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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ในปจจุบันการแขงขันกีฬาไมวาจะเปนการแขงขันภายในประเทศหรือการแขงขันระดับ
นานาชาติ ไดมีการพัฒนามาตรฐานการแขงขันขึ้นมาอยางรวดเร็ว ทั้งดานการพัฒนาเทคนิคและ
ทักษะการฝกซอม ซ่ึงมีผลมาจากการนําวิทยาศาสตรการกีฬาเขามาใชในการฝกซอมและการ
แขงขัน และมีการพัฒนาอยางตอเนื่องของวิธีการใหม ๆ ที่จะชวยใหนักกีฬามีขีดความสามารถเพิ่ม
มากขึ้น การแขงขันเรือพายไมวาจะเปน เรือยาว เรือกรรเชียง เรือแคนู และเรือคยัค ก็มีการ
พัฒนาการแขงขันอยางตอเนื่อง  และมีการนําวิทยาศาสตรมาใชเพื่อพัฒนาการพายเรือ ทําใหมีการ
พัฒนาทั้งทักษะและเทคนิค ในการพายเรือ วิทยาศาสตรการกีฬาสามารถทํานายความนาจะเปนของ
ผลการแขงขันไดใกลเคียงกับความสามารถของนักกีฬาขณะฝกกับผลการแขงขันที่ออกมา แสดง
ขอบกพรองของนักกีฬานั้น ๆ วาควรแกไขจุดใดเพื่อจะใหไดมาซึ่งชัยชนะ เรือ 5 ฝพาย ก็เปนกีฬา
อีกชนิดหนึ่งที่มีการวางแผนการฝกซอมอยางเปนระบบ ใชเทคนิคและทักษะการฝกซอมที่ดี ใน
ปจจุบัน เรือ 5 ฝพายเริ่มมีการแขงขันกันอยางแพรหลายไมวาจะเปน กีฬาเยาวชน กีฬานักเรียน
นักศึกษา กีฬามหาวิทยาลัย  และกีฬาแหงชาติ ระยะทางในการแขงขันระดับกีฬามหาวิทยาลัย มี
หลายระยะขึ้นอยูกับทางมหาวิทยาลัยที่เปนเจาภาพจัดการแขงขัน เชน 100 เมตร 200 เมตร 300 
เมตร และ 500 เมตร  กีฬาพายเรือ 5 ฝพายเปนกีฬาที่ตองการสมรรถภาพทางกายทั้งที่มี
ความสัมพันธกับสุขภาพ (Health related fitness) และสมรรถภาพที่สัมพันธกับทักษะ(Health 
related skill) สวนของ Health related fitness ไดแก ความทนทานของกลามเนื้อและหัวใจ
(Muscle/cardiovascular endurance) ความแข็งแรงของกลามเนื้อ(Muscle strength), ความออนตัว
(Flexibility)และองคประกอบของรางกาย(Body composition) และสวนของ Health related skill 
ไดแกความเร็ว(Speed), พลัง(Power), ความคลองแคลววองไว(Agility), ปฏิกิริยาตอบสนอง
(Reaction time), การทรงตัว(Balance) และการประสานสัมพันธ(Coordination) ซ่ึงในการแขงขัน
ระยะสั้น 100 เมตร ใชเวลาไมเกิน 30 วินาที นักกีฬามีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีระบบพลังอนา
กาศนิยม ทักษะ และความเร็วในการพายเรือที่มีประสิทธิภาพ 
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 เหตุผลของความสําคัญในการฝกพลัยโอเมตริกตอระบบพลังอนากาศนิยม คือนักกีฬาจะมี
ประสิทธิภาพในการใชระบบพลังอนากาศนิยม โดยการดึงพลังงานที่สะสมไวออกมาใชไดอยาง
รวดเร็ว นอกจากนี้การฝกพลัยโอเมตริกยังสงตอความเร็วในการพายเรือ โดยชวยในการพัฒนา
ระบบประสาทและกลามเนื้อ ใหมีการทํางานประสานสัมพันธกันดีมากขึ้น ควบคูไปกับการที่มี
ทักษะ เทคนิค และความเร็วของการพายที่ดีจะทําใหมีประสิทธิภาพในการพายเรือเพิ่มมากขึ้น 
  จากปญหาขางตน จึงเปนที่มาในการศึกษาถึงผลการฝกพลัยโอเมตริกตอระบบพลังอนากา
ศนิยม ในนักกีฬาเรือ 5 ฝพาย  และไดมีการปรึกษากับผูฝกสอนเรือพายหลายๆทาน จนไดแนวคิด
และแนวปฏิบัติในการสรางโปรแกรมการฝกพลัยโอเมตริกรวมกับการฝกตามโปรแกรมปกติ เพื่อ
พัฒนาระบบพลังอนากาศนิยม และความเร็วในการพายเรือ 5 ฝพาย ระยะ 100 เมตร การพายใน
ระยะนี้เปนการพายโดยใชความเร็วสูงสุด (Maximum speed) โปรแกรมการฝกพลัยโอเมตริกเปน
การฝกเพื่อเสริมสรางระบบพลังอนากาศนิยม และกําลังของกลามเนื้อเปนการฝกที่มีลักษณะการยืด
ตัวออกของกลามเนื้อและหดสั้นเขาอยางรวดเร็ว เพื่อกระตุนการทํางานของระบบประสาทและ
กลามเนื้อเปนการฝกเพื่อเชื่อมโยงความแข็งแรงและความเร็วในการหดตัวของกลามเนื้อ โดยจะฝก
ควบคูกับโปรแกรมการฝกตามปกติ เพื่อหวังผลใหเกิดการพัฒนาระบบพลังอกาศนิยม และ
ความเร็วในการพายเรืออยางมีประสิทธิภาพ 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาผลของการฝกพลัยโอเมตริกรวมกับการฝกตามโปรแกรมปกติตอพลังอนากา
ศนิยม (Anaerobic power) ความจุพลังอนาการศนิยม (Anaerobic capacity) และความเร็วในการพาย
เรือ 5 ฝพาย ระยะทาง 100 เมตรโดยการพาย 5 ฝพาย และการพาย 1 ฝพาย ภายหลังการฝก 8 
สัปดาห 
 2. เพื่อศึกษาผลของการฝกตามโปรแกรมปกติอยางเดียวตอพลังอนากาศนิยม (Anaerobic 
power) ความจุพลังอนาการศนิยม (Anaerobic capacity) และความเร็วในการพายเรือ 5 ฝพาย 
ระยะทาง 100 เมตร โดยการพาย 5 ฝพาย และการพาย 1 ฝพายภายหลังการฝก 8 สัปดาห  
 3. เพื่อเปรียบเทียบ ผลของการฝกพลัยโอเมตริกรวมกับการฝกตามโปรแกรมปกติและผล
ของการฝกตามโปรแกรมปกติอยางเดียว ตอพลังอนากาศนิยม (Anaerobic power) ความจุพลังอนา
การศนิยม (Anaerobic capacity) และความเร็วในการพายเรือ 5 ฝพาย ระยะทาง 100 เมตร โดยการ
พาย 5 ฝพาย และการพาย 1 ฝพาย ภายหลังการฝก 8 สัปดาห 
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สมมุติฐาน 
 1. ภายหลังการฝกพลัยโอเมตริกรวมกับการฝกตามโปรแกรมปกติ นักกีฬามีพลังอนากาศนิ
ยม (Anaerobic power) ความจุพลังอนาการศนิยม (Anaerobic capacity) และความเร็วในการพาย
เรือ 5 ฝพาย ระยะทาง 100 เมตรโดยการพาย 5 ฝพาย และการพาย 1 ฝพาย ภายหลังการฝก 8 
สัปดาห เพิ่มขึ้น 
 2. ภายหลังการฝกตามโปรแกรมปกติ นักกีฬามีพลังอนากาศนิยม (Anaerobic power) ความ
จุพลังอนาการศนิยม (Anaerobic capacity) และความเร็วในการพายเรือ 5 ฝพาย ระยะทาง 100 เมตร 
โดยการพาย 5 ฝพาย และ การพาย 1 ฝพาย ภายหลังการฝก 8 สัปดาห เพิ่มขึ้น 
 3. กลุมนักกีฬาเรือ 5 ฝพาย ที่การฝกพลัยโอเมตริกรวมกับการฝกตามโปรแกรมปกติ 
นักกีฬามีพลังอนากาศนิยม (Anaerobic power) ความจุพลังอนาการศนิยม (Anaerobic capacity) 
และความเร็วในการพายเรือ 5 ฝพายระยะทาง 100 เมตร โดยการพาย 5 ฝพาย และการพาย 1 ฝพาย 
ดีกวา กลุมที่ฝกตามโปรแกรมปกติอยางเดียว  
  

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวจิัย 
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพายเรือ 5 ฝพายในระยะสั้น 
2. เพื่อใหผูฝกสอนนักกีฬาเรือพาย นําความรูและขอคนพบที่ไดไปประยุกตใชกับโปรแกรม

การฝกซอมได 
3. เพื่อเปนแนวทางใหผูที่สนใจในการศึกษาคนควา วิจัย และทดลอง เกี่ยวกับการฝกพลัยโอ

เมตริก เพื่อเพิ่มความสามารถในการใชพลังงานระบบแอนแอโรบิค  
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ขอบเขตเนื้อหา 
 การศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาผลของการฝกพลัยโอเมตริกรวมกับการฝกตามโปรแกรม
ปกติ  ระยะเวลา 8 สัปดาห ที่มีตอพลังอนากาศนิยม (Anaerobic power) ความจุพลังอนากาศนิยม 
(Anaerobic capacity) และความเร็วในการพายเรือ 5 ฝพาย ระยะทาง 100 เมตร โดยการพาย 5 ฝพาย 
และการพาย 1 ฝพาย  
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 กลุมตัวอยาง 
 กลุมนักกีฬาเรือ 5 ฝพาย จากมหาวิทยาลัยเชียงใหมและสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต
เชียงใหม  อายุระหวาง 20 – 24 ป  จํานวน 10  คน 
 แบงนักกีฬาออกเปน 2 กลุม กลุมละ 5 คน ดังนี้ 
 กลุมที่ 1 เปนกลุมควบคุม ทําการฝกตามโปรแกรมปกติอยางเดียว 
 กลุมที่ 2 เปนกลุมทดลอง ทําการฝกพลัยโอเมตริกรวมกับการฝกตามโปรแกรมปกต ิ
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 การฝกพลัยโอเมตริก (Plyometric Trainning) หมายถึง การฝกเพื่อเสริมสรางกําลังของ
กลามเนื้อเปนการฝกที่มีลักษณะการยืดตัวออกของกลามเนื้อและหดสั้นเขาอยางรวดเร็ว เพื่อกระตุน
การทํางานของระบบประสาทกับกลามเนื้อเปนการฝกเพื่อเชื่อมโยงความแข็งแรงและความเร็วใน
การหดตัวของกลามเนื้อ 
 เมดิซินบอล (Medicine Ball ) หมายถึง ลูกบอลที่มีน้ําหนัก ในการศึกษาครั้งนี้ใช 
เมดิซินบอล หนัก 4 - 5 กโิลกรัม 
 โปรแกรมการฝกพลัยโอเมตริก หมายถึง โปรแกรมการฝกเพื่อเสริมสรางกําลังของ
กลามเนื้อสวนบนของรางกาย (Upper body) มีลักษณะการยืดตัวออกของกลามเนื้อและหดสั้นเขา
อยางรวดเร็ว โดยการฝกใชลูกเมดิซินบอล เพื่อพัฒนากลามเนื้อ 
 กลุมท่ีฝกตามโปรแกรมปกติ หมายถึง กลุมที่ทําการฝกตามโปรแกรมของนักกีฬาเรือพาย
ปกติโดยไมมีการฝกพลัยโอเมตริกเขามาเกี่ยวของ ทําการฝกตั้งแตวันจันทร ถึง วันเสาร 
 กลุมท่ีฝกพลัยโอเมตริกรวมกับการฝกตามโปรแกรมปกติ หมายถึง กลุมที่ทําการฝกตาม
โปรแกรมปกติ และทําการฝกซอมดวยโปรแกรมพลัยโอเมตริก จํานวน 3 วัน คือ วันจันทร วันพุธ
และวันศุกร 
 ระบบพลังงานแอนแอโรบิค หมายถึง ระบบพลังงานที่ไดในรางกายจากการสลายกลัยโค
เจนในระบบแอนแอโรบิค ซ่ึงไมใชออกซิเจน 
 นักกีฬาเรือ 5 ฝพาย หมายถึง นักกีฬาเรือ 5 ฝพาย จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม และสถาบัน
การพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม  ที่ฝกซอมเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 35 
 การพายเรือ 5 ฝพาย หมายถึง การพายเรือ 5 ฝพาย โดยที่มีจํานวนนักกีฬา 5 คนลงทําการ
ทดสอบพายเรือ ระยะทาง 100 เมตร 
 การพายเรือ 1 ฝพาย หมายถึง การพายเรือ 5 ฝพาย โดยที่มีจํานวนนักกีฬา 1 คนลงทําการ
ทดสอบพายเรือ ระยะทาง 100 เมตร 
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 พลังอนากาศนิยม (Anaerobic power) หมายถึง ความสามารถของรางกายในการทํางานเผา
ผลาญพลังโดยไมใชออกซิเจนในหนึ่งหนวยเวลาการทํางาน 
 ความจุพลังอนาการศนิยม (Anaerobic capacity หมายถึง ปริมาณความสามารถในการเผา
ผลาญพลังานโดยไมใชออกซิเจน 
 
 


