํงานของ

รางกายในนักกีฬาเรือมังกรมาเลเซียจํานวน  28 คน พบวานกักีฬามีเปอรเซ็นตไขมันเทากับ  

11.8± 0.6 % ปริมาณการใชออกซิเจนสูงสุดมีคาเทากบั  2.75  min-1 ปริมาณงานที่ทาํไดสูงสุด

เทากับ 195.5 วัตต เมื่อประเมินกาํลังความทดทานของระบบแอนแอโรบิค(Anaerobic 

endurance power)  (maximal workload)โดยใชแขนปนจักรยานวัดงานควบคุมจํานวนรอบให

อยูที่ 100 รอบ  ตอนาที ทีแ่รงตาน 400 วัตต  จนกระทั่งจาํนวนรอบลดลงเหลือ  75 รอบตอนาที

แลวจับเวลา  เวลาเฉล่ีย  34.9 (± 4.5) กระโดดสูง (vertical jump) ได 140.0(±4.5) ความเข็งแรง

ของแขนขวามากกวาแขนซายอยางมนีัยสําคัญ (p<0.0001) เปอรเซ็นไขมันเทากับ 11.8 (± 0.6)%  

 

 

 


