
บทที่ 1
บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ที่มาของกีฬาเทเบิลเทนนิส (Table Tennis) หรือปงปอง ยังไมมีหลักฐานปรากฏแนชัด ไมมี

ประวัติความเปนมาในสมัยโรมันหรือกรีกเชนเดียวกับกีฬาประเภทอ่ืน แมรัสเซียก็เคยอางวาเปนผู
คิดคนมากอนใคร แตอังกฤษอางวาตนเปนตนกําเนิดแลวก็ไมมีใครไปคัดคาน แตมีผูสันนิษฐานวามี
ที่มาเชนเดียวกับลอนเทนนิส แตแหลงกําเนิดยังเปนที่สงสัย Frank Monke ไดเขียนแนะนําไวโดย
ใหขอสันนิษฐานวากําเนิดมาจากกีฬา 2 ชนิดคือ

1.กีฬาในรมของเทนนิส เร่ิมเลนคร้ังแรกในรัฐแมสซาชูเซตส ราวศตวรรษที่ 19 (พ.ศ.
2433)

2.สันนิษฐานวาเร่ิมเลนในอินเดีย โดยทหารอังกฤษไดนํามาเลนเปนกีฬากลางแจง การเลน
จะใชไมกระดานเปนตาขายแบงแดน บางก็วากําเนิดมาจากแอฟริกาใต แตที่หาหลักฐานไดคือ
อังกฤษมีการโฆษณาเกี่ยวกับอุปกรณการเลนเทเบิลเทนนิสชายในหนังสือกีฬาของอังกฤษเปนคร้ัง
แรกเมื่อป พ.ศ. 2423 แตลูกที่ใชในสมัยน้ัน พ.ศ. 2393 ใชลูกบอลทําดวยไมกอกหรือยางแข็ง ซึ่งแข็ง
เกินไป

ในป พ.ศ. 2465 คําวา "ปงปอง" ไดถูกจดทะเบียนใหเปนเคร่ืองหมายการคา ดวยเหตุผลน้ี
จึงเปนขอหน่ึงทําใหมีการเปลี่ยนชื่อกีฬาประเภทน้ีมาเปนเทเบิลเทนนิส

เทเบิลเทนนิสเปนกีฬาประเภทหน่ึงในการแขงขันโอลิมปก คร้ังที่ 24 ในป พ.ศ. 2531 ที่
กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต โดยกําหนดใหมีการแขงขัน 4 ประเภท ไดแก ชายเด่ียว (64 คน) ชายคู
(32 คู) หญิงเด่ียว (32 คน) และหญิงคู (16 คู)

คนไทยรูจักคุนเคยและเลนกีฬาเทเบิลเทนนิสมาเปนเวลาชานานแลว แตรูจักกันในชื่อกีฬา
ปงปอง แตไมปรากฏหลักฐานแนชัดวาเร่ิมนําเขามาเลนกันต้ังแต เมื่อใด และใครเปนผูนําเขามา แต
ปรากฏวามีการเรียนการสอนมานานกวา 30 ป ในป พ.ศ. 2500 ประเทศไทยไดมีการจัดต้ังสมาคมเท
เบิลเทนนิสสมัครเลนแหงประเทศไทยขึ้นโดยถูกตองตามกฎหมายและมีการแขงขันของสถาบัน
ตางๆ หรือการแขงขันชิงแชมปถวยพระราชทานแหงประเทศไทย เปนตนมา

ในปจจุบันกีฬาเทเบิลเทนนิส มีความนิยมแพรหลายและไดรับความสนใจทั้งในระดับ
เยาวชนและประชาชนทุกเพศทุกวัย กีฬาเทเบิลเทนนิสเปนกีฬาที่ฝกหัดกันไมยาก เปนเกมการเลนที่
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ใหความสนุกสนานเพลิดเพลิน เปนกีฬาที่ฝกไหวพริบ พลิกเพลงตลอดเวลา นอกจากจะใชทักษะ
เฉพาะของกีฬาแลวการฝกสมรรถภาพรางกายก็เปนสิ่งสําคัญไมแพการฝกทักษะกีฬา สมรรถภาพ
รางกายที่สําคัญ คือ ความเร็ว กําลังกลามเน้ือ ความแข็งแรง ความอดทน ความออนตัว และความ
คลองแคลววองไว (สุพิตร สมาหิโต, 2538) ไดกลาววา นักกีฬาที่จะตองไปสูความเปนเลิศทางกีฬา
น้ัน จะตองมีองคประกอบ 3 ประการคือ

1. จะตองเปนผูมีสมรรถภาพรางกายดี
2. จะตองเปนผูมีทักษะ
3. จะตองเปนผูที่มีสภาพจิตใจที่สมบรูณ
กีฬาเทเบิลเทนนิสเปนกีฬาที่ใชความคลองแคลววองไว มีการเคลื่อนที่ตลอดเวลาและ

เปลี่ยนทิศทางอยูเสมอดังน้ันนักกีฬาที่มีทักษะที่ดีและมีสรรถภาพรางกายที่ดีก็ยอมไดเปรียบคูตอสู
และสมรรถภาพรางกายที่ถือวาสําคัญและเปนหัวใจของนักกีฬาเทเบิลเทนนิส คือ ความคลองแคลว
วองไว ถานักกีฬามีความคลองแคลววองไว ก็จะสงผลใหในการเคลื่อนที่ไปรอตีลูกในตําแหนง
ตางๆไดอยางรวดเร็ว ทําใหลูกที่สงออกไปมีประสิทธิภาพและมีความแมนยํามากยิ่งขึ้น ในเกมการ
แขงขันนักกีฬาที่มีทักษะใกลเคียงกัน แตใครที่มีสมรรถภาพรางกายที่ดีโดยเพราะความคลองแคลว
วองไวมักไดเปรียบในการที่จะชิงเปนฝายบุกไดกอน หรือฝายต้ังรับที่มีความคลองแคลววองไวก็จะ
สามารถเคลื่อนที่ไปรอรับลูกในตําแหนงตางๆไดอยางรวดเร็ว แตการที่จะทําใหนักกีฬา มี
สมรรถภาพทางกายดานความคลองแคลววองไวที่ดีขึ้นน้ัน สิ่งสําคัญ คือ การจัดระบบการฝกให
ถูกตองเหมาะสม และตอเน่ืองสม่ําเสมอ (เจริญ กระบวนรัตน, 2544)  ในการฝกซอมนักกีฬาเพื่อ
เขาแขงขันหรือเพื่อความเปนเลิศทางดานกีฬาใหเกิดประสิทธิภาพ ผูฝกสอนและนักกีฬาจึง
จําเปนตองมีการวางแผนการฝกที่ถูกตองเหมาะสมมิใชมุงเนนทางดานทักษะ เทคนิค หรือกลยุทธ
จะตองมีการฝกสมรรถภาพรางกายดวย ก็จะสงผลใหนักกีฬามีศักยภาพในการเลนเพิ่มขึ้น

แตในปจจุบันเห็นไดชัดวานักกีฬาและผูฝกสอนใหความสําคัญกับการฝกทักษะเฉพาะกีฬา
เปนสวนใหญ นักกีฬาจะเนนไปที่การซอมทักษะขั้นพื้นฐาน รูปแบบเกมสการเลน และมีการฝก
สมรรถภาพทางรางกายบาง คือการวิ่งระยะไกล แตสมรรถภาพทางรางกายที่สําคัญของกีฬาเทเบิล
เทนนิส คือความคลองแคลววองไวสวนใหญไมไดรับการฝกหรือมีการฝกที่ไมเหมาะสม สงผลให
นักกีฬาเกิดการบาดเจ็บได และสวนใหญจะเห็นฝกกับนักกีฬาในระดับทีมชาติเทาน้ัน เน่ืองจากผู
ฝกสอนและนักกีฬายังไมใหความสําคัญกับหลักวิทยาศาสตรการกีฬาและมีการอบรมใหความรู
ทางดานการฝกสมรรถภาพนอยมากและไมมีความเขาใจในรูปแบบ วิธีการฝกและการวางแผนใน
การฝกซอม จึงทํานักกีฬาไมไดรับการฝก
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ดังน้ันผูศึกษาจึงมีแนวความคิดในการนําโปรแกรมการฝกความคลองแคลววองไว ไปใช
กับนักกีฬาเทเบิลเทนนิสควบคูไปกับการฝกซอมทักษะของกีฬาเทเบิลเทนนิส เน่ืองจากกีฬาเทเบิล
เทนนิสเปนกีฬาที่ตองเคลื่อนที่ เปลี่ยนทิศทาง ตลอดเวลาทั้งการเคลื่อนที่ตีลูกท็อปสปน แบ็คสปน
ลูกตัด ลูกเขี่ย ลูกโยน มีทั้งการเขาออก ขยับซายขวา และการฉากตีลูก เปนตน  ด้ังน้ันนักกีฬาที่จะ
เลนกีฬาเทเบิลเทนนิสไดดีน้ันจึงจําเปนตองมีการฝก สมรรถภาพรางกายโดยเพราะดานความ
คลองแคลววองไว ควบคูไปกับการฝกทักษะ เพื่อที่จะเพิ่มความสามารถในการเลนกีฬาชนิดน้ีไดดี
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยผูศึกษาไดทําการศึกษาคนควาจากเอกสารที่ เกี่ยวของกับ
โปรแกรมการฝกสมรรถภาพของกีฬาแตละประเภท และโปรแกรมการฝกความคลองแคลววองไว
เพื่อเพิ่มความสามารถของนักกีฬาจึงไดนําแบบฝกตางๆ มาสรางเปนโปรแกรมการฝกควบคูไปกั บ
การฝกทักษะเพื่อเพิ่มความคลองแคลววองไวในนักกีฬาเทเบิลเทนนิสของกลุมทดลอง

วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการฝกความคลองแคลววองไว หลังสิ้นสุดการฝก 6

สัปดาหในกลุมควบคุมที่ทําการฝกทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิสอยางเดียว
2. เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการฝกความคลองแคลววองไว หลังสิ้นสุดการฝก 6

สัปดาหในกลุมทดลองที่ทําการฝกทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิสรวมกับการฝกความคลองแคลววองไว
3. เปรียบเทียบผลความคลองแคลววองไว หลังสิ้นสุดการฝก 6 สัปดาห ของกลุม

ควบคุมที่ทําการฝกทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิสอยางเดียว กับ กลุมทดลองที่ทําการฝกทักษะกีฬาเทเบิล
เทนนิสรวมกับการฝกความคลองแคลววองไว

สมมติฐานของการศึกษา
1. หลังสิ้นสุดการฝก 6 สัปดาหกลุมควบคุมที่ทําการฝกทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิสอยาง

เดียวมีความคลองแคลววองไวเพิ่มขึ้น (กอนเร่ิมทําการทดสอบ)
2. หลังสิ้นสุดการฝก 6 สัปดาหกลุมทดลองที่ทําการฝกทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิสรวมกับ

การฝกความคลองแคลววองไวมีความคลองแคลววองไวเพิ่มขึ้น
3. หลังสิ้นสุดการฝก 6 สัปดาหกลุมที่ทําการฝกทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิสรวมกับการฝก

ความคลองแคลววองไวมีความคลองแคลววองไวเพิ่มขึ้นมากกวากลุมที่ทําการฝกทักษะกีฬาเทเบิล
เทนนิสอยางเดียว
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ขอบเขตของการศึกษา
ขอบเขตเน้ือหา

การศึกษาคร้ังน้ีไดศึกษาถึงผลของการฝกโปรแกรมความคลองแคลววองไว
รวมกับการฝกปกติในนักกีฬาเทเบิลเทนนิสเปนระยะเวลา 6 สัปดาห

ขอบเขตของกลุมตัวอยาง
นักกีฬาเทเบิลเทนนิสโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก จํานวน 14 คน แบง

ออกเปน 2 กลุมดังน้ี
1. กลุมควบคุม จํานวน 7 คน ฝกทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิสอยางเดียว
2. กลุมทดลอง จํานวน 7 คน ฝกทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิสรวมกับการฝกความ

คลองแคลววองไว

นิยามศัพทเฉพาะ
Warm Up การอบอุนรางกายกอนการฝกซอม เพื่อใหรางกายพรอมที่จะเขาสูการฝกซอม
Fore Hand การตีลูกปงปองดวยหนามือของผูเลน
Back Spin ความหมุนของลูกปงปองในลักษณะหมุนกลับหลัง
I.T.T.F. International Table Tennis Federation. สหพันธเทเบิลเทนนิสนานาชาติ
การฉากตีลูก หมายถึง การตีโฟรแฮนดทางมุมแบ็คแฮนด
นักกีฬา หมายถึง คนที่มีการฝกซอมกีฬา อยางนอย 5 วัน ตอ สัปดาห
สมรรถภาพรางกาย (Physical Fitness) หมายถึง ความสามารถในการประกอบกิจกรรม

ประจําวันดวยความกระฉับกระเฉงวองไว ปราศจากการเหน็ดเหน่ือยเมื่อยลา และมีพลังเหลือที่จะ
นําไปใชในการประกอบกิจกรรมบันเทิงในเวลาวางและเตรียมพรอมที่จะเผชิญภาวะฉุกเฉินไดดี อง
ประกอบที่สําคัญไดแก ความแข็งแรงของกลามเน้ือ ความทนทานของกลามเน้ือ ความอดทนของ
การไหลเวียนโลหิต

ความเร็ว (Speed) คือ ความสามารถของรางกายจากที่หน่ึงไปยังอีกที่หน่ึงโดยใชระยะเวลา
สั้นที่สุด

ความอดทนของกลามเน้ือ (Muscle Endurance Anaerobia Capacity) คือ ความสามารถ
ของกลามเน้ือที่ไดประกอบกิจกรรมซ้ําซากไดเปนระยะเวลานานอยางมีประสิทธิภาพ

ความคลองแคลววองไว (Agility) คือ ความสามารถของรางกายที่จะบังคับควบคุมในการ
เปลี่ยนทิศทางของการเคลื่อนที่ไดดวยความรวดเร็วและแนนอน



5

ความเร็วและความคลองแคลววองไว (Speed and Agility) คือ ความสามารถในการ
เคลื่อนไหว เปลี่ยนตําแหนงและทิศทางไดอยางรวดเร็ว

ความคลองแคลววองไวเฉพาะ (Specific Agility) คือ ความคลองแคลววองไวในรูปแบบ
ของนักกีฬาเทเบิลเทนนิส ที่ใชเทาในการเคลื่อนที่อยางถูกตอง

ระยะเวลาในการศึกษา
ตุลาคม 2554 – พฤษภาคม 2555

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
1. นักกีฬาเทเบิลเทนนิส มีความคลองแคลววองไวเพิ่มมากขึ้น
2. ผูฝกสอน นักกีฬาและผูเกี่ยวของมีความเขาใจและเห็นถึงความสําคัญของวิทยาศาสตร

การกีฬาเพิ่มมากยิ่งขึ้น
3. นําผลการศึกษาที่ไดไปพัฒนาความสามารถของนักกีฬาและเปนแนวทางการศึกษา

คนควาและวิจัยสําหรับผูที่สนใจตอไป


