
บทที่ 5
สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ

การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาผลของการฝกความคลองแคลวในนักกีฬาเทเบิล
เทนนิส โดยกลุมตัวอยางเปนนักเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก จ.สุโขทัย อายุ 13-16 ป จํานวน 14
คนซึ่งไดทําการแบงกลุมแบบซิกแซกออกเปน 2 กลุมๆ ละ 7 คน โดยกลุมควบคุมทําการฝกทักษะ
กีฬาเทเบิลเทนนิสเพียงอยางเดียว และกลุมทดลองไดทําการฝกทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิสรวมกับ
โปรแกรมการฝกความคลองแคลววองไว โดยทําการฝก 5 วัน ตอสัปดาห คือ วันจันทร วันอังคาร
วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร ต้ังแตเวลา 16.30 น. – 19.30 น. ระยะเวลา 6 สัปดาห กอนและหลังการฝก
ทั้ง 2 กลุมไดทําการทดสอบตารางกาวเตน 20 วินาที (Nine-Square 20 Sec.) แลวนับจํานวนการกาว
เทาในแตละชอง บันทึกผลที่ไดในแบบบันทึกผลและนําผลการทดสอบกอนและหลังการฝกตาม
โปรแกรมมาวิเคราะหผลทางสถิติดวยโปรแกรม สําเร็จรูป ดังน้ี

สรุปผลการศึกษา
1. กลุมควบคุมและกลุมทดลองมีขอมูลทั่วไปคือ อายุ นํ้าหนัก สวนสูงไมแตกตางกัน
2. คาเฉลี่ยในการกาวเตนกอนฝกและหลังฝก ของกลุมควบคุมและกลุมทดลองมี

ความแตกตางกันที่ ระดับ 0.05
3. กลุมทดลองที่ทําการฝกทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิสรวมกับโปรแกรมการฝกความ

คลองแคลววองไวเปนเวลา 6 สัปดาหไดผลของการกาวเตนดีกวากลุมควบคุมที่ทํา
การฝกทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิสเพียงอยางเดียว มีความแตกตางกันอยางนัยสําคัญที่
ระดับ 0.01

อภิปรายผลการศึกษา
การศึกษาในคร้ังน้ีไดออกแบบใหกลุมควบคุมทําการฝกทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิสเพียงอยาง

เดียว และกลุมทดลองไดทําการฝกทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิสรวมกับโปรแกรมการฝกความ
คลองแคลววองไว เปนระยะเวลา 6 สัปดาห พบวาทั้งกลุมควบคุมและกลุมทดลอง มีจํานวนกาวเตน
ในทดสอบที่เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งแสดงใหเห็นวาในกลุมควบคุมที่ทําการฝกกีฬาเท
เบิลเทนนิสเพียงอยางเดียว มีความคลองแคลววองไวเพิ่มขึ้นเน่ืองจากสถิติการกาวเทาที่เพิ่มขึ้น เปน
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ผลมาจากการฝกซอมที่ตอเน่ืองจากโปรแกรมที่กําหนดไว 6 สัปดาห สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ของรางกาย เน่ืองจากนักกีฬาไดรับการฝกที่มีปริมาณความหนักมากกวาระดับการฝกซอมแบบ
ทั่วไปหรือปกติ มีความตอเน่ืองสม่ําเสมอ และมีโปรแกรมการฝกซอมที่เปนระบบ อีกทั้งในรูปแบบ
การฝกยังมีการฝกการเคลื่อนที่ในรูปแบบเฉพาะของกีฬาเทเบิลเทนนิส สงผลใหนักกีฬาเกิดการ
พัฒนาของระบบตางๆที่เกี่ยวของกับรางกาย เชน ความแข็งแรง ความทนทาน พลังกลามเน้ือ การ
ทํางานรวมกันของกลามเน้ือและระบบประสาทสั่งการ ซึ่งเปนองคประกอบที่สําคัญ และสงผลตอ
นักกีฬาทําใหนักกีฬาเทเบิลเทนนิสมีความคลองแคลววองไว (เจริญ  กระบวนรัตน, 2544) รายงาน
วา การฝกซอมคือ การใหสวนของรางกายที่ใชในการเลนกีฬาไดทํางานมากกวาในภาวะปกติอยาง
เปนระเบียบและเพิ่มขึ้นตามลําดับขั้น เปนผลใหสวนของรางกายน้ันๆและอวัยวะที่เกี่ยวของมีการ
เปลี่ยนแปลงทั้งรูปรางและการทํางานจนเหมาะสมกับความตองการของนักกีฬา ผลของการฝกซอม
ตอกลามเน้ือทําใหมีขนาดใหญขึ้น เพิ่มการกระจายของหลอดเลือดฝอย สะสมสารอาหารซึ่งทําใหมี
ประสิทธิภาพในการทํางานเพิ่มมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงของรางกายอันเปนผลเน่ืองมาจากการ
ฝกซอมจะสามารถสังเกต หรือทดสอบไดจากปฏิกิริยาการแสดงออกในการเคลื่อนไหว การทํางาน
ของหัวใจ ปอด หลอดลม ระบบไหลเวียนเลือด กลามเน้ือ การรับรูและสั่งงานของระบบประสาท
ตลอดจนการะบวนการเผาผลาญและผลิตพลังงานเพื่อใชในการเคลื่อนไหวรางกายที่ตองทํางาน
มากกวาปกติ (สาลี่ สุภากรณ, 2526) รายงานวา ระยะเวลาการฝก 6-8 สัปดาห ทําใหเกิดการพัฒนา
ในดานกําลังและความแข็งแรง และการฝก 3 วันตอสัปดาห เปนชวงของความถี่ที่เหมาะสมในการ
ฝกเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายและทักษะ เพิ่มขึ้น (ชูศักด์ิ และกันยา, 2536) กลาววา การทํางาน
รวมกันของกลามเน้ือ พลังของกลามเน้ือ ความออนตัว เวลาปฏิกิริยาตอบสนอง จะเปนพื้นฐานของ
ความคลองแคลววองไวทําใหความคลองแคลววองไวเฉพาะสวนดีขึ้นโดยการฝกปฏิบัติการ
เคลื่อนไหวน้ันๆ อยางถูกตองซ้ําแลวซ้ําเลาและตองทําดวยความเร็วสูง

ในกลุมทดลองที่ทําการฝกทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิสรวมกับโปรแกรมการฝกความ
คลองแคลววองไวที่กําหนดไวระยะเวลา 6 สัปดาห มีความคลองแคลววองไวเพิ่มขึ้นจากสถิติการ
กาวเทาที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเปนผลมาจาก โปรแกรมการฝกทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิส (ดังที่ไดกลาวไวใน
กลุมควบคุม) รวมกับโปรแกรมการฝกความคลองแคลววองไว โปรแกรมการฝกที่มีการฝกความ
คลองแคลววองไว มีรูปแบบการฝกที่หลากหลายมีการเคลื่อนไหวที่สอดคลองกับกีฬาเทเบิลเทนนิส
ไดแก แบบฝกที่ 1 กาวเปนรูปกากบาท เปนการกาวเทาเดินหนาถอยหลังเปนรูปตัวเอ็กซ สงผลตอ
ฟุตเวิรคของนักกีฬาเทเบิลเทนนิสชวยใหนักกีฬามีการกาวเทาที่รวดเร็วและสามารถขยับเขาออกไป
ตีลูกในตําแหนงใกลโตะไดอยางคลองแคลววองไว แบบฝกที่ 2 กาวทแยงมุมแบบไขวเทา สงผลตอ
นักกีฬาในการไลตามลูกที่อยูไกลตัวมากๆหรือตองการดึงในวงกวาง การ ไขวเทาก็จะชวยให
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นักกีฬาเคลื่อนที่ดานขางไปตีลูกระยะไกลไดดียิ่งขึ้น แบบฝกที่ 3 กาวรูปตัววี เปนการกาวเทาเขา
ออกคลายคลึงกลับลักษะการฝกตีลูกในโตะของนักกีฬาเทเบิลเทนนิส สงผลทําใหนักกีฬาสามารถ
สอดเทาเขาไปตีลูกที่อยูในโตะเชน ลูกวางสั่น ลูกเขี่ย หรือการปาดลูกในโตะไดอยางรวดเร็ว แบบ
ฝกที่ 4 Quadrant Jump Test เปนการกระโดดขึ้นลงซายขวา สงผลตอนักกีฬาเทเบิลเทนนิสในการ
ฉากตีลูกโฟรแฮนดและลูกที่ไมสามารถที่จะสไลดเทาไปตีลูกได จึงตองมีการกระโดดไปตีลูก อีก
ทั้งโปรแกรมการฝกน้ียังสงผลชวยในเร่ืองกําลังกลามเน้ือขาที่ใชในการฟุตเวิรคอีกดวย แบบฝกที่ 5
สไลดขางและแบบฝกที่ 6 สไลดแตะเสน เปนการสไลดเทาทั้งดานซายและขวาโปรแกรมการฝกน้ีมี
ความสําคัญตอกีฬาเทเบิลเทนนิสเปนอยางมากเพราะสวนใหญกีฬาชนิดน้ีจะใชการสไลดเทาไปตี
ลูกทั้งดานซายและดานขวา สงผลใหนักกีฬาเคลื่อนที่ไปตีลูกทางดานซายและดานขวาไดอยาง
รวดเร็ว แบบฝกที่ 7 T-Tests และแบบฝกที่ 8 Box Drill Fitness Test เปนการฝกการเคลื่อนที่หลาย
รูปแบบ ไดแก วิ่งสปด สไลด วิ่งถอยหลัง มีความสําคัญมากในนักกีฬาระดับสูง เพราะนักกีฬาระดับ
น้ีจะมีการตีลูกที่รุนแรงทําใหตองมีการเคลื่อนที่ถอยหลังไปรับลูกที่อยูไกลโตะและสามารถวิ่งเขา
มารับลูกที่อยูในโตะไดอยางรวดเร็ว โปรแกรมการฝกน้ีจะชวยใหนักกีฬามีการวิ่งเขาออกไกลโตะ
และใกลโตะไดรวดเร็วมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีการเพิ่มปริมาณความหนักในการฝกทุกสัปดาห สงผล
ใหระบบตางๆในรางกายที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนไหว เกิดการพัฒนาตามไปดวย (ศิริรัตน หิรัญ
รัตน, 2536) รายงานวาการจัดโปรแกรมการฝกซอมที่กําหนดระยะเวลาในการฝก ความหนักของ
งาน และความบอยในการฝกอยางเหมาะสมจะชวยเพิ่มความสามารถของกีฬาใหสูงขึ้นได ในการ
ฝกโปรแกรมความคลองแคลววองไวใชระยะเวลาในการฝกที่สั้น ระบบพลังงานที่ใชจะเปนในรูป
ของระบบพลังงาน Anaerobic ทําใหนักกีฬาที่ไดรับการฝกมีความทนทานตอความเมื่อยลา รางกาย
ฟนตัวไดเร็ว เพิ่มขีดความสามารถในการทํางานของรางกายที่ระดับหนักได กลามเน้ือทนตอการ
สะสมของ Lactic Acid ชวยใหสามารถทําความเร็วอยูในระดับที่คงที่ไดนานยิ่งขึ้น ในการฝกแตละ
เซทนักกีฬาทําดวยความเร็วสูงเต็มที่ สงผลใหกลามเน้ือมัดที่เกี่ยวของเกิดความแข็งแรง ทนทาน
เวลาการฝกที่มีความเหมาะสมอาจทําใหมีการพัฒนาเสนใยกลามเน้ือสีขาว ที่สงผลตอความเร็วของ
กลามเน้ือ การทํางานประสานกันระหวางกลามเน้ือและระบบประสาท ( Hazeldine 1987) ไดกลาว
ไว เมื่อมีการออกกําลังกายจะเกิดการพัฒนาตอคุณสมบัติของกลามเน้ือและระบ บประสาทการ
ตอบสนองของกลามเน้ือ คุณสมบัติของกลามเน้ือจะเปนไปในดานการเพิ่มขนาดของกลามเน้ือ
สวนการตอบสนองของระบบประสาทเปนไปในดานของการเพิ่มการตอบสนอง ตอกระแส
ประสาทที่มาจากระบบประสาทสวนกลาง การระดมเสนใยกลามเน้ือแตละหนวยจะมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ความเร็วในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ จึงเพิ่มขึ้นตามมา อีกทั้งกลุมทดลองยังมีความ
ไดเปรียบในเร่ืองของการฝก ที่ทําใหเกิดทักษะการเรียนรูที่มากกวากลุมควบคุม สงผลใหนักกีฬาใน
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กลุมทดลองมีความคลองแคลววองไวเพิ่มขึ้น (สนธยา สีละมาด, 2547) กลาววา การเรียนรูน้ันเปน
กระบวนการที่มองไมเห็นแตเราสามารถเห็นผลของการเรียนรูทักษะน้ันจากการปรับปรุงของ
ความสามารถในการปฏิบัติทักษะกระบวนการเรียนรูเกิดขึ้นในรางกายและจิตใจ การเรียนรูจะ
เกี่ยวของกับระบบประสาท (Nervous system) และระบบความจํา (Memory) เมื่อไรก็ตามที่เรา
ฝกหัด ทักษะและความจําที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติคร้ังกอนหนาจะเกิดขึ้นอีกคร้ังหน่ึง การปฏิบัติที่
ถูกตองตอเน่ืองและความจําที่แมนยําของงานที่ปฏิบัติจะถูกบันทึกไวในระบบความทรงจําและสิ่งที่
บันทึกไวสามารถเรียกกลับมาใชไดอีกเมื่อมีความตองการ การจดจําของสมองถึงเทคนิคหรืองานที่
ไดกระทําน้ัน การฝกที่ตอเน่ือง มีการเพิ่มความหนักทุกสัปดาห มีจํานวนเซทและเวลาพักที่
เหมาะสมกับการฝกทําดวยความรวดเร็ว รูปแบบในการฝกสอดคลองกับทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิส มี
การเขาออก ขยับซายขวา การสไลดขาตีลูกในตําแหนงตางๆ ทาทางการเคลื่อนไหวที่เหมือน
รูปแบบการเลนจะสงผลเพิ่มประสิทธิภาพในการฝกซอมและการแขงขัน (อนันต อัตชู, 2538)
รายงานไววา การฝกซอมจะทําใหเกิดการเรียนรู และความชํานาญรวมทั้งความสมบูรณทางดาน
รางกาย ซึ่งในโปรแกรมการฝกซอมจําเปนตองคํานึงถึงความหนัก ระยะเวลา และความบอยคร้ังใน
การฝก สอดคลองกับงานวิจัยของ (กฤษณะ บุญประสิทธิ์, 2550) รายงานวาการฝกดวยโปรแกรม
ความคลองตัวแบบกาวเทาดวยรูปแบบ 9 จัตุรัส แบบฝกบันไดความคลองตัว แบบวิ่งกลับตัว แบบ
สไลดตัวไปดานขางและแบบฝกยูโด มายมาวาริ-ซาบาคิในระยะเวลา 6 สัปดาหสามารถเพิ่มความ
คลองตัวตอนักกีฬายูโดได (สุวรรณ เบญจางค, 2545)ไดทําการศึกษาผลของการใชโปรแกรมการฝก
เพื่อเพิ่มความคลองแคลววองไวของนักกีฬาวอลเลยบอล ในระยะเวลา 6 สัปดาห พบวานักกีฬา
วอลเลยบอลมีความคลองแคลววองไวเพิ่มขึ้น

สรุปไดวา ความคลองแคลววองไว สามารถทําการฝกซอมใหดีขึ้นไดดวยการฝกซอมเปน
ประจํามีระยะเวลาการฝกที่ตอเน่ือง มีรูปแบบการเคลื่อนที่ที่หลากหลาย การเพิ่มความหนักอยูเสมอ
เพื่อใหรางกายไดเกิดการพัฒนา และตองคํานึงถึงปจจัยที่ เกี่ยวของกับการฝกความคลองแคลว
วองไวดวย กีฬาเทเบิลเทนนิสเปนกีฬาที่ใชความคลองวองไวสูง และมีการเคลื่อนที่เปลี่ยนทิศทาง
อยูตลอดเวลา ด้ังน้ันนักกีฬาที่จะเลนกีฬาเทเบิลเทนนิสไดดีน้ันจึงจําเปนตองมีการฝกความ
คลองแคลววองไว ควบคูไปกับการฝกทักษะกีฬา เพื่อที่จะชวยสงเสริมความสามารถในการฝกซอม
หรือแขงขันใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป
1. ควรทําการออกแบบโปรแกรมการฝกความคลองแคลววองไวใหสอดคลองกับชนิดกีฬา

น้ัน
2. ควรทําการทดลองใหกลุมตัวอยางฝกชวงเชา ชวงเย็นเปรียบเทียบกับการฝกชวงเย็น มี

สัปดาหในการฝกที่แตกตางกัน วาผลแตกตางกันอยางไร


