
 
บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา  

 
การออกกําลังกายเปนองคประกอบท่ีสําคัญท่ีทําใหคนมีสุขภาพดีท้ังทางรางกาย และจิตใจ

กิจกรรมการออกกําลังกายนั้นมีอยูมากมาย ข้ึนอยูกับความสนใจของแตละคน กีฬาจึงเปนกิจกรรม

การออกกําลังกายประเภทหนึ่งท่ีคนใหความสนใจ ใชพัฒนาตนใหมีสุขภาพสมรรถภาพท่ีแข็งแรง

สมบูรณ ผูท่ีเลนกีฬาอยูเสมอจะทําใหเปนผูท่ีมีสุขภาพดี ซ่ึงสงผลตอประสิทธิภาพในการดําเนิน

ชีวิตประจําวัน ดังพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช  ทรงพระกรุณา

โปรดเกลาฯ พระราชทางในวันกีฬาแหงชาติ เม่ือวันท่ี 16 ธันวาคม พ.ศ.2531 ความวา 

 “…การกีฬาเปนส่ิงท่ีมีจุดประสงคพื้นฐานเพื่อท่ีจะสงเสริมใหรางกายแข็งแรง และสามารถ
ท่ีจะแสดงฝมือในเชิงกีฬาเพื่อความสามัคคี และเพื่อใหคุณภาพของมนุษยดีข้ึน เวลานี้การกีฬาก็
นับวามีความสําคัญในทางอื่นดวย ในทางสังคมทําใหคนในประเทศชาติไดหันมาปฏิบัติส่ิงท่ีมี
ประโยชน ในทางสุขภาพของรางกายและจิตใจ ทําใหสามารถอยูในสังคมไดอยางเปนสุข ท้ังยังเปน
ส่ิงท่ีกอใหเกิดความเจริญของบานเมืองอีกดวย” (การกีฬาแหงประเทศไทย 2531: 25) 

เทควันโด เปนศิลปะการตอสูปองกันตัวแขนงหนึ่งท่ีมีบรรจุในการแขงขันกีฬาท่ีไดรับ

ความนิยมอยางแพรหลายในปจจุบัน เทควันโดเปนศิลปะการตอสูปองกันตัวประจําชาติของเกาหลี 

ซ่ึงถือกําเนิดมานานนับรอยป และไดมีการพัฒนาทั้งในดานเทคนิคการตอสู และกติกาการตอสูมา

อยางตอเนื่อง จนกลายมาเปนการกีฬา ซ่ึงไดรับความนิยมอยางแพรหลายในปจจุบัน แลเชนเดียวกับ

ศิลปะการตอสูปองกันตัว ในแขนงอ่ืน ความแข็งแรง และความรวดเร็วยังคงเปนปจจัยหลักในการ

กําหนดความสามารถของนักกีฬา แตความสามารถอีกอยางหนึ่งท่ีผูฝกสอนมักละเลยท่ีจะฝกซอม

ใหนักกีฬาคือความสามารถของเวลาปฏิกิริยา ซ่ึงมีความจําเปนอยางมากในการแขงขันเนื่องจากตอง

มีการหลบหลีกการจูโจมของคูแขงขันรวมท้ังการท่ีจะจูโจมกลับเพื่อทําคะแนนอีกดวย เนื่องจาก

เวลาปฏิกิริยาเปนองคประกอบท่ีจะชวยใหนักกีฬาสามารถนําความสามารถทางดานความเร็วท่ีมีอยู 

ออกมาใชไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน ดังนั้นการฝกซอมในกีฬาเทควันโดจึงไดมีการใชแบบฝก

ตางๆ เพื่อท่ีจะสามารถเพ่ิมความสามารถของเวลาปฏิกิริยา และความเร็วของนักกีฬา  
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ในปจจุบันกีฬาเทควันโดไดถูกกําหนดอยางเปนทางการใหมีการแขงขันในมหกรรมการ

แขงขันกีฬาท่ีสําคัญตางๆ เกือบทุกรายการ เชน ซีเกมส  เอเช่ียนเกมส หรือแมกระท่ังในการแขงขัน

กีฬาโอลิมปค นอกจากนี้เทควันโดยังเปนกีฬาท่ีมีการแบงการแขงขันออกเปนรุนๆ ตามพิกัด

น้ําหนัก ซ่ึงนักกีฬาก็จะไมมีการเสียเปรียบไดเปรียบในเรื่องขนาดของรูปรางซ่ึงกันและกัน ดังนั้น

หนวยงานทางดานการกีฬาจึงหันมาใหความสนใจที่จะยกระดับมาตรฐานของการกีฬาประเภทนี้

อยางมากในปจจุบัน  

  การแขงขันเทควันโด มีวิธีการแขงขันคลายกับการแขงขันมวย กลาวคือ มีผูแขงขันขางละ 

1 คน กําหนดเปนฝายแดง และนํ้าเงิน แขงขันดวยการตอสูกันดวยมือเปลา ตามกติกาท่ีตกลงกัน 

สําหรับกติกาของกีฬาเทควันโดเปนการตอสูดวยการชก และการเตะในทาตางๆ ใหเขาเปาหมายท่ี

กําหนด ซ่ึงการเตะทําไดโดยสามารถเตะไดต้ังแตเอวข้ึนไปถึง ศีรษะ โดยสวนของเทาท่ีสัมผัสเปา

จะตองอยูตํ่ากวาตาตุมลงมาจนถึงปลายเทา สวนการชกสามารถชกไดเฉพาะสวนลําตัวเทานั้น หาม

ชกหนา ซ่ึงการชกท่ีถูกตอง ตองใชสันหมัด และการชกเม่ือโดนเปาแขนตองตึง และอาวุธท่ีออกไป

จะไดแตมเม่ือ มีความแมนยํา และมีความหนักมากพอ โดยการออกอาวุธท่ีถูกตองเขาเปาบริเวณ

ลําตัวจะไดคร้ังละ 1 คะแนน และ 2 คะแนนถาเปนเปาบริเวณศีรษะ หากการเตะ / ชกท่ีมีความ

รุนแรงจนกรรมการทําการนับเพื่อใหนักกีฬาไดพัก (นับ 1 - 8 ) คะแนนท่ีไดในคร้ังนั้นจะถูกบวก

เพิ่มอีก 1 คะแนน ภายในเวลาการแขงขัน 3 ยก ๆ ละ 2 นาที พักระหวางยก 1 นาที หากฝายใดทํา

คะแนนไดมากกวาจะเปนฝายชนะการแขงขัน (กติกาเทควันโด.2550) 

 จังหวะท่ีนกักฬีาจะสามารถทําคะแนนไดมีอยู 3 จังหวะ คือ 

1. ไดคะแนนจากการเตะกอนหรือเปนฝายบุก หมายถึง การใชจังหวะและความเร็วในการ

ฉวยโอกาสเขาโจมตีเพื่อทําคะแนนจากคูตอสูกอน 

 2. ไดคะแนนจากการเปนฝายต้ังรับ แบงออกเปน 2 แบบดวยกันคือ  

2.1 จังหวะสอง หมายถึง การใชจังหวะลอหลอกใหคูตอสูโจมตีมากอนแลวทําการ
หลบหลีกใหพนจากการโจมตีของคูตอสู แลวหาจังหวะโจมตีกลับอยางรวดเร็ว   เพื่อทําคะแนน  

2.2 จังหวะพรอมหรือจังหวะบวก หมายถึง การใชจังหวะลอหลอกใหคูตอสูโจมตี    
มากอน แลวฉวยโอกาสที่คูตอสูกําลังเตะและยืนอยูขาเพียงขางเดียว ทําการเตะ  พรอมกันกับคูตอสู
ทันที ซ่ึงการเตะในทาตาง ๆ จะมีทาท่ีใชแกทางกันอยู โดย ตองใชการตัดสินใจ และการตอบสนอง
ท่ีรวดเร็วเปนอยางมาก 
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 3. ไดคะแนนจาก“การแลกอาวุธกัน”หรือจังหวะประชิดตัว หมายถึง เปนการใชความ

คลองตัว และความรวดเร็วในการโจมตี หลบหลีกและฉวยโอกาสโตตอบคูตอสู ในสถานการณท่ีมี

การตอสูในลักษณะประชิดตัว 

 กีฬาท่ีตองการ การเคล่ือนไหวที่รวดเร็ว ชัยชนะหรือการพายแพข้ึนอยูกับความรวดเร็วใน

การตอบสนองในการเตะ  ดังนั้นการท่ีนักกีฬาจะสามารถทําการโจมตีคูตอสูไดอยางมีประสิทธิภาพ

จะตองมีการตอบสนองจากปฏิกิริยาท่ีรวดเร็วเปนอยางมาก ผูฝกสอนจึงตองพยายามท่ีจะสราวิธีการ

ฝกตาง ๆ เพื่อเพิ่มความสามารถในดานดังกลาว จากการศึกษาผลการฝกโปรแกรมพลัยโอเมตริก

และความมั่นคงของลําตัวโปรแกรมเหลานี้ไดเพิ่มสมรรถภาพทางรางกายของผูฝกได ดังนั้นผูวิจัย 

จึงมีความสนใจท่ีจะสรางโปรแกรมพลัยโอเมตริกและความม่ันคงของลําตัวตอการฝกเวลา

ตอบสนองการเคล่ือนไหว เพื่อใชเปนประโยชนในการฝกซอมและแขงขัน พัฒนาความสามารถ

ทางดานเวลาตอบสนองการเคล่ือนไหว ของนักกีฬาเทควันโดตอไป 

 

วัตถุประสงคการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาเวลาตอบสนองการเคล่ือนไหวในทาหมุนตัวเตะเฉียง (Turning Round kick) 
ของผูเลนกีฬาเทควันโดกอนและหลังการฝกโปรแกรมเทควันโดตามปกติ 

2. เพื่อศึกษาเวลาตอบสนองการเคล่ือนไหวในทาหมุนตัวเตะเฉียง (Turning Round kick)
ของผูเลนกีฬาเทควันโดกอนและหลังการฝกโปรแกรมพลัยโอเมตริกรวมกับการฝกโปรแกรม      
เทควันโดปกติ 

3. เพื่อศึกษาเวลาตอบสนองการเคล่ือนไหวในทาหมุนตัวเตะเฉียง (Turning Round kick) 
ของผูเลนกีฬาเทควันโดกอนและหลังการฝกโปรแกรมความมั่นคงของลําตัวรวมกับการฝก
โปรแกรมเทควันโดปกติ 

4. เพื่อเปรียบเทียบคาความแตกตางของเวลาตอบสนองการเคลื่อนไหวในทาหมุนตัวเตะ
เฉียง (Turning Round kick) ของผูเลนกีฬาเทควันโดกอนและหลังการฝกระหวางกลุมท้ังสาม 
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สมมติฐานการศึกษา 
 1. เวลาตอบสนองการเคล่ือนไหวในทาหมุนตัวเตะเฉียงของผูเลนกีฬาเทควันโดกอนและ
หลังการฝกของแตละกลุมทดลองแตกตางกัน  
 2. ท้ัง 3 กลุม มีความแตกตางกันหลังจากฝกตามโปรแกรม 6 สัปดาห  
 3. กลุมท่ีมีการฝกโปรแกรมพลัยโอเมตริก มีชวงความแตกตางของเวลาตอบสนองการ
เคล่ือนไหวในทาหมุนตัวเตะเฉียง ของผูเลนกีฬาเทควันโดเร็วกวากลุมการฝกโปรแกรมการฝก     
เทควันโดตามปกติ ภายหลังการฝกสัปดาหท่ี 6 
 4. กลุมท่ีมีการฝกโปรแกรมฝกตามโปรแกรมความม่ันคงของลําตัวมีชวงความแตกตางของ
เวลาตอบสนองการเคล่ือนไหวในทาหมุนตัวเตะเฉียง ของผูเลนกีฬาเทควันโดเร็วกวากลุมการฝก
โปรแกรมการฝกเทควันโดตามปกติ ภายหลังการฝกสัปดาหท่ี 6 
 

ขอบเขตของการศึกษา 
1. ขอบเขตเน้ือหา 

1.1การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาถึงผลการฝกตามโปรแกรมพลัยโอเมตริกกับการ
ฝกโปรแกรมความม่ันคงของลําตัว และฝกโปรแกรมเทควันโดปกติท่ีมีผลตอ เวลาตอบสนองการ
เคล่ือนไหว 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 ดังนี ้
 กลุมทดลองท่ี 1   จํานวน 10 คน   โปรแกรมการฝกเทควนัโดอยางเดียว 
    กลุมทดลองท่ี 2   จํานวน 10 คน   โปรแกรมการฝกพลัยโอเมตริกรวมกบัการฝกเทควนัโด 
   กลุมทดลองท่ี 3   จํานวน 10 คน   โปรแกรมการฝกความม่ันคงของลําตัวรวมกับการฝก 
เทควันโด 
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นิยามศัพทเฉพาะ 

             เวลาปฏิกิริยา หมายถึง ระยะเวลาตั้งแตท่ีประสาทรับความรูสึกไดรับส่ิงเราแลวสงกระแส

ประสาทไปตามเสนประสาทรับความรูสึก (Afferent neuron) เขาสูระบบประสาทสวนกลาง 

(Central nervous system) แลวแปรคาความรูสึกสงคําส่ังมาตามประสาทสงความรูสึก (Efferent 

neuron) จนกระท่ังถึงกลามเนื้อ และกลามเนื้อเร่ิมหดตัวทํางาน 

    เวลาในการเคล่ือนไหว หมายถึง เวลาท่ีรวมท้ังเวลาปฏิกิริยาและเวลาในการเคล่ือนไหว เปน

ชวงเวลารวมท้ังหมดต้ังแตเร่ิมมีการกระตุนหรือส่ิงเราเร่ิมปรากฏข้ึน จนถึงรางกายเร่ิมมีการ

เคล่ือนไหวจนเสร็จส้ินสมบูรณ   

 เวลาในการตอบสนอง คือเวลารวมท้ังเวลาปฏิกิริยาตอบสนอง และเวลาการเคล่ือนไหว 

เปนชวงเวลารวมทั้งหมดต้ังแตเร่ิมมีการกระตุนหรือส่ิงเราเร่ิมปรากฏข้ึน จนถึงรางกายมีการ

เคล่ือนไหวจนเสร็จส้ินสมบูรณ  

 พลัยโอเมตริก หมายถึง การฝก ความรวดเร็วในการหดตัวของกลามเนื้อเพื่อการเคล่ือนไหว

อยางฉับพลัน  

  ความม่ันคงของลําตัว หมายถึง การทํางานประสานสัมพันธกันระหวางกลามเน้ือหนาทอง

และหลังอยางสมดุลเพื่อคงไวซ่ึงการทรงทาของลําตัวในทาปกติในเชิงชีวกลศาสตร กลามเนื้อหนา

ทองและหลังจะชวยรับแรงท่ีมากระทําตอกระดูกสันหลังในทิศทางตางๆ  

 เทควันโด หมายถึง ศิลปะการตอสูแบบมือเปลาของชนชาติเกาหลี ท่ีสามารถใชหมัด และ

เทา เปนอาวุธ สามารถนําเอาทักษะตางๆเหลานี้ไปใชในการฝกซอมหรือแขงขันแบบกีฬา และ

สามารถนําไปใชในการปองกันตัวได (เท หมายถึง เทา, ควัน หมายถึง มือ และโด หมายถึง ศิลปะ

วิถีทางหรือสติปญญา) เม่ือรวมความหมายท้ังสามคําเขาดวยกัน จะแปลวา ศิลปะการใชมือ และเทา

ดวยสติปญญา 

 อาวุธ หมายถึง การใช มือ / เทา ในการชกหรือเตะในทาทางตางๆ ตามการตอสูแบบ  

เทควันโด   

 ทาเตะเฉียงหมายถึงทาเตะโจมตีคูตอสู ดานขางลักษณะการเตะจะเปนการเตะเหวี่ยงออก

ดานขาง  
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 ทาหมุนตัวเตะเฉียง หมายถึงทาเตะโจมตีคูตอสู โดยการหมุนตัวแลวเตะเหวี่ยงออกดานขาง

ในจังหวะเดยีว  

 

ประโยชนท่ีจะไดรับจากการศึกษา 

1. เพื่อหาโปรแกรมการฝกท่ีสามารถพัฒนาเวลาตอบสนองการเคล่ือนไหว ในการหมุนตัว

เตะเฉียง ของผูเลนกีฬาเทควันโด 

2.  จากผลการศึกษาในคร้ังนีจ้ะเปนแนวทางกระตุนใหผูฝกสอนกีฬาเทควนัโดเหน็ความ 

สําคัญของเวลาตอบสนองการเคล่ือนไหว ท่ีมีตอความสามารถของผูเลนกีฬาเทควันโด 

3.  สามารถนําผลของการศึกษาในคร้ังนี้ไปพฒันาความสามารถของผูเลนกฬีาเทควันโด 

4.  เปนแนวทางในการวจิัยท่ีเกีย่วของตอไป 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


