
บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ

ในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึกษาไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของรวบรวมมานําเสนอดังน้ี
1. สมรรถภาพทางกาย
2. ความคลองแคลววองไว
3. หลักการฝกเพื่อเพิ่มความคลองตัวของนักกีฬา
4. การฝกความเร็ว
5. การพัฒนาระบบพลังงาน
6. คุณสมบัติของเสนใยกลามเน้ือ
7. การฝกความออนตัว
8. การปฏิบัติในการยืดกลามเน้ือใหยึดหลัก
9. ประโยชนของการยืดเหยียดกลามเน้ือ
10. องคประกอบของสมรรถภาพทางดานรางกายที่นําไปใชสําหรับการเคลื่อนที่ของ

กีฬาเทเบิลเทนนิส
11. หลักสําคัญของการเคลื่อนที่ที่ดีสําหรับนักกีฬาเทเบิลเทนนิส
12. การเรียนรูของนักกีฬา
13. หลักการฝกซอม
14. งานวิจัยที่เกี่ยวของ

สมรรถภาพทางกาย
สมรรถภาพทางกาย (Physical Fitness) หมายถึง ความสมบูรณของบุคคลในการควบคุมสั่ง

การใหรางกายสามารถปฏิบัติภารกิจตางๆ รวมทั้งภารกิจในชีวิตประจําวันไดอยางราบร่ืน โดย
ปราศจากความเหน่ือยลา และยังคงสามารถปฏิบัติภารกิจอ่ืนๆที่นอกเหนือออกไปไดอีก ทั้งงาน
อดิเรก หรือกิจกรรมนันทนาการ หรือกิจกรรมการออกกําลังกาย เลนกีฬา ไดอยางมีประสิทธิภาพ
และปลอดภัย
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สรรถภาพทางกายท่ัวไป
คณะกรรมการนานาชาติเพื่อจัดมารตราฐานทดสอบความสมบูรณทางดานรางกาย

(International of the standardization of Physical fitness Test) ไดจําแนกเปน 7 ประเภท
1. ความเร็ว (Speed) คือ ความสามารถของรางกายจากที่หน่ึงไปยังอีกที่หน่ึงโดย

ใชระยะเวลาสั้นที่สุด
2. พลังกลามเน้ือ (Muscle Power) คือความสามารถของกลามเน้ือในการทํางาน

อยางรวดเร็วและแรงในจังหวะของกลามเน้ือหดตัว 1 คร้ัง เชนยืนกระโดดไกล
3. ความแข็งแรงของกลามเน้ือ(Muscle Strength) คือความสามารถของกลามเน้ือ

ที่หดตัวคร้ังเดียวไมจํากัดเวลา
4. ความอดทนของกลามเน้ือ(Muscle Endurance Anarobia Capacity) คือ

ความสามารถของกลามเน้ือที่ไดประกอบกิจกรรมซ้ําซากไดเปนระยะเวลานาน
อยางมีประสิทธิภาพ

5. ความคลองแคลววองไว(Agility) คือความสามารถของรางกายที่จะบังคับ
ควบคุมในการเปลี่ยนทิศทางของการเคลื่อนที่ไดดวยความรวดเร็วและแนนอน

6. ความออนตัว (Flexibility)คือความสามารถของขอตอตางๆในการเคลื่อนไหว
อยางกวางขวาง

7. ความอดทนทั่วไป (General Endurance) คือความสามารถในการทํางานใน
ระบบตางๆในรางกายที่ทํางานไดนานและมีประสิทธิภาพ

สมรรถภาพทางกายพิเศษ
เปนสมรรถภาพที่จะตองมีเฉพาะสําหรับนักกีฬาที่จะตองทําการแขงขันน้ันในการ

เสริมสรางจะตองมีการฝกนอกเหนือจากการฝกสรรถภาพทางกายทั่วไป เชน นักกีฬาฟุตบอลตอง
ฝกขา และไหลและลําตัวเปนพิเศษกีฬาบางประเภทตองการแรงจากกลามเน้ือมากแตตองการความ
อดทนนอย แตบางอยางก็ไมตองใชเเรงมากบางประเภทตองการสมรรถภาพทางรางกายหลายๆดาน
มารวมกัน สําหรับกีฬาบางประเภทไมตองใชเทคนิคในการเลนหรือแขงขันมากผลการแขงขันจะ
ขึ้นอยูกับสรรถภาพทางกายเพียงอยางเดียว แตกีฬาที่ตองใชเทคนิคในการแขงขันสรรถภาพทางกาย
ที่ดีจะชวยใหนักกีฬาปฏิบัติตามเทคนิคที่ไดฝกฝนมาอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ กลาวไดวา
สรรถภาพทางกายเปนสิ่งจําเปนสําหรับนักกีฬาทุกประเภท
สมรรถภาพทางกายกับการเลนกีฬา

พิชิต ภูติจันทรและคณะ(2530) ไดกลาวไววาการฝกความคลองแคลววองไวตองทําซ้ําไป
ซ้ํามาแตไมเกิน 10 เที่ยวแตละเที่ยวใหเด็กเลนเต็มที่ 100% จํานวนพัก 2-5 นาทีตอเที่ยว
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เจริญ กระบวนรัตน(2538) ไดกลาวไววาการฝกทั่วๆไปเร่ิมจากการอบอุนรางกายตางๆ
ทั่วไปกอนตามดวยการยืดกลามเน้ือ การอบอุนรางกายเฉพาะทักษะกีฬาสิ่งที่ควรพิจารณาในการจัด
โปรแกรมการฝกคือ ความบอย ปริมาณ ความหนัก ในการฝกซึ่งอาจจะมีการปรับบาง ถาหากมีการ
พัฒนาในระยะเวลาในการฟนคืนสภาพและทิศทางการเคลื่อนไหว

อนันต  อัตชู ( 2538 ) รายงานไววา  การฝกซอมจะทําใหเกิดการเรียนรู  และความชํานาญ
รวมทั้งความสมบูรณทางดานรางกาย  ซึ่งในโปรแกรมการฝกซอมจําเปนตองคํานึงถึงความหนัก
ระยะเวลา  และความบอยคร้ังในการฝก

เจริญ  กระบวนรัตน  ( 2544 ) ยังรายงานไววา  การฝกซอมคือ การใหสวนของรางกายที่ใช
ในการเลนกีฬาไดทํางานมากกวาในภาวะปกติอยางเปนระเบียบและเพิ่มขึ้นตามลําดับขั้น เปนผลให
สวนของรางกายน้ันๆและอวัยวะที่เกี่ยวของมีการเปลี่ยนแปลงทั้งรูปรางและการทํางานจน
เหมาะสมกับความตองการของนักกีฬา  ผลของการฝกซอมตอกลามเน้ือทําใหมีขนาดใหญขึ้น เพิ่ม
การกระจายของหลอดเลือดฝอย สะสมสารอาหารซึ่งทําใหมีประสิทธิภาพในการทํางานเพิ่มมากขึ้น
การเปลี่ยนแปลงของรางกายอันเปนผลเน่ืองมาจากการฝกซอมจะสามารถสังเกต หรือทดสอบได
จากปฏิกิริยาการแสดงออกในการเคลื่อนไหว  การทํางานของหัวใจ ปอด หลอดลม  ระบบ
ไหลเวียนเลือด กลามเน้ือ  การรับรูและสั่งงานของระบบประสาทตลอดจนการะบวนการเผาผลาญ
และผลิตพลังงานเพื่อใชในการเคลื่อนไหวรางกายที่ตองทํางานมากกวาปกติ

สาลี่  สุภากรณ ( 2526 ) การงานไววา ระยะเวลาการฝก 6-8 สัปดาหจะทําใหเกิดการ
พัฒนาในดานกําลังและความแข็งแรง  และการฝก 3 วันตอสัปดาห  เปนชวงของความถี่ที่เหมาะสม
ในการฝกเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายและทักษะ

Hazeldine ( 1987 ) ที่ไดกลาวไว  เมื่อมีการออกกําลังกายจะเกิดการพัฒนาตอคุณสมบัติ
ของกลามเน้ือและระบบประสาทการตอบสนองของกลามเน้ือ  คุณสมบัติของกลามเน้ือจะเปนไป
ในดานการเพิ่มขนาดของกลามเน้ือ  สวนการตอบสนองของระบบประสาทเปนไปในดานของการ
เพิ่มการตอบสนอง  ตอกระแสประสาทที่มาจากระบบประสารทสวนกลาง  การระดมเสนใย
กลามเน้ือแตละหนวยจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ความเร็วในการปฏิบัติกิจกรรมตางๆจึงเพิ่มขึ้น
ตามมา

Power และ Dodd ( 1997 ) ไดกลาวไววา  การหดตัวของกลามเน้ือเปนผลมาจากการ
ควบคุมโดยสัญญาณที่มาจากระบบประสาทกลไกลที่ต้ังอยูที่ spinal cord และแพรเสนใยประสาท
ไปยังกลามเน้ือโดยผานหนวยยนต ( motorunit )ดังน้ันการที่กลามเน้ือจะหดตัวไดอยางรวดเร็ว
หรือไมน้ัน ยอมขึ้นอยูกับความชาหรือเร็วของการนําการแสประสาท
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Karpowich และ jim ( 1962 ) รายงานไววา   การฝกมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของกลามเน้ือ
ใหกลามเน้ือที่ไดรับการฝกอยางสม่ําเสมอน้ันเพิ่มขนาดโตขึ้นซึ้งมีผลโดยตรง ตอความแข็งแรงและ
ความเร็วของกลามเน้ือสามารถพัฒนาใหมีประสิทธิภาพในการทํางานไดสูงขึ้น

ศิริรัตน  หิรัญรัตน  ( 2536 ) รายงานไววาการจัดโปรแกรมการฝกซอมที่กําหนดระยะเวลา
ในการฝก  ความหนักของงาน  และความบอยในการฝกอยางเหมาะสมจะชวยเพิ่มความสามารถ
ของกีฬาใหสูงขึ้นได

ความคลองแคลววองไว
ความสําคัญของความคลองแคลววองไว

ความคลองแคลววองไวมีความสําคัญในกิจกรรมทุกอยางที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลง
ตําแหนงของรางกายหรือสวนหน่ึงสวนใดไดโดยรวดเร็วการออกไดเร็ว การหยุดไดเร็ว การเปลี่ยน
ทิศทางไดรวดเร็ว ความคลองเเคลววองไวเปนพื้นฐานของสรรถภาพรางกายที่ดีในกี ฬาหลาย
ประเภทอยางเชน บาสเกตบอล แบดบินตัน วอลเลยบอล ฟุตบอล  เปนตน
องคประกอบของความคลองแคลววองไว

ความคลองแคลววองไวทั่วไปและความคลองแคลววองไวเฉพาะสวนสามารถเพิ่มเติมได
โดยการฝกดังสวนประกอบตางๆตอไปน้ี

1. การทํางานรวมกันของกลามเน้ือ (Coordination ) ตองพัฒนาใหเกิดการรวมมือกัน
ในการเคลื่อนไหวที่เปนแบบหน่ึงแบบใด เพื่อใหเกิดการเรียนรูบอยๆ แลวจะได
เกิดปลายประสาทแตกแขนง ที่ปลายประสาทจะทําใหเกิดการเรียนรูและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางานมากขึ้น

2. พลังของกลามเน้ือ (Muscle Power) จะชวยเพิ่มความคลองแคลววองไว เพราะการ
เคลื่อนที่อยางรวดเร็วตองใชพลังอยางมาก

3. เวลาปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction Time) เวลาที่ใชในการตอบสนองตอการ
กระตุน เชน การตอบสนองอยางรวดเร็วในสภาพการณทางกีฬา

4. ความออนตัว (Flexibility) การเคลื่อนไหวของขอตอตางๆไดกวางมากกวาปกติ
การเคลื่อนไหวของขอตอถาไมไดทําบอยๆจะทําใหบริเวณน้ันเสียความสามารถ
ในการยืดตัว

ถึงแมวาสวนประกอบตางๆที่ไดกลาวมาน้ีจะเปนพื้นฐานของความคลองแคลววองไวทําให
ความคลองแคลววองไวเฉพาะสวนดีขึ้นโดยการฝกปฏิบัติการเคลื่อนไหวน่ันๆอยางถูกตองซ้ําแลว
ซ้ําเลาและตองทําดวยความเร็วสูง (ชูศักด์ิ และกันยา ,2536)
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ปจจัยท่ีมีผลตอการคลองแคลววองไว
สรุปไดดังน้ีคือ ( อางใน วุฒิพงษ ปรมัตถากร และอารี ปรมัตถากร ,2542)

1. ระยะเวลาที่ใชในการฝกซอม ในการฝกซอมตองจัดใหเหมาะสมกับผูฝกแตละ
บุคคล จะตองระวังมิใหการฝกซอมยาวนานและหนักหนวงเกินไป จนอยูในภาวะ
ซอมเกินจะมีผลทําใหรางกายเสื่อมลงและเกิดการบาดเจ็บได

2. รูปรางของรางกาย คนที่มีรูปรางผอมสูง อวนเต้ีย มักจะมีความคลองแคลววองไว
นอยกวาคนที่มีรูปรางสูงปานกลาง

3. นํ้าหนักของรางกาย คนที่มีนํ้าหนักตัวเกินจะมีผลโดยตรงกับความคลองแคลว
วองไว

4. อายุ เด็กจะมีการพัฒนาการดานความคลองแคลววองไวไปจนถึงอายุ 12 ป
ตอจากน้ันจะมีการพัฒนาอยางชาๆ และจะคอยๆลดลงเมื่อยอายุมากขึ้น

5. เพศ ถาเปรียบเทียบกันผูชายจะมีความคลองแคลววองไวมากกวาเพศหญิงเพราะ
นํ้าหนักที่เปนกลามเน้ือมากกวา

6. ความเมื่อยลา ความคลองแคลววองไวใชกลามเน้ือหลายกลุมในการทํางาน หาก
กลามเน้ือดังกลาวเกิดความเมื่อยลาจากการทํางานก็จะสงผลตอระบบประสาทสั่ง
การใหกลามเน้ือทํางานไดชาลง

7. ความสามารถในการทํางานรวมกันของระบบประสาทและกลามเน้ือ ซึ่งทั้ง 2
ระบบน้ีจะตองทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพจะทําใหเกิดความคลองตัวสูง

หลักการฝกเพื่อพัฒนาความคลองตัวของนักกีฬา
1. หลักการฝกความคลองตัวน้ันจะคลายคลึงกับการฝกความเร็ว ซึ่งนักกีฬาและผูฝกสอน

จะตองพยายามพัฒนาทักษะกีฬาและเทคนิคควบคูไปดวยกัน เพื่อใหเกิดการพัฒนาความ
คลองตัวในการเคลื่อนไหวขณะปฏิบัติทักษะ

2. การฝกความคลองตัวน้ันจะตองเร่ิมจากการปฏิบัติดวยรูปแบบที่งายๆ ไมซับซอนและใช
ปฏิบัติดวยความเร็วจากชาไปสูความเร็วสูงสุด และจะตองเนนจะตองมีความถูกตองและ
สมบูรณกอนความเร็วในการปฏิบัติ และไมเกิดอาการเกร็งกลามเน้ือหรือสวนใดสวนหน่ึง
ของรางกายในขณะที่ปฏิบัติดวยความเร็วสูงสุด

3. การฝกความคลองตัวเปนการฝกที่เกี่ยวของกับระบบประสาทที่สั่งการการเคลื่อนไหว
ดังน้ันการฝกความคลองตัว จึงควรไดรับการฝกเปนอันดับตนๆ ของการฝกในแตละวัน
หรือในสภาวะที่รางกายไมมีอาการเหน็ดเหน่ือย
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4. การพัฒนาความคลองตัว กระทําไดดวยการใหนักกีฬาพยายามใชความเร็วสูงสุดในการวิ่ง
หรือเคลื่อนที่ ในรูปแบบตางๆที่มีความใกลเคียงกับการเคลื่อนไหวในกีฬาน้ันๆ

5. ชวงเวลาพักระหวางเที่ยวระหวางเซต ควรเปดโอกาสใหรางกายไดมีเวลาพักมากพอหรือ
นานพอที่จะทําใหนักกีฬารูสึกหายเหน่ือย หรือประมาณ 2-3 นาที

6. การปฏิบัติซ้ํา ในการฝกความคลองตัว จะไมมีการปฏิบัติซ้ําจํานวนมากๆ เพระวาอาจจะทํา
ใหรางกายเกิดความลาสะสมและทําใหการปฏิบัติไดไมเต็มความสามารถของแตละคน
ดังน้ันควรมีการทําซ้ํา ประมาณ 5 -6 คร้ัง/เซต ปฏิบัติ 1-2 เซต

การฝกความเร็ว ( อางใน วุฒิพงษ ปรมัตถากร และอารี ปรมัตถากร, 2542)
ความเร็วในการเคลื่อนที่ที่เปนการทํางานประสานกันระหวางระบบประสาทและระบบ

กลามเน้ือ วิธีการฝกความเร็วโดยการฝกความเคลื่อนไหวซ้ําๆกันเร็วๆเปนระยะเวลานาน หลักการ
วิธีการฝกความเร็ว

1. ฝกทาทางที่ถูกตองซ้ําๆกันและปฏิบัติซ้ําๆกัน
2. เพิ่มคามเร็วทีละนอยจนถึงจุดสูงสุด
3. ฝกเพื่อเพิ่มกําลังกลามเน้ือ
4. ฝกความอดทนของกลามเน้ือ
5. ฝกความคลองแคลวของระบบการเคลื่อนไหว
6. กอนฝกควรอบอุนรางกายใหดีเสียกอนระยะเวลา 15-20 นาที
7. ฝกเปนชวงๆและหนักใหเวลาพักระหวางชวงเล็กนอย 2-3 นาทีและจะตองพักดวยการน่ัง

เพื่อสงวนพลังงาน ATP และ CP
8. การฝก 2วันหยุดพัก 1 วัน
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การพัฒนาระบบพลังงาน
การพัฒนาระบบพลังงาน 3 ระบบที่สําคัญตอการเคลื่อนไหว (เจริญ กระบวนรัตน, 2544)

ปจจัยที่เกี่ยวของ Anaerobic Alactic Anaerobic Lactic Aerobic
ชวงเวลาฝก 0-10 วินาที 10-1นาที 1-60นาทีขึ้นไป
ระยะทางฝก 20-80เมตร 80-400เมตร 300ม.-15ก.ม.
ความหนัก 100% 90%-100% 50%-75%
จํานวนเที่ยว 3-4 1-5 3-20
เวลาพักระหวางเที่ยว 1/ 2-3นาที 2-10นาที 1-3นาที
จํานวนเซทที่ฝก 1-4 1-4 1-4
เวลาพักระหวางเซท 8-10นาที 10-20นาที 5-8นาที
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คุณสมบัติของเสนใยกลามเน้ือ
คุณสมบัติของเสนใยกลามเน้ือสีแดง Red Fiber และเสนใยสีขาวWhite Fiber (ชูศักด์ิ เวช

แพทย และกันยาปาละ วิจวัธท, 2528)

การฝกความออนตัว(วุฒิพงษ ปรมัตถากร และอารี ปรมัตถากร, 2542)
ความออนตัวจะทําใหการเคลื่อนไหวดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ หลักและวิธีการฝก

ความคลองตัวมีดังน้ี
1. คอยๆเคลื่อนไหวอยางชาๆจนกลามเน้ือน้ันถูกยืดจนรูสึกวาเจ็บกลามเน้ือสวนน้ัน
2. อยูในทายืดน้ันประมาณ 8-10 วินาที
3. กระทําซ้ํากัน 5-6 คร้ัง
4. การยืดจะเกิดผลดีเมื่อทําการยืดกลามเน้ือทุกวัน

คุณสมบัติ
ชนิดของเสนใยกลามเน้ือ
Type I Type IIa Type IIb

สีของเสนใยกลามเน้ือ แดง แดง(ชมพู) ขาว (ซีด)
ขนาดใยกลามเน้ือ เล็ก ปานกลาง ใหญ
ป ริ ม า ณ ไ ม โ ต ค อ น เ ด รี ย น
(Mitochondria)

มาก มาก นอย

หลอดเลือดฝอย มาก มาก นอย
ความเร็วในการหดตัว ชา เร็ว เร็วมาก
กระบวนการการสราง ATP แอโรบิค แอโรบิค แอนแอโรบิค
ปริมาณไมโอโกลบิน (Myoglobin) มาก มาก นอย
ปริมาณไกลโคเจนสะสม นอย ปานกลาง มาก
ฤทธิ์เอมไซม (Myosin Atpase) ชา เร็ว เร็ว
ภาวะเมื่อยลา ยาก ปานกลาง งาย
แรงในการหดตัว ตํ่า สูง สูง
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การปฏิบัติในการยืดกลามเน้ือใหยึดหลัก
- ใชทางายไปสูทายาก
- ทําจากแรงยึดเบา ไปหาหนัก
- ใชทาที่สลับซอนนอยไปหาทาที่สลับซอนมาก
- จํานวนคร้ังจากนอยไปหามาก

ประโยชนของการยืดกลามเน้ือ
1. ชวยเพิ่มความยืดหยุนของขอตอ
2. ผอนคลายและลดอาการปวดเมื่อยกลามเน้ือ
3.  ชวยปองกันการบาดเจ็บ
4.  ชวยปองกันโรคขอเขาเสื่อม ขอติดขัด

องคประกอบของสมรรถภาพทางดานรางกายท่ีนําไปใชสําหรับการเคลื่อนท่ีของกีฬาเทเบิลเทนนิส
(จันทรจารี เกตุมาโร,2543)

การทรงตัว คือ ความสามารถในการควบคุมรางกายใหกลับเข าสูความสมดุลไดดี การ
ถายเทนํ้าหนักตัวใหนํ้าหนักตัวอยูในฐาน คือ ระหวางเทาทั้งสองขางไดอยางรวดเร็ว

ความคลองแคลววองไว คือ ความสามารถของรางกาย ในการเปลี่ยนทิศทางการ
เคลื่อนไหวไดอยางรวดเร็วและแมนยํา ซึ่งมีความจําเปนมากสําหรับการเลนกีฬาที่อาศัยจังหวะของ
ความเร็วโดยเฉพาะสําหรับการเปลี่ยนทิศทางอยางฉับพลันในแบบกีฬาเทเบิลเทนนิส

ความแข็งแรง คือ ความสามารถของรางกาย ในการทํางานที่หนักโดยเฉพาะกลามเน้ือซึ่ง
สามารถหดตัวเพื่อตานกับนํ้าหนักได

กําลัง คือ ความสามารถในการทํางานของรางกายตอหนวยเวลาซึ่งกระทําในระยะเวลาอัน
สั้นกับงานที่หนักพอสมควร เชน การเคลื่อนที่กระโดดหรือการกาวเทาอยางรวดเร็ว จําเปนตองใช
กําลังและความแข็งแรงของกลามเน้ือสวนขา สําหรับทักษะที่ตองใชกําลังในการเลนเทเบิลเทนนิส
เชน การท็อปสปนที่มีความรุนแรงและรวดเร็วจําเปนตองใชกลามเน้ือสวนแขนและหัวไหลในการ
ตีลูกเพื่อใหประสิทธิภาพ ในการตีลูกแตละคร้ัง

ปฏิกิริยาตอบสนอง คือ ความสามารถของรางกายที่กระทําตอสิ่งเรา หรือสิ่งกระตุนดวย
เวลาอันสั่นสําหรับปฏิกิริยาตอบสนองของกีฬาเทเบิลเทนนิสน้ันพออธิบายไดดังน้ี คือขณะที่เรา
มองเห็นลูกที่กําลังวิ่งลอยกระทบพื้น (โตะ) ซึ่งเปนปฏิกิริยารับรู แลวเราเหวี่ยงไมตีลูกกลับไป การ
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เคลื่อนที่เพื่อตีลูกในทันทีทันใดเปนปฏิกิริยาที่รางกายกระทําการเคลื่อนไหว ฉะน้ันปฏิกิริยา
ตอบสนองจึงมีความจําเปนและสําคัญมากสําหรับนักกีฬาเทเบิลเทนนิส

หลักสําคัญของการเคลื่อนท่ีท่ีดีสําหรับนักกีฬาเทเบิลเทนนิส(จันทรจารี เกตุมาโร, 2543)
1.ทาเร่ิมตน หมายถึง ทาที่พรอมในการรับลูกในแบบตางๆไดอยางรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ
2.ลักษณะการเคลื่อนที่ การเคลื่อนที่ในกีฬาเทเบิลเทนนิสเปนแบบเฉพาะตัว การที่มี
ความคลองแคลววองไวก็จะสามารถทําใหเคลื่อนที่ไปตีลูกที่ฝายตรงขามตีมาหรือโต
กับได สะดวกดวย
3.การกลับสูทาพรอม หมายถึงการกลับสูที่เร่ิมตนเพื่อพรอมที่จะตีลูกตอไป

การเรียนรูของนักกีฬา (สนธยา สีละมาด, 2547)
การฝกสอนกีฬาก็คือการสอนและการสอนเปนการชวยใหนักกีฬาเกิดการเรียนรู สําหรับผู

ฝกสอนการที่จะชวยใหนักกีฬาเกิดการเรียนรูไดมากยิ่งขึ้นสิ่งสําคัญคือผูฝกสอนตองมีความรูความ
เขาใจเปนอยางดีเกี่ยวกับการเรียนรูของนักกีฬาหรือนักกีฬามีการเรียนรูอยางไรเสียกอน เปนสิ่ง
สําคัญที่ผูฝกสอนจะตองเขาใจขั้นตอนของการเรียนรูเพราะในแตละขั้นตอนของการเรียนรูจะตอง
การยุทธวิธีการสั่งสอนที่แตกตางกัน การเรียนรูน้ันเปนกระบวนการที่มองไมเห็นแตเราสามารถ
เห็นผลของการเรียนรูทักษะน้ันจากการปรับปรุงของความสามารถในการปฏิบัติทักษะกระบวนการ
เรียนรูเกิดขึ้นในรางกายและจิตใจ การเรียนรูจะเกี่ยวของกับระบบประสาท (Nervous System) และ
ระบบความจํา (Memory) เมื่อไรก็ตามที่เราฝกหัด ทักษะและความจําที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติคร้ัง
กอนหนาจะเกิดขึ้นอีกคร้ังหน่ึง การปฏิบัติที่ถูกตองตอเน่ืองและความจําที่แมนยําของงานที่ปฏิบัติ
จะถูกบันทึกไวในระบบความทรงจําและสิ่งที่บันทึกไวสามารถเรียกกลับมาใชไดอีกเมื่อมีความ
ตองการ การจดจําของสมองถึงเทคนิคหรืองานที่ไดกระทําน้ัน ในแตละชวงของการเจริญเติบโต
และการพัฒนาจะพบวาประกอบดวยขั้นของการเรียนรู 3 ขั้นตอน คือ ขั้นของความคิด ขั้นของการ
เรียนรู และขั้นเปนอัตโนมัติ
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หลักการฝกซอม
การฝกซอมที่ถูกตองตามหลักวิทยาศาสตรการกีฬาประกอบดวย
1. Warm up Unit & Stretching ใชเวลาประมาณ 10 - 15 นาที เปนการกระตุนระบบตางๆ

ของรางกายใหพรอมที่จะออกกําลังกายหรือฝกซอมกีฬาและยังเปนการปองกันการ
บาดเจ็บที่อาจเกิดจากการออกกําลังกายหรือฝกซอม

2. Skill Unit เปนการฝกซอมทักษะแตละประเภทกีฬาตางๆ ตามแผนการฝกซอม โดยที่
ตัวเองหรือโคชเปนผูกําหนด

3. Fitness Unit เปนการฝกสมรรถภาพรางกายในแตละดาน เชน การฝกความอดทนของ
ระบบหายใจ และไหลเวียนเลือด การฝกความเร็ว ความแข็งแรง ความออนตัว โดยที่
ตัวเองหรือโคชเปนผูกําหนด

4. Cool down Unit & Stretching เปนการลดสภาวะสูปกติ โดยการเคลื่อนที่ เชน วิ่งเหยาะๆ
ใชเวลา 3-5 นาที ยังเปนการลดอาการเมื่อยลาของกลามเน้ือที่เกิดจากกรดแลคติกในการ
ออกกําลังกายหรือการฝกซอมกีฬา โดยยังสอดคลองกับหลักการออกกําลังกายหรือ
โปรแกรมการออกกําลังกาย ที่เรียกวา Exercise prescription ซึ่งสามารถพัฒนา
สมรรถภาพทางกายไดอยางมีประสิทธิภาพ มีองคประกอบดังน้ี

4.1 Frequency ความถี่ในการออกกําลังกาย ควรทําอยางสม่ําเสมอ ประมาณ
3-5 วัน/สัปดาห

4.2 Intensity ความหนักของการออกกําลังกายขึ้นอยูกับระดับสมรรถภาพของ
แตละคน

4.3 Time or duration ระยะเวลาของการออกกําลังกายตองทําอยางตอเน่ือง
ควรออกกําลังอยางนอย 20 นาทีขึ้นไป และถาตองการผลดียิ่งขึ้น จะตอง
ออกกําลังประมาณ 30-90 นาทีขึ้นไป

4.4 Type of activity ควรคํานึงถึงวัตถุประสงคการออกกําลังกายดวยวา
ตองการแบบ aerobic ,an aerobic ,resistive ,callisthenic หรือ relaxation
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ
วีรยุทธ นันทขวาง (2544) ไดทําการศึกษาผลการใชโปรแกรมการฝกเพื่อเพิ่มความคลองตัว

ของผูรักษาประตูเวลาในการศึกษา 6 สัปดาห ทําการทดสอบกอนและหลังการฝกซอมโปรแกรม
การฝกความคลองตัว โดยใชผูรักษาประตูชมรมฟุตบอลโรงเรียนปรินสรอยเยลสวิทยาลัยจํานวน 12
คน ผลการศึกษาพบวาผูรักษาประตูมีความคลองตัวเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญที่ระดับP<0.05

สุชาติ สุวรรณเบญจางค (2545) ไดทําการศึกษาผลของการใชโปรแกรมการฝกเพื่อเพิ่ม
ความคลองแคลววองไวของนักกีฬาวอลเลยบอล เวลาในการศึกษา 6 สัปดาห ทําการทดสอบกอน
และหลังการฝกซอม โดยใชนักกีฬาวอลเลยบอลหญิงของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขต
ลําปางจํานวน 24 คนผลการศึกษาพบวานักกีฬาวอลเลยบอลมีความคลองแคลววองไวเพิ่มขึ้น อยาง
มีนัยสําคัญที่ระดับP<0.01

ผกากาญจน  มุงหนาที่ (2547) ไดทําการศึกษาผลของการฝกความคลองตัวของนักกีฬา
เทนนิส กลุมตัวอยางเปนนักกีฬาเทนนิสชายของวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเชียงใหม จํานวน 12 คน
ระยะเวลาในการทดลอง คือ 6 สัปดาห ผลการศึกษาพบวา ภายหลังการฝกตามโปรแกรม นักกีฬามี
ความคลองตัวเพิ่มขึ้นโดยทําเวลาในการทดสอบลดลงจาก 10.23+-0.29 เปน 9.47+-0.29 วินาที
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ P<0.01

ประจักษ สุวรรณธีระกิจ (2548)ไดทําการศึกษาผลของการฝกความคลองตัวของนักกีฬา
วอลเลยบอลชาย ทําการฝกความคลองตัวเปนระยะเวลา 8 สัปดาห กลุมตัวอยางเปนนักกีฬา
วอลเลยบอลชายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา วิทยาเขตภาคพายัพ จํานวน 12 คน
ผลการศึกษาพบวาภายหลังการฝกตามโปรแกรมการฝกความคลองตัวของนักกีฬาวอลเลยบอลชาย
มีความคลองตัวเพิ่มขึ้นโดยทําเวลาไดจาก 10.96 วินาที เปน 10.35 วินาที มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ P<0.01

กฤษณะ บุญประสิทธิ์ (2550) ไดทําการศึกษาผลการฝกความคลองตัวที่มีตอเทคนิคการ
เขาทา Ippon-seoi-nage ของนักกีฬายูโด มหาวิทยาลัยเชียงใหม การศึกษาน้ีพบวาโปรแกรมการฝก
ความคลองตัวแบบกาวเทาดวยรูปแบบ 9 จัตุรัส แบบฝกบันไดความคลองตัว แบบวิ่งกลับตัว แบบ
สไลดตัวไปดานขางและแบบฝกยูโด มายมาวาริ-ซาบาคิในระยะเวลา 6 สัปดาหสามารถเพิ่มความ
คลองตัวตอนักกีฬายูโดไดและเสื้อแหงกับเปยกไมมีผลตอความคลองตัวในการเขาทา Ippon-seoi-
nage

ตะวัน โลเพชร (2553) ไดทําการศึกษาผลการฝกทักษะของกีฬาบาสเกตบอลตอความ
คลองตัว โดยใชกลุมตัวอยางเปนนักบาสเกตบอลหญิง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
จํานวน 12 คนแบงออกเปน 2 กลุมๆละ 6 คนโดยกลุมทดลองฝกโปรแกรมความคลองแคลววองไว
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รวมกับการฝกทักษะกีฬาบาสเกตบอล กลุมควบคุมฝกทักษะกีฬาบาสเกตบอล ทําการฝกเปน
ระยะเวลา 8 สัปดาห ผลการศึกษาสรุปวา หลังจากฝกโปรแกรมความคลองแคลววองไวรวมกับการ
ฝกทักษะกีฬาบาสเกตบอลในกลุมทดลอง 8 สัปดาห กลุมทดลองมีความคลองแคลววองไวและ
ทักษะการเลี้ยงลูกเร็วเพิ่มขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ P<0.01 หลังจากการฝกทักษะกีฬา
บาสเกตบอลปกติในกลุมควบคุมเพียงอยางเดียว 8 สัปดาห กลุมควบคุมมีความคลองแคลววองไว
และทักษะการเลี้ยงลูกเร็วเพิ่มขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ P<0.01 เมื่อเปรียบเทียบกลุมทดลองและ
กลุมควบคุมไมมีความแตกตางกันทางสถิติ


