บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การออกกําลังกายเปนองคประกอบที่สําคัญที่ทําใหคนมีสุขภาพดีทั้งทางรางกาย และจิตใจ
กิจกรรมการออกกําลังกายนั้นมีอยูมากมาย ขึ้นอยูกับความสนใจของแตละคน กีฬาจึงเปนกิจกรรม
การออกกําลังกายประเภทหนึ่งที่คนใหความสนใจ ใชพัฒนาตนใหมีสุขภาพสมรรถภาพที่แข็งแรง
สมบูรณ ผูที่เลนกีฬาอยูเสมอจะทําใหเปนผูที่มีสุขภาพดี ซึ่งสงผลตอประสิทธิภาพในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน ดังพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ พระราชทางในวันกีฬาแหงชาติ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2531 ความวา
“…การกีฬาเปนสิ่งที่มีจุดประสงคพื้นฐานเพื่อที่จะสงเสริมใหรางกายแข็งแรง และสามารถ
ที่จะแสดงฝมือในเชิงกีฬาเพื่อความสามัคคี และเพื่อใหคุณภาพของมนุษยดีขึ้น เวลานี้การกีฬาก็
นับวามีความสําคัญในทางอื่นดวย ในทางสังคมทําใหคนในประเทศชาติไดหันมาปฏิบัติสิ่งที่มี
ประโยชน ในทางสุขภาพของรางกายและจิตใจ ทําใหสามารถอยูในสังคมไดอยางเปนสุข ทั้งยังเปน
สิ่งที่กอใหเกิดความเจริญของบานเมืองอีกดวย” (การกีฬาแหงประเทศไทย 2531: 25)
เทควันโด เปนศิลปะการตอสูปองกันตัวแขนงหนึ่งที่มีบรรจุในการแขงขันกีฬาที่ไดรับ
ความนิยมอยางแพรหลายในปจจุบัน เทควันโดเปนศิลปะการตอสูปองกันตัวประจําชาติของเกาหลี
ซึ่งถือกําเนิดมานานนับรอยป และไดมีการพัฒนาทั้งในดานเทคนิคการตอสู และกติกาการตอสูมา
อยางตอเนื่อง จนกลายมาเปนการกีฬา ซึ่งไดรับความนิยมอยางแพรหลายในปจจุบัน แลเชนเดียวกับ
ศิลปะการตอสูปองกันตัว ในแขนงอื่น ความแข็งแรง และความรวดเร็วยังคงเปนปจจัยหลักในการ
กําหนดความสามารถของนักกีฬา แตความสามารถอีกอยางหนึ่งที่ผูฝกสอนมักละเลยที่จะฝกซอม
ใหนักกีฬาคือความสามารถของเวลาปฏิกิริยา ซึ่งมีความจําเปนอยางมากในการแขงขันเนื่องจากตอง
มีการหลบหลีกการจูโจมของคูแขงขันรวมทั้งการที่จะจูโจมกลับเพื่อทําคะแนนอีกดวย เนื่องจาก
เวลาปฏิกิริยาเปนองคประกอบที่จะชวยใหนักกีฬาสามารถนําความสามารถทางดานความเร็วที่มีอยู
ออกมาใชไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นการฝกซอมในกีฬาเทควันโดจึงไดมีการใชแบบฝก
ตางๆ เพื่อที่จะสามารถเพิ่มความสามารถของเวลาปฏิกิริยา และความเร็วของนักกีฬา

2

ในปจจุบันกีฬาเทควันโดไดถูกกําหนดอยางเปนทางการใหมีการแขงขันในมหกรรมการ
แขงขันกีฬาที่สําคัญตางๆ เกือบทุกรายการ เชน ซีเกมส เอเชี่ยนเกมส หรือแมกระทั่งในการแขงขัน
กีฬ าโอลิ มป ค นอกจากนี้เ ทควั น โดยั ง เป น กี ฬ าที่มี ก ารแบง การแขง ขัน ออกเป น รุน ๆ ตามพิ กั ด
น้ําหนัก ซึ่งนักกีฬาก็จะไมมีการเสียเปรียบไดเปรียบในเรื่องขนาดของรูปรางซึ่งกันและกัน ดังนั้น
หนวยงานทางดานการกีฬาจึงหันมาใหความสนใจที่จะยกระดับมาตรฐานของการกีฬาประเภทนี้
อยางมากในปจจุบัน
การแขงขันเทควันโด มีวิธีการแขงขันคลายกับการแขงขันมวย กลาวคือ มีผูแขงขันขางละ
1 คน กําหนดเปนฝายแดง และน้ําเงิน แขงขันดวยการตอสูกันดวยมือเปลา ตามกติกาที่ตกลงกัน
สําหรับกติกาของกีฬาเทควันโดเปนการตอสูดวยการชก และการเตะในทาตางๆ ใหเขาเปาหมายที่
กําหนด ซึ่งการเตะทําไดโดยสามารถเตะไดตั้งแตเอวขึ้นไปถึง ศีรษะ โดยสวนของเทาที่สัมผัสเปา
จะตองอยูต่ํากวาตาตุมลงมาจนถึงปลายเทา สวนการชกสามารถชกไดเฉพาะสวนลําตัวเทานั้น หาม
ชกหนา ซึ่งการชกที่ถูกตอง ตองใชสันหมัด และการชกเมื่อโดนเปาแขนตองตึง และอาวุธที่ออกไป
จะไดแตมเมื่อ มีความแมนยํา และมีความหนักมากพอ โดยการออกอาวุธที่ถูกตองเขาเปาบริเวณ
ลําตัวจะไดครั้งละ 1 คะแนน และ 2 คะแนนถาเปนเปาบริเวณศีรษะ หากการเตะ / ชกที่มีความ
รุนแรงจนกรรมการทําการนับเพื่อใหนักกีฬาไดพัก (นับ 1 - 8 ) คะแนนที่ไดในครั้งนั้นจะถูกบวก
เพิ่มอีก 1 คะแนน ภายในเวลาการแขงขัน 3 ยก ๆ ละ 2 นาที พักระหวางยก 1 นาที หากฝายใดทํา
คะแนนไดมากกวาจะเปนฝายชนะการแขงขัน (กติกาเทควันโด.2550)
จังหวะที่นกั กีฬาจะสามารถทําคะแนนไดมีอยู 3 จังหวะ คือ
1. ไดคะแนนจากการเตะกอนหรือเปนฝายบุก หมายถึง การใชจังหวะและความเร็วในการ
ฉวยโอกาสเขาโจมตีเพื่อทําคะแนนจากคูตอสูกอน
2. ไดคะแนนจากการเปนฝายตั้งรับ แบงออกเปน 2 แบบดวยกันคือ
2.1 จังหวะสอง หมายถึง การใชจังหวะลอหลอกใหคูตอสูโจมตีมากอนแลวทําการ
หลบหลีกใหพนจากการโจมตีของคูตอสู แลวหาจังหวะโจมตีกลับอยางรวดเร็ว เพื่อทําคะแนน
2.2 จังหวะพรอมหรือจังหวะบวก หมายถึง การใชจังหวะลอหลอกใหคูตอสูโจมตี
มากอน แลวฉวยโอกาสที่คูตอสูกําลังเตะและยืนอยูขาเพียงขางเดียว ทําการเตะ พรอมกันกับคูตอสู
ทันที ซึ่งการเตะในทาตาง ๆ จะมีทาที่ใชแกทางกันอยู โดย ตองใชการตัดสินใจ และการตอบสนอง
ที่รวดเร็วเปนอยางมาก
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3. ไดคะแนนจาก“การแลกอาวุธกัน”หรือจังหวะประชิดตัว หมายถึง เปนการใชความ
คลองตัว และความรวดเร็วในการโจมตี หลบหลีกและฉวยโอกาสโตตอบคูตอสู ในสถานการณที่มี
การตอสูในลักษณะประชิดตัว
กีฬาที่ตองการ การเคลื่อนไหวที่รวดเร็ว ชัยชนะหรือการพายแพขึ้นอยูกับความรวดเร็วใน
การตอบสนองในการเตะ ดังนั้นการที่นักกีฬาจะสามารถทําการโจมตีคูตอสูไดอยางมีประสิทธิภาพ
จะตองมีการตอบสนองจากปฏิกิริยาที่รวดเร็วเปนอยางมาก ผูฝกสอนจึงตองพยายามที่จะสราวิธีการ
ฝกตาง ๆ เพื่อเพิ่มความสามารถในดานดังกลาว จากการศึกษาผลการฝกโปรแกรมพลัยโอเมตริก
และความมั่นคงของลําตัวโปรแกรมเหลานี้ไดเพิ่มสมรรถภาพทางรางกายของผูฝกได ดังนั้นผูวิจัย
จึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะสร า งโปรแกรมพลั ย โอเมตริ ก และความมั่ น คงของลํ า ตั ว ต อ การฝ ก เวลา
ตอบสนองการเคลื่อนไหว เพื่อใชเปนประโยชนในการฝกซอมและแขงขัน พัฒนาความสามารถ
ทางดานเวลาตอบสนองการเคลื่อนไหว ของนักกีฬาเทควันโดตอไป
วัตถุประสงคการศึกษา
1. เพื่อศึกษาเวลาตอบสนองการเคลื่อนไหวในทาหมุนตัวเตะเฉียง (Turning Round kick)
ของผูเลนกีฬาเทควันโดกอนและหลังการฝกโปรแกรมเทควันโดตามปกติ
2. เพื่อศึกษาเวลาตอบสนองการเคลื่อนไหวในทาหมุนตัวเตะเฉียง (Turning Round kick)
ของผูเลนกีฬาเทควันโดกอนและหลังการฝกโปรแกรมพลัยโอเมตริกรวมกับการฝกโปรแกรม
เทควันโดปกติ
3. เพื่อศึกษาเวลาตอบสนองการเคลื่อนไหวในทาหมุนตัวเตะเฉียง (Turning Round kick)
ของผู เ ล น กี ฬ าเทควั น โดก อ นและหลั ง การฝ ก โปรแกรมความมั่ น คงของลํ า ตั ว ร ว มกั บ การฝ ก
โปรแกรมเทควันโดปกติ
4. เพื่อเปรียบเทียบคาความแตกตางของเวลาตอบสนองการเคลื่อนไหวในทาหมุนตัวเตะ
เฉียง (Turning Round kick) ของผูเลนกีฬาเทควันโดกอนและหลังการฝกระหวางกลุมทั้งสาม
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สมมติฐานการศึกษา
1. เวลาตอบสนองการเคลื่อนไหวในทาหมุนตัวเตะเฉียงของผูเลนกีฬาเทควันโดกอนและ
หลังการฝกของแตละกลุมทดลองแตกตางกัน
2. ทั้ง 3 กลุม มีความแตกตางกันหลังจากฝกตามโปรแกรม 6 สัปดาห
3. กลุมที่ มีการฝกโปรแกรมพลัยโอเมตริก มีชว งความแตกตางของเวลาตอบสนองการ
เคลื่อนไหวในทาหมุนตัวเตะเฉียง ของผูเลนกีฬาเทควันโดเร็วกวากลุมการฝกโปรแกรมการฝก
เทควันโดตามปกติ ภายหลังการฝกสัปดาหที่ 6
4. กลุมที่มีการฝกโปรแกรมฝกตามโปรแกรมความมั่นคงของลําตัวมีชวงความแตกตางของ
เวลาตอบสนองการเคลื่อนไหวในทาหมุนตัวเตะเฉียง ของผูเลนกีฬาเทควันโดเร็วกวากลุมการฝก
โปรแกรมการฝกเทควันโดตามปกติ ภายหลังการฝกสัปดาหที่ 6
ขอบเขตของการศึกษา
1. ขอบเขตเนือ้ หา
1.1การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาถึงผลการฝกตามโปรแกรมพลัยโอเมตริกกับการ
ฝกโปรแกรมความมั่นคงของลําตัว และฝกโปรแกรมเทควันโดปกติที่มีผลตอ เวลาตอบสนองการ
เคลื่อนไหว ในทาหมุนตัวเตะเฉียง ของผูเลนกีฬาเทควันโดและทําตามโปรแกรมฝก ตลอดระยะ
เวลา 6 สัปดาห
1.2 นําผลในเวลาการหมุนตัวเตะเฉียงมาเปรียบเทียบทางสถิติ
2. ขอบเขตประชากร
ผูเลนกีฬาเทควันโดจาก สมารท เทควันโด ยิม จังหวัดเชียงใหม เพศชาย และ เพศ
หญิง อายุ 14 – 17 ป จํานวน 30 คนแบงเปน 3 กลุม ดังนี้
กลุมทดลองที่ 1 จํานวน 10 คน โปรแกรมการฝกเทควันโดอยางเดียว
กลุมทดลองที่ 2 จํานวน 10 คน โปรแกรมการฝกพลัยโอเมตริกรวมกับการฝกเทควันโด
กลุมทดลองที่ 3 จํานวน 10 คน โปรแกรมการฝกความมั่นคงของลําตัวรวมกับการฝก
เทควันโด

5

นิยามศัพทเฉพาะ
เวลาปฏิกิริยา หมายถึง ระยะเวลาตั้งแตที่ประสาทรับความรูสึกไดรับสิ่งเราแลวสงกระแส
ประสาทไปตามเสนประสาทรับความรูสึก (Afferent neuron) เขาสูระบบประสาทสวนกลาง
(Central nervous system) แลวแปรคาความรูสึกสงคําสั่งมาตามประสาทสงความรูสึก (Efferent
neuron) จนกระทั่งถึงกลามเนื้อ และกลามเนื้อเริ่มหดตัวทํางาน
เวลาในการเคลื่อนไหว หมายถึง เวลาที่รวมทั้งเวลาปฏิกิริยาและเวลาในการเคลื่อนไหว เปน
ช ว งเวลารวมทั้ ง หมดตั้ ง แต เ ริ่ ม มี ก ารกระตุ น หรื อ สิ่ ง เรา เริ่ ม ปรากฏขึ้น จนถึ ง ร า งกายเริ่ ม มี ก าร
เคลื่อนไหวจนเสร็จสิ้นสมบูรณ
เวลาในการตอบสนอง คือเวลารวมทั้งเวลาปฏิกิริยาตอบสนอง และเวลาการเคลื่อนไหว
เป น ช ว งเวลารวมทั้ ง หมดตั้ งแต เ ริ่ ม มี ก ารกระตุน หรือสิ่ง เรา เริ่ม ปรากฏขึ้น จนถึ งรา งกายมีก าร
เคลื่อนไหวจนเสร็จสิ้นสมบูรณ
พลัยโอเมตริก หมายถึง การฝก ความรวดเร็วในการหดตัวของกลามเนื้อเพื่อการเคลื่อนไหว
อยางฉับพลัน
ความมั่นคงของลําตัว หมายถึง การทํางานประสานสัมพันธกันระหวางกลามเนื้อหนาทอง
และหลังอยางสมดุลเพื่อคงไวซึ่งการทรงทาของลําตัวในทาปกติในเชิงชีวกลศาสตร กลามเนื้อหนา
ทองและหลังจะชวยรับแรงที่มากระทําตอกระดูกสันหลังในทิศทางตางๆ
เทควันโด หมายถึง ศิลปะการตอสูแบบมือเปลาของชนชาติเกาหลี ที่สามารถใชหมัด และ
เทา เปนอาวุธ สามารถนําเอาทักษะตางๆเหลานี้ไปใชในการฝกซอมหรือแขงขันแบบกีฬา และ
สามารถนําไปใชในการปองกันตัวได (เท หมายถึง เทา, ควัน หมายถึง มือ และโด หมายถึง ศิลปะ
วิถีทางหรือสติปญญา) เมื่อรวมความหมายทั้งสามคําเขาดวยกัน จะแปลวา ศิลปะการใชมือ และเทา
ดวยสติปญญา
อาวุธ หมายถึง การใช มือ / เทา ในการชกหรือเตะในทาทางตางๆ ตามการตอสูแบบ
เทควันโด
ทาเตะเฉียงหมายถึงทาเตะโจมตีคูตอสู ดานขางลักษณะการเตะจะเปนการเตะเหวี่ยงออก
ดานขาง
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ทาหมุนตัวเตะเฉียง หมายถึงทาเตะโจมตีคตู อสู โดยการหมุนตัวแลวเตะเหวี่ยงออกดานขาง
ในจังหวะเดียว
ประโยชนที่จะไดรับจากการศึกษา
1. เพื่อหาโปรแกรมการฝกที่สามารถพัฒนาเวลาตอบสนองการเคลื่อนไหว ในการหมุนตัว
เตะเฉียง ของผูเลนกีฬาเทควันโด
2. จากผลการศึกษาในครั้งนีจ้ ะเปนแนวทางกระตุนใหผูฝกสอนกีฬาเทควันโดเห็นความ
สําคัญของเวลาตอบสนองการเคลื่อนไหว ที่มีตอความสามารถของผูเลนกีฬาเทควันโด
3. สามารถนําผลของการศึกษาในครั้งนี้ไปพัฒนาความสามารถของผูเลนกีฬาเทควันโด
4. เปนแนวทางในการวิจัยที่เกีย่ วของตอไป

