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The purpose of this was to examine the effects of body weight training on the leg muscle
strength of Grade six students in Watnimmanoradee School; and to compare the leg muscle strength
among Grade Six students in the experimental a group, which consisted of thirty people and a control
group of thirty people and used purposive sampling by testing the strength of the leg muscles. The
duration of the training lasted eight weeks and took place three times a week on Monday , Wednesday
and Friday. The tools used included leg strength training programs, consisting of the following: (1) Half
Squat; (2) Lunge; (3) Sumo Squat; (4) Alternating Step-up (20 cm); (5) Donkey KickBack; (6) Climber;
with a test of muscle strength before and after the fourth, sixth and eighth weeks. The data were
analyed using mean , standard deviation , t-test , a one way analysis of variance with repeated
measures and two way analysis of variance with repeated measures.The results of the research were
as follows: (1) after body weight training, the experimental group had more leg strength than before
training, with a statistical significance of .05 ; (2) the strength of the leg muscles before training among
the experimental group and the control group was not significantly different. However after training the
two groups, during the fourth, sixth and eighth weeks, it was found that the control group and the
experiment group were significantly different at a level of .05. In conclusion, body weight training on
leg muscle strength in Prathom Suksa 6 students at Wat Nimmanoradee School has increased strength
of leg muscles and the duration of the training also affects the increase in strength of the leg
muscles.Which is in line with the physical education course that allows students to move primarily,
allowing students to use to develop physical fitness.
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บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
ปั จจุบนั สมรรถภาพทางด้ านร่ างกายเป็ นสิ่งสาคัญในการใช้ ชีวิตประจาวัน ไม่ใช่เฉพาะ
นักกีฬาที่ต้องมีสมรรถภาพทางด้ านร่างกายที่ดี แต่คนทุกคนควรมีสมรรถภาพทางด้ านร่างกายที่ดี
สมรรถภาพทางด้ านร่างกายยังเป็ นสิ่งบ่งชี ้ความสมบรู ณ์ของร่ างกายอีกด้ วย สานักวิทยาศาสตร์
การกีฬาและสานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ (2547, น. 4) กล่าวว่าสมรรถภาพทางกาย
คือการออกกาลังกายจะมีผลโดยตรงต่อสมรรถภาพร่างกายทางด้ านต่างๆ การออกกาลังกายชนิด
ใช้ แรงจะทาให้ มีความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อเพิ่มขึ ้น โดยการเพิ่มขนาดของมวลกล้ ามเนื ้อ เด็กที่
ขาดการออกกาลัง กายจะมี ส มรรถภาพทางกายด้ า นต่า งๆต่า กว่า เด็กที่ ออกก าลัง กาย การมี
สมรรถภาพทางกายต่า จะทาให้ ปฏิกิริยาตอบสนองในการหลีกเลี่ยงอันตรายต่าไปด้ วย เด็กจะ
ได้ รับอุบตั ิเหตุ พลัดตก หกล้ มได้ ง่าย และเกิดขึ ้นบ่อยๆ การเพิ่มสมรรถภาพทางด้ านร่างกายมีได้
หลากหลายวิธี แต่วิธีที่กาลังเป็ นที่นิยมคือการฝึ กด้ วยน ้าหนักหรื อ เวทเทรนนิ่ง (Weight training)
เป็ นการฝึ กที่ได้ รับความนิยมอย่างแพร่ หลายในปั จจุบนั ซึ่งเป็ นวิธีการหนึ่งที่ใช้ ในการออกกาลัง
กายเพื่อพัฒนาระบบต่างๆของร่างกายเช่น กล้ ามเนื ้อ เอ็น กระดูก และข้ อต่อ โดยการฝึ กจะทาให้
เส้ นใยและมัดกล้ ามเนื ้อมีขนาดใหญ่ขึ ้น ทาให้ กล้ ามเนื ้อมีความแข็งแรงเพิ่มขึ ้นสานักวิทยาศาสตร์
การกีฬาและสานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ (2547, น. 14) กล่าวว่าความแข็งแรงของ
กล้ ามเนื ้อ เป็ นความสามารถของกล้ ามเนื ้อ เพื่อให้ เกิดความตึงตัวเพื่อใช้ แรงในการยกหรื อดึงสิ่ง
ต่างๆ ความแข็งแรงของกล้ ามเนือ้ จะช่วยทาให้ ร่างกายทรงตัวเป็ นรู ปร่ างขึน้ มาได้ หรื อเรี ยกว่า
ความแข็งแรงเพื่อรักษาทรวดทรง ซึง่ เป็ นความสามารถของกล้ ามเนื ้อที่จะช่วยให้ ร่างกายทรงตัวกับ
แรงต้ านกับแรงโน้ มถ่วงโลกได้ โดยอ้ อม เป็ นความแข็งแรงของกล้ ามเนือ้ ที่ ใช้ ในการเคลื่อนไหว
พื ้นฐาน เช่น การวิ่ง การกระโดด การเขย่ง การกระโจน เป็ นต้ น ความแข็งแรงอีกชนิดหนึ่งของ
กล้ ามเนื ้อเรี ยกว่า ความแข็งแรงเพื่อการเคลื่อนไหวมุมต่างๆ เพื่อเล่นกีฬาเช่น การปา การตี เป็ นต้ น
การฝึ กด้ วยน ้าหนักหรื อเวทเทรนนิ่ง (Weight training) เป็ นการฝึ กโดยใช้ น ้าหนักและเป็ น
การสร้ างความพร้ อมด้ านความแข็งแรงและความอดทนของร่ างกาย ให้ สามารถปฏิบตั ิกิจกรรม
ต่างๆ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบนั การฝึ กด้ วยน ้าหนักที่นิยมใช้ กนั อย่างแพร่หลายแยกได้ เป็ น 3
ประเภทคือ (1).การฝึ กด้ วยน ้าหนักของร่างกาย (Body weight) เป็ นการฝึ กโดยใช้ น ้าหนักของตัวผู้
ฝึ กเองเป็ นแรงต้ น เช่น การดึงข้ อ การดันพื ้น(Push-up) การลุกนัง่ (Sit-up) เป็ นต้ น (2).การฝึ กด้ วย
ฟรี เ วท (Free weight) เป็ น การฝึ ก โดยใช้ อุป กรณ์ ที่ มี ก ารเคลื่ อ นที่ อ ย่ า งอิ ส ระ เช่ น ดัม เบลล์
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(Dumbbell) บาร์ เ บลล์ (Barbell) เป็ นต้ น (3).การฝึ กด้ วยนา้ หนักที่ ติดมากับตัวเครื่ อง (Weight
machine) เป็ นการฝึ กที่ใช้ อุปกรณ์นา้ หนักที่ติดมากับตัวเครื่ องมีขนาดที่ใหญ่เคลื่อนที่ไม่ได้ เช่น
เครื่ องไซเบ็กซ์ (Cybex) , นิดิลุส (Nautilus) เป็ นต้ น ซึ่งการฝึ กด้ วยน ้าหนักเป็ นการฝึ กเพื่อพัฒนา
ความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อ ซึ่งความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อจะแบ่งได้ เป็ น 3 ประเภทคือ (1).ความ
แข็งแรงสูงสุด (Maximum Strength) (2).ความแข็งแรงแบบยึดหยุ่น (Elastic Strength) (3).ความ
แข็งแรงอดทน(Strength Endurance) เป็ นต้ น
โรงเรี ยนวัดนิมมานรดีก่อตังเมื
้ ่อปี พ.ศ.2475 โดยมีการจัดการเรี ยนการสอนในระดับชัน้
อนุบาลถึงระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น ซึ่งในทุก ปี การศึกษาโรงเรี ยนวัดนิมมานรดีจะจัดให้ มี การ
ทดสอบสมรรถภาพทางกายของนัก เรี ย นในทุก ๆระดับ ชั น้ ซึ่ง ผลปรากฏว่ า นัก เรี ย นหญิ ง ชัน้
ประถมศึก ษาปี ที่ 6 จะมี ส มรรถภาพทางกายในด้ า นความแข็ ง แรงของกล้ า มเนื อ้ ขาต่ า กว่ า
มาตรฐานที่โรงเรี ยนกาหนดและจากการสังเกตในวิชาพลศึกษา นักเรี ยนหญิงจะเกิดการบาดเจ็บ
เนื่องจากการเคลื่อนไหวบ่อยครัง้ ซึ่งทาให้ เกิดปั ญหาในการเรี ยนการสอนรายวิชาพลศึกษาและยัง
ส่ง ผลกระทบต่อการประกัน คุณ ภาพทัง้ ภายในและภายนอกของสถานศึกษา ซึ่ง สมรรถภาพ
ร่างกายจะตรงกับ ด้ านที่ 1 มาตรฐานด้ านคุณภาพผู้เรี ยนมาตรฐานที่ 1 ผู้เรี ยนมีสขุ ภาวะที่ดีและมี
สุนทรี ยภาพ ข้ อที่ 1.1 มีสขุ นิสยั ในการดูแลสุขภาพและออกกาลังกายสม่าเสมอ ความแข็งแรงของ
กล้ ามเนื ้อขาจึงเป็ นสิ่งพื ้นฐานที่สาคัญในระดับนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 ซึ่งการเรี ยนจะเน้ น
การเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆเช่น การเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์ การเคลื่อนไหวแบบไม่เคลื่อน
การเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ เป็ นต้ น ดังนันการเสริ
้
มสร้ างความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อขาเป็ นสิ่ง
สาคัญมาก การเสริ มสร้ างความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อขาสามารถทาได้ เช่น การฝึ กโดยใช้ น ้าหนัก
ของร่ า งกาย (Body Weight) เป็ น การฝึ ก ที่ ง่ า ยและไม่ต้ อ งลงทุน ใดๆ ทัง้ สิ น้ โดยการฝึ ก จะใช้
น ้าหนักของตัวผู้ฝึกเองเป็ นแรงต้ านทาให้ ร่างกายไม่ต้องรับภาระของน ้าหนักที่มากเกินไป เช่น การ
ดึงข้ อ การวิดพื ้น การลุกนัง่ และท่าย่อเข่าลงทังสองข้
้
าง เป็ นต้ น ซึ่งน ้าหนักที่ถูกนามาใช้ เป็ นแรง
ต้ านคือ นา้ หนักตัวซึ่งมี ความเหมาะสมกับวัย 10-12 ปี ซึ่ง เป็ นวัยที่ กาลังมี พัฒ นาการทางด้ าน
ร่างกายที่ดี แต่ไม่เหมาะที่จะฝึ กโดยใช้ การฝึ กด้ วยน ้าหนักที่ติดมากับตัวเครื่ อง (Weight machine)
หรื อ ฟรี เวท (Free weight) เพราะน ้าหนักที่มากเกินไป อาจทาให้ ร่างกายเจริญเติบโตช้ าหรื อแคระ
แกร็ นได้ การฝึ กโดยใช้ น ้าหนักของร่างกาย (Body Weight) เป็ นการฝึ กโดยมีขีดจากัดแค่น ้าหนัก
ของตัวเราเอง แต่สามารถเพิ่มหรื อลดได้ โดยการจัดท่าทางในการปฏิบตั ใิ หม่ การฝึ กโดยใช้ น ้าหนัก
ของร่ างกาย (Body Weight) ยังมีข้อดีอีกข้ อคือ ผู้ฝึกสามารถทาท่าต่างๆโดยไม่ต้องใช้ อุปกรณ์ มี
ความหลากหลาย สะดวกในการที่จะจาทางทางในการปฏิบตั ิ และสามารถปฏิบตั ทิ ี่ใดก็ได้ ไม่วา่ จะ
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เป็ นในห้ องพัก หรื อแม้ แต่ที่แคบสอดคล้ องกับคณิน ประยูรเกียรติ (2561) กล่าวว่าการออกกาลัง
กายเพื่อเสริ มสร้ างความแข็งแรงของร่ างกายและการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพนัน้ ไม่จาเป็ นที่
จะต้ องเสียเงินเพื่อซื ้ออุปกรณ์ที่มีราคาแพง หรื อเสียเงินเพื่อสมัครสมาชิกตามศูนย์ออกกาลังกาย
หากผู้ฝึกมีความรู้เกี่ยวกับการฝึ กหรื อการออกกาลังกาย
จากเหตุผ ลที่ ไ ด้ ก ล่ า วมาเบื อ้ งต้ น ผู้วิ จัย จึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะศึก ษาเกี่ ย วกับ ผลของ
โปรแกรมการฝึ กด้ วยนา้ หนักของร่ างกาย ที่มี ต่อความแข็งแรงของกล้ ามเนือ้ ขาในนักเรี ยนชัน้
ประถมศึกษาปี ที่ 6 เป็ นโปรแกรมที่นกั เรี ยนสามารถนาไปใช้ เพื่อพัฒนาความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อ
ขาโดยไม่จาเป็ นต้ องเสียเงิน ใช้ อปุ กรณ์น้อย ประหยัดพื ้นที่ ลดการบาดเจ็บ เหมาะสมกับวัย อีกทัง้
ยังมีส่วนช่วยให้ นกั เรี ยนประหยัดค่าใช้ จ่ายในการสมัครสมาชิกศูนย์ออกกาลังกายต่างๆ อีกทังท
้ า
ให้ นกั เรี ยนที่มีความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อขาต่ากว่ามาตรฐานที่โรงเรี ยนกาหนด ผ่านมาตรฐานที่
โรงเรี ยนกาหนดและยังมีส่วนทาให้ ผ่านการประเมินทังภายในและภายนอกของสถานศึ
้
กษาการ
ด้ านที่ 1 ผู้เรี ยนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรี ยภาพ ข้ อที่ 1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออก
กาลังกายสม่าเสมออีกด้ วย
ความมุ่งหมายของการวิจัย
ในการวิจยั ผู้วิจยั ได้ ตงความมุ
ั้
ง่ หมายไว้ ดงั นี ้
1.เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการฝึ กด้ วยน ้าหนักของร่างกายที่มีตอ่ ความแข็งแรงของ
กล้ ามเนื ้อขาในนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนวัดนิมมานรดี
2.เพื่อเปรี ยบเทียบความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อขาของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6
ระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
ความสาคัญของการวิจัย
1.ได้ โปรแกรมการฝึ กด้ วยน ้าหนักของร่างกายที่มีคณ
ุ ภาพ
2.นาโปรแกรมไปใช้ ในการพัฒนาสมรรถภาพทางกายในด้ านความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อ
ขาในนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6
ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยครั ง้ นี เ้ ป็ นการวิจัย กึ่ง ทดลองที่ มุ่ง เน้ น การศึกษาผลของโปรแกรมการฝึ กด้ วย
นา้ หนัก ของร่ า งกาย ที่ มี ต่อ ความแข็ ง แรงของกล้ า มเนื อ้ ขาในนัก เรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6
โรงเรี ยนวัดนิมมานรดี โดยมีขอบเขตการวิจยั ดังนี ้
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ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ แก่ นักเรี ยนหญิงชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนวัด
นิมมานรดี สังกัดกรุงเทพมหานคร สานักงานเขตภาษีเจริญ ปี การศึกษา 2562 จานวน 210 คน
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ เป็ นนักเรี ยนหญิงชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 โรงเรี ยน
วัดนิมมานรดี สังกัดกรุงเทพมหานคร สานักงานเขตภาษีเจริ ญ ปี การศึกษา 2562 โดยกาหนดกลุ่ม
ตัวอย่างเป็ นร้ อยละ 25 ของจานวนประชากรทังหมด
้
จานวน 60 คน เลือกแบบเฉพาะเจาะจง โดย
ใช้ วิธีการทดสอบความแข็งแรงของกล้ ามเนื อ้ ขา (Back and Leg Dynamometer) โดยคัดเลือก
นักเรี ยนที่มีคา่ ความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อขาต่ากว่า 48 กิโลกรัมลงมา จากนันน
้ าผลการทดสอบที่
ได้ มาได้ มาเป็ นเกณฑ์ในการแบ่งกลุม่ โดยจัดกลุม่ ในลักษณะของการจับคู่ (Matching) ได้ ดงั นี ้
1.กลุม่ ควบคุม จานวน 30 คน เรี ยนตามปกติ
2 กลุม่ ทดลอง จานวน 30 คน ฝึ กโปรแกรมการฝึ กด้ วยน ้าหนักของร่างกาย
ตัวแปรที่ศึกษา
1 ตัวแปรอิสระ
ได้ แก่ โปรแกรมการฝึ กด้ วยน ้าหนักของร่างกาย
2 ตัวแปรตาม
ได้ แก่ ความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อขาของนักเรี ยนชัน้
ประถมศึกษาปี ที่ 6
นิยามศัพท์ เฉพาะ
1.โปรแกรมการฝึ กด้ วยนา้ หนักของร่ างกาย หมายถึง ชุดของกิจกรรมการฝึ กโดยใช้
น ้าหนักของร่างกายตนเอง เพื่อออกแรงต้ านกับแรงดึงดูดของโลก ซึ่งผู้วิจยั สร้ างขึ ้น ลักษณะของ
กิ จ กรรมประกอบด้ ว ยท่ า (1).Half Squat (2).Lunge (3).Sumo Squat (4).Alternating Step-Up
(5).Donkey KickBack (6).Climber โดยมีระยะเวลาการฝึ ก 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน วันจันทร์
วันพุธ และวันศุกร์ หลังเลิกเรี ยนตังแต่
้ เวลา 15.35-16.15 น.(40 นาที)
2.ความแข็งแรงของกล้ ามเนือ้ หมายถึง ความสามารถในการหดตัวของกล้ ามเนื ้อ เพื่อ
ต้ านทานน ้าหนักหรื อแรงต้ าน
3.ความแข็งแรงของกล้ ามเนื อ้ ขาของนั ก เรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6 หมายถึง
ความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อขาที่ออกแรงสูงสุด ในนักเรี ยนหญิงชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 ซึ่งวัดโดย
วิธีการทดสอบความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อขา (Back and Leg Dynamometer)
4.นั ก เรี ย นชั ้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 หมายถึ ง นัก เรี ย นหญิ ง ที่ ก าลัง ศึ ก ษาอยู่ ชัน้
ประถมศึกษาปี ที่ 6
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5.โรงเรี ยนวัดนิมมานรดี หมายถึง โรงเรี ยนในสังกัด กรุ งเทพมหานคร สานักงานเขต
ภาษีเจริญ เปิ ดสอนตังแต่
้ ระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
กรอบแนวคิดในการวิจัย

สมมุตฐิ านในการวิจัย
1.กลุ่มทดลองที่เข้ าร่ วมโปรแกรมการฝึ กด้ วยนา้ หนักของร่ างกาย มีความแข็งแรงของ
กล้ ามเนื ้อขามากกว่าก่อนการเข้ าร่วมโปรแกรม
2.กลุ่มทดลองที่เข้ าร่วมโปรแกรมการฝึ กด้ วยน ้าหนักของร่างกาย มีความแข็งแรงของของ
กล้ ามเนื ้อขามากกว่ากลุม่ ควบคุมที่ไม่ได้ เข้ าร่วมโปรแกรมการฝึ กด้ วยน ้าหนักของร่างกาย
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ในการวิจยั ในครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง และได้ นาเสนอตาม
หัวข้ อต่อไปนี ้
1.พัฒนาการของเด็กประถมศึกษา
2.การฝึ กด้ วยน ้าหนักของร่างกาย
1.1 ความหมายของการฝึ กด้ วยน ้าหนักของร่างกาย
1.2 การสร้ างโปรแกรมการฝึ กด้ วยน ้าหนักของร่างกาย
1.3 หลักการฝึ กด้ วยน ้าหนักของร่างกาย
3.ความแข็งแรง
3.1 ความหมายของความแข็งแรง
3.2 ปัจจัยที่มีผลต่อความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อ
3.3 หลักการฝึ กความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อในเด็ก
3.4 การกาหนดโปรแกรมการฝึ กความแข็งแรงในเด็ก
4.เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
4.1 งานวิจยั ในประเทศ
4.2 งานวิจยั ต่างประเทศ
การพัฒนาเด็กวัยประถมศึกษา
ประถมศึกษาเป็ นวัยที่มีอายุระหว่าง 6 ปี ขึ ้นไปแต่ไม่เกิน12 ปี เด็กในวัยนี ้เป็ นวัยชอบที่
สนุกสนาน ชอบความท้ าทาย มีความเป็ นตัวเองสูง และสามารถรับผิดชอบสิ่งต่างๆได้ มากขึ ้น มี
การพัฒนาการที่สาคัญและมีความพร้ อมมากขึ ้น สามารถรับมือกับสถานการณ์ หรื อประสบการณ์
ใหม่ๆที่เข้ ามาได้ และวัยนี ้ยังเป็ นวัยที่ต้องการการเรี ยนรู้เกี่ยวกับ ร่างกายและเริ่ มสนใจถึงสิ่งต่างๆ
รอบตัวมากขึ ้น การเข้ าเรี ยนในระดับประถมศึกษาปี ที่ 1 นันถื
้ อเป็ นก้ าวแรกที่สาคัญของเด็กที่จะได้
เรี ยนรู้สิ่งใหม่ๆในโลก จิรกรณ์ ศิริประเสริ ฐ (2543, น. 23) เด็กในวัยนี ้ยังเป็ นวัยที่มีพฒ
ั นาการด้ าน
ร่างกายช้ ากว่าเด็กวัยรุ่นทังด้
้ านน ้าหนักและส่วนสูง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่จะเป็ นลักษณะ
การเปลี่ยนแปลงทางด้ านสัดส่วน รูปร่าง ในวัยนี ้จะดูคล่องแคล่ว มีความสามารถในการเคลื่อนไหว
ดีขึ ้น จะเห็นได้ จากการทากิจกรรมต่างๆ มีการพัฒนาการใช้ มือและขาเป็ นอย่างดี
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(มหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช, 2536, น. 105-108)พั ฒ นาการของเด็ ก วั ย
ประถมศึกษาจะแบ่งออกเป็ น 3 พัฒนาการดังนี ้
1 การพัฒนาการทางด้ านร่างกาย เด็กในวัย 9-10 ปี จะมีประสบการณ์การเคลื่อนไหว
พื ้นฐาน และจะเริ่ มพัฒนาการเคลื่อนไหวซับซ้ อน และยากขึ ้นในรู ปแบบที่แตกต่างกันออกไปเช่น
การวิ่งแล้ วหยุด กระโดด การรับแล้ วขว้ าง และการนอนแล้ วม้ วนตัวเป็ นต้ น อยากจะพัฒนาการ
ด้ านความเร็ วและความแม่นยาด้ วย เนื่องจากมีการพัฒนาการด้ านกล้ ามเนื ้อใหญ่และแข็งแรงขึ ้น
การทรงตัวการควบคุมร่ างกายพัฒนาการได้ อย่างชัดเจนรวมทัง้ มีพัฒนาการด้ านการรั บรู้ และ
สติปัญญาควบคูก่ นั ด้ วย
2 พัฒนาการทางด้ านสติปัญญา เป็ นวัยที่มีความสนใจสันๆ
้ แต่จะเพิ่มความสนใจขึ ้น
ตามลาดับอายุ แต่ถึงอย่างไรก็ยงั ให้ ความสนใจกับกิจกรรมและกินเวลาประมาณ 1 ชัว่ โมงได้ อยู่
บ้ า ง มี ความกระตื อรื อร้ นที่ จ ะเรี ยนรู้ แต่ก็ ยัง คงต้ อ งการความช่ว ยเหลื อ ให้ คาแนะนาในการ
ตัดสินใจ มีความอยากรู้ อยากเห็น มีชนะการที่ดี มีการแสดงออกด้ านความคิดสร้ างสรรค์ ในด้ าน
ความสามารถทางการคิดนัน้ เด็กจะยังไม่สามารถคิดเป็ นนามธรรม จะคิดเป็ นรู ปประธรรมและ
สร้ างสถานการณ์ได้ ในระยะนี ้ และจะมีพฒ
ั นาการขึ ้นในทางที่ดีตามวัย
3 พัฒ นาการทางด้ านสัง คมและอารมณ์ เด็กวัยนี ต้ ้ องการอยู่รวมกันเป็ นหมู่คณะ
ต้ องการความสนใจ เอาใจใส่ ไม่ชอบให้ ผ้ ใู หญ่มาบังคับ มีความผูกพันต่อหมู่คณะ ยอมรับเชื่อฟั ง
ต่อกฎเกณฑ์ ข้ อกาหนด มีความพอใจและดีใจจากความสาเร็จในการเรี ยนรู้ทกั ษะใหม่ๆ เริ่ มเรี ยนรู้
ในการควบคุม ตนเองในขณะเล่น ชอบเสียงเพลง มี ความคิดสร้ างสรรค์ อยากรู้ อยากเห็นและ
กระตือรื อร้ นในการเข้ าร่วมกิจกรรมเมื่อเขาสนใจ จะสนุกสนานอย่างเอาจริงเอาจังเสมอ
(พวงผกา มนตรี , 2550, น. 19) กล่าวว่าการพิจารณาพื ้นฐานสาหรับการฝึ กด้ วยน ้าหนัก
ในแต่ละช่วงอายุคือ
-เด็กอายุ 7 ปี หรื อน้ อยกว่า แนะนาให้ เด็กฝึ กขัน้ พืน้ ฐานโดยใช้ นา้ หนัก หรื อไม่ใช้
น ้าหนัก หลักในการพัฒนาให้ ใช้ การฝึ กโดยใช้ ร่างกายเป็ นแรงต้ าน โดยฝึ กด้ วยตนเองหรื อจับคูก่ าร
ฝึ ก หรื อโดยการใช้ แรงต้ านทานน้ อยระดับความหนักต่า
-เด็กอายุ 8-10 ปี เริ่ มเพิ่มทาการฝึ กอย่างช้ าๆ และน ้าหนักขึ ้นทีละน้ อย สอนเทคนิค
ในการฝึ กด้ วยน ้าหนัก โดยทาการฝึ กในท่าง่ายๆ ค่อยๆ มีการเพิ่มน ้าหนัก โดยต้ องมีการดูแลเอาใจ
ใส่และสังเกตความสามารถการฝึ ก เพื่อไม่ให้ เกิดการฝึ กที่หนักเกินไป
-เด็กอายุ 11 ถึง 13 ปี คอ่ ยๆเพิ่มน ้าหนักในการฝึ ก โดยให้ ความสาคัญโดยใช้ หลักการ
ฝึ กแบบก้ าวหน้ าเล็กน้ อย
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(พวงผกา มนตรี , 2550, น. 16-17) กล่าวว่าการฝึ กร่างกายมีความสัมพันธ์กบั การพัฒนา
สุขภาพและสมรรถภาพทางกายดังนี ้
1.การเจริญเติบโตเมื่อเปรี ยบเทียบระหว่างเด็กหญิงและเด็กชายเกิดพร้ อมกัน
-ส่วนสูงและน ้าหนักมีคา่ พอพอกันในช่วงอายุ 2 ถึง 10 ปี
-เมื่อเข้ าช่วง 11 ถึง 13 ปี เด็กหญิงจะเจริญเติบโตเร็วกว่าทาให้ สงู และหนักกว่า
เด็กชาย ส่วนเด็กชายจะมีการเจริญเติบโตช้ ากว่า จะมาทันและสูงกว่าเด็กหญิงหลังจากอายุ 13 ปี
และหนักกว่าเด็กหญิงหลังจากอายุ 15 ปี ไปแล้ ว
-ส าหรั บเพศหญิ ง นา้ หนักตัวที่ เ พิ่ม ขึน้ ส่วนใหญ่ จ ะเป็ นไขมัน ส่วนในเพศชาย
น ้าหนักส่วนใหญ่จะเป็ นกล้ ามเนื ้อและกระดูก
2.องค์ประกอบของร่างกาย
-ทารกแรกเกิดทังหญิ
้ งและชาย มีองค์ประกอบที่เป็ นไขมันประมาณร้ อยละ 75
ของน ้าหนักตัว
-วัยรุ่นกล้ ามเนื ้อของเพศชายจะเพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็วคือ ร้ อยละ 2.1 2 ต่อการเพิ่ม
ความสูง 1 เซนติเมตร เพศหญิงจะเพิ่มขึ ้นเพียงร้ อยละ 1.87
-วัยผู้ใหญ่เพศชาย จะมีมวลกล้ ามเนือ้ มากกว่าเพศหญิ งถึงร้ อยละ 50 ต่อการ
เพิ่มความสูง 1.5 เมตร
3.ความอดทนหรื อความทนทานของหัวใจและปอด
-ความสามารถในการใช้ ออกซิเจนสูงสุด ในการกาเนิดพลังงานเพื่อการออกกาลัง
กายที่หนักและได้ นาน
4.ความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อ
-ความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อที่พฒ
ั นาขึ ้นตามธรรมชาติในเด็ก จะมีความสัมพันธ์
กับขนาดของกล้ ามเนื ้อ ความสูง น ้าหนัก อายุ เพศ และทักษะที่เกิดขึ ้นจากประสบการณ์และวุฒิ
ภาวะ
5.ความอ่อนตัว
-เมื่ อ เข้ าสู่ วั ย รุ่ น ความอ่ อ นตัว โดยทั่ ว ไปจะลดลง เนื่ อ งจากกระดู ก มี ก าร
เจริญเติบโตขึ ้นอย่างรวดเร็ว จนกล้ ามเนื ้อและเอ็นยืดตัวตามไม่ทนั
อรชุลี นิราศรพ (2551) เด็กวัยเรี ยน (School Child) หมายถึง เด็กที่มีอายุในช่วง 7 – 12
ปี ซึง่ เป็ นวัยที่เด็กจะเริ่ มเข้ าเรี ยนในโรงเรี ยน เริ่ มออกสูส่ งั คมภายนอกบ้ าน สังคม โรงเรี ยนที่มีระบบ
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กฎเกณฑ์ ม ากขึน้ เด็กจึง ต้ อ งมี การปรั บตัวและพัฒ นาการตนเอง เพื่ อให้ อยู่ในสัง คมได้ อ ย่า ง
เหมาะสมและมีความสุข
ฉลอง ทรายแก้ ว (2552, น. 18)อ้ างอิงจาก (บุญสม มาร์ ติน เเละคณะ, 2522, น. 143)
กล่าวว่า ตามธรรมชาติแล้ ว การเจริ ญเติบโตและพัฒนาการทางร่ างกาย และจิตใจจะต้ องควบคู่
กัน เริ่ ม ตัง้ แต่วัย ทารก วัย เด็ ก วัย รุ่ น วัย ผู้ ใหญ่ เกี่ ย วพัน ต่ อ เนื่ อ งกัน มา ซึ่ ง แต่ ล ะคนมี ก าร
เจริ ญเติบโต และพัฒนาการจะแตกต่างกันไปตามวัย เพศ และสภาพแวดล้ อม การให้ การอบรม
เลี ้ยงดูของพ่อแม่ หรื อผู้ปกครอง
ราชวิทยาลัยกุมารเเพทย์เเห่งประเทศไทย (2560, น. 10) เด็กจะใช้ กล้ ามเนื ้อมัดใหญ่ได้ ดี
ชอบการเคลื่อนไหว เรี ยนรู้ และพัฒนาผ่านการเล่นเช่น การเล่นกระต่ายขาเดียว การเล่นขี่ม้าส่ง
เมือง หรื อกีฬาประเภทต่างๆได้ เป็ นต้ น สามารถปฏิบตั ิกิจกรรมที่ละเอียดอ่อนมากขึ ้นเช่น การส
เก็ตภาพ เป็ นต้ น ซึ่งเป็ นการร่ วมกันทางานระหว่างมือตาและการเคลื่อนไหวไปด้ วยกัน ซึ่งจะเป็ น
การส่งเสริ มให้ เด็กมีความกระตือรื อร้ น ตื่นตัว ประสาทต่างๆ จึงทางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ชัน้
ประถมศึก ษาตอนปลายร่ า งกายจะเปลี่ ย นแปลงมาก การเติ บ โตของเด็ ก เพศหญิ ง จะมี ก าร
เจริ ญเติบโตที่นาเพศชาย เพราะการทางานของฮอร์ โมนเป็ นตัวกระตุ้น กล้ ามเนื ้อมัดใหญ่และเล็ก
ร่างกายจะสมบูรณ์ มีการเจริ ญเติบโตเต็มที่ การจะเสริ มสร้ างร่างกายให้ คล่องแคล่วและสมดุลกัน
ต้ องอาศัยเวลาในการทากิจกรรมต่างๆ ทังการปฏิ
้
บตั กิ ิจกรรมที่บ้านและที่โรงเรี ยน อีกทังยั
้ งรวมไป
ถึงออกกาลังกายอย่างต่อเนื่องและถูกวิธี การที่มีความสะดวกมากเกินไปจะทาให้ เด็กเกิด ความ
สบาย ความสนุกเหล่านี ้อาจไปขัดขวางการเจริญเติบโตของกล้ ามเนื ้อมัดต่างๆ ตามที่กล่าวมา โดย
การพัฒนาการทางด้ านร่างกายของเด็กในแต่ละช่วงวัยสามารถแบ่งได้ ดงั นี ้
-อายุ 6 ปี สามารถใช้ ส้นเท้ าเดินต่อกันได้ และสามารถรับลูก 2 มือขณะถอยหลังได้
กระโดดไกลได้ 1.2 เมตร
-อายุ 7 ปี กระโดดขาเดียวต่อเนื่อง เดินถือสัมภาระได้ มากขึ ้น เริ่ มขี่จกั รยานโดยไม่มี
ที่ประคองได้
-อายุ 8 ปี มีการทรงตัวที่เพิ่มมากขึ ้น ขี่จกั รยานได้ คล่องขึ ้น
-อายุ 9 ปี สามารถปิ ดตาแล้ วยืนค้ างได้ นาน 15 วินาที
-อายุ 10-12 ปี รับลูกบอลมือเดียว กระโดดไกล 1.5-1.6 เมตร
จากการศึกษาสรุ ปได้ ว่า พัฒ นาการของเด็กในแต่ละวั ยนัน้ แตกต่างกัน เด็กชายและ
เด็กหญิ งจะมี การเจริ ญเติบโตที่แตกต่างกันโดยเด็กผู้หญิงจะรวดเร็ วมากกว่าเด็กผู้ชาย แต่เมื่อ
เด็กชายเข้ าอายุ 13 ปี จะมีพฒ
ั นาการที่รวดเร็ วกว่าเด็กหญิง ซึ่งเด็กทังเพศชายและและเพศหญิ
้
ง
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ในช่วงวัย 11-13 ปี เป็ นวัยเริ่ มมีการเรี ยนรู้และเริ่ มมี พฒ
ั นาการทางด้ านร่ างกาย สังคม และจิตใจ
เด็กในวัย 10-12 หรื อเมื่อเข้ าเรี ยนในช่วงชัน้ ประถมศึกษาซึ่งเป็ นวัยที่เหมาะกับการพัฒนาการ
ทางด้ านร่างกายมากที่สดุ เด็กวัยนี ้เป็ นวัยที่ชอบการเคลื่อนไหว ทังนี
้ ส้ ามารถค่อยๆเพิ่มน ้าหนักใน
การฝึ ก โดยให้ ความสาคัญโดยใช้ หลักการฝึ กแบบก้ าวหน้ าเล็กน้ อยซึ่งมีความเหมาะสมมากที่สุด
ในการฝึ กเพื่อพัฒนาสมรรถภาพในด้ านต่างๆ
การฝึ กด้ วยนา้ หนักของร่ างกาย
ความหมายของการฝึ กด้ วยนา้ หนักของร่ างกาย
การฝึ กด้ วยน ้าหนักของร่างกาย คือการใช้ น ้าหนักของร่างกายผู้ออกกาลังเองมาเป็ น
ตัว ต้ านทานการเคลื่ อ นไหว เพื่ อสร้ างกล้ า มเนื อ้ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความทนทานของร่ า งกาย โดยไม่
จาเป็ นต้ องใช้ อปุ กรณ์ยกน ้าหนักเสริ ม ทังนี
้ ้อาจมีอปุ กรณ์บางชนิดมาช่วยในการออกกาลังกายก็ได้
เช่น บาร์ สาหรับโหน แต่อปุ กรณ์ที่ใช้ นนจะต้
ั ้ องไม่ใช่เหล็กยกน ้าหนัก เพราะผู้ออกกาลังกายจะแบก
น ้าหนักตัวเองแทน ตัวอย่างของการออกกาลังกายรูปแบบนี ้ซึ่งเป็ นที่ร้ ูจกั กันดี เช่น วิดพื ้น , ซิทอัพ ,
ดึงข้ อ เป็ นต้ น ด้ วยเหตุนี ้จึงทาให้ ผ้ ทู ี่ไม่สามารถเข้ าถึงอุปกรณ์ฟิตเนส ที่ไม่สะดวก ไม่มีเวลา หรื อ
ขาดทุน ทรั พ ย์ หันมาให้ ค วามสนใจและออกกาลัง กายแนวนี ม้ ากขึน้ มี การออกแบบท่าทางที่
หลากหลาย ซึง่ ช่วยเพิ่มแรงต้ านในการเคลื่อนไหวมากกว่าเดิม เปรี ยบเสมือนการยกน ้าหนักที่มาก
ขึ ้นนัน่ เองซึ่งสอดคล้ องกับ คณิน ประยูรเกียรติ (2561, น .3) กล่าวว่าการฝึ กด้ วยน ้าหนักตัว หรื อ
การฝึ กบอดี ้เวท(Bodyweight Training) ถื อเป็ นการออกกาลังกายประเภทหนึ่ง ที่ทาให้ ร่างกาย
เกิ ดการเคลื่ อนไหวกระตุ้นให้ เ กิ ด การเผาผลาญพลัง งานของร่ างกายควบคุม ปริ ม านไขมันใน
ร่างกาย และลดความเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ตดิ ต่อเรื อ้ รังได้ การฝึ กด้ วยน ้าหนักตัวเป็ นรูปแบบหรื อ
วิธีการฝึ กด้ วยน ้าหนัก(Weight Training) หรื อการฝึ กด้ วยแรงต้ าน(Resistance Training) ประเภท
หนึ่งที่ให้ กล้ ามเนื ้อทางานต่อต้ านกับแรงต้ าน โดยการใช้ น ้าหนักตัวของตัวเอง ส่งผลให้ เกิดความ
แข็ง แรงและความอดทนของกล้ ามเนือ้ (Muscular Strength Endurance) ถื อเป็ นองค์ประกอบ
สาคัญของสมรรถภาพทางการที่สมั พันธ์กบั สุขภาพ (Health-related Fitness) สาหรับบุคคลทัว่ ไป
ซึง่ ถือเป็ นองค์ประกอบและตัวบ่งชี ้พื ้นฐานของการมีสขุ ภาพที่ดี นอกจากนี ้ความแข็งแรงและความ
อดทนของกล้ ามเนื ้อยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหวในชีวิตประจาวันของทุกๆคน เช่น
การยกหรื อการแบกของ การเดินขึ ้นลงบันได เป็ นต้ น นอกจากนี ้ความแข็งแรงและความอดทนของ
กล้ ามเนือ้ ถือเป็ น ปั จจัยที่สาคัญสาหรับนักกีฬาประเภทต่างๆ ซึ่งเป็ นการช่วยส่งเสริ มทักษะและ
สมรรถภาพทางกายด้ านอื่นๆ เช่น พลัง ของกล้ ามเนือ้ การทรงตัว เป็ นต้ น ไม่เพี ยงเท่านัน้ การ
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พัฒนาความแข็งแรงและความอดทนของกล้ ามเนื ้อยังเป็ นการป้องกันและยังช่วยลดปั ญหาการ
บาดเจ็บที่อาจเกิดขึ ้นได้ ด้วย
นุดี วรมหาภูมิ (2538: เอกสาร) ได้ ให้ ความหมายของการฝึ กโดยใช้ นา้ หนักของ
ร่างกายเป็ นแรงต้ าน เป็ นการทางานของกล้ ามเนื ้อที่ออกแรงต่อต้ านกับแรงที่สงู กว่าที่กล้ ามเนื ้อมัด
นัน้ เคยทา สามารถช่วยเสริ ม สร้ างกาลัง ความแข็ง แรง และความอดทนของกล้ ามเนื อ้ โดยใช้
ประโยชน์จากแรงต้ านทานแทนที่เกิดจากน ้าหนักของร่างกายโดยไม่จาเป็ นต้ องพึ่งอุปกรณ์ในการ
ปฏิบตั ิ เสมือนกับการฝึ กด้ วยอุปกรณ์ เช่น เมดิซินบอล เคตเทิลเบล และเครื่ องมือแรงต้ านทานทุก
แบบ การวางแผนการฝึ กจึงเป็ นสิ่งสาคัญต่อการออกกาลังกายทุกๆแบบ รวมไปถึงการออกกาลัง
กายโดยใช้ น ้าหนักของร่างกายเป็ นแรงต้ าน
จากการศึกษาสรุปได้ ว่าความหมายของการฝึ กด้ วยน ้าหนักของร่างกาย เป็ นการฝึ ก
ด้ วยน ้าหนักอีกรูปแบบหนึ่ง เป็ นการฝึ กโดยใช้ น ้าหนักของร่างกายเป็ นแรงต้ าน แทนที่อปุ กรณ์เสริ ม
น ้าหนักต่างๆ เช่น การดันพื ้น การลุกนัง้ เป็ นต้ น ซึ่งน ้าหนักสูงสุดจะเป็ นน ้าหนักของผู้ฝึกเอง ทังนี
้ ้
การใช้ นา้ หนักของร่ างกายในการฝึ ก จึง ไม่ต้องใช้ ง บประมานมากในการฝึ ก หมดปั ญหาเรื่ อง
สถานที่ใช้ ในการฝึ ก และการฝึ กด้ วยน ้าหนักของร่างกายยังเป็ นการฝึ กที่ผ้ ฝู ึ กสามารถฝึ กได้ ทกุ เพศ
ทุกวัย เนื่องการใช้ ชีวิตประจาวันเราต้ องแบกรับน ้าหนักของร่างกายตนเองอยูแ่ ล้ ว การฝึ กด้ วยวิธีนี ้
จึงลดโอกาสที่จะเกิดการบาดเจ็บจากการฝึ กด้ วยน ้าหนักที่มากเกินไปได้
การสร้ างโปรแกรมการฝึ กด้ วยนา้ หนัก
การสร้ างโปรแกรมการฝึ กด้ วยน ้าหนักควรมีการวางแผนการออกกาลังกายให้ ชดั เจน
เพื่อเป็ นการกาหนดวัตถุประสงค์ของการออกกาลังกายหรื อความต้ องการที่จะเสริ มสร้ าง การฝึ ก
ด้ วยน ้าหนักไม่ใช้ เพียงวิธีการออกกาลังกายเท่านัน้ แต่การออกกาลัง กายรู ปแบบนี ้ยังช่วยในเรื่ อง
ของความแข็งแรง ความทนทาน และความยึดหยุ่นของกล้ ามเนื ้อ อีกทังยั
้ งเสริ มสร้ างความอดทน
ของระบบหายใจไหลเวียน อย่างไรก็ตามยังสามารถที่จะเสริ มสร้ างได้ โดยกิจกรรมอื่นๆ เช่น วิ่ง
เหยาะ ๆ กระโดดเชือก ลุกนัง้ แกว่งแขน เป็ นต้ น การฝึ กด้ วยน ้าหนักจะต้ องมีการวางแผนให้ ชดั เจน
ทังในเรื
้ ่ องของวิธีการ ระยะเวลาการฝึ ก ระยะเวลาในการพัก และทาการจัด ลาดับให้ เหมาะสมกับ
วัยของผู้ฝึกและวัตถุประสงค์ของผู้ฝึกด้ วย ซึ่งโปรแกรมการที่ดีควรมีหลักการฝึ กและวิธีการฝึ กที่ที่
ชัดเจนดังนี ้
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ศิริรัตน์ หิรัญรัตน์ (2535) การฝึ กโดยใช้ ร่างกายเป็ นแรงต้ าน เป็ นการฝึ กที่ต้องมีแบบ
แผนที่ชดั เจน เช่นเดียวกับการฝึ กในแบบต่างๆ สรุ ปคือ ต้ องการฝึ กจนร่ างกายสามารถทนต่อแรง
ต้ าน จึงต้ องค่อย ๆ เพิ่มความต้ านทาน จนกระทัง่ ถึงจุดที่ผ้ ฝู ึ กต้ องการโดยมีหลักการฝึ กดังนี ้
1.ฝึ กกล้ ามเนือ้ มัดใหญ่ที่ต้องใช้ ทางานหนักเช่น กล้ ามเนือ้ ต้ นขา ขา ท้ อง หลัง
ลาตัวและแขน
2.ทาการฝึ กอย่างสม่าเสมออย่างน้ อย 3 วันต่อสัปดาห์ ครัง้ ละ 30 นาที
3.ไม่ใช้ น ้าหนักมากเกินไป ค่อยๆเพิ่มน ้าหนักตามสภาพความพร้ อม
4.ควรใช้ เวลาอย่างน้ อย 1 ชัว่ โมง ถึง 1 ชัว่ โมงครึ่ง
5.ควรฝึ กซ ้าๆ อย่างต่อเนื่อง
6.ไม่ควรเพิ่มนา้ หนักเร็ วจนเกินไปแต่ควรเพิ่มประมาน 2 สัปดาห์ครัง้ หนึ่ง ตาม
สภาพร่างกาย
7.ความต่อเนื่องของการฝึ กควรใช้ เวลาประมาณ 20 นาที
เจริ ญ กระบวนรัตน์ (2540, น. 84-85) ปั จจุบนั โปรแกรมการฝึ กด้ วยนา้ หนักได้ ถูก
บรรจุเข้ าเป็ นส่วนหนึง่ ของการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพและการฝึ กซ้ อมกีฬาเพื่อความเป็ นเลิศใน
การแข่งขัน ซึ่งเป็ นผลของการฝึ กที่ได้ มีการเตรี ยมการอย่างถูกต้ องเหมาะสม การฝึ กยกน ้าหนักกับ
เครื่ องมือ หรื ออุปกรณ์ ประกอบการฝึ ก ได้ แก่ ดัมเบลล์ หรื อเครื่ องฝึ กกล้ ามเนือ้ เฉพาะส่วน สิ่ง
สาคัญประการแรกต้ องการฝึ กเพื่ออะไร จากนันจึ
้ งเริ่ มศึกษาวิธีการฝึ ก ฝึ กทาไม ซึ่งเป็ นเป้าหมาย
หรื อผลลัพธ์ ที่ต้องการ หากขาดทิศทางที่เป็ นเป้าหมายอย่างชัดเจน รูปแบบวิธีการก็จะสับสนขาด
ความมุ่งมัน่ ในการฝึ ก ดังนันควรจะต้
้
องทราบว่าจะฝึ กอะไร มีโปรแกรมการฝึ กแบบใดที่เหมาะสม
ซึง่ ได้ กล่าวถึงรายละเอียดพื ้นฐานการฝึ ก 4 แบบ เพื่อเป็ นแนวทางประกอบการฝึ ก ดังนี ้
แบบที่ 1 เน้ นการพัฒนาความอดทน และความตึงตัวของกล้ าม เนือ้ ช่วยรักษา
ทรวดทรง และท าให้ ก ล้ า มเนื อ้ กระชับ ได้ รูป ร่ า งสัด ส่ว นสวยงาม โดยไม่ใ ห้ ก ล้ า มเนื อ้ มี ข นาด
เปลี่ยนแปลง หรื อใหญ่ขึ ้นมากนัก
แบบที่ 2 เน้ นการพัฒนาความแข็งแรง หรื อสร้ างกล้ ามเนื ้อให้ มีขนาดใหญ่ขึ ้น เป็ น
การฝึ กที่จาเป็ นต้ องอาศัยเทคนิคและวิธีหลายขันตอน
้
เพื่อให้ ได้ มาซึง่ ความแข็งแรงสมบูรณ์สงู สุด
แบบที่ 3 เน้ นการพัฒนากาลังกล้ ามเนือ้ เพื่อไปใช้ ประโยชน์ ทางด้ านกิจกรรม
กีฬา และเสริมสร้ างร่างกายให้ เหมาะสมกับชนิดและประเภทกีฬา การฝึ กโปรแกรมนี ้สามารถทาให้
ขนาดของกล้ ามเนื ้อและความเร็วในการเคลื่อนไหว
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แบบที่ 4 เน้ นการพัฒ นาระบบการทางานของกล้ ามเนื อ้ แบบใช้ ออกซิเจนหรื อ
พัฒนาระบบไหลเวียนเลือด ตลอดจนเสริ มสร้ างความอดทนของกล้ ามเนื ้อ เหมาะสาหรับผู้ที่ขาด
การออกกาลังกายแบบใช้ ออกซิเจนอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอการสร้ างโปรแกรมการฝึ กยกน ้าหนัก
ควรคานึงถึงปัจจัยต่อไปนี ้
เจริ ญ กระบวนรัตน์ (2540, น. 264) กล่าวถึงการสร้ างโปรแกรมการฝึ กด้ วยน ้าหนัก
ว่า
1.1RM คือน ้าหนักสูงสุดที่ยกได้ ในครัง้ เดียว แต่ไม่ควรใช้ เป็ นน ้าหนักในการฝึ ก
2.ท่าที่ใช้ ฝึกควรไม่ควรต่ากว่า 6 รูปแบบ และอย่าเกิน 14 รูปแบบ แต่ละรูปแบบ
ควรฝึ ก 3 เซท
3.จานวนครัง้ ที่ยกต่อเซท จะมากหรื อน้ อยขึ ้นอยูก่ บั จุดมุง่ หมายของการฝึ ก
4.ไม่ควรฝึ กต่อเนื่องทุกวัน ควรฝึ กโดยเว้ นวัน ควรฝึ กให้ ได้ 3 วันต่อสัปดาห์
5.ในการฝึ กไม่ควรใช้ เวลาต่ากว่า 1 ชัว่ โมง
6.โปรแกรมการฝึ กยกน ้าหนักแต่ละโปรแกรม ถ้ าให้ ได้ ผลดี ควรใช้ เวลาในการฝึ ก
ประมาณ 8 - 12 สัปดาห์
เจริ ญ กระบวนรัตน์ (2540, น. 94-100) กล่าวว่า ถ้ าโปรแกรมการฝึ กที่ได้ สร้ างขึ ้นมา
ตามวัตถุประสงค์ ของการฝึ กและมีความเหมาะสมสภาพร่ างกายของผู้ฝึกหรื อนักกี ฬาที่สนใจ
ขันตอนในการน
้
าโปรแกรมดังกล่าวไปใช้ เป็ นสิ่งที่จาเป็ นที่จะทาให้ การฝึ กซ้ อมบรรลุตามความมุ่ง
หมายที่ต้องการซึง่ ขันตอนในการน
้
าโปรแกรมการฝึ กไปใช้ กบั นักกีฬา มีทงหมด
ั้
8 ขันตอน
้
คือ
1.การอบอุน่ ร่างกาย (Warm - up) การอบอุน่ ร่างกายจะมีทงแบบทั
ั้
ว่ ไป และแบบ
เฉพาะของทักษะกี ฬา ผลของการอบอุ่นร่ างกายจะทาให้ อุณหภูมิของร่ างกายเพิ่มขึ ้นให้ ถึงจุดที่
นักกีฬามีความพร้ อมต่อการแข่งขันมากที่สดุ และพยายามให้ จดุ ความพร้ อมดังกล่าวอยู่ก่อนการ
แข่งขันประมาณ 5 นาทีจากนันต้
้ องรักษาความพร้ อมดังกล่าว จนถึงเวลาแข่งขัน โดยอาจใส่เสื ้อ
คลุมหรื อเคลื่อนไหวร่างกายเบา ๆ ระยะเวลาการวอร์ มอัพร่างกายของนักกีฬาจะต้ องขึ ้นอยู่กบั การ
เตรี ยมความพร้ อมของร่างกายของ ผู้ฝึกสอนไม่ควรกาหนดระยะเวลาในการอบอุ่นร่างกายเพราะ
นัก กี ฬ าแต่ล ะคนมี จุด ความพร้ อมแตกต่า งกัน ตัว นัก กี ฬ าจะรู้ ได้ เ มื่ อ พร้ อมจะลงแข่ง ขัน หรื อ
ประกอบกิจกรรมอย่างอื่นต่อไป
2.การยืดกล้ ามเนือ้ (Stretch Exercise) ภายหลังการอบอุ่นร่ างกายหรื อในช่วง
การอบอุน่ ร่างกายสาคัญที่สดุ คือต้ องมีการยืดกล้ ามเนื ้อที่จะใช้ ในการทางาน ซึง่ มีประโยชน์ ในการ
ป้อ งกัน การบาดเจ็ บ ที่ อ าจจะเกิ ด ขึ น้ หรื อ ใช้ ค ลายความปวดเมื่ อ ยหลัง จากการฝึ ก ซึ่ง วิ ธี ยื ด

14
กล้ ามเนื ้อ นันจะต้
้ องจัดท่าทางให้ ถกู ต้ อง ค้ างไว้ ในท่าที่ต้องการระหว่าง 5 - 20 วินาที หรื อทาซ ้า ๆ
หลายครัง้ การยืดจะเริ่มจากไม่เคลื่อนที่ไปหาการเคลื่อนที่โดยให้ เหมาะสมกับประเภทกีฬา เป็ นผล
ให้ ร่างกายและประสาทพร้ อมที่จะดาเนินกิจกรรม สาหรับการแข่งขัน หากต้ องแข่งขันเวลาในการ
ยึดอาจน้ อยลงจึงข้ ามการยึดแบบไม่เคลื่อนที่ได้ แต่การยืดกล้ ามเนื ้อแบบเคลื่อนที่เป็ นสิ่งจาเป็ น
อย่างมาก
3.การฝึ กทักษะพื ้นฐาน (Drills) คือ การฝึ กทักษะพื ้นฐานที่เหมาะสมกับกีฬานัน้
ๆ เช่น การวิ่งรูปตัวที การวิ่งรู ปตัวแซด ฯลฯ จะต้ องปฏิบตั ิจากง่ายไปหายาก และควรปฏิบตั ิจาก
เบาไปหาหนัก อีกทังยั
้ งต้ องคานึงถึงทักษะที่จะทาการฝึ กต้ องฝึ กจากพื ้นฐานไปจนถึงการฝึ กที่ยาก
ตามลาดับ การฝึ กดังกล่าวจะทาให้ ระบบประสาทสัง่ งานได้ ดีขึ ้น เพื่อเตรี ยมพร้ อมในการฝึ กขัน้
ต่อไป
4.การฝึ กทักษะเฉพาะ (Special Exercise) คือการฝึ กโดยไม่พัก และครบถ้ วน
เช่น การทาท่าทุม่ เฉพาะท่าในกีฬายูโด เป็ นต้ น
5.โปรแกรมการฝึ กซ้ อม ในขันนี
้ ้จะดาเนินการได้ เมื่อได้ ดาเนินการตามข้ อ 1 - 4
มาแล้ วการฝึ กจะมีอยู่ 4 แบบ คือ
5.1.แอโรบิค (Aerobic) คื อ การออกก าลัง ที่ ก ระตุ้น ให้ ร่ า งกายต้ อ งสร้ าง
พลังงานแบบใช้ ออกซิเจน เช่น การฝึ กแบบเป็ นช่วง (Interval Training) หรื อการฝึ กการวิ่งในสภาพ
ภูมิประเทศที่แตกต่างกัน (Fartlek) เป็ นต้ น
5.2.แอนแอโรบิค (Anaerobic) คือ การออกแรงในช่วงสัน้ ๆ นักกี ฬาจะใช้
พลังงานที่มีสารองในกล้ ามเนื ้ออยูแ่ ล้ ว เช่น การฝึ กแบบวงจร (Circuit Training) เป็ นต้ น
5.3.สปี ด (Speed) คือ การที่ สามารถเอาชนะแรงต้ า นทานด้ วยความเร็ ว
ขึ ้นอยูก่ บั พลังกล้ ามเนื ้อ การฝึ กความเร็วต้ องเพิ่มกาลังกล้ ามเนื ้อ โดยเฉพาะกาลังเคลื่อนที่และการ
เคลื่อนที่โดยใช้ ความเร็ วสูงสุด เช่น การวิ่งระยะทาง 30 เมตร หรื อการยกนา้ หนักด้ วยความเร็ ว
สูงสุด
5.4.ทัก ษะ (Skill) นัก กี ฬ าควรรู้ จัก ประยุก ต์ ใ ช้ ทัก ษะให้ ส อดคล้ อ งในทุก
สถานการณ์ที่เกิดขึ ้นในการแข่งขัน โดยเริ่ มจากง่ายไปหายาก และจากทักษะน้ อยไปหาทักษะมาก
และควรทาซา้ บ่อย ๆ ในท่าที่ให้ ผลดีที่สุด ในการฝึ กกีฬานันหากการฝึ
้
กหลายแบบผู้ฝึกสอนควร
จัดลาดับขันตอนของการฝึ
้
กให้ ดี กล่ าวคือ ควรจะฝึ กทักษะก่อนเพราะร่างกายยัง มีความพร้ อมอยู่
ทาให้ การฝึ กทักษะได้ ผลดี จากนันควรฝึ
้
กความเร็ ว เป็ นต้ น ดังนันล
้ าดับขันตอนของการฝึ
้
กจึงเป็ น
สิ่งที่ผ้ ฝู ึ กสอนควรคานึง
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6.การฝึ กความเร็ วแบบอดทน (Speed Endurance) การฝึ กความเร็ วแบบอดทน
ทาให้ ร่างกายสามารถทนต่อสภาพการทางานในลักษณะนัน้ ๆ ได้ นานที่สดุ เช่น สามารถทาเวลา
ในการวิ่ง 400 เมตร เป็ นต้ น ข้ อควรคานึงถึง ลักษณะนี ้จะใช้ ความหนักของงานไม่มากเกินไป
7.การฝึ กความแข็ง แรง (Strength Training) การสร้ างเสริ ม ความแข็ง แรงของ
กล้ ามเนื ้อเฉพาะส่วนโดยใช้ มือเปล่า หรื ออุปกรณ์อื่น ๆ ประกอบ เช่น การฝึ กยกน ้าหนัก (Weight
Training) เป็ นต้ น
8.การคลายอุ่น (Cool Down) เป็ นขันตอนที
้
่จาเป็ น เพื่อช่วยให้ ระบบไหลเวียน
โลหิตและระบบหายใจของร่างกายเป็ นเป้าหมาย หรื อผลลัพธ์ที่ต้องการกลับสูส่ ภาวะปกติเร็วขึ ้น
ศิริรัตน์ หิรัญรัตน์ (2539, น. 153)ได้ กาหนดองค์ประกอบที่เป็ นพื ้นฐานในการสร้ าง
โปรแกรมการฝึ กไว้ ดงั นี ้
1.กิจกรรมการออกกาลังกาย หรื อชนิดของการฝึ กซ้ อมขึ ้นอยู่กบั จุดมุ่งหมายของ
การฝึ กซ้ อม จะต้ องสร้ างโปรแกรมให้ ตรงกับจุดประสงค์ ที่จะต้ องสร้ าง เช่น การสร้ างโปรแกรมการ
ฝึ กความเร็ว ที่จะต้ องเป็ นโปรแกรมพัฒนาด้ านความเร็ว หรื อโปรแกรมการกระโดดไกล จะต้ องเป็ น
โปรแกรมที่พฒ
ั นาความสามารถในการกระโดดไกลได้ จริง
2.ระยะการฝึ กในแต่ละวันสาหรับนักกีฬา โดยเฉพาะกรี ฑาประลูแ่ ละลานควรฝึ ก
1 - 2ชัว่ โมง แต่อย่างไรก็ตามจะต้ องคานึงถึงระดับความพร้ อมของนักกีฬาเป็ นสิ่งสาคัญ ถ้ าฝึ กมาก
หรื อฝึ กนานเกินไปจะทาให้ ร่างกายทรุ ดโทรม เกิดการบาดเจ็บที่กล้ ามเนื ้อ เอ็น ข้ อต่อ และเกิด
ความเบื่อหน่ายในการฝึ กซ้ อม ในทางกลับกันการฝึ กซ้ อมที่เหมาะสมกับผู้ฝึก ก็สามารถพัฒนา
ทักษะที่ฝึกนันได้
้ ดียิ่งขึ ้น
3.ช่วงเวลาในการฝึ กใน 1 สัปดาห์การฝึ กแต่ละสัปดาห์นนขึ
ั ้ ้นอยู่กบั ระยะเวลาใน
การฝึ กแต่ละวัน และความหนักเบาของกิจกรรม โดยทัว่ ไประยะเวลาในการฝึ กควรเป็ น 3 วัน ต่อ
สัปดาห์ หรื อฝึ กให้ มากขึ ้นเป็ น 4 วัน ต่อสัปดาห์ อาจจะเป็ นการสูญเปล่าเสียมากกว่าผลดี
4.ความเบา – หนัก ของกิ จกรรม การกาหนดความเบา – หนัก ของกิ จ กรรมที่
จะต้ องคานึงถึงความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อของบุคคลนัน้ ๆ ด้ วย เพราะกล้ ามเนื ้ออาจล้ าถ้ าได้ รับ
การฝึ กการยกน ้าหนักมากเกินไป เพราะฉะนันในการปรั
้
บปรุงสมรรถภาพที่ดีควรฝึ กแบบเป็ นช่วง ๆ
(Interval Training) โดยใช้ ค วามหนัก ที่ ใ กล้ เ คี ย งกับ ความสามารถสูง สุด แล้ ว พัก หรื อ การฝึ ก
แบบต่อ เนื่ อ ง(Continuous Training) ให้ ฝึ ก ด้ ว ยความหนัก หกสิ บ – แปดสิ บ เปอร์ เ ซ็ น ต์ ของ
ความสามารถสูงสุด ด้ วยเวลาที่นานแต่ปฏิบตั ิช้า ๆ และนอกจากนี ้จะต้ องเริ่ มจากกิจกรรมที่ เล็กๆ
ไปหากิจกรรมที่ใหญ่ๆ น้ อยไปหามาก และจากส่วนย่อยไปหาส่วนรวม
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5.ระยะเวลาของการฝึ กทัง้ โปรแกรม ต้ องคานึง ถึง ความพร้ อมและบริ บทของ
บุคคล รวมถึงขีดจากัด ของเฉพาะคนนัน้ ๆ ผู้ฝึกสอนไม่จ าเป็ นที่ จ ะเร่ งเร้ าให้ นักกี ฬ าพัฒ นาเร็ ว
เกินไป และจะต้ องคานึงเสมอว่าความสามารถของการฝึ กแต่ละคนใช้ ระยะไม่เท่ากัน โดยทัว่ ไป
แล้ วการฝึ กในช่วงระยะเวลา 4 - 6 สัปดาห์ ๆ ละ 3 วัน ก็ทาให้ มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาใน
เรื่ องของความแข็งแรงและกาลังเพิ่มขึ ้น
6.ระดับ ความสามารถของร่ า งกายก่ อ นการฝึ ก จะเป็ นสิ่ ง ชี ใ้ ห้ เห็ น ถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงได้ เป็ นอย่างดี การทดสอบสมรรถภาพทางกายก่อนการฝึ ก จึงเป็ นสิ่ง จาเป็ นเพราะจะ
เปรี ยบเทียบได้ ว่าดีขึ ้นมากน้ อยเพียงใด ในลักษณะเดียวกันจาเป็ นต้ องมีการทดสอบก่อนการเขียน
โปรแกรมว่าความสามารถของนักกีฬาอยู่ในระดับใด นอกจากนันค่
้ อยปรับเปลี่ยนในระยะสัปดาห์
ที่ 2, 3 หรื อ 4สัปดาห์ ภายหลังที่เริ่ มโปรแกรม นอกจากนี ก้ ารทดสอบว่านักกีฬามี ความพร้ อมมาก
น้ อยเพียงใดในแต่ละช่วงของการฝึ กก็จะเป็ นสิ่งจาเป็ นเช่นเดียวกัน เพราะจะเป็ นข้ อมูลสาหรับการ
ปรับเพิ่มโปรแกรมการฝึ กให้ มีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของระดับความสามารถของ
นักกีฬาให้ มากยิ่งขึ ้นต่อไป
จากการศึกษาสรุ ปได้ ว่าการฝึ กด้ วยน ้าหนักของร่างกายเป็ นอีกหนึ่งรู ปแบบของการ
ออกก าลัง กายที่ ไ ด้ รับความนิยมอย่างมาก เป็ นการฝึ ก ที่ ประหยัดค่าใช้ จ่าย ไมจ าเป็ นต้ องใช้
อุปกรณ์ มีความหลากหลาย มีความปลอดภัยสูงถ้ าเทียบกับการฝึ กรูปแบบอื่นอีกทังยั
้ งเหมาะกับ
เด็ก ซึ่งวัยเด็กหากใช้ นา้ หนักที่มากเกินไปอาจจะทาให้ เด็กอาจเกิดการแคระแกร็ นหรื อไม่สูงได้
การฝึ กด้ วยน ้าหนักของร่างกายเป็ นการใช้ น ้าหนักของร่างกายผู้ฝึกเอง ซึง่ น ้าหนักสูงสุดคือน ้าหนัก
ตนเอง มาเป็ น ตัว ต้ า นทานการเคลื่ อ นไหว เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความแข็ ง แรงของกล้ า มเนื อ้ โดยไม่
จาเป็ นต้ องใช้ อปุ กรณ์ยกน ้าหนักเสริม เพราะผู้ฝึกจะแบกน ้าหนักตัวเองแทน อีกทังยั
้ งเหมาะสมกับ
ทุกเพศทุกวัย สามารถปฏิบตั ไิ ด้ ง่าย โดยการฝึ กจะเกิดผลดีจะต้ องฝึ กอย่างสม่าเสมอจึงจะเกิดผลดี
โดยการสร้ างโปรแกรมการฝึ ก มีพื ้นฐานในการฝึ กหลัก ๆ อยู่ 4 รู ปแบบด้ วยกัน คือ เน้ นการพัฒนา
ความอดทน เน้ นการพัฒนาความแข็งแรง เน้ นการพัฒนากาลังกล้ ามเนื ้อ และเน้ นพัฒนาระบบ
การทางานของกล้ ามเนื ้อแบบใช้ ออกซิเจน และยังต้ องคานึงถึงน ้าหนักที่ใช้ ท่าที่ใช้ จานวนครัง้ ที่ใช้
ต่ อ เซต ระยะเวลาในการฝึ กต่ อ สั ป ดาห์ ผู้ ฝึ กควรค านึ ง ถึ ง องค์ ป ระกอบต่ า งๆเพื่ อ ให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด
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หลักการฝึ กด้ วยนา้ หนักของร่ างกาย
การฝึ กด้ วยน ้าหนักของร่างกายเป็ นการฝึ กโดยใช้ น ้าหนักของร่างกายเป็ นแรงต้ าน
น ้าหนักสูงสุดจึงเป็ นน ้าหนักของร่างกาย การจะฝึ กด้ วยน ้าหนักของร่างกายจึงจาเป็ นต้ องมีรูปแบบ
หรื อหลักการฝึ กที่เหมาะสมและมีความสมดุล โดยมีหลักการฝึ กดังนี ้ คณิน ประยูรเกียรติ (2561,
น. 17-26) กล่าวหลักการฝึ กด้ วยน ้าหนักของร่างกายมีหลักการฝึ ก 7 ประการ ได้ แก่
1. หลักการฝึ กมากกว่าปกติ (Principle of Overload) หลักการฝึ กมากกว่าปกติ
เป็ นหลักการพื ้นฐานในการออกแบบโปรแกรมการออกกาลังกายทุกชนิด เพื่อให้ การฝึ กหรื อการ
ออกกาลังกายนันๆ
้ ได้ เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสาหรับการฝึ กด้ วยน ้าหนักตัว เป็ นการฝึ กเพื่อ
พัฒนาความแข็งแรงและความอดทนของกล้ ามเนื ้อหรื อการสร้ างกล้ ามเนื ้อให้ มีขนาดใหญ่โตขึ ้น
แต่จะเห็นได้ ว่าบางคนฝึ กเวทเทรนนิ่ง มานานแต่รูปร่ างหรื อความแข็งแรงและความอดทนของ
กล้ ามเนื ้อไม่พฒ
ั นา ทัง้ นีส้ าเหตุหนึ่งอาจเป็ นเพราะการใช้ โปรแกรมออกกาลังกายแบบเดิมหรื อ
ไม่ได้ ฝึกตามหลักการฝึ กมากกว่าปกติ โดยหลักการฝึ กมากกว่าปกติสาหรับการฝึ กด้ วยน ้าหนักตัว
เป็ นการฝึ กให้ กล้ ามเนื ้อได้ ทางานที่มีความเข้ มข้ นหรื อทาให้ กล้ ามเนื ้อได้ ทางานมากกว่าปกติที่เคย
ทาเพิ่มขึ ้นอย่างเป็ นลาดับซึ่งจะส่งผลให้ กล้ ามเนื อ้ เกิดการปรับตัวและเพิ่มขนาดให้ มีกล้ ามเนื ้อให้
ใหญ่โตขึ ้นและเป็ นการเพิ่มความแข็งแรงหรื อความอดทนของกล้ ามเนื ้อโดยหลักการฝึ กมากกว่า
ปกติสาหรับการฝึ กด้ วยน ้าหนักตัวเทรนนิ่งสามารถปฏิบตั ไิ ด้ ดงั นี ้
1.1 เพิ่มน ้าหนักหรื อแรงต้ านทานให้ มากขึ ้นการฝึ กด้ วยน ้าหนักโดยทัว่ ไปผู้ฝึก
สามารถเพิ่มแรงต้ านให้ มากขึ ้นได้ ด้วยการเพิ่มน ้าหนักหรื อการเพิ่มลูกเหล็กเข้ าไปให้ มากขึ ้นแต่การ
ฝึ กด้ วยน ้าหนักตัว ซึ่งเป็ นการฝึ กแรงต้ านโดยใช้ น ้าหนักตัวเองผู้ฝึกอาจจะเพิ่มแรงต้ านทานให้ มาก
ขึ ้นได้ ยาก ดังนันผู
้ ้ ฝึกอาจใช้ อปุ กรณ์อื่นๆ มาช่วยเพิ่มแรงต้ านทานให้ มากได้ เช่นหากผู้ฝึกต้ องการ
พัฒนากล้ ามเนื ้อหน้ าอกโดยการฝึ กท่าดันพื ้น (Push-up) ผู้ฝึกอาจสะพายกระเป๋ าที่ใส่หนังสือให้ มี
ความหนักเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยหรื อผู้ฝึกต้ องการพัฒนากล้ ามเนื ้อหน้ าท้ องโดยการฝึ กท่าเลคไรซ์ (Leg
Raise) ผู้ฝึกอาจน ้าขวดน ้าที่ใส่น ้าไว้ พอสมควรมาหนีบที่ ปลายเท้ าเพื่อเป็ นการเพิ่มแรงต้ านทานก็
ได้
1.2 เพิ่มจานวนครัง้ ในการฝึ กแต่ละเซ็ต เช่นปกติผ้ ูฝึกสามารถฝึ กท่าดึงข้ อ
(Put ups) ในแต่ละเซ็ตได้ 7 ครัง้ ให้ ผ้ ฝู ึ กพยายามดึงข้ อให้ ได้ มากขึ ้นเป็ น 8 ครัง้ หรื อ 9 ครัง้ เป็ นต้ น
1.3 เพิ่มจานวนเช็ตในการฝึ กแต่ละท่า โดยปกติการฝึ กด้ วยน ้าหนักตัวผู้ฝึกจะ
ทาการฝึ กเป็ นชุดหรื อเซ็ต (Set) แล้ วพักระหว่างเซ็ ตประมาณ 1-2 นาทีแล้ วทาการฝึ กต่อในเซ็ต
ต่อไป ซึ่งการฝึ กตัวยน ้าหนักตัวในแต่ละท่าผู้ฝึกอาจฝึ กประมาณ 2-4 เซ็ต ดังนันวิ
้ ธีการเพิ่มจานวน
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เช็ตในการฝึ กสามารถทาได้ โดยเพิ่มจานวนเข็ตอย่างน้ อย 1 เซ็ตต่อการฝึ ก 1 ท่า เช่นโดยปกติผ้ ฝู ึ ก
ทาการฝึ กกล้ ามเนื ้อต้ นขาโดยใช้ ท่าสควอท (5quat) 3 เซ็ตให้ ผ้ ฝู ึ กเพิ่มจานวนเซ็ตเป็ น 4 เซ็ตหรื อ 5
เซ็ต ก็ได้
1.4 เพิ่มจานวนท่าฝึ กในการฝึ กแต่ละกลุม่ กล้ ามเนื ้อการฝึ กด้ วยน ้าหนักตัวใน
แต่ล ะกลุ่มกล้ ามเนือ้ ส่วนใหญ่จะฝึ กประมาณ 2 – 4 ท่าฝึ กเพื่อเป็ นการกระตุ้นให้ กล้ ามเนื อ้ ได้
ทางานในหลายๆมุมและให้ เกิดความหลากหลาย ซึ่งวิธีการนี ้เป็ นการเพิ่มท่าฝึ กเข้ าไปอย่างน้ อย 1
ท่าในการฝึ กกล้ ามเนื ้อกลุ่มนันๆ
้ เช่นในการฝึ กกล้ ามเนื ้อหลังผู้ฝึกใช้ ท่าฝึ ก 2 ท่าคือดึงข้ อ (Puttup)
และ ท่าแบ็คเอ็กซ์เทนซัน (Back Extension) ผู้ฝึกอาจเพิ่มท่าฟลอร์ พูลอัพ (Floor Pull ups) อีก 1
ท่า
1.5 ลดระยะเวลาการพักระหว่างเซ็ต ในการฝึ กด้ วยน ้าหนักตัวจะมีการพัก
ระหว่างเซ็ตประมาณ 30-180 วินาทีเพื่อเป็ นการฟื น้ ฟูพลังงานของกล้ ามเนื ้อ ให้ สามารถมีแรงที่จะ
ยกในเช็ตต่อไปได้ ซึง่ การลดระยะเวลาการพักระหว่างเซ็ต อาจทาได้ โดยลดระยะเวลาในการพักแต่
ละเข็ตลง 15-30 วินาที เช่นผู้ฝึกฝึ กท่าติพซ์ (Dips) จานวน 3 เซ็ตและพักระหว่างเซ็ต 90 วินาทีก็
อาจลดเวลาพักสงเหลือ 60 วินาทีเป็ นต้ น
1.6 เพิ่มจานวนวันในการฝึ กแต่ละกลุ่มกล้ ามเนื ้อในแต่ละสัปดาห์โดยทัว่ ไปผู้
ฝึ ก มัก จะฝึ กกล้ า มเนื อ้ แต่ล ะมัด เพี ย งสัป ดาห์ ละครั ง้ เช่น ฝึ ก กล้ า มเนื อ้ หน้ า อกทุกวัน จัน ทร์ ฝึ ก
กล้ ามเนื ้อต้ นขาทุกวันอังคารฝึ กกล้ ามเนื ้อหลังทุกวันพฤหัสบดีและฝึ กกล้ ามเนื ้อหัวไหล่ทกุ วันศุกร์
เป็ นต้ น ซึ่งจะเห็นได้ ว่ากล้ ามเนือ้ แต่ละมัดจะฝึ กเพียงสัปดาห์ละครัง้ เท่านันพั
้ ฒนาการที่ ช้ากว่า
กล้ ามเนื ้อมัดอื่นๆเช่นอาจเพิ่มการฝึ กกล้ ามเนื ้อหน้ าอกเพิ่มในวันศุกร์ เป็ นต้ น
1.7 ใช้ เ ทคนิ ค การฝึ ก อื่ น ๆการใช้ เ ทคนิ คการฝึ กเป็ นการฝึ กเพื่ อ กระตุ้น ให้
กล้ ามเนื ้อสามารถทางานได้ อย่างเต็มความสามารถซึ่งเหมาะกับผู้ฝึกที่ผ่านการฝึ กมาพอสมควร
หรื อเหมาะกับผู้ฝึกขันกลางไปจนถึ
้
งขันสู
้ งซึง่ สามารถทาได้ โนหลายวิธียกตัวอย่างเช่น
1.7.1 เทคนิคการฝึ กแบบซูเปอร์ เซ็ต (Superset) เป็ นการฝึ กที่นา้ ท่าฝึ ก
สองท่าที่ใช้ กล้ ามเนื ้อมัดเดียวกันรวมเข้ าไว้ ในเซ็ตเดียว เช่นต้ องการฝึ กกล้ ามเนื ้อต้ นแขนด้ านหลังผู้
ฝึ กได้ นาท่าติพข์ไตรเซ็ปส์ (Dips Triceps) และท่าไตรเซ็ปส์เอ็กซ์เทนชัน่ (Triceps Extension) มา
ฝึ กต่อเนื่องกันโดยไม่มีการพักนับรวมเป็ น 1 เซ็ต หรื อเป็ นการนาเอกท่าฝึ กสองท่าที่ใช้ กล้ ามเนื ้อที่
อยู่ ใ นต าแหน่ ง ตรงข้ ามกั น มาฝึ กรวมกั น ไว้ ในเซ็ ต เดี ย ว เช่ น ต้ องการฝึ กกล้ ามเนื อ้ ต้ นขา
(Quadriceps & Hamstrings) ซึ่งมีกล้ ามเนื ้อต้ นขาด้ านหน้ า (Quadriceps) และกล้ ามเนื ้อต้ นขา
ด้ านหลัง (Hamstrings) ซึง่ เป็ นกล้ ามเนื ้อที่อยูใ่ นตาแหน่งตรงข้ ามกันผู้ฝึกได้ นาท่าสควอท (Squat)

19
ซึ่งไว้ สาหรับฝึ กกล้ ามเนื ้อต้ นขาด้ านหน้ า (Quadriceps) และน ้าท่าแฮมสตริ งเคิร์ล (Harmstring
Curl) ซึง่ ไว้ สาหรับฝึ กกล้ ามเนื ้อต้ นขาด้ านหลัง (Hamstrings) มาฝึ กต่อเนื่องกันโดยไม่มีการพักนับ
รวมเป็ น 1 เซ็ต
1.7.2 เทคนิคการฝึ กแบบดร็ อปเซ็ต (Drop sets) เทคนิคนี ้เป็ นวิธีการฝึ กที่
เมื่อผู้ฝึกทาการฝึ กจนหมดแรงแล้ วให้ ทาการลดน ้าหนักหรื อลดแรงต้ านลงแล้ วฝึ กต่อในทาเดียวกัน
ทันที เช่นในการฝึ กท่าดึงข้ อ (Puแup) ผู้ฝึกอาจสะพายกระเป๋ าที่มีความหนักเพิ่มแล้ วทาการดึงข้ อ
ได้ 6 ครัง้ เมื่อไม่สามารถดึงข้ อได้ ต่อให้ วางกระเป๋ าลงหลังจากนันท
้ าการดึงข้ อโดยที่ไม่มีน ้าหนัก
เพิ่มทันทีซงึ่ อาจดึงข้ อได้ ตอ่ อีก 2-3 ครัง้ เป็ นต้ น
1.7.3 เทคนิคการฝึ กแบบเรสต์แอนด์พ อส (Rest and Pause) วิธี การนี ้
เป็ นการฝึ กโดยเมื่อผู้ฝึกไม่สามารถปฏิบตั ิท่าฝึ กในเซ็ตนัน้ ๆ ได้ อีกหรื อหมดแรงให้ พกั ประมาณ 510 วินาทีหลังจากนันท
้ าการฝึ กท่านันต่
้ ออีกครัง้ อาจทาเช่นนี ้ 1-2 ครัง้ ในแต่ละเซ็ต เช่นในการฝึ กท่า
หกสูง ตัน พื น้ (Handstand Push-up) ผู้ฝึ ก ท าได้ 8 ครั ง้ จากนัน้ ให้ พัก หายใจเข้ า และออกลึก ๆ
ประมาณ 5 วินาที หลังจากนัน้ ทาการฝึ กท่าหกสูงดันพื ้นอีกครัง้ อาจทาได้ 1-2 ครัง้ ซึ่งนับเป็ น 1
เซ็ต เป็ นต้ น จากตัวอย่างการใช้ เทคนิคการฝึ กต่างๆส่วนใหญ่จะไม่เหมาะกับผู้ฝึกขันเริ
้ ่ มต้ นเพราะ
อาจส่งผลให้ เกิดการบาดเจ็บได้
2. หลักของความก้ าวหน้ า (Principle of Progression) หลักของความก้ าวหน้ า
เป็ นหลักการฝึ กโดยการเพิ่มความเข้ มข้ นหรื อการนาเอาหลักการฝึ กมากกว่าปกติ (Principle of
Overload) มาวางโปรแกรมการฝึ กอย่างเป็ นลาดับขัน้ ให้ เหมาะสมกับผู้ฝึกและระยะเวลาตาม
หลักการฝึ กมากกว่าปกติผ้ ฝู ึ กจะไม่สามารถเพิ่มความเข้ มข้ นของการฝึ กได้ อย่างรวดเร็วหรื อไม่ควร
รี บร้ อนในการเพิ่มการฝึ กให้ มากกว่าปกติ แต่ควรทาในลักษณะค่อยเป็ นค่อยไป ในการฝึ กด้ วย
น ้าหนักตัวผู้ฝึกอาจสามารถเพิ่มความเข้ มข้ นหรื อฝึ กให้ มากกว่าปกติได้ ทุกๆ 8-12 สัปดาห์ หรื อ
ทุกๆ 2-3 เดือน โดยจากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ต่างๆกล้ ามเนื ้อจะเกิดการพัฒนามีความ
แข็งแรง หรื อความอดทนของกล้ ามเนื ้อจะใช้ ระยะเวลาประมาณ 8-12 สัปดาห์ ดังนันผู
้ ้ ฝึกควรมี
การปรับโปรแกรมการฝึ กด้ วยน ้าหนักตัวให้ มีความเข้ มข้ นมากขึ ้นในทุกๆ 8-12 สัปดาห์ และในการ
เพิ่ม ความเข้ ม ข้ นในการฝึ กผู้ฝึ กไม่ควรเพิ่ม ความเข้ ม ข้ นมากจนเกินไป ควรเป็ นการเพิ่มความ
เข้ มข้ นอย่างช้ าๆ หรื ออาจเลือกวิธีการฝึ กตามหลักการฝึ กมากกว่าปกติเพียงวิธีเดียว เช่นการฝึ ก
กล้ ามเนื ้อหน้ าอกผู้ฝึกใช้ ทาฝึ กจานวน 3 ท่า ได้ แก่ ท่าดันพื ้น (Push up) ท่าดีไคลน์พชุ อัพ (Decline
Push-up) และท่าดิพซ์เซสต์ (Dips Chest) โดยฝึ กท่าละ 3 เซ็ตเซ็ตละ 10-15 ครัง้ และพักระหว่าง
เซ็ตประมาณ 60-90 วินาที เมื่อฝึ กเป็ นระยะเวลา 8 สัปดาห์ ผู้ฝึกจึงปรับโปรแกรมการฝึ กให้ มีความ
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เข้ มข้ นมากขึน้ โดยการเพิ่มจานวนท่าฝึ กกล้ ามเนือ้ หน้ าอกอีก 1 ท่าโดยเพิ่มท่าอินไคลน์พุขอัพ
(Incline Push-up) เป็ นการฝึ กกล้ ามเนือ้ อกเป็ น 4 ท่า ดังนัน้ ตารางฝึ กในอีก 8 สัปดาห์ต่อมาจะ
เป็ นท่าดันพื ้น (Push up) ท่าดีไคลน์พซอัพ (Decline Push-up) ท่าติพซ์เบสต์ (Dips Chest) และ
ท่าอินไคลน์พชอัพ (Incline Push-up) โดยฝึ กท่าละ 3 เซ็ต เซ็ตละ 10-15 ครัง้ และพักระหว่างเซ็ต
ประมาณ 60-90 วินาทีเหมือนเดิมเมื่อฝึ กตามโปรแกรมการฝึ กนี ้จนครบ 8 สัปดาห์ ก็ปรับโปรแกรม
การฝึ กให้ มีความหนักเพิ่มมากขึ ้นและทาการปรับโปรแกรมการฝึ กกับกลุม่ กล้ ามเนื ้ออื่นๆเช่นกัน
3. หลักความสม่าเสมอ (Principle of Regularity) หลักการออกกาลังกายอย่าง
สม่าเสมอถือเป็ นพื ้นฐานที่สาคัญอย่างหนึ่งในการฝึ กด้ วยน ้าหนักตัวเนื่องจากการฝึ กด้ วยน ้าหนัก
ตัวเทรนนิ่ง เป็ นเพียงการกระตุ้นให้ ร่างกายเกิดกระบวนการเติบโตของกล้ ามเนื ้อ (Hypertrophy
Process) ดังนันเพื
้ ่อให้ กล้ ามเนื ้อสามารถพัฒนาและเติบโต ให้ ได้ ผลดีควรมีการจัดโปรแกรมการ
ฝึ ก อย่า งสม่ า เสมอ ซึ่ง โดยปกติการฝึ ก ด้ ว ยนา้ หนัก ตัว ควรฝึ ก ประมาณสัป ดาห์ ล ะ 35 ครั ง้ ต่อ
สัปดาห์ โดยในแต่ละสัปดาห์ควรฝึ กกล้ ามเนื ้อให้ ได้ ทุกส่วนและควรให้ กล้ ามเนื ้อแต่ละมัดที่ได้ รับ
การฝึ กและได้ รับการพักที่เพียงพอสาหรับการซ่อมแซมกล้ ามเนื ้อ
4. หลัก การฟื ้น ฟู (Principle of Recovery) จากที่ ไ ด้ ก ล่ า วข้ า งต้ น การฝึ ก ด้ ว ย
น ้าหนักตัวเป็ นเพียงการกระตุ้นให้ ร่างกายเกิดกระบวนการเติบโตของกล้ ามเนือ้ (Hypertrophy
Process) โดยการฝึ กด้ วยน ้าหนักตัวจะทาให้ กล้ ามเนื ้อเกิดความเสียหายเล็กน้ อยและจะกระตุ้นให้
ร่างกายซ่อมแซมกล้ ามเนื ้อ ซึ่งกระบวนการซ่อมแซมกล้ ามเนื ้อต้ องอาศัยระยะเวลาประมาณ 48
ชัว่ โมงหรื อ 2 วันเพื่อ ให้ ร่างกายสามารถสามารถซ่อมแซมและฟื น้ ฟูกล้ ามเนื ้อได้ อย่างเต็มที่ และ
พร้ อมที่จะได้ รับการฝึ กในครัง้ ต่อไป ดังนันการจั
้
ดโปรแกรมการฝึ กควรจะให้ กล้ ามเนื ้อที่ไ ด้ รับการ
ฝึ ก ไปแล้ ว ได้ พัก อย่า งน้ อ ย 2 วัน จึง สามารถกลับ มาฝึ ก กล้ า มเนื อ้ มัด เดิม อี ก ครั ง้ เช่นหากจัด
โปรแกรมการฝึ กกล้ ามเนือ้ หน้ าท้ อง (Abdominals) ในวันจันทร์ จะสามารถกลับมาฝึ กกล้ ามเนือ้
หน้ าท้ องอีกครัง้ ในวันพุธหรื อวันพฤหัสบดีหรื ออาจพักไปจนถึงวันจันทร์ ในสัปดาห์ถดั ไป ซึง่ ในวันที่
มีการหยุดพักกล้ ามเนื ้อหน้ าท้ องในวันอังคารสามารถจัดโปรแกรมการฝึ กเป็ นกล้ ามเนื ้อมัดอื่นได้
เป็ นต้ น นอกจากนี ้หลักการฟื น้ ฟูยงั เป็ นสิ่งสาคัญในระหว่างที่ มีการฝึ กด้ วยน ้าหนักตัวเทรนนิ่ง ด้ วย
เนื่องจากเราไม่สามารถทาการฝึ กได้ อย่างต่อเนื่องตลอด 30-40 นาที โดยไม่มีการพักดังนันการพั
้
ก
ระหว่างเซ็ตในการฝึ กจึงเป็ นสิ่งสาคัญอย่างมากเพราะการพักระหว่างเซ็ต ในช่วงการฝึ กเป็ นการทา
ให้ กล้ ามเนื ้อสามารถฟื น้ ฟูพลังงานให้ หดตัวเพื่อเอาชนะแรงต้ านได้ อย่างมีประสิทธิภาพอีกครัง้ ซึ่ง
ระยะเวลาในการพัก ระหว่างเซ็ตนัน้ จะสัมพันธ์กบั การฟื น้ ฟูพลังงาน
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5. หลัก ความสมดุล (Principle of Balance) ในการจัด โปรแกรมการฝึ ก ด้ ว ย
น ้าหนักตัว สิ่งที่สาคัญอย่างหนึง่ คือการฝึ กหรื อการบริ หารร่างกายให้ ครบทุกส่วนกล้ ามเนื ้อ โดยให้
ความสาคัญของการฝึ กกล้ ามเนื ้อในแต่ละมัดให้ เท่าๆกัน เช่นฝึ กกล้ ามเนื ้อช่วงบนแล้ วควรได้ รับ
การฝึ กกล้ ามเนื ้อช่วงล่างด้ วย หรื อฝึ กร่างกายด้ านหน้ าแล้ วควรฝึ กกล้ ามเนื ้อด้ านหลังด้ วยเป็ นต้ น
ซึง่ เราจะเห็นได้ จากผู้ที่ฝึกด้ วยน ้าหนักหลายๆคนมักจะฝึ กกล้ ามเนื ้อได้ ไม่สมดุลเช่น บางคนมักจะ
ไม่ฝึกกล้ ามเนื ้อช่วงล่างหรื อกล้ ามเนื ้อขา โดยฝึ กแต่กล้ ามเนื ้อช่วงบนทาให้ เวลาผู้ อื่นมองแล้ วดูไม่
สมส่วนหรื อบางคนมักจะฝึ กแต่กล้ ามเนื ้ออกและกล้ ามเนื ้อท้ องโดยไม่ฝึกกล้ ามเนื ้อมัดอื่นๆทาให้
ขาดความแข็ ง แรงและความสมส่ว นของร่ า งกาย ซึ่ง ผู้ฝึ ก อาจออกแบบการฝึ ก โดยการแบ่ง
กล้ ามเนื ้อเป็ นกลุ่มกล้ ามเนื ้อช่วงบน ได้ แก่ กล้ ามเนื ้ออก (Pectoratis) กล้ ามเนื ้อหัวไหล่ (Deltoids)
กล้ า มเนื อ้ ต้ น แขนด้ า นหลัง (Triceps) กล้ า มเนื อ้ หลัง (Back Muscle) และกล้ า มเนื อ้ ต้ น แขน
ด้ านหน้ า (Biceps) กับกลุ่ม กล้ ามเนือ้ ช่วงล่างและกลางล าตัว ได้ แก่ กล้ ามเนื อ้ ต้ นขาด้ านหน้ า
(Quadriceps) กล้ ามเนื ้อต้ นขาด้ านหลัง(Hamstrings) กล้ ามเนื ้อสะโพก (Gluteus) กล้ ามเนื ้อน่อง
(Gastrochemius กล้ ามเนือ้ หน้ าท้ อง (Abdominals) และกล้ ามเนือ้ หลังส่วนล่าง (Lower back)
ซึ่งวิธีการจัดโปรแกรมการฝึ กด้ วยน ้าหนักตัวให้ เกิดความสมดุลอาจสามารถทาได้ ในหลายวิธีเช่น
จัดโปรแกรมการฝึ กโดยแบ่งเป็ นกลุ่มท่าฝึ กท่าดัน (Push) และกลุ่ม ท่าฝึ กท่าตึง (Putl) หรื ออาจ
แบ่งเป็ นกลุ่มกล้ ามเนือ้ ที่ทางานตรงข้ ามเช่นกล้ ามเนือ้ อก (Pectoralis) – กล้ ามเนือ้ หลัง (Back
Muscle), กล้ ามต้ นแขนด้ านหน้ า (Biceps)-กล้ ามเนื ้อต้ นแขนด้ านหลัง (Triceps), กล้ ามเนื ้อหลัง
ส่ ว นล่ า ง (Lower back) – กล้ ามเนื อ้ หน้ าท้ อง (Abdominals) หรื อ กล้ ามเนื อ้ ต้ น ขาด้ า นหน้ า
(Quadriceps) – กล้ า มเนื อ้ ต้ นขาด้ านหลัง (Hamstrings) กับ กล้ ามเนื อ้ น่อ ง (Gastrochemius)
เป็ นต้ น ซึ่งวิธีการที่ผ้ ูฝึกด้ วยน ้าหนักส่วนใหญ่ จะจัดโปรแกรมการฝึ กให้ เกิดความสมดุลคือ การ
แบ่งกล้ ามเนื ้อออกเป็ นกลุ่มต่างๆและทาการฝึ กให้ ครบตามกลุ่มกล้ ามเนื ้อนันๆ
้ นอกจากนี ้ผู้ฝึกยัง
ต้ องคานึงถึงปริมาณและความหนักในการฝึ กกล้ ามเนื ้อแต่ละมัดให้ เกิดความสมดุลด้ วย เนื่องจาก
หากผู้ฝึกทาการฝึ กกล้ ามเนื ้อมัดใดมากกว่าอีกมัดหนึ่งกล้ ามเนื ้อมัดนันๆย่
้ อมมีพฒ
ั นาการที่ดีกว่า
ดังนันการจั
้
ดโปรแกรมการฝึ กด้ วยน ้าหนักตัวผู้ฝึกควรบริ หารร่างกายให้ ครบทุกส่วนกล้ ามเนื ้อและ
ควรฝึ กกล้ ามเนื ้อแต่ละมัดให้ มีความหนักใกล้ เคียงกัน
6. หลักความหลากหลาย (Principle of Variety) โดยปกติกล้ ามเนือ้ แต่ละกลุ่ม
จะเป็ นการรวมตัวกันของกล้ ามเนื ้อมัดย่อยเช่นกล้ ามเนื ้อต้ นขาด้ านหน้ า (Quadriceps) เป็ นการ
รวมกันของกล้ ามเนื ้อมัดย่อย 4 มัด ได้ แก่ เรคตัสฟี มอริ ส (Rectus Femoris) วาสตัสแลทเททราลิส
(Vastus Lateralis) วาสตัสอินเตอร์ มีเดียส (Vastus Intermedius) และวาสตัสมี เดียลิส (vastus
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Medialis) ซึ่ง ทาหน้ าที่ ในการเหยียดขาออกหรื อกล้ ามเนือ้ ต้ นแขนด้ านหลัง (Triceps) เป็ นการ
รวมกันของกล้ ามเนื ้อมัดย่อยๆรวมกัน 3 มัด ได้ แก่ แลทเทรอลเฮด (Lateral Head) ลองเฮด (Long
Head) และมีเดียลเฮต (Media, Head) โดยทาหน้ าที่ในการเหยียดแขนออก ซึ่งหากผู้ฝึกบอดี ้เวท
ไม่มีโปรแกรมการฝึ กที่หลากหลายอาจทาให้ กล้ ามเนื ้อบางมัดไม่ได้ รับการบริ หารหรื อ ไม่ได้ รับการ
ฝึ ก ท าให้ ค วามแข็ ง แรงและความอดทนของกล้ า มเนื อ้ มัด นัน้ ๆ น้ อ ยกว่ า มัด อื่ น ๆ หรื อ อาจมี
พัฒนาการที่ช้ากว่ากล้ ามเนื ้อมัดอื่นๆ ซึ่งอาจทาให้ กล้ ามเนื ้อไม่สมส่วนนอกจากนี ้ อาจทาให้ ความ
แข็งแรงและความอดทนของกล้ ามเนื ้อในมัดนันๆ
้ ด้ อยประสิทธิภาพลง โดยในการจัดโปรแกรมการ
ฝึ กด้ วยน ้าหนักตัวตามหลักความหลากหลายผู้ฝึกอาจกาหนดท่าฝึ กอย่างน้ อย 2-4 ท่า ในแต่ละ
กลุ่มกล้ ามเนื อ้ เพื่อให้ ส ามารถบริ หารกล้ ามเนื อ้ ได้ ในทุกๆมัดของกลุ่มกล้ ามเนื อ้ นัน้ ซึ่งอาจจัด
โปรแกรมโดยการเปลี่ยนท่าฝึ กเช่นในการฝึ กกล้ ามเนื ้อต้ นแขนด้ านหลัง (Triceps) ผู้ฝึกอาจฝึ กท่า
แรกในท่า ดิน ซ์ ไ ตรเซ็ ป ส์ (Dips Triceps) แล้ ว ฝึ ก ท่ า ที่ ส องในท าไตรเซ็ ป ส์ เ อ็ ก ซ์ เ ทนชั่น บนพื น้
(Triceps Extension on Floor) หรื ออาจใช้ วิธีการเปลี่ยนมุมการเคลื่อนไหวของร่างกายเช่นในการ
ฝึ กกล้ ามเนื ้อต้ นแขนด้ านหลัง (Triceps) ในท่าดิพไตรเซ็ปส์ (Dips Triceps) ผู้ฝึกอาจฝึ กท่านี ้โดย
วางมือให้ แคบในท่าแรกและในท่าที่สอง อาจปรับมุมโดยการวางมือให้ กว้ างขึ ้นเป็ นต้ นนอกจากนี ้
การฝึ กให้ มีความหลากหลายยังเป็ นการกระตุ้นให้ ผ้ ฝู ึ กไม่ร้ ู สึกเบื่อหน่ายต่อการฝึ กด้ วยน ้าหนักตัว
และยังเป็ นการเพิ่มความสนุกในระหว่างการฝึ กอีกด้ วย
7. หลักความเฉพาะเจาะจง (Principle of Specificity) หลักการฝึ กด้ วยนา้ หนัก
ตัวตามหลักความเฉพาะเจาะจง เป็ นการกาหนดโปรแกรมการฝึ กตามเป้าหมายของการฝึ กว่าผู้ฝึก
มีการตังเป้
้ าหมายของการฝึ กเพื่ออะไร และดาเนินการจัดโปรแกรมหรื อท่าฝึ กให้ สอดคล้ องกับ
เป้าหมายนันๆ
้ เช่นต้ องการพัฒนาสมรรถภาพทางกายด้ านต่างๆ เช่นต้ องการพัฒนาความแข็งแรง
ของกล้ ามเนื ้อ ต้ องการพัฒนาความอดทนของกล้ ามเนื ้อหรื ออาจต้ องการพัฒนากล้ ามเนื ้อมัดใด
มัด หนึ่ง เป็ น พิ เ ศษเป็ น ต้ น ดัง นัน้ หากต้ อ งการพัฒ นาความแข็ ง แรงของกล้ ามเนื อ้ ผู้ฝึ กควรจัด
โปรแกรมการฝึ กด้ วยน ้าหนักตัวที่มีแรงต้ านค่อนข้ า งมากและใช้ จานวนครัง้ ที่น้อยลง เช่นต้ องการ
พัฒ นาความแข็ง แรงของกล้ ามเนื อ้ หน้ า อกอาจเลื อ กท่าฝึ กดี ไ ศลน์ พุซ อัพ (Decline Push-up)
แทนที่ ฝึ ก ดัน พื น้ (Push-up) เนื่ อ งจากท่า ดี ไ คลน์ พุซ อัพ จะมี แ รงต้ า นมากกว่า ท่า ดัน พื น้ ท าให้
สามารถพัฒ นาความแข็ ง แรงของกล้ ามเนื อ้ ได้ ดี ก ว่ า หรื อ อาจใช้ วิ ธี ก ารฝึ ก พลั ย โอเมตริ ก
(Plyometric) ซึ่งเป็ นเทคนิคในการพัฒนาพลังและความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อ โดยอาศัยการหด
ตัว และคลายตัว ของกล้ า มเนื อ้ ให้ เ กิ ด การเคลื่ อ นไหวอย่ า งรวดเร็ ว ซึ่ ง มี ลัก ษณะของการฝึ ก
หลากหลายรู ปแบบเช่น การกระโดดเป็ นต้ น ซึ่งผู้ฝึกอาจจัดท่าฝึ กหรื อโปรแกรมการฝึ กที่มีท่าฝึ ก
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แบบพลัยโอเมตริ ก เช่นหากต้ องการพัฒนาความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อต้ นขา อาจเลือกท่าสควอท์
จัม พ์ (Squat Jumps) แทนท่าสควอท์ (Squat) เนื่องจากท่าสควอท์ จัม พ์เป็ นท่าฝึ กแบบพลัยโอ
เมตริก เป็ นต้ น หากผู้ฝึกต้ องการพัฒนาความอดทนของกล้ ามเนื ้อผู้ฝึกควรจัดโปรแกรมการฝึ กด้ วย
น ้าหนักตัวเทรนนิ่งที่มีแรงต้ านค่อนข้ างน้ อยและใช้ จานวนครัง้ ที่มากขึ ้น เช่นต้ องการพัฒนาความ
อดทนของกล้ ามเนื ้อหน้ าอกอาจเลือกท่าฝึ กดันพื ้น (Push-up) แทนท่าฝึ กดีไคลน์พชุ อัพ (Decline
Push-up) และใช้ จานวนครัง้ ในการฝึ กให้ มากขึน้ เนื่องจากท่าดันพืน้ จะมีแรงต้ านน้ อยกว่าท่าดี
ไคลน์พขุ อัพทาให้ สามารถพัฒนาความอดทนของกล้ ามเนื ้อได้ ดีกว่าหรื อหากต้ องการพัฒนาความ
อดทนของกล้ ามเนือ้ ต้ นขาอาจเลือกท่าสควอท์ (Squat) แทนท่าฝึ กสันจ์ (Lunge) และใช้ จานวน
ครัง้ ในการฝึ กให้ มากขึ ้น เนื่องจากท่าสควอท์ มีแรงต้ านน้ อยกว่าท่าล้ นจ์ เป็ นต้ น นอกจากนี ้ผู้ฝึก
อาจมีการตังเป้
้ าหมายในการฝึ กเพื่อต้ องการมีรูปร่างที่สวยงามหรื อต้ องการพัฒนากล้ ามเนื ้อมัดใด
มัดหนึ่งเป็ นพิเศษ เช่นต้ องการพัฒ นากล้ ามเนือ้ หน้ าอกให้ มีขนาดใหญ่ขึน้ หรื อต้ องการพัฒนา
กล้ ามเนื อ้ หน้ าท้ องผู้ฝึกอาจจัดโปรแกรมการฝึ กกล้ ามเนือ้ มัดนัน้ ๆให้ มากขึน้ เป็ นพิเศษหรื ออาจ
เจาะจงเพียงกล้ ามเนื ้อมัดนันๆก็
้ ได้
จากการศึกษาสรุ ปได้ ว่าหลักการฝึ กด้ วยน ้าหนักของร่ างกายนันต้
้ องคานึงถึงหลาย
อย่าง เช่นเพศของผู้ฝึก อายุ สภาพร่างกาย ค่าใช้ จา่ ยที่ใช้ ในการฝึ ก ความปลอดภัยของท่าทางหรื อ
อุปกรณ์ ในการฝึ ก เป็ นต้ น ซึ่ง การใช้ ชีวิตประจ าวันของผู้ฝึกเองอาจมี ผลต่อความแข็ง แรงของ
กล้ ามเนื ้อเช่น อาชีพที่ต้องเดินขึ ้นลงบันไดอาจทาให้ ความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อขาเพิ่มมากขึ ้นหรื อ
อาชีพที่ต้องแบกและยกของเป็ นเวลานานซึ่งสามารถทาให้ ความแข็งแรงเพิ่มขึ ้นได้ เองแต่กลับกัน
หากร่างกายไม่ได้ ใช้ งานกล้ ามเนื ้ออาจจะไม่ได้ ใช้ งานจึงทาให้ กล้ ามเนื ้ออ่อนแรงมีปัญหากับการใช้
ชีวิตประจาวันได้ การใช้ ชีวิตที่กล่าวมานันสามารถท
้
าให้ กล้ ามเนื ้อมีความแข็งแรงมากขึ ้น แต่ไม่
มากพอที่จะทาให้ กล้ ามเนื ้อพัฒนาได้ สมบรู ณ์ จึงจาเป็ นต้ องให้ ร่างกายทางานมากยิ่งขึ ้นเพื่อให้
ร่างกายมีการพัฒนา อย่างมีหลักการเช่น หลักการฝึ กมากกว่าปกติ หลักการความก้ าวหน้ า หลัก
ความสม่าเสมอ หลักการฟื น้ ฟู หลักความสมดุล หลักความหลากหลาย หลักความเฉพาะเจาะจง
เป็ นต้ น โดยการฝึ กนันจ
้ าเป็ นต้ องมีหลักในการฝึ ก ซึ่งหลักในการฝึ กที่กล่าวมานันจะใช้
้
หลักในการ
ฝึ กอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ จาเป็ นต้ องคานึงถึงวัตถุประสงค์ที่ผ้ ฝู ึ กตังไว้
้ หากจะทาการฝึ กต้ องใช้
ผสมผสานกัน เพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บ เพื่อให้ ร่างกายได้ พกั ผ่อนอย่างเพียงพอ และเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตงไว้
ั้

24
ความแข็งแรง
ความหมายของความแข็งแรง
ความแข็งแรงของกล้ ามเนือ้ คือการที่ กล้ ามเนือ้ เกิ ดการหดตัวเพื่อให้ พร้ อมต่อการ
ปฏิ บัติกิ จ กรรมต่า งๆ เช่น การเดิน การยก การผลัก เป็ น ต้ น การหดตัว ของกล้ า มเนื อ้ ยัง เป็ น
องค์ประกอบสาคัญในการเคลื่อนไหวร่างกายได้ อย่างรวดเร็วซึง่ มีผ้ ใู ห้ ความหมายดังต่อไปนี ้
กรมพลศึกษา (2543, น. 18) ความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อ ไว้ ว่าเป็ นความสามารถ
ของกล้ ามเนื ้อในการหดตัวเพื่อทางานอย่างใดอย่างหนึ่ง หรื อกล้ ามเนื ้อของร่างกายหลายๆ ส่วน
ทางานร่วมกัน เช่น แรงบีบมือ ความสามารถในการรัง้ เครื่ องไดนาโมมิเตอร์ หรื อยกเวท เป็ นต้ น
พิชิ ต ภูติจัน ทร์ (2547, น. 26) ความแข็ง แรงของกล้ า มเนื อ้ คือ กาลัง สูง สุด ของ
กล้ ามเนื ้อมัดหนึ่งหรื อกลุ่มหนึ่งปล่อยออกเพื่อต้ านกับแรงต้ านทานเป็ นที่ยอมรับกันว่าการพัฒนา
ความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อสามารถสร้ างได้ โดยฝึ กให้ กล้ ามเนื ้อได้ ออกแรงต่อสู้กบั ความต้ านทาน
หรื อน ้าหนักที่สงู ขึ ้น
ศิริรัตน์ หิรัญรัตน์ (2535) ความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อ หมายถึงแรงสูงสุดที่เกิดขึน้
จากการหดตัวของกล้ ามเนื ้อ ที่ใช้ ในการออกแรงควบคุมการเคลื่อนไหว
สมชาย ไกรสัง ข์ (2540) ความแข็งแรงของกล้ ามเนือ้ หมายถึง กล้ ามเนื อ้ ที่กาลัง
พยายามหดตัว เพื่อทางานอย่างใดอย่างหนึ่งได้ อย่างเต็มที่โดยไม่ จากัดเวลา ซึ่งการหดตัวของ
กล้ ามเนื ้อ อาจเป็ นการหดตัวของกล้ ามเนื ้อเฉพาะส่วนหรื อหลายส่วนเพื่อทางานร่วมกัน
โสภณ อรุ ณรัตน์ (2534, น. 3) ได้ ให้ ความหมายความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อไว้ ว่า
ความสามารถของของกล้ ามเนื ้อที่จะออกแรงให้ มากที่สดุ ในการหดตัวครัง้ หนึ่ง ซึ่ง ในการเล่นกีฬา
นันนั
้ กกีฬาก็จะต้ องออกแรงหรื อใช้ แรงเพื่อเอาชนะความต้ านทานหรื อตัวเองเคลื่อนที่ไปได้ ไกล
หรื อเร็วกว่าผู้อื่น
สนธยา สีละมาด (2547, น. 432) ได้ ให้ ความหมายความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อไว้ ว่า
การฝึ กซ้ อมหรื อการออกกาลังกายก็เพื่อให้ ได้ พฒ
ั นาสรี รวิทยาของกล้ ามเนื ้อขึ ้นตามการทางานของ
ชนิดกีฬา ความเข้ าใจในพื ้นฐานเกี่ ยวกับโครงสร้ างและหน้ าที่การทางานของกล้ ามเนื ้อในการหด
ตัว สร้ างแรง จึ ง เป็ น สิ่ ง ที่ มี ค วามส าคัญ เช่น เดี ย วกับ การที่ จ ะฝึ ก ซ้ อ มกล้ า มเนื อ้ ให้ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพตรงตามจุดมุง่ หมาย การทราบกลไกที่เข้ ามาเกี่ยวข้ องกับการทางานของกล้ ามเนื ้อถือ
เป็ นสิ่งที่มีความสาคัญที่จะช่ว ยให้ ผ้ ูฝึกสอนและนักกีฬาสามารถเลือกชนิดและวิธีการออกกาลัง
กายได้ อย่างถูกต้ องและมีความเหมาะสมในการที่จะเสริ มสร้ างให้ กล้ ามเนื ้อมีการพัฒนาและเกิด
การเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ต้องการ
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การกี ฬ าแห่ง ประเทศไทย (2550, น. 4-6) ได้ ให้ ค วามหมาย ความแข็ ง แรงของ
กล้ ามเนื ้อไว้ ว่าความ สามารถในการหดตัวหรื อความสามารถในการทางานของกล้ ามเนื ้อที่จะทา
สิ่งใดสิ่งหนึง่ ได้ ประสิทธิภาพสูงสุดในแต่ละครัง้
วันใหม่ ประพันธ์บณ
ั ฑิต (2551, น. 119) ให้ ความหมาย ความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อ
ไว้ วา่ ปริมาณของแรงสูงสุดที่สามารถทาให้ เกิดขึ ้นโดยกล้ ามเนื ้อมัดหนึง่ หรื อกลุม่ หนึง่
ถนอมวงศ์ กฤษณ์ เ พ็ช ร์ (2554, น. 39) ได้ ใ ห้ ค วามหมายการออกก าลัง กายใน
รูปแบบที่สร้ างแรงดึงหรื อแรงกดให้ กบั กล้ ามเนื ้อหรื อการออกกาลังกายที่ใช้ แรงต้ านในรูปแบบต่าง
ๆ เช่น ยก น ้าหนัก ดันพื ้น หรื อใช้ ยางยืด สามารถที่จะทาให้ กล้ ามเนื ้อนันแข็
้ งแรงขึ ้น การใช้ แรงต้ าน
ในการออกกาลังกายนัน้ เป็ นรู ปแบบของการออกกาลังกายที่อาจจะไม่เหมือนกับการออกกาลัง
กายแบบเคลื่อนไหวอยู่บ้าง คือการออกกาลังกายโดยใช้ แรงต้ านนันจะเป็
้
นการออกกาลังกายโดย
การเคลื่อนไหวในระยะสันๆ
้ ทาให้ ใช้ แรงในการเคลื่อนไหวเพื่อพัฒนากล้ ามเนื ้อการออกกาลังกาย
ในรู ปแบบนี ้ต้ องกระทาโดยใช้ เทคนิคให้ ถูกต้ อง เนื่องจากโอกาสในการบาดเจ็บนั น้ สูงถ้ าปฏิบตั ิ
อย่างไม่ถกู วิธี
พีระพงศ์ บุญศิริ (2541) ได้ แบ่งความแข็งแรงออกเป็ น 3 ประการ คือ
1. ความแข็ง แรงแบบสูง สุด คือ ความแข็ง แรงของกล้ ามเนือ้ ที่สามารถทาได้
สูงสุด ความแข็งแรงประเภทนี ้จาเป็ นต่อกิจกรรมเฉพาะที่ ต้องใช้ แรงต้ านทาน เช่น กีฬายกน ้าหนัก
กีฬายิมนาสติก เนื่องจากจะต้ องอาศัยความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อ เพื่อต้ านทานน ้าหนักที่ต้องแบก
รับมากเกินปกติ หลักที่ใช้ ในการฝึ กที่เหมาะสม คือ อาศัยแบบฝึ กเพิ่มนา้ หนักแบก และต้ องฝึ ก
อย่างสม่าเสมอด้ วย
2. ความแข็งแรงแบบพลังระเบิด คือ ความแข็งแรง กล้ ามเนื ้อ หรื อความสามารถ
ของกล้ ามเนื ้อเพื่อจะเอาชนะแรงต้ านทาน ใช้ ความเร็ วเฉพาะช่วงจังหวะเวลาสัน้ ส่วนใหญ่เป็ น
กิจกรรมเกี่ยวข้ องกับ การขว้ าง การพุ่ง การทุ่ม การกระโดดสูง หรื อกรี ฑาที่ต้องอาศัยความเร็ ว
เพื่อให้ เกิดแรงส่งช่วงจังหวะสันๆ
้ โดยความแข็งแรงแบบพลังระเบิดนีถ้ ือเป็ นส่วนสาคัญที่จะทา
ให้ ผลการปฏิบตั ินนั ้ ได้ รับความรวดเร็ วตามที่เราต้ องการ ซึ่งพลังแบบระเบิดเกิดขึ ้นจากการสร้ าง
และสะสมความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อ การฝึ กสม่าเสมอจะช่วยให้ เกิดความชานาญในการใช้ แรง
กระทาและเข้ าใจจังหวะการใช้ แรงได้ อย่างเหมาะสมซึง่ สอดคล้ องกับ
ชนินทร์ วรรณมณี (2549) การฝึ กความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อโดยเฉพาะกล้ ามเนื ้อที่
อยูส่ ว่ นล่างเป็ นหลัก ซึง่ จะทาให้ นกั กีฬามีขีดความสามารถเพิ่มขึ ้น ความแข็งแรงแบ่งได้ 3 ชนิด คือ
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1. ความแข็งแรงสูงสุด (Maximum Strength) คือ ความแรงสูงสุดที่ กล้ ามเนื อ้
และระบบประสาทจะออกแรงได้ สงู สุด ความแข็งแรงประเภทนี ้จาเป็ นสาหรับนักกีฬาหลายชนิดที่
ต้ องใช้ ความต้ านทานอย่างหนัก เช่น ยกน ้าหนัก ยิมนาสติก มวยปล ้า ซึ่งต้ องอาศัยการปฏิบตั ิที่
รวดเร็วอีกด้ วย
2. ความแข็งแรงแบบพลังระเบิด (Explosive Strength) คือ ความสามารถของ
กล้ ามเนือ้ และประสาทที่ จ ะเอาชนะแรงต้ านทาน โดยอาศัยความเร็ วเป็ นหลัก ใช้ สาหรั บกี ฬ า
ประเภท ทุ่ม พุ่ง ขว้ างกระโดด ดังนัน้ จึงจาเป็ นสาหรับนักกีฬาประเภทลู่ หรื อนักกระโดดไกล นัก
ปั่น จักรยานระยะสันหรื
้ อในเรื อกรรเชียงที่ต้องอาศัยการพายอย่างหนักหน่วง
3. ความแข็ ง แรงแบบทนทาน (Endurance Strength) คือ ความสามารถของ
กล้ ามเนื อ้ ที่ ทางานได้ นาน โดยไม่เหน็ดเหนื่อย และมีความแข็ง แรงได้ ยาวนาน จาเป็ นสาหรั บ
นักกีฬาที่ต้องใช้ ความทนทานเช่น วิ่งมาราธอน ว่ายน้ า และจักรยานทางไกล เป็ นต้ น ความแข็งแรง
ของกล้ ามเนื ้อจะแตกต่างกันไปตามสถานะทางเพศ อายุขนาดพื ้นที่หน้ าตัดของกล้ ามเนื ้อ อุณหภูมิ
และความสัมพันธ์ระหว่างความยาวและความตึงของกล้ ามเนื ้อ
เทเวศร์ พิริยะพฤนท์ (2528) ได้ วิจัยพบว่าในที่ ที่มี อุณหภูมิ สูง ความแข็งแรงของ
กล้ ามเนื ้อจะมีประสิทธิภาพมากกว่าในที่ที่มีอณ
ุ หภูมิ ศิริรัตน์ หิรัญรัตน์ (2535) อธิบายเสริมว่าการ
ออกกาลังกายเพื่อพัฒนาความทนทานของกล้ ามเนื ้อจาเป็ นต้ องฝึ กในที่อุณหภูมิต่าจึงจะได้ ผลดี
ถ้ าผู้สอนมีความต้ องการ ที่จะสร้ างความแข็งแรงให้ กบั ผู้ฝึกควรจะต้ องมีความรู้ อยู่ก่อนแล้ วในแต่
ละชนิดความแข็งแรง เพื่อทาให้ การฝึ กเป็ นไปตามวัตถุประสงค์
สนธยา สีละมาด (2547, น. 222) ได้ แบ่งชนิดของความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อไว้ ดงั นี ้
1. ความแข็ง แรงสูง สุด (Maximal Strength) คือปริ มาณของแรง (Force) มาก
ที่สดุ ซึ่งเกิดจากการหดตัวของกล้ ามเนื ้อ 1 ครัง้ ซึ่งไม่เกี่ยวข้ องกับปั จจัยในด้ านความเร็ วและความ
อดทน
2. พลัง (Power) คือความสามารถของระบบประสาทกล้ ามเนื ้อ ในการเอาชนะ
แรงต้ านทาน ได้ ด้วยการหดตัวของกล้ ามเนื ้ออย่างเร็ว
3. ความอดทนหรื ออาจเรี ยกความอดทนของกล้ ามเนื ้อ (Strength Endurance)
ชื่อความสามารถของกล้ ามเนื ้อที่สามารถต้ านทานความเมื่อยล้ าในการออกกาลังกายที่ใช้ ความ
แข็งแรงเป็ นเวลายาวนาน
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อุทยั สงวนพงศ์ และสุณัฎฐา สงวนพงศ์ (2562, น. 126) กล่าวว่าความแข็งแรงของ
กล้ ามเนื ้อที่ใช้ ในการเคลื่อนไหว เช่นการยกน ้าหนัก ผู้ยกต้ องมีกาลังมากพอจึงจะยกได้ หากเป็ น
นักกีฬาจะต้ องมีกาลังเพียงพอที่จะยืนหยัดต่อความเมื่อยล้ าในการสูญเสียแรงงานได้
จากการศึกษาสรุปได้ ว่าความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อคือความสามารถของกล้ ามเนื ้อ
ในการหดตัวเพื่อกระทาสิ่งใดสิ่งหนึง่ เช่น การยกของ การขว้ าง การปา การเตะ เป็ นต้ น การหดตัว
ของกล้ ามเนื ้อสามารถเกิดขึ ้นเองตามธรรมชาติของการใช้ ชีวิตประจาวันเช่น การเดินขึ ้นหรื อลง
บันได การยกของหรื อวางของ การดึงหรื อการดัน ต่างๆนันคื
้ อกิจกรรมที่กล้ ามเนื ้อเกิดการหดตัวขึ ้น
เองตามธรรมชาติ ซึ่งความแข็ง แรงของกล้ ามเนื อ้ สามารถพัฒ นาได้ โดยวิธี การออกกาลัง กาย
รูปแบบใดรูปแบบหนึง่ และมีหลักในการฝึ กความแข็งแรง โดยใช้ ระยะเวลาในการฝึ กมาก และฝึ ก
อย่างสม่าเสมอ ฝึ กในที่อณ
ุ หภูมิต่า จะได้ ผลดีมากกว่าฝึ กในอุณหภูมิสงู โดยได้ แบ่งชนิดของความ
แข็งแรงไว้ 3 ชนิด คือ (1).ความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อสูงสุด (2).พลังของกล้ ามเนื ้อ (3).ความอดทน
ของกล้ ามเนื ้อ
ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่ อความแข็งแรงของกล้ ามเนือ้
พิชิต ภูติจนั ทร์ (2535, น. 89) กล่าวไว้ ว่าความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อสามารถสร้ าง
ได้ โดยการฝึ กให้ กล้ ามเนื ้อต่อสู้กับความต้ านทานหรื อ น ้าหนักที่สูงขึ ้นดังนันการฝึ
้
กความแข็งแรง
อาจขึ ้นอยูก่ บั องค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี ้
1. ความเข้ มของกาหนดการฝึ ก โดยบรรจุกิจกรรมที่ต่อสู้ ความต้ านทานสูงหรื อ
น ้าหนัก ที่มากกว่าปกติ โดยยึดหลักการฝึ ก (Principle of training)
2. ระยะเวลาการฝึ กและความต่อเนื่อง การฝึ กต้ องกาหนดระยะเวลาการฝึ กไว้
แน่นอน ในแต่ละสัปดาห์ อย่างน้ อยควรฝึ ก 2-3 วันหรื อมากกว่า แต่ควรมีวนั หยุดพักบ้ าง การฝึ ก
ควรมี ความ ต่อเนื่องกันโดยฝึ กทุกสัปดาห์ การฝึ กแค่ 3 วันแล้ วเว้ นไป 1 สัปดาห์ จะไม่ ค่อยมี ผล
ต่อความแข็งแรง ของกล้ ามเนื ้อ
3. ลักษณะของร่ างกาย เช่น คนที่สูง บาง กระดูกเล็กจะมีการพัฒนาไปสู่ความ
แข็งแรง เร็วกว่าคนอ้ วน ป้อม กระดูกใหญ่ ถึงแม้ จะฝึ กจากกาหนดการฝึ กแบบเดียวกันก็ตาม
ธงชัย เจริ ญ ทรั พ ย์ ม ณี (2547, น. 212-213) ได้ ก ล่ า วไว้ ว่ า ความแข็ ง แรงของ
กล้ ามเนื ้อจะอยู่ระหว่าง 3 - 10 กิโลกรัม (โดยเฉลี่ย 6.3 กิโลกรัม) ต่อพื ้นที่หน้ าตัดของกล้ ามเนื ้อ 1
ตาราง เซนติ เมตร การที่กล้ ามเนื ้อของแต่ละคนมีความแข็งแรงไม่เท่ากันแม้ ว่าพื ้นที่หน้ าตัดของ
กล้ ามเนื ้อสองมัดจะเท่ากันนันเนื
้ ่องจากมีเนื ้อเยื่อไขมัน(Fat Tissue) ที่แทรกอยูใ่ นกล้ ามเนื ้อเป็ นตัว
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ขัดขวาง ประสิทธิ ภาพการหดตัวของกล้ ามเนื ้อนันๆ
้ และ ปั จจัยที่ได้ กล่าวข้ างต้ นแล้ วยังมีปั จจัย
อื่นๆ ที่มีอิทธิพลต่อความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อคือ
1. การเรี ยงตัวของใยกล้ ามเนื ้อ จากการศึกษาพบว่า กล้ ามเนื ้อที่มีเส้ นใหญ่เรี ยง
ตัว ขนานไปกับความยาวของกล้ ามเนือ้ จะมีกาลังในการหดตัวหรื อแข็งแรงน้ อยกว่ากล้ ามเนื ้อที่
เส้ นใยมี การเรี ยงตัวแบบขนนก
2. ความเมื่อยล้ ากล้ ามเนื ้อที่ถกู ใช้ งานมากและเป็ นเวลานาน จะก่อให้ เกิดความ
เมื่อยล้ าซึง่ ส่งผลให้ ความแข็งแรง
3. อุณหภูมิการหดตัวของกล้ ามเนื ้อจะเร็ วและรุนแรงที่สุด ถ้ าอุณหภูมิกล้ ามเนื ้อ
สูงกว่าอุณหภูมิปกติของร่ างกายเล็กน้ อย แต่ถ้าอุณหภูมิต่า เกินไป หรื อสูงเกินไปจะเป็ นผลเสียต่อ
ประสิ ท ธิ ภ าพของกล้ า มเนื อ้ เพราะท าให้ เอนไซม์ ต่า งๆ ไม่ สามารถท าหน้ า ที่ ไ ด้ เป็ น ปกติ
นอกจากนันความร้
้
อนที่สงู เกินไป อาจไปทา ลายโปรตีนในกล้ ามเนื ้อได้ อีกด้ วย
4. ระดับการฝึ กกล้ ามเนื ้อที่ได้ รับการฝึ กอยู่เป็ นประจาจะมีกาลังในการหดตัวสูง
กว่ากล้ ามเนื ้อที่ไม่ได้ รั บการฝึ กทังนี
้ ้ต้ องระวังการฝึ กมากเกินไปจนเกิดอาการที่เรี ยกว่า "การซ้ อม
เกิน" (Over Training) เพราะนอกจาก จะเป็ นผลเสียต่อประสิทธิ ภาพของกล้ ามเนื ้อแล้ วยังก่อให้
เกิดความเบื่อหน่ายต่อการฝึ กตามมาอีกด้ วย
5. การพักผ่อนระหว่างการฝึ ก การออกกาลังกายที่ทาต่อเนื่องกันไปโดยไม่มี การ
หยุด พักจะทาให้ กาลังในการหดตัวของกล้ ามเนื ้อค่อยๆ ลดลง เนื่องจากแหล่งพลังงานที่จา เป็ น
สาหรับการทางานเริ่ มลดลง ในขณะที่ของเสียในร่างกายเริ่ มมี มากขึ ้นดังนันการหยุ
้
ดพักและการ
พักผ่อนจึงมี ความจาเป็ น เพื่อให้ เวลากับระบบหายใจและระบบไหลเวียนโลหิตที่ ได้ กาจัดของเสีย
ออกจาก กล้ ามเนื ้อและสะสมพลังงานจะได้ ทา ให้ กาลังในการหดตัวของกล้ ามเนื ้อรักษาความ
แข็งแรงไปได้ อีกนาน
6. อายุและเพศโดยทัว่ ไปแล้ วความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อจะมีการเปลี่ยนแปลง
อยูใ่ นช่วงร้ อยละ 10 - 20 ของความแข็งแรงปกติ และความแข็งแรงสูงสุดจะอยู่ในช่วงอายุ 20 - 30 ปี
ต่อจากนันความแข็
้
งแรงจากค่อยๆ ลดลง โดยที่ความแข็งแรงที่ลดลงนี ้จะเกิดขึ ้นที่กล้ ามเนือ้ ขา
ลาตัวและแขน ความแข็งแรงสูงสุดของคนอายุ 65 ปี จะมี ความแข็งแรงสูงสุดประมาณร้ อยละ 65 70 ของความแข็งแรงสูงสุดที่เขาเคยมี อยู่ในช่วงอายุ 20 - 30 ปี สาหรับเรื่ องเพศนันในช่
้ วงอายุไม่
เกิน12 ปี ความสามารถของทังสองเพศ
้
ในการวิ่งและการกระโดดไม่แตกต่างกัน เมื่ออายุอยู่ในช่วง
13 - 18 ปี พัฒนาการด้ านความแข็งแรงของเพชรชายจะสูงกว่าและโดยเฉลี่ยกล้ ามเนื ้อของผู้หญิง
จะมีความแข็งแรงประมาณ 2/3 ของผู้ ชาย
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7. ปริ มาณของสารอาหาร ที่เป็ นแหล่งเชือ้ เพลิงที่สะสมไว้ ในร่ างกายคือ ฟอส
โฟครี เอติน(Phosphocreatine) และไกลโคเจน (Glycogen) เริ่ มลดลงหรื อหมดไป จะทาให้ กาลัง
ในการหด ตัวของกล้ ามเนื ้อลดลง
อภิลกั ษณ์ เทียนทอง (2549, น. 203) ได้ กล่าวไว้ ว่า ความแข็งแรงที่เปลี่ยนแปลงไป
หรื อถูกพัฒนาขึ ้นอันเป็ นผลมาจากการฝึ กน ้าหนักนัน้ จะมีความเกี่ยวข้ องกับการเปลี่ยนแปลงทาง
สรี รวิทยาของระบบประสาทกล้ ามเนื ้ออันเนื่องมากจากการเรี ยนรู้ ในการปฏิบตั ิ ท่าฝึ กต่างๆ และ
การเพิ่มขนาดของกล้ ามเนื ้อดังรายละเอียดต่อไปนี ้
1. การเปลี่ยนแปลงทางระบบประสาทกล้ ามเนื ้อความแข็งแรงที่เพิ่มขึ ้นภายหลัง
จากการฝึ กด้ วยน ้าหนัก 4-6 สัปดาห์ เป็ นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางระบบประสาทกล้ ามเนื ้อ
2. การเพิ่ ม ขนาดของกล้ า มเนื อ้ ความแข็ ง แรงที่ เ กิ ด ขึ น้ ภายหลัง การฝึ ก ด้ ว ย
น ้าหนัก 8-12 สัปดาห์ขึ ้นไปเป็ นผลจากการเปลี่ยนแปลงขนาดกล้ ามเนื ้อ คือ กล้ ามเนื ้อมีขนาดที่
ใหญ่ ขึ น้ หรื อ พื น้ ที่ ห น้ าตัด ของกล้ ามเนื อ้ มากขึ น้ ปั จ จั ย ดัง กล่ า วมี ค วามเกี่ ย วข้ องกั บ การ
เปลี่ยนแปลงทางโครงสร้ าง และสรี รวิทยาของ กล้ ามเนื ้อและส่งผลต่อความแข็งแรง นอกจากนี ้ยัง
มี ความเกี่ยวข้ องกับนิสยั ของการฝึ กว่ามี ความรับผิดชอบหรื อมีความสม่าเสมอมากน้ อยเพียงใด
รวมไปถึงระดับความแข็งแรงเริ่ มต้ นก่อนการฝึ ก ซึ่งคนที่มี ความแข็งแรงเริ่ มต้ นก่อนการฝึ กน้ อย
อัตราความแข็งแรงจะเพิ่มมาก ไม่เหมือนกับคนที่มีพื น้ ฐานของความแข็ง แรงมาก อัตราความ
แข็งแรงจะเพิ่มน้ อยกว่า นอกจากนี ้โปรแกรมการฝึ ก กล้ ามเนื ้อเป็ นอีกส่วนหนึ่งที่มี ความเกี่ยวข้ อง
โดยมีสิ่งที่ต้องคานึงถึงในการจัดโปรแกรมการฝึ กคือความหนักจานวนชุด เวลาพักและระยะเวลา
ของการฝึ กซ้ อมตลอดโปรแกรม
สนธยา สีละมาด (2547) ได้ กล่าวไว้ ว่า ความแข็งแรงอาจจะสามารถส่งเสริมได้ การ
ใช้ แรงต้ านจากภายในเป็ นทางเลือกหนึง่ เช่น การจะงอแขนในขณะมีแขนอีกข้ างหนึ่งรัง้ ไว้ หรื อการ
ใช้ แรงจากร่างกาย เช่น แรงต้ านจากร่างกาย (วิดพื ้น) เมดิซินบอล วัตถุที่สามรถยึดได้ หรื อเครื่ อง
อ านวยความสะดวกในการฝึ ก ต่า งๆ อย่ า งไรก็ ต าม การเสริ ม สร้ างความแข็ ง แรงถึ ง จะมี ไ ด้
หลากหลายวิธีแต่ก็ขึน้ อยู่กับ วัตถุประสงค์หรื อความต้ องการของบุคคลนัน้ ๆ กิจกรรมบางอย่าง
ต้ องการพลัง ขณะที่บางชนิดกีฬาต้ องการความอดทนของกล้ ามเนื ้อ เพราะต้ องใช้ เวลายาวนานใน
การปฏิบัติ เพราะฉะนัน้ การจะทาให้ ความแข็งแรงเพิ่มขึน้ จนเหมาะสมกับชนิดกี ฬาจะต้ องใช้
วิธีการฝึ กซ้ อมที่แตกต่างกันตามความต้ องการที่เฉพาะเจาะจงของแต่ละชนิดกีฬา
จากการศึกษาสรุปได้ ว่าปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อหมายถึงสิ่ง
เร้ าที่ส่งผลต่อความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อ โดยที่สิ่งนันอาจจะส่
้
งผลทางตรงหรื อทางอ้ อมก็ได้ เช่น
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ความเข็มข้ นของการฝึ ก การเรี ยงตัวของกล้ ามเนื ้อ การพักผ่อนระหว่างการฝึ ก อุณหภูมิในขณะที่
ฝึ ก ลักษณะทางกายภาพของผู้ฝึก ปริ มานสารอาหารที่ผ้ ฝู ึ กกิน เป็ นต้ น สิ่งที่กล่าวมานี ้อาจเป็ น
ปัจจัยหรื อสิ่งเร้ าที่มีอิทธิพลต่อความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อได้
หลักในการฝึ กความแข็งแรงในเด็ก
การฝึ กความแข็งแรงในเด็กมีความสาคัญต่อการสร้ างเสริ มสมรรถภาพร่างกายของ
เด็กดังนันหลั
้ กการฝึ กจึงมีความสาคัญมาก ความแข็งแรงของเด็กสามารถเกิดขึ ้นเองตามธรรมชาติ
และเกิดจากการฝึ กซึ่ง เด็กต้ องการความแข็ง แรงของกล้ ามเนื อ้ เพื่ อช่วยพยุง ร่ างกายให้ มี การ
เคลื่ อนไหวที่ ถูกต้ อง การฝึ กความแข็ง แรง การเคลื่ อนไหวออกแรงหรื อออกกาลัง กายเป็ นการ
ส่ง เสริ ม การทางานในระบบต่างๆของร่ างกายเช่น ระบบประสาท ระบบกล้ ามเนือ้ ระบบย่อย
อาหาร เป็ นต้ น อีกทังยั
้ งส่งผลต่อการเจริญเติบโตและส่งเสริมความสามารถในด้ านต่างๆ วัยนี ้จะมี
ความสนใจในการเล่นกีฬาได้ หลากหลายชนิด มีความสามัคคี ทางานเป็ นทีมได้ อย่างดี และยัง
เข้ าใจกฎกติกา รู้หน้ าที่ของตัวเอง ในขณะเล่นกีฬาชนิดนันๆ
้ การออกกาลังกายสม่าเสมอจะทาให้
ร่างกายแข็งแรง จิตใจแจ่มใส และเป็ นการเตรี ยมพร้ อมในการดาเนินชีวิต
(ราชวิทยาลัยกุมารเเพทย์เเห่งประเทศไทย, 2560) กล่าวว่าการฝึ กความแข็งแรงต้ อง
คานึงถึงสิ่งต่างๆดังนี ้
1. เด็กไม่ควรออกกาลังกายน้ อยกว่า สามสิบถึงหกสิบนาทีสปั ดาห์หนึ่งต้ องได้ 3
วัน เพื่อการพัฒนากล้ ามเนื ้อได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และยังสามารถเพิ่มส่วนสูง โดยเฉพาะในเพศ
หญิง ซึง่ เข้ าสูว่ ยั รุ่นเร็ว เริ่มตังแต่
้ อายุ10 ปี จะสามารถสูงได้ ไม่เกิน 2 ปี หลังมีประจาเดือน
2. กิจกรรมในแต่ละวันควรไล่ระดับ เพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บที่อาจเกิดจาก
การหักโหม
3. สถานที่มีส่วนช่วยในการส่งเสริ มให้ เด็กได้ ออกกาลังกายได้ หลากหลายแบบ
เช่น การเดินเร็ว การเล่นกีฬาประเภทต่างๆ
4. สนามที่เล่นควรมีขนาดใหญ่สภาพแวดล้ อมดีโล่งแจ้ ง อากาศถ่ายเทดี
รวิกร พาสว่าง (2557) กล่าวว่าความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อขา มีความจาเป็ นกับกีฬา
ตะกร้ อเพราะนักกีฬาที่เล่นตะกร้ อนัน้ ใช้ ขาในการเล่นทักษะ การเคลื่อนไหวในรู ปแบบต่างๆ การ
กระโดด ตลอดจนการเสิ ร์ ฟ ล้ ว นแล้ ว แต่ต้ อ งใช้ พลัง ของกล้ า มเนื อ้ ทัง้ สิ น้ ความแข็ ง แรง ของ
กล้ ามเนื ้อขา จึงเป็ นพื ้นฐานของการพัฒนาความสามารถ ของนักกี ฬาให้ มีประสิทธิในการแข่งขัน
และฝึ กซ้ อม และมี ส่วนในการป้องกัน การบาดเจ็ บของร่ างกาย นักกี ฬ าที่ มี ความแข็ง แรงของ
กล้ ามเนื ้อที่ดียอ่ มสามารถขับทักษะในรูปแบบของกีฬาได้ ดี
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1. การฝึ กต้ องฝึ กให้ เต็ ม ที่ จะต้ องฝึ กให้ เหมาะสมกั บ สภาพบุ ค คล และ
จุดประสงค์ที่ผ้ ฝู ึ กต้ องการจึงจะได้ ผลดี
2. การฝึ กจะต้ องทาเป็ นประจาและสม่าเสมอเพื่อให้ ร่างกายเกิดความเคยชินกับ
สภาพ การเคลื่อนไหวของนักกีฬาประเภทนันๆ
้
3. การฝึ กจะต้ องใช้ หลักการปรั บความหนักเพิ่ม ขึน้ เรื่ อยๆ เป็ นระยะๆ เพื่อให้
ร่างกายได้ ปรับตัวต่อรูปแบบการฝึ ก ความหนักที่จะปรับเพิ่มขึ ้นนัน้ ควรคานึงหลายอย่างเช่น เพิ่ม
เท่าไหร่ เพิ่มเมื่ อใด รวมทัง้ ระยะเวลาในการประกอบกิ จ กรรมการฝึ ก ผู้ฝึกสอนกี ฬ า จะต้ องมี
โปรแกรม การฝึ กในแต่ละสัปดาห์ให้ ชดั เจนแน่นอน
4. การฝึ ก กี ฬ าแต่ ล ะประเภทจะต้ องฝึ กทั ก ษะท่ า ทางการเคลื่ อ นไหวให้
เหมือนกับสภาพที่ จะต้ องนาไปใช้ การแข่งขันจริ งขณะเดียวกันจะต้ องไม่ทาการฝึ กทักษะกี ฬ า
ประเภทอื่ น ควบคู่ไ ปด้ ว ย เพราะอาจจะทาให้ เกิ ดความสับสนขึน้ โดยเฉพาะกับนักกี ฬ าที่ ขาด
ประสบการณ์ความชานาญหรื อนักกีฬา ที่เริ่มฝึ กใหม่ (Beginner)
ถนอมวงศ์ กฤษณ์ เพ็ชร์ เเละ จรู ญ มีสิน (2536)ได้ กล่าวไว้ ว่า การฝึ กด้ วยนา้ หนัก
หมายถึง การฝึ กที่ช่วยเสริ มความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อ (Muscle Strength) ได้ โดยการใช้ น ้าหนัก
เป็ นแรงต้ านทาน เช่น ดัมเบลล์ บาร์ เบลล์ หลักการฝึ กด้ วยนาหนัก มีข้อปฏิบตั ิ ดังนี ้
1. ฝึ กกล้ ามเนื ้อมัดใหญ่ๆ ที่ต้องการใช้ ทางานหนัก เช่น กล้ ามเนื ้อต้ นขา ขา หลัง
อก ท้ อง และแขน
2. ฝึ กปฏิบตั ิ สัปดาห์ละ 3 วัน โดยใช้ เวลาประมาณ สามสิบนาที ต่อวันเพื่อให้
กล้ ามเนื ้อที่ ใช้ ในการออกกาลังได้ รับการพักฟื น้ ประมาณ 48 ชัว่ โมง
3. ฝึ กปฏิบตั ิจากน ้าหนักที่เริ่ มต้ นจากน้ อยไปหามากตามลาดับ โดยคิดคานวณ
จากน ้าหนัก หกสิบ – เจ็ดสิบเปอร์ เซ็น ของน ้าหนักสูงสุดที่ทาได้ เป็ นน ้าหนักที่เหมาะสมในการเริ่ ม
ฝึ ก
4. กลุ่มกล้ ามเนื ้อในแต่ละกลุ่มควรปฏิบตั ิ ใช้ เวลาอย่างน้ อยติดต่อกัน 60 – 90
วินาที ด้ วยน ้าหนักที่มากทาซ้ า ๆ สิบ – สิบสองครัง้
5. ความเร็ วของการฝึ ก เพื่อให้ เกิดความแข็งแรง ควรกระทาซ้ า ๆ กันใน การยก
ใช้ เวลา สองวินาที และการเคลื่อนที่ลงใช้ เวลาประมาณ สี่วินาที
6. ความต้ านทานแบบก้ าวหน้ าของการฝึ ก การปรับตัวของสรี รวิทยาของเส้ นใย
กล้ ามเนื ้อ เกิดขึ ้นอย่างช้ าๆ การเพิ่มน ้าหนักควรเพิ่มน ้าหนักประมาณ 5% ของน ้าหนักที่ในขณะนัน้
เมื่อปฏิบตั ซิ ้ า ๆ 8 – 12 ครัง้ หรื อจะเพิ่มน ้าหนักทุกๆ 2 สัปดาห์
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7. ความต่อเนื่องของการฝึ ก ควรใช้ เวลาประมาณ 20 นาที ให้ มีช่วงของการพัก
ระหว่าง สถานี น้อยที่สุด ซึ่งเป็ นลักษณะของการฝึ กความแข็งแรงได้ สูงมาก และกระตุ้นระบบ
ไหลเวียนโลหิต เพียงเล็กน้ อย
การฝึ กโดยใช้ นา้ หนักเข้ าช่วยในการฝึ กเพื่อเสริ มสร้ างร่ างกายให้ แข็งแรงนับว่ามี
ความจาเป็ น อย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาเสริ มสร้ างระบบความแข็ง แรงกาลัง และ
ความอดทนของกล้ ามเนือ้ เป็ นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถทาให้ กล้ ามเนือ้ มีความแข็งแรงเพราะแรง
ต้ านทานมีส่วนทาให้ กล้ ามเนื ้อเกิด การหดตัวและยืดตัวได้ ดีมีพลังของกล้ ามเนื ้อในการออกแรงใน
การเคลื่ อ นไหว และต้ อ งมี เ ชื่ อ มโยงกับ สิ่ ง อื่ น ด้ ว ยเช่ น ความบ่อ ยครั ง้ ในการออกก าลัง กาย
ระยะเวลาที่ใช้ รวมไปถึง ระดับความหนักเบาในการฝึ ก ในการฝึ กจะต้ องจัดให้ สอดคล้ องและ
เหมาะสมกับระดับความสามารถของนักกีฬาการฝึ กหนักเกินไปหรื อหักโหมมากเกินไป จะทาให้
นักกีฬาเหน็ดเหนื่อยหรื อเบื่อการฝึ กซ้ อม
1. กาหนดความหนัก (Intensity) ของการปฏิบตั ใิ นการยกน ้าหนักแต่ละท่า ขึ ้นอยู่
กับ ระดับความแข็งแรงของนักกี ฬาในขณะเข้ ารับโปรแกรมการฝึ ก และจุดมุ่งหมายของการฝึ ก
เฉพาะ ใน แต่ละประเภทกีฬาด้ วย
2. การกาหนดจานวนครัง้ (Repetitions) ของการปฏิบตั ิในการยกน ้าหนักแต่ละ
ท่า ขึ ้นอยูก่ บั จุดมุง่ หมายของการฝึ กว่าต้ องการฝึ กความแข็งแรง หรื อความอดทนหรื อว่า ต้ องการ
ฝึ กควบคูก่ นั ไป ทังสองด้
้
าน ซึง่ ก็ต้องกาหนดให้ เหมาะสมกับความหนัก (Intensity) ที่จะทาการฝึ ก
3. การกาหนดจานวนชุด (Set) ของการปฏิบตั ิในการยกน ้าหนักแต่ท่าก็เช่นกัน
จาเป็ นต้ อง ให้ สอดคล้ องกับจุดมุง่ หมาย และองค์ประกอบของการฝึ กเป็ นสาคัญ
4. การเปลี่ ยนแปลงปริ ม าณความหนัก (Intensity) จ านวนครั ง้ (Repetitions)
และ จานวนชุด (Set) ในแต่ละท่าของการฝึ ก ควรปรับให้ เหมาะสมกับสภาพความแข็งแรงและ
ความอดทน ของร่ างกาย ที่ จ ะได้ รับการพัฒ นาเปลี่ ยนแปลงให้ ดีขึน้ ในแต่ล ะช่วงของการฝึ ก
ตามลาดับด้ วยการยึด เป้าหมายของการฝึ กเป็ นหลัก
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.) (2560, น. 107) ได้ กล่าวไว้ วา่ การเลือกกิจกรรม
การการเสริ ม สร้ างสมรรถภาพทางกาย ต้ อ งคานึง ถึง ความเหมาะสมของแต่ล ะบุคคลเพื่ อให้
ผู้ปฎิบตั ปิ ระสบความสาเร็จในกิจกรรมนันๆ
้ เป็ นอย่างดี ซึง่ มีปัจจัยในการเลือกดังต่อไปนี ้
1. เพศ เพศชายและเพศหญิงมีโครงสร้ างที่แต่ตา่ งกัน กิจกรรมที่เหมาะสมกับเพศ
ชายและเพศหญิ ง จึง แตกต่างกัน เช่น กิ จ กรรมที่ ต้องออกแรงมาก หรื อปฏิ บัติย่างโลดโผน จะ
เหมาะสมกับเพศชายมากกว่าเพศหญิง
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2. อายุ วัยที่แตกต่างกัน ร่ างกายจะมีความพร้ อมที่แตกต่างกัน เชน วัยรุ่ นจะมี
ความแข็งแรงและคล่องแคล่วมากกว่าวัยสูงอายุ จึงต้ องเลือกให้ เหมาะสมกับวัย
3. สภาพร่างกาย ร่างกายแต่ละคนย่อมแตกต่างกันไป เช่นรูปร่างใหญ่ เล็ก อ้ วน
ผอม ก่อนเลื อกกิ จ กรรมควรสารวจก่อน หากเป็ นโรค เช่น โรคหัวใจ โรคปอด ต้ องปฏิ บัติตาม
คาแนะนาของแพทย์อย่างเคร่งครัด
4. ความชอบและความถนัด ควรเลือกกิจกรรมที่ตนเองชอบหรื อถนัด เพื่อจะได้ มี
ความสนุกสนานและมีกาลังใจที่จะทากิจกรรมนันได้
้ นาน โดยที่ไม่เบื่อ
5. ความสะดวก การเลือกกิจกรรมนันความต้
้
องมีความสะดวกเช่น เวลา สถานที่
ค่าใช้ จา่ ย เพื่อจะได้ ไม่เสียเวลา หรื อเสียเงินเกินความจาเป็ น
6. ฐานะ เลือกกิจกรรมต้ องเลือกที่มีค่าใช้ จ่ายเหมาะสมกับฐานะตนเอง เพราะ
เครื่ องมือหรื ออุปกรณ์ที่ต้องใช้ บางอย่างมีราคาแพง อีกทังอาจต้
้
องเสียค่าใช้ จ่ายในการเช่าสาหรับ
เล่น
จากการศึกษาสรุปได้ วา่ หลักในการฝึ กความแข็งแรงในเด็กไม่แตกต่างจากการฝึ กใน
วัยอื่น เราสามารถปรับใช้ ให้ เหมาะสมกับวัยเด็ก แต่การฝึ กในเด็กอาจจะต้ องมีการปรับในเรื่ องของ
นา้ หนัก ความถี่ จ านวนเซต ระยะเวลาในการพักพืน้ ปริ ม านในการฝึ ก และที่ สาคัญคือความ
ปลอดภัยในการฝึ ก โดยทุกอย่างต้ องปรับให้ เหมาะสมกับวัยเด็ก เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ความแข็งแรงในเด็ก
อาจจะเกิดขึ ้นเองตามธรรมชาติหรื อเกิดจากการดาเนินชีวิตในแต่ละวัน เพราะการเคลื่อนไหวหรื อ
การทากิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจาวัน ของแต่ละบุคคลนัน้ ไม่เท่ากันย่อมส่งผลทาให้ ร่างกายมี
ความแข็ ง แรงเพิ่ ม ขึน้ และเด็ก ยัง เป็ นวัย ที่ มี ก ารเจริ ญ เติบ โตของร่ า งกายตามโครงสร้ างทาง
ธรรมชาติอยู่แล้ ว ดังนันหากท
้
าการฝึ กจะต้ องไม่ฝึกหนักจนเกิน ไปหรื อไม่ฝึกน้ อยจนเกินไป จนทา
ให้ เด็กไม่เกิดการพัฒนา และหากทาการฝึ กที่หนักเกินไปอาจไม่เกิดผลดีตอ่ เด็ก ยังจะทาให้ เกิดผล
เสียต่อตัวเด็กอีกด้ วย
การกาหนดโปรแกรมการฝึ กความแข็งแรงสาหรับเด็ก
รวีโรจน์ จันทร์ หอม (2548, น. 72) ได้ กล่าวว่าองค์ประกอบในการออกแบบโปรแกรม
ให้ ผ้ ฝู ึ กและปฏิบตั อิ ย่างปลอดภัยและเกิดประโยชน์สงู สุดมีดงั ต่อไปนี ้
1. เลือกใช้ อุปกรณ์ ควรประกอบไปด้ วยอุปกรณ์ ต่างๆกันคือควรคานึงถึงขนาด
ของอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับรูปร่างดังนันผู
้ ้ ฝึกต้ องระมัดระวังและควบคุมการฝึ กตลอดเวลาอุป กรณ์
ที่ใช้ ปลูกควรมีลกั ษณะดังต่อไปนี ้
1.1 ต้ องออกแบบให้ ปรับใช้ ได้ ทงเด็
ั ้ กและผู้ใหญ่
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1.2 ราคาของอุปกรณ์เหมาะสมกับประโยชน์ที่นาไปใช้
1.3 อุปกรณ์ต้องไม่ชารุดบกพร่องและนามาใช้ ได้ เสมอ
1.4 อุปกรณ์ ควรจัดไว้ ในที่ร่มมองเห็นจากภายนอกชัดเจนและมีแสงสว่าง
เพียงพอ อากาศถ่ายเทได้ สะดวก
2. ความรู้ความเข้ าใจพื ้นฐานในการฝึ กความแข็งแรง
2.1 ผู้เ ชี่ ย วชาญและผู้ฝึ ก ต้ อ งมี ค วามรู้ และความเข้ า ใจหลัก การพัฒ นา
สมรรถภาพทางกายสามารถตอบปัญหาเมื่อเด็กสงสัย
2.2 เพื่ อฝึ กต้ องเข้ าใจว่าโปรแกรมพัฒ นาความแข็ง แรงเป็ นส่วนหนึ่ง ของ
โปรแกรมพัฒนาทักษะการเล่นกีฬา
2.3 ผู้ฝึกต้ องให้ เด็กปฏิ บตั ิตามขัน้ ตอนการออกกาลังกายทุกครัง้ ก่อนและ
หลังการออกกาลังกายซึ่งประกอบด้ วยการยืดเหยียดกล้ ามเนื ้อการอบอุ่นร่ างกายการออกกาลัง
กายการคลายกล้ ามเนื ้อ
2.4 เวลาที่ใช้ ในการออกกาลังกายแต่ละครัง้ ควรอยู่ประมาณ 30 ถึง 40 นาที
ซึ่ง เพี ย งพอต่อ การพัฒ นากล้ า มเนื อ้ ให้ แ ข็ ง แรงเพราะกล้ า มเนื อ้ และข้ อ ต่อ ต่า งๆที่ ใ ช้ ใ นการ
เคลื่อนไหวไม่แข็งแรงเหมือนผู้ใหญ่หลังการฝึ กควรมีเวลาพักไม่น้อยกว่า 24 ชัว่ โมงเพราะขณะพัก
ร่างกายจะสร้ างเนื ้อเยื่อกล้ ามเนื ้อขึ ้นมาแทนส่วนที่ฉีกขาดได้ ทนั การฝึ กจากโปรแกรมที่ถกู ต้ องจะ
ช่วยในการเจริญเติบโตเพิ่มขึ ้น
2.5 โปรแกรมการฝึ กความแข็งแรงควรประกอบด้ วยท่าการเคลื่อนไหวของ
กล้ ามเนือ้ แบบเคลื่อนที่ทงชนิ
ั ้ ดหดสันและยื
้
ดเหยียดออก ซึ่งครอบคลุม ทุกกลุ่มกล้ ามเนื ้อหลักที่
สาคัญของร่างกาย
2.6 ก่อนการใช้ แรงต้ านหรื อน ้าหนักของอุปกรณ์จริง ผู้ฝึกควรให้ เด็กได้ ฝึกการ
เคลื่อนไหวแบบท่าเปล่าก่อนการปฏิบตั จิ ริงเพื่อได้ ทาถ้ าได้ ถกู ต้ อง
3. รายละเอียดของโปรแกรม
3.1 ถ้ าฝึ กปฏิบตั ิในการพัฒนาความแข็งแรงควรมีประมาณ 8-10 ถ้ าความ
บ่อยหรื อความถี่ในการฝึ ก 2-3 ครัง้ ต่อสัปดาห์
3.2 ความหนักควรอยู่ในระดับปานกลางควรปฏิบตั ิ 1-3 ยกต่อท่าฝึ ก และ
ปฏิบตั ิยกระ 6-15 ครัง้ การเพิ่มความหนักต่อเนื่องเมื่อมี การพัฒนาประมาณ 1 ถึง 3 ปอนด์ซึ่ง
รายละเอียดการศึกษาการทดลองและวิจยั มีข้อมูลที่สามารถนาไปปฏิบตั ิให้ เหมาะสมกับผู้ฝึกมาก
ขึ ้นดังนี ้
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-ในเด็กก่อนวัยรุ่นความหนักควรอยูใ่ นระดับปานกลางเท่านันจ
้ านวนครั ้
ประมาณ 7 ถึง 14 ครัง้ ต่อชุด
-ในวัยรุ่นการพัฒนาที่ให้ ผลสัมฤทธิ์ด้านความแข็งแรงควรมีความหนัก
ค่อนข้ างมาก ปฏิบตั ิ 6-8 ครัง้ ต่อชุด และถ้ าใช้ ความหนักปานกลางควรปฏิบตั ิ 13-15 ครัง้ ต่อชุด
-การปฏิบตั เิ พียง 1 ชุด หรื อยกสามารถพัฒนาความแข็งแรงในเด็กวัยรุ่น
เพิ่มขึ ้นได้ และเมื่อเพิ่มขึ ้นเป็ น 2 หรื อ 3 ชุด ในแต่ละท่าจะสามารถพัฒนาได้ มากขึ ้นและต่อเนื่อง
-การใช้ โปรแกรมการฝึ กความแข็งแรงต้ านทาน เพื่อพัฒนาความแข็งแรง
เหมาะสมกับเด็กชายเมื่ออายุ 12 ปี และเด็กหญิงเมื่ออายุ 13 ปี
3.3 ระยะเวลาในการปฏิ บัติแต่ละครั ง้ ของท่า การฝึ ก ควรใช้ เวลาในการ
ปฏิบตั ิประมาณ 6 ถึง วินาที จากการศึกษาพบว่าการควบคุมเวลาในการปฏิบตั ิจะพัฒนาความ
แข็งแรงได้ อย่างต่อเนื่องและมากขึ ้น
3.4 การพักระหว่างชุด ควรพักประมาณ 1-2 นาที
3.5 ผู้เชี่ยวชาญและผู้ฝึกสอนควรมีการพัฒนาโปรแกรมอย่างต่อเนื่องเมื่อมี
ความก้ าวหน้ าในการฝึ ก
4. ข้ อควรระวังในการฝึ กความแข็งแรงในเด็กและวัยรุ่น
4.1 และการฝึ ก ปฏิ บัติทุก ครั ง้ เพื่ อ ฝึ ก สอนต้ อ งให้ ผ้ ูป ฏิ บัติอ บอุ่น ร่ า งกาย
ประมาณ 10 ถึง 15 นาที ซึ่งประกอบด้ วยขัน้ ตอนดังนี ้ การยืดเหยี ยดกล้ ามเนือ้ ทัง้ ส่วนบนและ
ส่วนล่างของร่างกายประมาณ 8 ถึง 10 ท่ายึด ยืดท่าละ 2-3 ครัง้ และยืดค้ างไว้ ถ้าละประมาณ 15
วินาที อุ่นร่างกายโดยใช้ การออกกาลังแบบให้ ออกซิเจน เพื่อให้ เกิดการไหลเวียนของเลือดไปตาม
ส่วนต่างๆ ของร่างกายเช่น การเดิน กายบริหาร
4.2 ผู้ฝึกสอนควรวางแผนในการเรี ยงลาดับท่าฝึ กโดยเลือกจากกล้ ามเนื ้อมัด
ใหญ่ ไปสูก่ ล้ ามเนื ้อมัดเล็กเพื่อป้องกันการบาดเจ็บ
4.3 หลีกเลี่ยงไม่ให้ เด็กฝึ กท่าที่มีแรงกดลงตามข้ อกระดูกซึ่งส่งผลให้ กระดูก
หยุดการเจริญเติบโต
4.4 ไม่ควรใช้ อปุ กรณ์ชว่ ยในการฝึ กในทุกท่า
จากการศึกษาสรุ ปได้ ว่าการกาหนดโปรแกรมการฝึ กความแข็งแรงสาหรับเด็ก การ
กาหนดโปรแกรมการฝึ กต้ องคานึงถึงวัยของผู้ฝึก ในที่นี ้ผู้ฝึกเป็ นนักเรี ยนหญิง ซึ่งเป็ นการฝึ กโดยใช้
น ้าหนักของร่างกายตนเองเป็ นแรงต้ าน ซึง่ การฝึ กรูปแบบนี ้น ้าหนักสูงสุดที่ใช้ คือน ้าหนักของตนเอง
ซึง่ จะช่วยในการลดโอกาสที่จะเกิดการบาดเจ็บที่เกิดจากการฝึ ก เป็ นการฝึ กที่ไม่ต้องใช้ อปุ กรณ์ มี
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ความหลากหลายของท่ า ทาง ประหยัด ค่า ใช้ จ่ า ยไม่ สิ น้ เปลื อ ง สามารถท าได้ ทุก ที่ ทัง้ นี ก้ าร
ออกแบบโปรแกรมฝึ กต้ องคานึงถึง
1.ความปลอดภัยของผู้ฝึก ทังร่้ างกายและจิตใจ
2.ผู้ควบคุมควรมันความรู้เรื่ องโปรแกรมการฝึ กเป็ นอย่างดี
3.ควรกาหนด ความหนัก จานวนเซต ระยะเวลาพักฟื น้ ให้ เหมาะสมกับผู้ฝึก
4.ควรนาโปรแกรมที่ได้ ไปทดลองใช้ ก่อนนามาใช้ จริง
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องในประเทศ
บุญ ร่ วม แท่นสูง เนิน (2546: บทคัดย่อ) ได้ ทาการศึกษาเรื่ องผลการฝึ กด้ วยวิธี ใช้
ร่ า งกายเป็ น แรงด้ า นที่ มี ต่อ ความแข็ ง แรงและความอดทนของกล้ า มเนื อ้ การวิ จัย ครั ง้ นี เ้ พื่ อ
จุดมุ่งหมายในการศึกษาผลการฝึ กด้ วยการใช้ ร่างกายเป็ นแรงต้ านที่มีตอ่ ความแข็งแรงและความ
อดทนของกล้ ามเนื ้อและให้ ทราบถึงผลของความแตกต่างระหว่างความแข็งแรงและความอดทน
ของกล้ ามเนื ้อระหว่างกลุ่มที่ได้ รับการฝึ กด้ วยวิธีใช้ ร่างกายเป็ นแรงต้ านกับกลุ่มที่ไม่ได้ รับการฝึ ก
ก่อนและหลังการฝึ กสัปดาห์ ที่ 2, 4, 6, และ 8 สุ่มตัวอย่างคือนักเรี ยนชายชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3
โรงเรี ยนบุรารักษ์ จานวน 60 คนโดยแบ่งเป็ นกลุ่มที่ฝึกด้ วยวิธีใช้ ร่างกายเป็ นแรงต้ านจานวน 30 คน
และกลุ่มที่ไม่ได้ รับการฝึ กจานวน 30 คน ซึง่ ได้ มาจากการเลือกแบบเจาะจง ทาการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที่ ผลการศึกษาพบว่า (1).ความแข็งแรง
ของกล้ ามเนื ้อขาภายหลังการฝึ กทุกสัปดาห์ (2,4,6และ 8) แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 (2).ความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อหลัง จากการฝึ กสัปดาห์ที่ 2 ไม่แตกต่างกัน แต่หลังจาก
นัน้ การฝึ ก ทุกสัปดาห์ (2,4,6และ 8) มีความแตกต่างกันอย่างมี นัยส าคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05
(3).ความแข็ง แรงและความอดทนของกล้ ามเนื อ้ ท้ องหลัง จากการฝึ กทุกสัปดาห์ (2,4,6และ 8)
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ. 05 (4). ความแข็งแรงและความอดทนของกล้ ามเนื ้อ
แขนหลังจากการฝึ กทุกสัปดาห์ (2,4,6และ 8) ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
บริ คณฑ์ มายวัน (2550: บทคัดย่อ) ได้ ทาการศึกษาเรื่ องผลการฝึ กความแข็งแรง
ของกล้ ามเนื ้อขาที่มีตอ่ ความแม่นยาในการยิงประตูฟุตบอลที่จดุ เตะโทษ ของนักกีฬาอายุระหว่าง
สิบ – สิบสองปี หลังจากการ ฝึ กนักกีฬาทังสองกลุ
้
่ม มีความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อขาเพิ่มขึ น้ โดย
กลุม่ ทดลองมีความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อขาเพิ่มขึ ้นเฉลี่ย 16.53 กิโลกรัม ส่วนกลุ่มควบคุมมีความ
แข็งแรงเพิ่มขึ ้นเฉลี่ย 8.13 กิโลกรัม ทัง้ สองกลุ่มมีความแข็งแรงของกล้ ามเนื อ้ ขาเพิ่มขึน้ อย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ 0.001 หลังจากการฝึ กนักกีฬาทังสองกลุ
้
่มมีความแม่นยาในการยิงประตู ที่จุด
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เตะโทษเพิ่มขึน้ โดยกลุ่มทดลอง มีความแม่นยาเพิ่มขึน้ เฉลี่ย 9.67 คะแนน ส่วนกลุ่มควบคุมมี
ความแม่นยาไม่เพิ่มขึ ้น
พวงผกา มนตรี (2550: บทคัดย่อ) ได้ ทาการศึกษาผลการฝึ กโดยใช้ น ้าหนักตัวเป็ น
แรงต้ านที่มีตอ่ ความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อและความเร็ วกลุ่มที่ใช้ คือ นักกีฬาเนตบอลของโรงเรี ยน
นนทรี วิทยา จานวน 20 คนแบ่งเป็ น 2 กลุ่ม คือ(1).กลุ่มทดลองที่ทาการฝึ กด้ วยโปรแกรมการฝึ ก
โดยใช้ น ้าหนักตัวเป็ นแรงต้ าน 10 คน (2).กลุ่มควบคุมทาการทดสอบความเร็ วและความแข็งแรง
ของกล้ ามเนื ้อขา แขน และหน้ าท้ อง 10 คน ก่อนการฝึ ก หลัง 4 และ 8 สัปดาห์ โดยวัดแรงเหยียด
ขา แรงงอแขน การห้ อยตัว ลุก-นัง่ 30 วินาที และวิ่ง 50 เมตร เก็บรวมรวมข้ อมูล หาค่าเฉลี่ย ทา
การหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าที่และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ ้า แล้ ว
ท่าการหาค่าความแตกต่างเป็ นรายคู่โดยใช้ วิธี การของบอนเฟอโรนี (Bonterroni) ผลการวิจัย
พบว่า (1).คะแนนเฉลี่ยความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อขาทังสองกลุ
้
่ม ก่อนการฝึ ก หลังสัปดาห์ที่ 4 ไม่
แตกต่างกัน แต่ภายหลังสัปดาห์ที่ 8 มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .05 กลุ่มทดลอง
ก่อนการฝึ ก ภายหลังการฝึ ก สัปดาห์ที่ 4 และ 8 แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05 กลุ่ม
ควบคุมก่อนการฝึ กสัปดาห์ที่ 4 ไม่แตกต่างกัน แต่หลังสัปดาห์ที่ 8 แตกต่างกับก่อนการฝึ กและ
สัปดาห์ที่ 4 (2).คะแนนเฉลี่ยความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อแขนทังสองกลุ
้
่ม ก่อนการฝึ กหลังการฝึ ก
สัปดาห์ที่ 4 ไม่แตกต่างกัน แต่ภายหลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 8 แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .05
กลุ่มทดลองก่อนการฝึ กหลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 4 และหลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 8 แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญ ที่ ร ะดับ .05 กลุ่ม ควบคุม ก่ อนการฝึ ก สัปดาห์ ที่ 4 ไม่แ ตกต่างกัน แต่ห ลัง สัปดาห์ ที่ 8
แตกต่างกับก่อนการฝึ กและสัปดาห์ที่ 4 (3).คะแนนเฉลี่ยความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อหน้ าท้ องของ
ทัง้ สองกลุ่ม ก่อนการฝึ กไม่แ ตกต่างกัน แต่หลัง การฝึ กสัปดาห์ที่ 4 และหลัง การฝึ กสัปดาห์ที่ 8
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .05
ภราดร กรรขา (2560: บทคัดย่อ) ได้ ทาการศึกษาเรื่ องผลการฝึ กโปรแกรมความ
แข็งแรงของกล้ ามเนื ้อแขนด้ วยน ้าหนักตัวที่มีตอ่ กีฬาเปตอง การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา
ผลการฝึ ก โปรแกรมความแข็ ง แรงของกล้ า มเนื อ้ แขนด้ ว ยน า้ หนัก ตัว ที่ มี ต่อ กี ฬ าเปตองและ
เปรี ยบเที ยบผลการฝึ กโปรแกรมความแข็ง แรงของกล้ ามเนื อ้ แขนด้ วยนา้ หนักตัวที่ มี ต่อความ
แม่นยากีฬาเปตองก่อนการฝึ กและหลังการฝึ ก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นนักกีฬาเป
ตองรุ่นอายุ 10-12 ปี โรงเรี ยนบ้ านเขาราบจังหวัดลพบุรีในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2559 จานวน
20 คนสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purpusive Sampling) เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย ได้ แก่ โปรแกรม
การฝึ กความแข็งแรงของแขนด้ วยน ้าหนักตัวและแบบทดสอบความแม่นยาในการโยนลูกเปตองทา
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การทดสอบก่อนการฝึ กและหลังการฝึ ก 6 สัปดาห์และนาคะแนนมาวิเคราะห์ตามวัยทางสถิติโดย
การหาค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบค่า “ ที” โดยทดสอบความมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ. 05 ผลการวิจยั พบว่า ความแม่นยาในการเล่นกีฬาเปตองมีคา่ เฉลี่ยหลังการฝึ ก 6 สัปดาห์
(x
ˉ = 1.90) สูงกว่าก่อนการฝึ ก (xˉ = 1.56) มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก่อนการฝึ กเท่ากับ 0.17
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหลังการฝึ กมีคา่ เท่ากับ 0.17 เมื่อนาผลการทดสอบที่ได้ มาวิเคราะห์
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความแม่นยาในการเล่นกีฬาเปตองระหว่างก่อนการฝึ กและหลังการฝึ ก
6 สัปดาห์พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ. 05
วิฑูรย์ ยมะสมิต (2552: บทคัดย่อ) ได้ ทาการศึกษาเรื่ องผลการฝึ กกล้ ามเนื ้อต้ นขา
ด้ วยนา้ หนักที่ มี ต่อ ความแข็ง แรงและความเร็ วในการวิ่ง 50 เมตร ของนัก เรี ยนเตรี ยมทหารปี
การศึกษา 2551 กลุ่มตัวอย่างคือนักเรี ยนเตรี ยมทหารชันปี
้ ที่ 1 อายุระหว่าง 15-17 ปี จานวน 30
คน เลื อ กแบบเฉพาะเจาะจง แบ่ง เป็ น (1).กลุ่ม ควบคุม 15 คนฝึ ก กายบริ ห ารของกองทัพ บก
(2).กลุ่มทดลอง 15 คน ฝึ กด้ วยโปรแกรมกล้ ามเนื ้อต้ นขาด้ วยน ้าหนัก เป็ นเวลา 8 สัปดาห์ๆละ คือ
(วันจันทร์ , พุธ, ศุกร์ ) ตังแต่
้ เวลา 5.30-07. 00 น. จากนันท
้ าการทดสอบความเร็ วระยะ 50 เมตร
และความแข็ ง แรงก่ อ นการฝึ ก หลัง การฝึ ก 8 สัป ดาห์ โดยใช้ เ ครื่ อ งมื อ วัด ความแข็ ง แรงของ
กล้ ามเนื อ้ ขา แบล็ คแอนด์เ ลคไดนาโมมิ เตอร์ (Back and Leg Dynamometer) หาค่าเฉลี่ ย (xˉ )
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S. D.) และเปรี ยบเที ยบค่าความแตกต่างด้ วยค่า ที ผลการวิจัยพบว่า
(1).ก่อนการฝึ กค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสามารถในการวิ่ง 50 เมตรและ
ความแข็งแรงกล้ ามเนื ้อขาของทังสองกลุ
้
่มไม่แตกต่างกัน (2).หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 4 ค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสามารถในการวิ่ง 50 เมตรและความแข็งแรงกล้ ามเนื ้อขาของทัง้
สองกลุ่ม ไม่แตกต่างกัน (3).หลัง การฝึ กสัปดาห์ ที่ 8 ค่าเฉลี่ ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ความสามารถในการวิ่ง 50 เมตรและความแข็งแรงกล้ ามเนื ้อขาของทังสองกลุ
้
่ม มีความแตกต่าง
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ. 05
วิ ไ ลลัก ษณ์ ปั ก ษา (2553: บทคัด ย่อ ) ได้ ท าการศึก ษาการฝึ ก ด้ ว ยน า้ หนัก ของ
ร่ างกายและด้ วยยางยืดที่มีต่อความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อขาในผู้สูงอายุกลุ่มตัวอย่างวิจยั ครัง้ นี ้
เป็ นผู้สงู อายุสถานสงเคราะห์ บ้านบางแค ไร้ โรคประจาตัว (โรคหัวใจ, โรคเบาหวาน, หัวเข่าไม่ผิด
รู ป ) โดยท าการสุ่ม แบบหลายขัน้ ตอน (Multistage sampling) ขัน้ ตอนแรกเป็ นการสุ่ ม แบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ได้ กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน ขันตอนที
้
่สองเป็ นการสุ่ม
แบบจัด กลุ่ม ตามล าดับ ขัน้ (Multistage Cluster Sampling) โดยน าคะแนนความแข็ ง แรงของ
กล้ ามเนื อ้ ขาที่ ไ ด้ ม าเป็ นเกณฑ์ ในการแบ่ง กลุ่ม เพื่ อให้ กลุ่ม ตัวอย่างทัง้ 3 มี ความแข็ง แรงของ
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กล้ ามเนื ้อขาใกล้ เคียงกัน ขันตอนที
้
่สามเป็ นการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดย
การจับฉลาก เพื่อให้ ได้ 3 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มที่ ฝึกด้ วยนา้ หนักของร่ างกาย 2.กลุ่มที่ ฝึกด้ วยยางยืด
และ 3.กลุ่ม ควบคุม กลุ่ม ละ 10 คน โดยกลุ่ม (1)และ(2) ฝึ ก 3 ครั ง้ ต่อสัปดาห์ นาน 8 สัป ดาห์
จากนัน้ ทาการวัดความแข็งแรงของกล้ ามเนือ้ ขา ก่อนการฝึ ก หลังการฝึ ก 4 และ 8 สัปดาห์ ผล
การศึกษาพบว่า (1).ความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อขาของกลุม่ ที่ 1 ก่อน หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 4 และ
8 มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (2).ความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อขาของ
กลุ่มที่ 2 ก่อน หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 4 และ 8 มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ
.05 (3).ความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อขาของกลุ่มควบคุมไม่มีความแตกต่างกัน (4).ความแข็งแรง
ของกล้ ามเนื ้อขาทังสามกลุ
้
่ม ก่อนการฝึ ก ไม่แตกต่างกันและภายหลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 4 กลุ่มที่ 1
กลุ่มที่ 2 ไม่มีความแตกต่าง แต่กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 แตกต่างกับกลุ่มที่ 3 อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิตทิ ี่ระดับ .05 หลังสัปดาห์ที่ 8 ทังสามกลุ
้
ม่ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
เวชสิทธิ์ สุขสุมิตร (2553: บทคัดย่อ) ได้ ทาการศึกษาผลของการฝึ กด้ วยแรงต้ านโดย
ยาง ยืดในระดับความหนักที่ต่างกันต่อการเปลี่ ยนแปลงของกล้ ามเนื อ้ และความแข็ง แรงของ
กล้ ามเนื ้อขา กลุ่มตัวอย่างเป็ นพลทหาร ประจาการปี 2552 ผลัดที่ 2 เหล่าแพทย์ อายุระหว่าง 21
ปี จ านวน 40 คน ที่ ส มั ค รใจเข้ าร่ ว มการวิ จั ย แล้ วท าการสุ่ ม ตัว อย่ า งแบบ Simple random
sampling เพื่อจัดเข้ ากลุ่ม 4 กลุ่ม กลุ่มละ 10 คน โดยใช้ วิธีทดสอบหาค่ามวลกล้ ามเนื ้อขา ด้ วย
เครื่ อง Inbody 720 ทดสอบความแข็ง แรงของกล้ ามเนื อ้ ระบบไอโซไคเนติกและทดสอบความ
แข็งแรงของกล้ ามเนื อ้ ของ แรงเหยี ยดขา ด้ วยเครื่ อง Leg dynamometer คือกลุ่มควบคุม กลุ่ม
ทดลองที่ 1 ฝึ กด้ วยแรงต้ านใน ระดับความหนักที่ 70 เปอร์ เซ็นต์ ของ 1RM จานวน 12 ครัง้ ต่อการ
ปฎิ บัติ 1 เซต กลุ่ม ทดลองที่ 2 ฝึ กด้ ว ยแรงต้ า นในระดับความหนัก ที่ 80 เปอร์ เซ็ น ต์ ของ 1RM
จานวน 8 ครัง้ ต่อการปฎิบตั ิ 1 เซต และกลุ่มทดลองที่ 3 ฝึ กด้ วยแรงต้ านในระดับความหนักที่ 90
เปอร์ เซ็นต์ ของ 1RM จานวน 4 ครัง้ ต่อการปฎิบตั ิ 1 เซต กลุ่มทดลองทัง3
้ กลุ่มใช้ ท่า Half Squat
ในการฝึ ก ระยะเวลาในการฝึ ก 8 สัปดาห์ๆละ 3 วันวันละ 3 เซต ระยะเวลาพักระหว่างเซต 3 นาที
โดยใช้ วิ ธี ทดสอบหาค่ามวล กล้ า มเนื อ้ ขาด้ วยเครื่ อ ง Inbody 720 ทดสอบความแข็ง แรงของ
กล้ ามเนื ้อระบบไอโซไคเนติก และ ทดสอบความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อของแรงเหยียดขาด้ วยเครื่ อง
Leg dynamometer ทัง้ 4 กลุ่ม ก่ อ นการทดลองและหลัง การทดลอง 8 สัป ดาห์ น าผลที่ ไ ด้ ม า
วิเคราะห์โดยใช้ สถิติ ค่าเฉลี่ย และค่า เบี่ยงเบนมาตราฐาน วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว โดย
ใช้ (one-way analysis of variance: ANOVA) และเปรี ยบเทียบความแตกต่างเป็ นรายคูโ่ ดยใช้ วิธี
ของ Tukey ท าการเปรี ย บเที ย บภายใน กลุ่ ม โดยใช้ matched pair t-test ซึ่ ง ก าหนดความมี
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นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการศึกษา พบว่า ภายหลังการทดลอง 8 สัปดาห์ ค่าเฉลี่ยของ
มวลกล้ ามเนื ้อขา และความแข็งแรงของ กล้ ามเนื ้อต้ นขา ด้ านหน้ าของกลุ่มทดลองทัง้ 4 กลุ่ม ไม่
แตกต่างกันทางสถิติ ที่ ระดับ 0.05 แต่พบว่า ความแข็งแรงของ กล้ ามเนื ้อขาในแรงเหยียดขา กลุ่ม
ทดลองที่ 3 ฝึ กระดับความหนัก 90 % ของ 1RM จานวน 4 ครั ง้ ต่อการ ปฏิบัติ 1 เซต และความ
แข็งแรงของกล้ ามเนื ้อต้ นขาด้ านหลังของกลุ่ม ทดลองที่ 1 ฝึ กระดับความหนัก 70 % ของ 1RM
จานวน 12 ครัง้ ต่อการปฏิบตั ิ 1 เซต มีความแตกต่างกันกับกลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05
สาธิก ธนะทักษ์ (2550: บทคัดย่อ) ได้ ทาการศึกษาเรื่ องผลของการฝึ กแรงต้ านด้ วย
นา้ หนักตัวแบบวงจรที่ มี ต่อ สมรรถภาพทางกายที่ สัม พันธ์ กับ สุข ภาพของนัก ศึก ษาชายระดับ
ปริ ญญาบัณฑิต การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการฝึ กแรงต้ านด้ วยน ้าหนักตัวแบบ
วงจรที่มีต่อสมรรถภาพทางกายที่ สอดคล้ องกับสุขภาพของนักศึกษาชายระดับปริ ญญาตรี กลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัยเป็ นนักศึกษาที่มี อายุระหว่าง 18-22 ปี ที่ลงเรี ยนในรายวิช ากิ จกรรมกี ฬาหลักการสร้ างสมรรถภาพทางกาย มหาวิทยาลัยจุฬา จานวน 60 คน โดยคัดเฉพาะเพศชายแบบ
เจาะจงแบ่งเป็ น 2 กลุ่ม โดยจัดกลุ่มให้ มีความสมรรถภาพใกล้ เคียงกัน กลุม่ ที่หนึ่งเป็ นกลุ่มควบคุม
ปฏิ บัติกิ จ กรรมการออกก าลัง กายตามปกติ กลุ่ม ที่ ส อง คื อ กลุ่ม ทดลองที่ อ อกก าลัง กายด้ ว ย
โปรแกรมการฝึ กแรงต้ านด้ วยน ้าหนักตัวแบบวงจรฝึ ก 8 สัปดาห์ วันละ 45 นาที สัปดาห์ละ 3 วัน
ทดสอบสมรรถภาพทางกายที่ สอดคล้ องกับสุขภาพก่อน หลังการทดลอง 4 และ 8 สัปดาห์ของทัง้
สองกลุ่ม แล้ วนาผลมาวิเคราะห์ โดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานทดสอบค่า t-test หา
ค่าความแปรปรวนทางเดียวชนิดวัดซ ้า ถ้ าพบให้ หาค่าความแตกต่างรายคู่ โดยวิธีการของแอลเอ
สดี (LSD) โดยทดสอบนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยพบว่า (1).ภายหลัง 4 สัปดาห์
กลุ่มที่ออกกาลังกายแบบวงจร มีการพัฒนาสมรรถภาพทางกายที่ สอดคล้ องกับสุขภาพในเรื่ อง
เปอร์ เซ็ นต์ไขมันในร่ างกาย เรื่ องความอ่อนตัว และเรื่ องของความอดทนของระบบหายใจและ
ไหลเวี ยนโลหิ ต ความแข็ ง แรงของกล้ ามเนื อ้ แรงเหยี ย ดแขน แรงเหยี ย ดขา ความอดทนของ
กล้ า มเนื อ้ วิ ด พื น้ และงอตัว ได้ ดี ก ว่ า ก่ อ นการทดลองอย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ . 05
(2).ภายหลัง 8 สัปดาห์ กลุ่ม ที่ ออกกาลัง กายแบบวงจร มี สมรรถภาพทางกายที่ สอดคล้ องกับ
สุขภาพในเรื่ องเปอร์ เซ็นต์ไขมันในร่ างกาย เรื่ องความอ่อนตัว เรื่ องความอดทนของระบบหายใจ
และไหลเวียนโลหิต ความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อ แรงเหยียดแขน แรงเหยียดขา ความอดทนของ
กล้ ามเนื ้อ วิดพื ้นและงอตัวมากขึ ้นกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ. 05 (3).
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ภายหลัง 8 สัปดาห์กลุ่มทดลองมีสมรรถภาพทางกายที่ดีขึน้ สอดคล้ องกับสุขภาพมากกว่ากลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ. 05
ภาคพงษ์ สุวรรณสิงห์ (2556: บทคัดย่อ) ได้ ทาการศึกษาเรื่ องผลของการฝึ กแรงต้ าน
ด้ วยน า้ หนั ก ตัว แบบวงจรที่ มี ต่ อ สมรรถภาพทางกายที่ เกี่ ย วข้ องกั บ สุ ข ภาพของนั ก เรี ย น
ประถมศึกษาที่มีภาวะน ้าหนักเกิน การศึกษาครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการฝึ กแรงต้ านด้ วย
น ้าหนักตัวแบบวงจรและเปรี ยบเทียบผลของการฝึ กแรงต้ านด้ วยน ้าหนักตัวแบบวงจร ระหว่าง 2
กลุม่ ก่อนและหลังปฏิบตั ิ 4 และ 8 สัปดาห์ กลุม่ ตัวอย่างคือนักเรี ยนอายุ 9-10 ปี ที่มีภาวะน ้าหนัก
เกินและกาลังศึกษาระดับประถมศึกษาตอนปลาย จานวน 40 คน โดยแบ่งกลุม่ ตัวอย่างออกเป็ น 2
กลุม่ ๆละ 20 คน โดยใช้ เทคนิคการจับคูใ่ นการแบ่งกลุม่ เครื่ องมือการวิจยั ได้ รับการตรวจสอบความ
ตรงเชิงเนือ้ หา (IO-94) และนาเครื่ องมือไปใช้ ก่อนการทดลองจริ ง หาค่าเฉลี่ยค่า ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน หาค่า ที ” และวิเคราะห์หาค่าความแปรปรวนแบบทางเดียวชนิดวัดชา้ ด้ วยวิธี Least
Signincarnit Difference ผลการวิจยั พบว่า (1).เมื่อผ่าน 4 สัปดาห์ กลุ่มที่เข้ าร่วมมีความแตกต่าง
จากก่อนการเข้ าร่วมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 05 ทังหมดเว้
้
นแต่การ sit-up (2).เมื่อผ่าน 8
สัปดาห์ พบว่ากลุ่มที่เข้ าร่วมมี ความสามารถทางกายที่สอดคล้ องกับสุขภาพ แตกต่างกับก่อนการ
เข้ าร่ วมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ. 05 หรื อมีการเพิ่มขึน้ ทัง้ หมด (3).เมื่อผ่าน 4 สัปดาห์
พบว่ากลุ่มที่เข้ าร่วมมีความสามรถทางกายที่สอดคล้ องกับสุขภาพมากกว่ากลุ่มควบคุม 2 ชนิดคือ
1.วิดพื ้น 2.วิ่งทางไกล อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ. 05 (4). เมื่อผ่าน 8 สัปดาห์ กลุม่ ที่เข้ าร่วม
พบว่าความสามารถทางกายที่สอดคล้ องกับสุขภาพมากกว่ากลุม่ ควบคุม 2 อย่างคือ 1. วิดพื ้นและ
2. วิ่งทางไกล อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ. 05
อารี รัตน์ ตาขัน (2552: บทคัดย่อ) ได้ ทาการศึกษาเรื่ องผลของการฝึ กด้ วยน ้าหนัก
ของกล้ ามเนือ้ ขา ที่มีต่อความแม่นยาในการเสิร์ฟ ลูกตะกร้ อของนักกี ฬาเซปั กตะกร้ อหญิ งกลุ่ม
ตัวอย่างคือ นักกีฬาเซปั กตะกร้ อหญิง อายุ 15-18 ปี ของโรงเรี ยนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ จานวน
24 คน โดยแบ่ง ออกเป็ น 2 กลุ่ม เท่าๆกัน กลุ่ม ทดลองฝึ กโปรแกรม Weight Training ควบคู่กับ
โปรแกรมการฝึ กซ้ อมทักษะตะกร้ อและกลุ่มควบคุมฝึ กโปรแกรมการฝึ กซ้ อมทักษะตะกร้ อปกติ
เพียงอย่างเดียวเป็ นระยะเวลา 6 สัปดาห์ ทา การทดสอบความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อขาและความ
แม่นยาในการเสิร์ฟลูกตะกร้ อก่อนและหลังการฝึ กของทังสองกลุ
้
ม่ ผลการศึกษาพบว่า หลังการฝึ ก
นักกีฬาทังสอง
้
กลุ่มมีความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อขาเพิ่มขึ ้น โดยกลุ่มทดลองมีความแข็งแรงของ
กล้ า มเนื อ้ ขา เพิ่ ม ขึน้ เฉลี่ ย 36.21±23.71 กิ โ ลกรั ม เพิ่ ม ขึน้ อย่า งมี นัย ส าคัญ ที่ ร ะดับ 0.05 กลุ่ม
ควบคุมมีความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อขาเพิ่มขึ ้นเฉลี่ย 12.67±12.18 กิโลกรัมซึง่ ไม่มี ความแตกต่าง
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กันทางสถิติ และ เมื่อเปรี ยบเทียบความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อขาหลังการฝึ กของกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม พบว่าความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อขาหลังการฝึ กของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01 ส่วนค่าเฉลี่ยความแม่นยาในการเสิร์ฟลูก
ตะกร้ อของกลุ่มทดลอง ภายหลังการฝึ กมีคา่ เพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตจิ ากค่า 2.67 ± 1.50
เป็ น 5.25 ±1.06 คะแนน (p<0.01) ค่าเฉลี่ยความแม่นยาในการเสิร์ฟลูกตะกร้ อของกลุ่มควบคุม
ภายหลังการฝึ กมีคา่ เพิ่มขึ ้นจากค่า 3.08±1.00 เป็ น 3.33±0.98 ซึ่งไม่มี ความแตกต่างกันทางสถิติ
และเมื่อเปรี ยบเทียบ ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมภายหลังการฝึ ก พบว่ากลุ่มทดลองมี ค่า
ความแม่นยาในการเสิร์ฟ ลูกตะกร้ อเพิ่มขึ ้นมากกว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
(p<0.01)
จากการที่ผ้ วู ิจยั ได้ ทาการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับโปรแกรมการฝึ ก
ความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อขาและการฝึ กโดยใช้ น ้าหนักของร่ างกาย ทาให้ ผ้ วู ิจยั มีแนวคิดในการ
พัฒนาโปรแกรมการฝึ กด้ วยน ้าหนักของร่ างกายที่มีตอ่ ความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อขาในนักเรี ยน
ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนวัดนิมมานรดี เป็ นเครื่ องมือที่จะช่วยเพิ่มพูนทักษะ สะดวกต่อการ
ปฏิบตั ิ ช่วยในการประหยัดค่าใช้ จ่ายในการออกกาลังกายและลดอาการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดจาก
การเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆ อีกทังยั
้ งช่วยพัฒนาความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อขาของนักเรี ยนชัน้
ประถมศึกษาปี ที่ 6 ให้ สงู ขึ ้น
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องในต่ างประเทศ
บัลลาร์ ด และคณะ(Ballard; et al, 2004) ได้ ทาการศึกษาเรื่ องผลของการออกาลัง
กายต่อเนื่อง 15 อาทิตย์ ที่มีผลต่อการทรงตัวและความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อขา อีกทังยั
้ งส่งผลต่อ
การลดลงของการล้ มในสตรี อายุระหว่าง 65-89 ปี จานวน 40 คน ได้ มาจากการสุ่มอย่างง่าย 2
กลุ่ม คือ (1).กลุ่มควบคุมที่ไม่ได้ รับการฝึ ก (2).กลุ่มทดลองที่ฝึกตามโปรแกรม เมื่อได้ ข้อมูลนามา
วิเ คราะห์ หาความแปรปรวนทางเดียว พบว่า กลุ่ม ทดลองมี การทรงตัวและความแข็ง แรงของ
กล้ ามเนื ้อขาเพิ่มขึ ้น อย่างมีนยั ทางสถิติที่ระดับ .05 และไม่มีการล้ มขณะที่ปฏิบตั ิกิจกรรม แต่ใน
กลุ่มควบคุมมีการล้ ม 6 ครัง้ สรุ ปว่า กลุ่มทดลองมีพัฒนาการทังสองด้
้
านดีขึ ้น แต่ในเรื่ องของการ
ล้ มไม่พบความแตกต่าง
ฮิกไบ Higbie (1995, p. 110) ได้ ทาการศึกษาเรื่ องผลการหดตัวและคลายตัวของ
กล้ ามเนือ้ โดยใช้ การฝึ กแบบไอโซคิเนติก เป็ นการใช้ นา้ หนักเพื่อให้ เกิดแรงต้ าน เพื่อเพิ่ มความ
แข็งแรงของกล้ ามเนื ้อต้ นขาในกลุ่มสตรี อายุระหว่าง 18-35 ปี โดยกลุ่มตัวอย่างมีจานวน 57 คน
แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่มคือ(1).กลุ่มที่ฝึกโดยการหดตัวแบบคอนเซนตริ ก 19 คน (2).กลุ่มที่ฝึกโดยการ

43
คลายตัวของกล้ ามเนื ้อแบบเอกเซนตริ ก 19 คน (3).กลุ่มควบคุม 19 คน โดยใช้ ระยะเวลาในการ
ทดลอง 10 สัปดาห์ โดยใช้ เครื่ องวัดความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อ พบว่า การฝึ กแบบคลายตัวและ
หดตัวแบบไอโซคิเนติกเป็ นปั จจัยให้ กล้ ามเนือ้ ขาแข็งแรงขึน้ แสดงให้ เห็นว่า สามารถฝึ กความ
แข็งแรงเฉพาะที่ ทาให้ กล้ ามเนื ้อใหญ่ขึ ้นและมีการปรับตัวของระบบประสาทเพื่อเพิ่มความแข็งแรง
ในการฝึ กการหดตัวและคลายตัว
โจเซฟ และคนอื่นๆ (Joseph B Myers.; et al, 2005) ได้ ศกึ ษาผลของการฝึ กด้ วยแรง
ต้ านจากยาง ยืดที่มีผลต่อนักกีฬาประเภทขว้ าง วิเคราะห์ด้วยเครื่ องวัดคลื่นไฟฟ้ากล้ ามเนื ้อ โดย
ปกติแล้ วนักกีฬาประเภทขว้ างจะใช้ การอบอุ่นร่างกายโดยใช้ การออกการกาลังกายด้ วยการใช้ แรง
ต้ านจากยางยืดก่อนที่จะฝึ กซ้ อมขว้ าง แต่ก็ยงั ไม่มีการศึกษาวิจยั เพื่ออธิบายเกี่ยวกับกล้ ามเนื ้อที่
ทางานหรื อกล่าวเกี่ยวกับการอบอุ่นร่ างกายในนักกีฬาประเภทขว้ าง โดยที่วตั ถุประสงค์ต้องการ
อธิ บายเกี่ ยวกับผลของการออกกาลัง กายด้ วยแรงต้ านจากยางยืดจ านวน 12 ท่า ของนักกี ฬ า
ประเภทขว้ า งที่ มี ต่อการทางานของกล้ ามเนื อ้ หัว ไหล่ซึ่ง ถื อ เป็ น กล้ า มเนื อ้ ที่ ส าคัญในนัก กี ฬ า
ประเภทขว้ างผู้เข้ าร่วมการศึกษาเพศชายจานวน 15 คน ไม่เคยมีประวัติการรักษาข้ อไหล่มาก่อน
การวัดผลให้ ผ้ ูเข้ าร่ วมสุ่มท่าออกกาลังกายจานวน 12 ท่า ผู้วิจัยทาการประเมินการทางานของ
กล้ ามเนื อ้ Subscapularis, Supraspinatus, Teres minor และ Rhomboid major โดยใช้ การ
วิเคราะห์จากคลื่นไฟฟ้ากล้ ามเนื ้อแบบสอดเข้ าในกล้ ามเนื ้อ ส่วนการทางานของ กล้ ามเนื ้อ (แพ็ค
โทราลิส เมเจอร์ , แอนเทอเนอร์ เดลทอยด์, มิดเดิล เดลทอยด์, แลทิสซิมสั ดอร์ ไซ, เซอร์ ราตัส แอน
เทอเรี ยล, ไบเซ็ป เบรคิไอ, ไทรเซ็ป เบรคิไอ, ลอว์เวอร์ ทราฟี เซียส และ อินฟาสไปนาตัส) ประเมิน
โดยใช้ คลื่นไฟฟ้ากล้ ามเนื ้อแบบวางที่ผิวหนัง ผลการทดลองการออกกาลังกายจานวน 7 ท่า พบว่า
การทางานของกล้ ามเนื ้อทังหมดที
้
่ทดสอบมีการพัฒนาขึ ้นมาก สรุปผลพบว่าท่า ออกกาลังกายทัง้
7 ท่า มีการทางานของกล้ ามเนื อ้ ขนาดปานกลาง ในกลุ่มกล้ ามเนื ้อรอบหัวไหล่ กลุ่มกล้ ามเนื ้อที่
ช่วยในการเคลื่อนไหวกระดูกต้ นแขน และกลุ่มกล้ ามเนือ้ ที่ทาหน้ าที่ รองรับสะบัก จากการออก
กาลังกายรูปแบบนี ้เป็ นสิ่งที่ชว่ ยส่งเสริมกิจกรรมประเภทขว้ าง
มอร์ ตนั ; และคนอื่นๆ (Morton JF.; et al, 2005) ได้ ศกึ ษาผลของการฝึ กด้ วยแรงต้ าน
ที่มีต่อ กลุ่มกล้ ามเนื ้อต้ นขา(ด้ านหน้ าและด้ านหลัง ) ในเด็กที่ผิดปกติทางสมอง โดยผู้เข้ าร่ วมคือ
เด็ก 8 คน อายุ 6 -12 ปี ซึ่งทังหมดเกิ
้
ดปั ญหาความตึงตัวสูงของกล้ ามเนือ้ สูง (Hyper tonic) ใช้
ระยะเวลาในการปฏิบตั ิ 6 สัปดาห์ 3 ครัง้ ต่อสัปดาห์ โดยไม่ใช้ อปุ กรณ์ หรื อ ฟรี เวท ฝึ กเพื่อพัฒนา
ความแข็ง แรงของกล้ ามเนื อ้ สูง สุดแบบไอโซเมตทริ ก และการใช้ แรงต้ าน ในการทดสอบได้ ให้
ผู้เข้ าร่วมเดินระยะทาง 10 เมตร และจับเวลา พร้ อมกับการวิเคราะห์รูปแบบของการเดิน ผลที่ได้
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พบว่าความแข็งแรงของกล้ ามเนือ้ เพิ่มขึน้ โดยเปรี ยบเทียบกลุ่มกล้ ามเนือ้ ต้ นขา(ด้ านหน้ าและ
ด้ า นหลัง ) พบว่ า มี ค วามตึง ตัว ของกล้ ามเนื อ้ ลดลงและมี แ นวโน้ ม ลดลงอย่ า งต่อ เนื่ อ ง การ
เคลื่อนไหวของกล้ ามเนื ้อมัดใหญ่ พิจารณาจากการเดินการวิ่ง กระโดด พบว่า มีการก้ าวหน้ ามาก
ขึ ้น และยังพบว่าอัตราเร็ วและจานวนก้ าวยัง ก้ าวหน้ ามากขึ ้น ข้ อเสนอแนะ ควรใช้ กลุ่มตัวอย่างที่มี
ขนาดใหญ่มากขึ ้นเพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่เที่ยงตรง และสามรถนาไปพัฒนาเด็กในกลุม่ เหล่านี ้
ท็อป; และคนอื่นๆ (Topp R.;et al, 1996) ได้ ศกึ ษาผลของการฝึ กด้ วยแรงต้ านที่มีตอ่
ความแข็งแรง การควบคุมท่าทาง และความเร็วในการเดินของผู้สงู อายุ วัตถุประสงค์ของการศึกษา
นี ้ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับ การใช้ แรงต้ านในการฝึ กในระยะเวลา 14 สัปดาห์ 3 วันต่อสัปดาห์ ที่ทาให้
ความแข็งแรงของข้ อเท้ า ความหนักในการฝึ ก การควบคุมท่าทางและความเร็ วในการเดินของ
ผู้สูงอายุ จากผู้สูงอายุจานวน 42 คน ค่าเฉลี่ยของอายุเท่ากับ 72 ปี โดยแบ่งเป็ น 2 กลุ่มๆละ 21
คน ผลที่ได้ คือ (1).กลุ่มทดลอง ใช้ ยางยึดในการฝึ ก (2).กลุ่มควบคุม การจัดกระทาข้ อมูลทาโดย
การวัดความแข็ง แรงของข้ อเท้ า ความหนัก ความมั่นคง และความเร็ วในการเดิน โดยวัดก่อน
ปฏิบตั ิกิจกรรม หลัง 4,8 สัปดาห์ พบว่า กลุ่มทดลองมีการพัฒนาการกระดกข้ อเท้ าได้ ดีขึน้ แต่
ความหนักและความเร็ วแต่ไม่เจอความแตกต่างในด้ านการเหยียดข้ อ เท้ าและการควบคุมร่างกาย
ภายในกลุ่ม ควบคุม ปรากฏการพัฒ นาการกระดกข้ อเท้ า โดยพัฒ นาครึ่ ง หนึ่ง ของกลุ่มทดลอง
ในช่วงท้ ายมีการปรับในเรื่ องของความแตกต่าง พื ้นฐาน พบว่าผู้เข้ าร่วมการทดลองในกลุ่มทดลอง
ไม่แตกต่างไปจากกลุม่ ควบคุม
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ดาเนินการตามขันตอนดั
้
งนี ้
1. การกาหนดประชากรและการเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
2. การสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
4. การจัดกระทาและการวิเคราะห์ข้อมูล
การกาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ แก่ นักเรี ยนหญิงชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนวัด
นิมมานรดี สังกัดกรุงเทพมหานคร สานักงานเขตภาษีเจริญ ปี การศึกษา 2562 จานวน 210 คน
การเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ เป็ นนักเรี ยนหญิงชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 โรงเรี ยน
วัดนิมมานรดี สังกัดกรุงเทพมหานคร สานักงานเขตภาษีเจริ ญ ปี การศึกษา 2562 โดยกาหนดกลุ่ม
ตัวอย่างเป็ นร้ อยละ 25 ของจานวนประชากรทังหมด
้
จานวน 60 คน เลือกแบบเฉพาะเจาะจง โดย
ใช้ วิธีการทดสอบความแข็งแรงของกล้ ามเนื อ้ ขา (Back and Leg Dynamometer) โดยคัดเลือก
นักเรี ยนที่มีคา่ ความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อขาต่ากว่า 48 กิโลกรัมลงมา จากนันน
้ าผลการทดสอบที่
ได้ มาได้ มาเป็ นเกณฑ์ในการแบ่งกลุม่ โดยจัดกลุม่ ในลักษณะของการจับคู่ (Matching) ได้ ดงั นี ้
1.จัดเรี ยงผลของการทดสอบความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อขาจากมากไปหาน้ อย
2.จัดเรี ยงในลักษณะของการจับคู่ (Matching) ดังนี ้

กลุม่ ที่ 1

กลุม่ ที่ 2

46
จับฉลากทังสองกลุ
้
ม่ ว่ากลุม่ ใดเป็ นกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม ได้ ผลคือ
1.กลุม่ ควบคุม จานวน 30 คน เรี ยนตามปกติ
2 กลุม่ ทดลอง จานวน 30 คน ฝึ กโปรแกรมการฝึ กด้ วยน ้าหนักของร่างกาย
การสร้ างเครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ประกอบด้ วยเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั จานวน 2 ชุด คือ
1. เครื่ องมือที่ใช้ ในการทดลอง คือ โปรแกรมการฝึ กโดยใช้ น ้าหนักของร่างกาย ซึ่งมี
ขันตอนในการสร้
้
างและตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ ดังนี ้
1.1 ศึกษาจากเอกสาร ตารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการฝึ กโดยใช้ นา้ หนัก
ของร่างกาย
1.2 นาข้ อมูลที่ได้ จากการศึกษามาออกแบบโปรแกรมการฝึ กโดยใช้ น ้าหนักของ
ร่างกาย
1.3 นาโปรแกรมการฝึ กโดยใช้ น ้าหนักของร่ างกาย ที่ผ้ ูวิจัยสร้ างขึ ้นให้ ประธาน
และกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ตรวจสอบ ปรับปรุง และแก้ ไขให้ มีความเหมาะสม
1.4 นาโปรแกรมการฝึ กโดยใช้ นา้ หนัก ของร่ างกาย ให้ ผ้ ูเชี่ ยวชาญทัง้ 5 ท่า น
พิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้ อง (IOC: Index of Item Objective Congruence) เพื่อตรวจสอบ
ปรับปรุง และแก้ ไขให้ มีความเหมาะสมยิ่งขึ ้นเพื่อให้ มีความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา (Content validity)
ผลการประเมินพบว่า โปรแกรมการฝึ ก โดยใช้ นา้ หนักของร่ างกาย มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.80 1.00 ดังตารางที่ 1
ตาราง 1 ผลการประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหาของโปรแกรมการฝึ กโดยใช้ น ้าหนักของร่างกาย
ลาดับ
1
2
3
4
5
6

ท่าการฝึ ก
Half Squat
Lunge
Sumo Squat
Alternating set-Up(20 cm)
Donkey Kickback
Climber
1.5 ใช้ จริงกับกลุม่ ตัวอย่าง

IOC
1.00
1.00
1.00
1.00
0.8
1.00

แปลผล
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
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2. เครื่ องมือที่ใช้ ในการวัดผล ประกอบด้ วย
2.1เครื่ องมือทดสอบความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อขา ผู้วิจยั ใช้ อปุ กรณ์วดั คือ Back
and Leg Dynamometer ซึง่ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ทางโรงเรี ยนกาหนด ระหว่าง 60-100 กิโลกรัม
และในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ดาเนินการวัดข้ อมูลกับกลุ่มตัวอย่างทุกคน ทุกครัง้ โดยใช้ เครื่ องมือวัด
เดิมทุกครัง้
2.2 ใบบันทึกข้ อมูล
วิธีดาเนินการการรวบรวบข้ อมูล
ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการรวบรวมข้ อมูลดังต่อไปนี ้
1.ประสานงานเพื่อขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ประสานมิตร เพื่อติดต่อขออนุญาตถึง ผู้อานวยการโรงเรี ยนวัดนิมมานรดี เพื่อขอความอนุเคราะห์
ใช้ กลุ่มตัวอย่าง สถานที่อุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ที่ใช้ ในการวิจยั พร้ อมทังนั
้ ด
หมายวัน และเวลาในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
2.ศึก ษารายละเอี ยดเอกสารที่ เกี่ ย วกับ วิ ธี การ อุป กรณ์ และสถานที่ ที่ใ ช้ ในการ
ทดสอบ
3.ยื่นทาการขอหนังสือยืนยันการยกเว้ นการรับรองคณะกรรมการจริ ยธรรมสาหรับ
พิจ ารณาโครงการวิจัยที่ ทาในมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ น ทรวิโ รฒ รหัสโครงการวิจัย เลขที่
SWUEC-379/2561
4.ชี ้แจงกลุม่ ตัวอย่างเรื่ องระเบียบปฏิบตั ิ ในระหว่างเวลาของการเก็บรวบรวมข้ อมูล
5.ทาการทดสอบความแข็งแรงของกล้ ามเนือ้ ขา (Back and Leg Dynamometer)
ของ กลุม่ ทดลอง และกลุม่ ควบคุม ก่อนการฝึ ก
6.ในกระบวนการทดลอง ผู้วิจยั กาหนดผู้ชว่ ยการวิจยั จานวน 1 คน ซึง่ ปฏิบตั หิ น้ าที่
บันทึกผลการทดลอง จัดระเบียบกลุ่มทดลอง ควบคุมการฝึ กของกลุ่มทดลอง ซึ่งใน
การนี ้ ผู้วิจยั ดาเนินการชี ้แจงรายละเอียด ให้ ฝึกอบรมเตรี ยมความพร้ อมของผู้ช่วยการวิจยั ให้ มี
ความรู้ ความสามารถเทียบเท่าผู้วิจยั
7.แบ่ง กลุ่มทดลองออกเป็ นกลุ่ม ย่อย 2 กลุ่ม กลุ่ม ละ 30 คน เพื่ อจะได้ ดูแลอย่าง
ทัว่ ถึง ฝึ กด้ วยโปรแกรมการฝึ กด้ วยน ้าหนักของร่ างกาย ซึ่งในการฝึ กจะใช้ พื ้นที่บริ เวณหลังคาโค้ ง
ใหญ่ โรงเรี ยนวัดนิมมานรดี
8.กลุ่มทดลอง ทาการฝึ กด้ วยน ้าหนักของร่างกาย เป็ นเวลา 8 สัปดาห์ๆ ละ 3 วัน คือ
วันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์ เวลา 15.35 – 16.15 น. ส่วนกลุม่ ควบคุมเรี ยนตามปกติ ไม่ได้ รับการฝึ ก
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9.ทดสอบความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อขา (Back and Leg Dynamometer) ของ กลุ่ม
ทดลอง และกลุม่ ควบคุม หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 4,6 และ 8 ตามลาดับ
10.นาผลการทดสอบมาวิเคราะห์ทางสถิติ
11.สรุปผลการวิจยั และเสนอแนะความคิดเห็นที่ได้ จากการศึกษาครัง้ นี ้
การจัดกระทาและวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจัยนาข้ อมูลที่ได้ จากผลทดสอบสมรรถภาพทางกายมาวิเคราะห์สถิติด้วยโปรแกรม
สาเร็จรูป
1.หาค่าเฉลี่ย (xˉ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของผลที่ได้
จากการทดสอบความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อขา ของกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
2.ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของการทดสอบความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อขา
ของกลุ่มทดลอง ก่อนการฝึ ก หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 4 หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 6 หลังการฝึ กสัปดาห์ที่
8 โดยใช้ วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวชนิดวัดซ ้า (One Way Repeated ANOVA)
และเปรี ยบเทียบรายคูด่ ้ วยวิธีการของบอนเฟอร์ โรนี
3.ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของการทดสอบความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อขา
ของกลุ่มควบคุม ก่อนการฝึ ก หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 4 หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 6 หลังการฝึ กสัปดาห์ที่
8 โดยใช้ วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวชนิดวัดซ ้า (One Way Repeated ANOVA)
4.ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของการทดสอบความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อขา
ของกลุ่ม ทดลองและกลุ่ม ควบคุม ก่อ นการฝึ ก ด้ วยสถิ ติท ดสอบที (t-test) แบบ Independent
Samples t-test)
5.ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของการทดสอบความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อขา
ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนการฝึ ก หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 4 หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 6 หลัง
การฝึ กสัปดาห์ ที่ 8 โดยใช้ วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทางชนิดวัดซ า้ (Two Way
Repeated ANOVA) และเปรี ยบเทียบรายคูด่ ้ วยวิธีการของบอนเฟอร์ โรนี
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
สัญลักษณ์ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
xˉ แทน ค่าเฉลี่ยของคะแนน
S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
S.E. แทน ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
M.D. แทน ผลต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนน (Mean Difference)
SS แทน ผลรวมกาลังสองของความแปรปรวน
df แทน ระดับความอิสระ (Degree of freedom)
MS แทน ผลรวมกาลังสองเฉลี่ยของความแปรปรวน
t
แทน ค่าสถิตทิ ดสอบ ที (t-test)
F
แทน ค่าสถิตทิ ี่ใช้ ในการวิเคราะห์การแจกแจงแบบเอฟ (F - distribution)
Sig แทน ระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่คานวณได้
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี ้
1.หาค่าเฉลี่ย (xˉ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของผลที่ได้
จากการทดสอบความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อขา ของกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
2.ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของการทดสอบความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อขา
ของกลุ่มทดลอง ก่อนการฝึ ก หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 4 หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 6 หลังการฝึ กสัปดาห์ที่
8 โดยใช้ วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวชนิดวัดซ ้า (One Way Repeated ANOVA)
และเปรี ยบเทียบรายคูด่ ้ วยวิธีการของบอนเฟอร์ โรนี
3.ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของการทดสอบความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อขา
ของกลุ่มควบคุม ก่อนการฝึ ก หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 4 หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 6 หลังการฝึ กสัปดาห์ที่
8 โดยใช้ วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวชนิดวัดซ ้า (One Way Repeated ANOVA)
4.ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของการทดสอบความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อขา
ของกลุ่ม ทดลองและกลุ่ม ควบคุม ก่อ นการฝึ ก ด้ วยสถิ ติท ดสอบที (t-test) แบบ Independent
Samples t-test)
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5.ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของการทดสอบความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อขา
ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนการฝึ ก หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 4 หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 6 หลัง
การฝึ กสัปดาห์ ที่ 8 โดยใช้ วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทางชนิดวัดซ า้ (Two Way
Repeated ANOVA) และเปรี ยบเทียบรายคูด่ ้ วยวิธีการของบอนเฟอร์ โรนี
6.ทดสอบความมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
7.นาเสนอข้ อมูลในรูปแบบ ตาราง กราฟ ประกอบความเรี ยง
ตอนที่ 1 ค่าเฉลี่ย (xˉ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของผลที่ได้
จากการทดสอบความแข็งแรงของกล้ ามเนือ้ ขา ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ปรากฏผลดัง
ตาราง 2
ตาราง 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อขาในช่วงก่อนการ
ฝึ ก หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 4 , 6 , 8 ของกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
ก่อนฝึ ก
กลุม่

จานวน
(n)
xˉ

S.D.

หลังฝึ ก
สัปดาห์ที่ 4

xˉ

S.D.

หลังฝึ ก
สัปดาห์ที่ 6

xˉ

S.D.

หลังฝึ ก
สัปดาห์ที่ 8

xˉ

S.D.

กลุม่ ทดลอง

30

39.517 6.092 47.400 7.533 55.150 8.488 62.600

11.448

กลุม่ ควบคุม

30

38.153 6.013 39.117 6.269 41.200 7.208 41.382

6.556

จากตาราง 2 พบว่ากลุ่มทดลองมีคา่ เฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความแข็งแรง
ของกล้ ามเนือ้ ขาในช่วงก่อนการฝึ ก หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 4 หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 6 หลังการฝึ ก
สัปดาห์ที่ 8 เท่ากับ 39.517 (S.D.= 6.092) , 47.400 (S.D. = 7.533) , 55.150 (S.D. = 8.488)
และ 62.600 (S.D. = 11.448 ตามลาดับ ส่วนกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อขาในช่วงก่อนการฝึ ก หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 4 หลังการฝึ กสัปดาห์ที่
6 หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 8 เท่ากับ 38.153 (S.D.=6.013), 39.117. (S.D. = 269), 41.200(S.D. =
7.208) และ41.382 (S.D. = 6.556) ตามลาดับ

51
ตอนที่ 2 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของการทดสอบความแข็งแรงของ
กล้ ามเนื ้อขาของกลุ่มทดลอง ก่อนการฝึ ก หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 4 หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 6 หลังการ
ฝึ กสัปดาห์ที่ 8 ปรากฏผลดังตาราง 2,3 และภาพประกอบ 1
ตาราง 3 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวชนิดวัดซ ้าของระยะเวลาการฝึ กที่มีผลต่อ
ความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อขาของกลุม่ ทดลอง (n=30)
แหล่งความแปรปรวน
SS
ระยะเวลา
8894.950
ความคลาดเคลื่อน
3531.425

df
1.779
51.598

MS
4999.320
68.441

F
73.045*
-

Sig
<.001
-

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
จากตาราง 3 พบว่าระยะเวลาการฝึ กมีผลต่อความแข็งแรงของกล้ ามเนือ้ ขาของกลุ่ม
ทดลองอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .05 จึงดาเนินการทดสอบความแตกต่างรายคูโ่ ดยการเปรี ยบเทียบ
พหุคณ
ู (Multiple Comparison Test) ด้ วยสถิตทิ ดสอบบอนเฟอร์ โรนี่ ได้ ผลดังตาราง 3
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ตาราง 4 ผลการเปรี ยบเทียบระยะเวลาของการฝึ กความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อขาระหว่างก่อนการ
ฝึ ก หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 4 , 6 , 8 ของกลุม่ ทดลอง (n=30)
ระยะเวลา

ก่อนการ
ฝึ ก
-

หลังการฝึ ก
สัปดาห์ที่
4
-7.883*
-

หลังการฝึ ก
สัปดาห์ที่ 6

หลังการฝึ ก
สัปดาห์ที่ 8

-15.635*
-7.750*

-23.083*
-15.200*

ก่อนการฝึ ก
หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 4

-

หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 6

-

-

-

หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 8

-

-

-

-7.450*
-

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
จากตาราง 4 พบว่าหลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 8 กลุ่มทดลองมีความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อขา
สูงกว่าก่อนการฝึ ก หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 4 หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 6 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และหลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 6 กลุ่มทดลองมีความแข็ งแรงของกล้ ามเนือ้ ขาสูงกว่า ก่อน
การฝึ ก หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 4 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และหลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 4
กลุ่มทดลองมีความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อขาสูงกว่า ก่อนการฝึ กอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 เช่นเดียวกัน จึงสรุปได้ วา่ ยิ่งทาการฝึ กนานขึ ้น กลุ่มทดลองมีความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อขายิ่ง
เพิ่มสูงขึ ้น ซึง่ สามารถแสดงได้ ดงั ภาพประกอบ 1
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กิโลกรัม

กลุ่มทดลอง

สัปดาห์

ภาพประกอบ 1 ความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อขาของกลุม่ ทดลองในแต่ละช่วงระยะเวลาของการฝึ ก
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ตอนที่ 3 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของการทดสอบความแข็งแรงของ
กล้ ามเนื ้อขาของกลุ่มควบคุม ก่อนการฝึ ก หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 4 หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 6 หลังการ
ฝึ กสัปดาห์ที่ 8 ปรากฏผลดังตาราง 4 และภาพประกอบ 2
ตาราง 5 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวชนิดวัดซ ้า ของระยะเวลาการฝึ กที่มีผลต่อ
ความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อขาของกลุม่ ควบคุม (n=30)
แหล่งความแปรปรวน
SS
ระยะเวลา
226.161
ความคลาดเคลื่อน
2822.509

df
3
87

MS
75.387
32.443

F
2.324

Sig
.081

จากตาราง 5 ผลการวิเ คราะห์ ความแปรปรวนของระยะเวลาการฝึ กที่ มี ผลต่อความ
แข็งแรงของกล้ ามเนือ้ ขาในกลุ่มควบคุม พบว่า ระยะเวลาการฝึ กที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อความ
แข็งแรงของกล้ ามเนื ้อขาของกลุม่ ควบคุม ดังสะท้ อนจากภาพประกอบ 2
กิโลกรัม

กลุม่ ควบคุม

ภาพประกอบ 2 ความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อขาของกลุม่ ควบคุมในแต่ละช่วงระยะเวลาของการฝึ ก

สัปดาห์
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ตอนที่ 4 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของการทดสอบความแข็งแรงของ
กล้ ามเนือ้ ขาของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนการฝึ ก หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 4 หลังการฝึ ก
สัปดาห์ที่ 6 หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 8 ปรากฏผลดังตาราง 6-8 และภาพประกอบ 3
ตาราง 6 ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของการทดสอบความแข็งแรงของ
กล้ ามเนื ้อขาของกลุม่ ควบคุมและกลุม่ ทดลองก่อนการฝึ ก
กลุ่ม
ทดลอง
ควบคุม

n
30
30

ˉx
39.517
38.153

S.D.
6.092
6.013

t
.872

sig
.387

จากตาราง 6 พบว่า ก่ อ นการฝึ ก ความแข็ ง แรงของกล้ า มเนื อ้ ขาของกลุ่ม ทดลอง มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 39.517 (S.D.=6.092) ในขณะที่ ความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อขาของกลุ่ม ควบคุมมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 38.153 (S.D.=6.013) ซึ่งเมื่อดาเนินการทดสอบทางสถิติแล้ วพบว่า ก่อนการฝึ ก
ความแข็ง แรงของกล้ ามเนื อ้ ขาของกลุ่ม ทดลองและกลุ่ม ควบคุมไม่แตกต่างกัน จึง ดาเนินการ
วิเคราะห์เปรี ยบเทียบความแตกต่างของความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อขาในกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมที่มีระยะเวลาการฝึ กต่างๆ ด้ วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทางชนิดวัดซ ้า
ได้ ผลดังตาราง 6
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ตาราง 7 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทางเดียวชนิด ของระยะเวลาการฝึ กที่มีผลต่อ
ความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อขาของกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมที่มีวิธีการฝึ กแตกต่างกัน (n=60)
แหล่งความแปรปรวน
ระยะเวลา
วิธีการฝึ ก

SS
5923.665
7531.881

ระยะเวลากับวิธีการฝึ ก 3197.445
ความคลาดเคลื่อน
6353.934

df
2.365
1

MS
2504.231
753.881

F
54.072*
60.671*

sig
<.001
<.001

2.365
137.197

1351.74
46.313

29.187*
-

<.001
-

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
จากตาราง 7 พบว่าปฏิสมั พันธ์ของระยะเวลาการฝึ กกับวิธีการฝึ ก ส่งผลให้ กลุม่ ตัวอย่าง
มี ความแข็ง แรงของกล้ ามเนื อ้ ขาที่ แตกต่า งกัน อย่า งมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ .05 โดยเมื่ อ
พิจารณาเฉพาะระยะเวลาการฝึ กที่แตกต่างกัน พบว่าส่งผลต่อความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อขาอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และวิธีการฝึ กที่แตกต่างกัน ก็ พบว่าส่งผลต่อความแข็งแรงของ
กล้ ามเนื อ้ ขาอย่างมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ .05 เช่นเดียวกัน ดัง แสดงผลในตาราง 7 และ
ภาพประกอบ 3
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ตาราง 8 ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างผลการฝึ กความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อขา
ระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม (n=60)
กลุม่
n
S.E
t
Sig
xˉ
กลุม่ ทดลอง 30
51.167
1.017
11.203*
<.001
กลุม่ ควบคุม 30
39.963
1.017
* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
จากตาราง 8 ผลการเปรี ยบเทียบรายคู่พบว่ากลุ่มทดลองมีความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อ
หาขามากกว่ากลุม่ ควบคุม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
กิโลกรัม

สัปดาห์
กลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม

ภาพประกอบ 3 ความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อขาของกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมในแต่ละช่วง
ระยะเวลาของการฝึ ก
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บทที่ 5
สรุ ปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจัย ครั ง้ นี เ้ ป็ น ผลของการฝึ ก ด้ วยนา้ หนัก ของร่ า งกาย ที่ มี ต่อความแข็ง แรงของ
กล้ ามเนือ้ ขาในนักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนวัดนิมมานรดี โดยมี ความมุ่งหมายของ
งานวิ จัย ดัง นี ค้ ื อ (1).เพื่ อ ศึก ษาผลของโปรแกรมการฝึ กด้ วยนา้ หนักของร่ า งกาย ที่ มี ต่อความ
แข็ ง แรงของกล้ า มเนื อ้ ขาในนัก เรี ย นชัน้ ประถมศึก ษาปี ที่ 6 โรงเรี ย นวัด นิ ม มานรดี (2).เพื่ อ
เปรี ยบเทียบความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อขาของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 ระหว่างกลุม่ ทดลอง
และกลุม่ ควบคุม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั เป็ นนักเรี ยนหญิงชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนวัด
นิมมานรดี สังกัดกรุ งเทพมหานคร สานักงานเขตภาษี เจริ ญ ปี การศึกษา 2562 โดยกาหนดกลุ่ม
ตัวอย่างเป็ นร้ อยละ 25 ของจานวนประชากรทังหมด
้
จานวน 60 คน เลือกแบบเฉพาะเจาะจง โดย
ใช้ วิธีการทดสอบความแข็งแรงของกล้ ามเนื อ้ ขา (Back and Leg Dynamometer) โดยคัดเลือก
นักเรี ยนที่มีค่าความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อขาต่ากว่า 48 ลงมา จากนันน
้ าผลการทดสอบที่ได้ มา
ได้ มาเป็ นเกณฑ์ ในการแบ่ง กลุ่ม โดยจัดกลุ่มในลักษณะของการจับคู่ (Matching) เพื่อให้ กลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมมีความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อขาใกล้ เคียงกัน ในด้ านโปรแกรมการฝึ กโดย
ใช้ น ้าหนักของร่ างกาย ให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญทัง้ 5 ท่านพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้ อง (IOC: Index of
Item Objective Congruence) มี ค่ า IOC อยู่ ร ะหว่ า ง 0.80 -1.00 หลัง จากได้ ผ ลการวิ จัย แล้ ว
สามารถสรุปผลการวิจยั โดยแบ่งหัวข้ อดังต่อไปนี ้
สรุปผลการวิจัย
1. ผลของโปรแกรมการฝึ กด้ วยน ้าหนักของร่างกาย ที่มีตอ่ ความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อขา
ในนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนวัดนิมมานรดี
พบว่าค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของผลที่
ได้ จากการทดสอบความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อขา ของกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม เป็ นดังนี ้
1.1 กลุ่ม ทดลองมี ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความแข็งแรงของ
กล้ ามเนื ้อขาในช่วงก่อนการฝึ ก หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 4 หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 6 หลังการฝึ กสัปดาห์
ที่ 8 เท่ากับ 39.517 (S.D.= 6.092) , 47.400 (S.D. = 7.533) , 55.150 (S.D. = 8.488) และ
62.600 (S.D. = 11.448 ตามลาดับ
1.2 กลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความแข็งแรงของ
กล้ ามเนื ้อขาในช่วงก่อนการฝึ ก หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 4 หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 6 หลังการฝึ กสัปดาห์
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ที่ 8 เท่ากับ 38.153 (S.D.=6.013), 39.117. (S.D . = 269), 41.200(S.D. = 7.208) และ41.382
(S.D. = 6.556) ตามลาดับ
2.ผลเปรี ยบเที ยบความแข็ง แรงของกล้ ามเนื อ้ ขาของนักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6
ระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม เมื่อพิจารณาตามสมมติฐานการวิจยั ที่ตงไว้
ั ้ ปรากฏผลดังนี ้
2.1 ผลการทดสอบสมมติฐานข้ อที่ 1 ที่ว่า กลุ่มตัวอย่างที่เข้ าร่ วมโปรแกรมการ
ฝึ ก ด้ ว ยน า้ หนัก ของร่ า งกายมี ค วามแข็ ง แรงของกล้ า มเนื อ้ ขามากกว่า ก่ อ นเข้ า ร่ ว มโปรแกรม
ปรากฏผลดังนี ้
2.1.1 ในกลุ่ม ทดลอง พบว่า ระยะเวลาการฝึ ก มี ผ ลต่อ ความแข็ ง แรงของ
กล้ ามเนื ้อขาของกลุม่ ทดลองอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .05 ซึ่งเมื่อเปรี ยบเทียบรายคู่ด้วยวิธีการของ
บอนเฟอร์ โรนี พบว่าหลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 8 กลุ่มทดลองมี ความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อขาสูงกว่า
ก่อนการฝึ ก หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 4 หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 6 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และหลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 6 กลุ่มทดลองมีความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อขาสูงกว่า ก่อนการฝึ ก หลัง
การฝึ กสัปดาห์ที่ 4 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และหลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 4 กลุ่มทดลอง
มี ค วามแข็ ง แรงของกล้ า มเนื อ้ ขาสูง กว่ า ก่ อ นการฝึ ก อย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05
เช่นเดียวกัน จึงสรุปได้ ว่ายิ่งทาการฝึ กนานขึ ้น กลุ่มทดลองมีความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อขายิ่งเพิ่ม
สูงขึ ้น
2.1.2 ในกลุ่มควบคุม พบว่าระยะเวลาการฝึ กที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อความ
แข็งแรงของกล้ ามเนื ้อขาของกลุม่ ควบคุม
2.2 ผลการทดสอบสมมติฐานข้ อที่ 2 ที่ว่า กลุ่มตัวอย่างที่เข้ าร่ วมโปรแกรมการ
ฝึ กด้ วยน ้าหนักของร่างกายมีความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อขามากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ เข้ าร่ วมโปรแกรม
ปรากฏผล คือ ปฏิสมั พันธ์ของระยะเวลาการฝึ กกับวิธีการฝึ ก ส่งผลให้ กลุม่ ตัวอย่างมีความแข็งแรง
ของกล้ ามเนื อ้ ขาที่แตกต่างกันอย่างมี นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเมื่อพิจ ารณาเฉพาะ
ระยะเวลาการฝึ กที่แตกต่างกัน พบว่าส่งผลต่อความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อขาอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และวิธีการฝึ กที่แตกต่างกัน ก็พบว่าส่งผลต่อความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อขาอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เช่นเดียวกัน ซึ่งโปรแกรมการฝึ กด้ วยน ้าหนักของร่ างกายในกลุ่ม
ทดลอง ส่งผลให้ กลุ่มทดลองมีความแข็งแรงของกล้ ามเนือ้ หาขามากกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
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อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาเรื่ อ งผลของการฝึ กด้ ว ยน า้ หนัก ของร่ า งกายที่ มี ต่อ ความแข็ ง แรงของ
กล้ ามเนื ้อขาในนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนวัดนิมมานรดี เป็ นเวลา 8 สัปดาห์ สัปดาห์
ละ 3 วัน ได้ ท าการวัด ความแข็ ง แรงของกล้ ามเนื อ้ ขาด้ ว ยการใช้ เครื่ อ งมื อ back and leg
dynamometer โดยทาการวัด ก่อนการฝึ ก หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 4 หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 6 และหลัง
การฝึ กสัปดาห์ที่ 8 และได้ นาผลมาวิเคราะห์ทางสถิติ ผลการวิจยั พบว่า ก่อนการฝึ กความแข็งแรง
ของกล้ ามทังกลุ
้ ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ไม่แตกต่างกันโดยค่าเฉลี่ยความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อ
ขาของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมเท่ากับ 39.517และ 38.153 หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 4 ของกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม มีความแตกต่างกันโดยค่าเฉลี่ยความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อขาของกลุ่ม
ทดลอง เท่ากับ 47.400 ซึ่งแตกต่างจากกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมี
ค่าเฉลี่ ยเท่า กับ 39.117 ซึ่ง หลัง การฝึ ก สัป ดาห์ ที่ 6 ของกลุ่ม ทดลองและกลุ่ม ควบคุม มี ค วาม
แตกต่า งกัน โดยค่า เฉลี่ ย ความแข็ ง แรงของกล้ า มเนื อ้ ขาของกลุ่ม ทดลอง เท่า กับ 55.150 ซึ่ ง
แตกต่างจากกลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 41.200 และ
หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 8 ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีความแตกต่างกันโดยค่าเฉลี่ยความ
แข็ง แรงของกล้ ามเนือ้ ขาของกลุ่ม ทดลอง เท่ากับ 62.600 ซึ่ง แตกต่างจากกลุ่มควบคุมอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ.05 โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 41.382
จากสมมุติฐานข้ อที่ (1).กลุ่มตัวอย่างที่เข้ าร่วมโปรแกรมการฝึ กด้ วยน ้าหนักของร่างกาย
มีความแข็งแรงของกล้ ามเนือ้ ขามากกว่าก่อนเข้ าร่ วมโปรแกรม จะพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เข้ าร่ วม
โปรแกรมฝึ กด้ วยน ้าหนักของร่ างกายมีความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อขาเพิ่มขึ ้นจริ งเพราะโปรแกรม
การฝึ กด้ วยน ้าหนักของร่ างกายส่งผลให้ กลุ่มตัวอย่างได้ รับการกระตุ้นกล้ ามเนื ้อให้ ได้ ทางานหนัก
ยิ่งขึ ้น จึงทาให้ ความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อขาเพิ่มขึ ้นซึ่งสอดคล้ องกับ เจริญ กระบวนรัตน์. (2536).
ได้ กล่าวว่าการจะฝึ กกล้ ามเนื ้อให้ แข็งแรง จาเป็ นต้ องกระตุ้นเร้ ากล้ ามเนื ้อได้ งานหนักและเพิ่มขึ ้น
ให้ มากกว่าปกติจึงจะได้ ผล การจะก้ าวข้ ามขีดความสามารถของกล้ ามเนื ้อระดับสูงสุด สามารถทา
ได้ โดยการฝึ กกล้ ามเนื ้อให้ ออกแรงเต็มที่ ในแต่ละช่วงของการฝึ กหรื อการเคลื่อนไหว โดยใช้ วิธีการ
เพิ่มความหนักหรื อใช้ งานกล้ ามเนื ้อให้ มากกว่าปกติที่เคยฝึ ก ซึ่งเป็ นความพยายามที่ทาให้ ร่างกาย
หรื อกล้ ามเนื ้อต้ องรับการทางานเกินการฝึ กปกติในแบบของการเพิ่มแรงต้ านทานมากขึ ้นเรื่ อยๆ
ตามลาดับ เช่น การใส่น ้าหนักให้ มากขึ ้นกว่าที่เคยหรื อความถี่ ในการปฏิบตั ิกิจกรรมมากขึ ้นกว่า
เวลาปกติในทุกส่วนของการออกกาลังกาย การฝึ กนันจะต้
้
องแน่วแน่ที่จะกระตุ้นให้ กล้ ามเนื ้อที่มี
การยืดหดตัวอย่างเต็มที่ ทุกครัง้ ที่ ฝึกและยังสอดคล้ องกับ พิชิ ต ภูติจันทร์ (2547: 26) กล่าวว่า
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ความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อ หมายถึง กาลังสูงสุดของกล้ ามเนื ้อมัดหนึ่งหรื อกลุ่มหนึ่งปล่อยออก
เพื่อต้ านกับแรงต้ านทาน เป็ นที่ยอมรับกันว่า การพัฒนาความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อสามารถสร้ าง
ได้ โดยฝึ กให้ กล้ ามเนื ้อได้ ออกแรงต่อสู้กบั ความต้ านทานหรื อน ้าหนักที่สงู ขึ ้นดังที่ สนธยา สีละมาด
(2547) ความแข็งแรงอาจจะสรรค์สร้ างได้ โดยใช้ แรงต้ านจากด้ านในเช่น ความพยายามที่จะพับ
แขนในตอนที่ใช้ แขนอีกข้ างหนึ่งรัง้ ไว้ หรื อแรงต้ านที่กระทาจากภายนอกร่างกายเช่น วิดพื ้น เมดิซี
นบอล อุปกรณ์ที่ยึดหดได้ หรื อเครื่ องมือออกกาลังกาย และการทดสอบระยะเวลาที่ใช้ ในการฝึ กมี
ปฏิสมั พันธ์กับความแข็งแรงของการเนื ้อขายิ่งระยะเวลาในการฝึ กมากเท่าไหร่ ความแข็งแรงของ
กล้ ามเนื ้อขาจะเพิ่มมากขึน้ โดยซึ่งสอดคล้ องกับ พิชิต ภูติจนั ทร์ (2535, น. 89) กล่าวไว้ ว่าความ
แข็งแรงของกล้ ามเนื ้อสามารถสร้ างได้ โดยการฝึ กให้ กล้ ามเนื ้อต่อสู้กบั ความต้ านทานหรื อ น ้าหนักที่
สูงขึ ้นดังนันการฝึ
้
กความแข็งแรงอาจขึ ้นอยูก่ บั องค์ประกอบต่าง ๆเช่น ความเข้ มของกาหนดการฝึ ก
ระยะเวลาการฝึ กและความต่อเนื่อง เป็ นต้ น ในขณะที่กลุม่ ควบคุมความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อขามี
แนวโน้ มเพิ่มมากขึ ้นแต่ยงั ไม่มากพอ สาเหตุที่ความแข็งแรงของกล้ ามเนือ้ ขาเพิ่มมากขึน้ เพราะ
กลุ่มควบคุมอยู่ในวัย 10-12 ปี ซึ่งเป็ นวัยที่กาลังมีความพร้ อมในการเจริ ญเติบโตของร่างกายและ
กลุ่มควบคุมได้ เรี ยนในวิชาพลศึกษาทาให้ กลุ่มควบคุมมีการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวซึ่งสอดคล้ องกับ
(พวงผกา มนตรี , 2550, น. 16-17) กล่าวว่า ความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อที่พฒ
ั นาขึ ้นตามธรรมชาติ
ในเด็กจะมีความสัมพันธ์ กบั ขนาดของกล้ ามเนื ้อความสูงน ้าหนักอายุเพศและทักษะที่เกิดขึ ้นจาก
ประสบการณ์และวุฒิภาวะ โดยกล่าวสรุปคือกลุ่มทดลองมีความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อขาเพิ่มขึ ้น
จริ ง อีกทังระยะเวลาในการฝึ
้
กยังส่งผลต่อความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อขา เป็ นไปตามสมมุติฐาน
ที่ตงไว้
ั ้ ในขณะที่กลุม่ ควบคุมความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อขามีแนวโน้ มที่เพิ่มมากขึ ้นอาจจะเกิดจาก
วัยของกลุ่มควบคุม ซึ่งเป็ นวัยที่มีความพร้ อมในการพัฒนาการของร่ างกาย และกลุ่มควบคุมยัง
ได้ รับการเรี ยนการสอบแบบปกติ เป็ นเหตุทาให้ ความแข็งแรงของกล้ ามเนื อ้ ขาอาจจะเพิ่มขึ ้นได้ แต่
ไม่มากพอที่จะมีนยั ทางสถิติ
จากสมมุติฐ านข้ อที่ (2). กลุ่ม ตัวอย่างที่เข้ าร่ วมโปรแกรมการฝึ กด้ วยนา้ หนักของ
ร่างกายมีความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อขามากกว่ากลุม่ ที่ไม่ได้ เข้ าร่วมโปรแกรม พบว่ากลุม่ ที่เข้ าร่วม
โปรแกรมฝึ กด้ วยน ้าหนักของร่ างกาย โดยใช้ ระยะเวลาในการทาการฝึ ก 8 สัปดาห์ โดยการฝึ กจะ
แบ่ง เป็ น สัป ดาห์ ล ะ 3 วัน คื อ วัน จัน ทร์ วัน พุธ และวัน ศุก ร์ ตัง้ แต่เ วลา 15.35-16.15 น. โดย
โปรแกรมการฝึ กด้ วยน ้าหนักของร่างกายมีทา่ ดังนี ้ (1). ท่าฮาล์ฟ สควอช (2). ท่าลันจ์ (3). ซูโม่ สค
วอช (4). อัล เทอร์ เ นทิง้ สเต็ปอัพ (5).ดองกี ้ คิกแบค และ (6).ไคลเบอร์ กลุ่ม ตัวอย่างที่ เข้ าร่ ว ม
โปรแกรมมี ค วามแข็ ง แรงของกล้ า มเนื อ้ ขามากกว่ า กลุ่ม ควบคุม เป็ น จริ ง ตามสมมุติ ฐ านซึ่ ง
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สอดคล้ องกับ บุญร่วม แท่นสูงเนิน (2546: บทคัดย่อ) เรื่ องผลการฝึ กด้ วยวิธีใช้ ร่างกายเป็ นแรงด้ าน
ที่มีตอ่ ความแข็งแรงและความอดทนของกล้ ามเนื ้อ การวิจยั ครัง้ นี ้เพื่อจุดมุ่งหมายในการศึกษาผล
การฝึ กด้ วยการใช้ ร่างกายเป็ นแรงต้ านที่มีตอ่ ความแข็งแรงและความอดทนของกล้ ามเนื ้อและให้
ทราบถึงผลของความแตกต่างระหว่างความแข็งแรงและความอดทนของกล้ ามเนื ้อระหว่างกลุ่มที่
ได้ รับการฝึ กด้ วยวิธีใช้ ร่างกายเป็ นแรงต้ านกับกลุ่มที่ไม่ได้ รับการฝึ กก่อน ตัวอย่างคือนักเรี ยนเพศ
ชายชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนบุรารักษ์ จานวน 60 คนโดยแบ่งเป็ น (2)กลุ่ม (1)ฝึ กด้ วยวิธีใช้
ร่างกายเป็ นแรงต้ านจานวน 30 คน (2)กลุ่มที่ไม่ได้ รับการฝึ กจานวน 30 คน ทังสองกลุ
้
่มได้ มาจาก
การเลือกแบบเจาะจง นาผลที่ไ ด้ มาหาค่าเฉลี่ ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที่ ผล
การศึกษาพบว่า (1).ความแข็ง แรงของกล้ ามเนื อ้ ขาภายหลัง การฝึ กทุกสัปดาห์ (2,4,6และ 8)
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (2).ความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อหลังจากการฝึ ก
สัปดาห์ที่ 2 ไม่แตกต่างกัน แต่หลังจากนัน้ การฝึ กทุ กสัปดาห์(2,4,6และ 8) มีความแตกต่างกัน
อย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติที่ ร ะดับ .05 (3).ความแข็ ง แรงและความอดทนของกล้ า มเนื อ้ ท้ อ ง
หลังจากการฝึ กทุกสัปดาห์ (2,4,6และ 8) แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ. 05 (4).
ความแข็งแรงและความอดทนของกล้ ามเนื ้อแขนหลังจากการฝึ ก ทุกสัปดาห์ ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ และยังสอดคล้ องกับ พวงผกา มนตรี (2550: บทคัดย่อ) ได้ ทาการศึกษาผล
การฝึ กโดยใช้ นา้ หนักตัวเป็ นแรงต้ านที่มีต่อความแข็งแรงของกล้ ามเนือ้ และความเร็ ว กลุ่มที่ถูก
เลือกคือนักกีฬาเนตบอลของโรงเรี ยนนนทรี วิทยา จานวน 20 คนแบ่งเป็ น 2 กลุ่ม (1).กลุม่ ทดลองที่
ทาการฝึ ก ด้ วยโปรแกรมการฝึ กโดยใช้ นา้ หนักตัว เป็ น แรงต้ าน 10 คน (2).กลุ่ม ควบคุม ท าการ
ทดสอบความเร็วและความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อขา แขน และหน้ าท้ อง 10 คน เก็บข้ อมูลก่อน หลัง
4 และ 8 สัปดาห์ โดยวัดแรงเหยียดขา แรงงอแขน การห้ อยตัว ลุก-นัง่ 30 วินาที และวิ่ง 50 เมตร
เก็บรวมรวมข้ อมูล หาค่าเฉลี่ย ทาการหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าที่และวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ ้า แล้ วท่าการหาค่าความแตกต่างเป็ นรายคูโ่ ดยใช้ วิธีการของบอนเฟอ
โรนี (Bonterroni) พบว่า (1).คะแนนเฉลี่ยความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อขาทังสองกลุ
้
่ม ก่อนการฝึ ก
หลัง 4 สัปดาห์ ไม่แตกต่างกัน แต่ภายหลัง สัปดาห์สดุ ท้ าย มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่
ระดับ .05 ในกลุ่ม ที่ 1 ก่ อ นการฝึ ก ภายหลัง การฝึ ก สัป ดาห์ ที่ 4 และ 8 แตกต่า งกัน อย่ า งมี
นัยสาคัญที่ระดับ .05 ในกลุ่มที่ 2 ก่อนกับหลัง 4 สัปดาห์ ไม่แตกต่างกัน แต่หลังสัปดาห์ สุดท้ าย
แตกต่างกับก่อนกับหลัง 4 สัปดาห์ (2).คะแนนเฉลี่ยความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อแขนทังสองกลุ
้
่ม
ก่อนกับหลัง 4 สัปดาห์ ไม่แตกต่า งกัน แต่ภายหลัง การฝึ กสัปดาห์ สุดท้ าย แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ .05 กลุ่มที่ 1 ก่อนกับหลัง 4 สัปดาห์ และสัปดาห์ที่ สุดท้ ายแตกต่างกันอย่างมี
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นัยสาคัญที่ระดับ .05 ในกลุ่มที่ 2 ก่อนกับหลัง 4 สัปดาห์ ไม่แตกต่างกัน แต่หลังสัปดาห์ สปั ดาห์
สุดท้ าย แตกต่างกับก่อนกับหลัง 4 สัปดาห์ (3).คะแนนเฉลี่ยความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อหน้ าท้ อง
ของทัง้ สองกลุ่ม ก่อนการฝึ กไม่แตกต่างกัน แต่หลัง จากสิ น้ สุดโปรแกรมฝึ ก แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ .05 เป็ นต้ น ซึ่งตรงกับหลักการฝึ กด้ วยนา้ หนักของร่ างกายของ คณิน ประยูร
เกี ย รติ (2561, น. 17-26) คือ หลักการฝึ ก มากกว่าปกติ (Principle of Overload) หลักการฝึ ก
มากกว่าปกติเป็ นหลักการพื ้นฐานในการออกแบบโปรแกรมการออกกาลังกายทุกชนิด เพื่อให้ การ
ฝึ กหรื อการออกกาลังกายนันๆ
้ ได้ เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสาหรับการฝึ กด้ วยน ้าหนักตัว เป็ น
การฝึ กเพื่อพัฒนาความแข็งแรงและความอดทนของกล้ ามเนื ้อหรื อการสร้ างกล้ ามเนื ้อให้ มีขนาด
ใหญ่โตขึน้ แต่จะเห็นได้ ว่าบางคนฝึ กเวทเทรนนิ่งมานานแต่รูปร่ างหรื อความแข็งแรงและความ
อดทนของกล้ ามเนื อ้ ไม่พัฒ นา ทัง้ นี ส้ าเหตุหนึ่ง อาจเป็ นเพราะการใช้ โปรแกรมออกกาลัง กาย
แบบเดิมหรื อไม่ได้ ฝึกตามหลักการฝึ กมากกว่าปกติ โดยหลักการฝึ กมากกว่าปกติสาหรับการฝึ ก
ด้ วยน ้าหนักตัวเป็ นการฝึ กให้ กล้ ามเนือ้ ได้ ทางานที่มีความเข้ มข้ นหรื อทาให้ กล้ ามเนือ้ ได้ ทางาน
มากกว่าปกติที่เคยทาเพิ่มขึ ้นอย่างเป็ นลาดับซึง่ จะส่งผลให้ กล้ ามเนื ้อเกิดการปรับตัวและเพิ่มขนาด
ให้ มีกล้ ามเนือ้ ให้ ใหญ่ โตขึน้ และเป็ นการเพิ่มความแข็ง แรงหรื อความอดทนของกล้ ามเนื อ้ โดย
หลักการฝึ กมากกว่าปกติสาหรับการฝึ กด้ วยน ้าหนักตัวเทรนนิ่งสามารถปฏิบตั ิได้ ดงั นี ้ โดยกล่าว
สรุ ปคือ กลุ่ม ทดลองได้ เ ข้ าร่ วมโปรแกรมการฝึ กโดยใช้ นา้ หนักของร่ างกายจึงส่ง ผลให้ มีความ
แข็ง แรงของกล้ ามเนือ้ ขาเพิ่ม ขึน้ มากว่ากลุ่ม ที่ไ ม่ได้ เข้ าร่ วมโปรแกรมการฝึ กความแข็ง แรงของ
กล้ ามเนื ้อขาตามสมมุตฐิ าน แต่ในขณะเดียวกันที่กลุ่มควบคุมไม่ ได้ รับการฝึ กด้ วยโปรแกรมการฝึ ก
ด้ วยน ้าหนักของร่างกายแต่มีแนวโน้ มความแข็งแรงเพิ่มมากขึ ้นซึง่ เกิดจากวัยที่มีความพร้ อมในการ
พัฒ นาการของร่ างกาย และการเรี ยนการสอนที่ เ กิ ด ขึน้ ระหว่างการทดลอง จึง ท าให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงแต่ไม่มากพอที่จะมีนยั ทางสถิติ
ข้ อเสนอแนะ
การฝึ กด้ วยนา้ หนักของร่ างกายเป็ นกิ จกรรมหนึ่ง ที่ ช่วยในการเพิ่ม ความแข็งแรงของ
กล้ ามเนื ้อขา ซึ่งขาเป็ นส่วนสาคัญของการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆเช่น การวิ่ง การกระโดด ควบ
ม้ า เป็ นต้ น ซึ่งการฝึ กด้ วยน ้าหนักของร่ างกายตนเองนันจะไม่
้
เป็ นการเพิ่มภาระของร่ างกายหรื อ
ความหนักให้ ผ้ ฝู ึ กมากเกินไป แต่ผ้ ฝู ึ กนันจะต้
้ องทาการอบอุ่นร่างกายเพื่อให้ พร้ อมกับการฝึ ก และ
สิ่งสาคัญคือท่าทางหรื อรู ปแบบการฝึ ก จะต้ องฝึ กท่าทางหรื อรู ปแบบให้ ถูกต้ องก่อนเพื่อป้องกัน
อาการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ ้นจากการฝึ กได้
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คาอธิบายโปรแกรมการฝึ ก
การศึ ก ษาวิ จัย ครั ง้ นี ้ ผู้ วิ จัย ได้ จัด สร้ างโปรแกรมการฝึ ก ด้ ว ยน า้ หนัก ของร่ า งกาย
ประกอบด้ วย
1.โปรแกรมการฝึ กด้ วยน ้าหนักของร่างกาย ใช้ ระยะการฝึ ก 8 สัปดาห์ละ 3 วัน คือ วัน
จันทร์ วันพุธ วันศุกร์ ตัง้ แต่ เวลา 15.35 – 16.15 น.
2. โปรแกรมการฝึ กด้ วยน ้าหนักของร่างกายใช้ เวลา 40 นาทีโดยมีขนตอนดั
ั้
งนี ้
1.การคลายอุน่ และการยืดเหยียดกล้ ามเนื ้อ
2.กิจกรรมการฝึ กด้ วยน ้าหนักของร่างกายเวลา 40 นาที
-2.1.Half Squat
-2.2.Lunge
-2.3.Sumo Squat
-2.4.Alternating Step-up
-2.5.Donkey KickBack
-2.6.Climber
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โปรแกรมการฝึ กด้ วยนา้ หนักของร่ างกาย
โปรแกรมการฝึ กด้ วยนา้ หนักของร่ างกาย ใช้ ระยะการฝึ ก 8 สัปดาห์ๆละ 3 วัน คือ วัน
จันทร์ วันพุธ วันศุกร์ ตัง้ แต่ เวลา 15.35 – 16.15 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
สัปดาห์
ท่ า
ที่
1-4 1.Half Squat

2.Lunge
3.Sumo Squat
4.Alternating Step-up
(20 cm)
5.Donkey KickBack
6.Climber
รวม
เวลา

จานวน
ครั้ง
10

จานวน
เซ็ต
2

เวลาพัก
ระหว่ างเซ็ต
30 วินาที

เวลาพักระหว่ างท่ า

10

2

30 วินาที

2 นาที

10

2

30 วินาที

2 นาที

10

2

30 วินาที

2 นาที

10

2

30 วินาที

2 นาที

10

2

30 วินาที

2 นาที

3. นาที

12 นาที

25

นาที

2 นาที
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โปรแกรมการฝึ กด้ วยนา้ หนักของร่ างกาย
โปรแกรมการฝึ กด้ วยนา้ หนักของร่ างกาย ใช้ ระยะการฝึ ก 8 สัปดาห์ๆละ 3 วัน คือ วัน
จันทร์ วันพุธ วันศุกร์ ตัง้ แต่ เวลา 15.35 – 16.15 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
สัปดาห์
ที่
5-8

รวม
เวลา

จานวนครั้ง
12

จานวน
เซต
3

เวลาพัก
ระหว่ างเซต
30 วินาที

เวลาพัก
ระหว่ างท่ า
2 นาที

12

3

30 วินาที

2 นาที

12

3

30 วินาที

2 นาที

12

3

30 วินาที

2 นาที

12

3

30 วินาที

2 นาที

12

3

30 วินาที

2 นาที

3. นาที

12 นาที

ท่ า

1.Half Squat
2.Lunge
3.Sumo Squat
4.Alternating Step-up
(20 cm)
5.Donkey KickBack
6.climber

25

นาที
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วิธีปฏิบัตแิ ละภาพประกอบการฝึ กด้ วยนา้ หนักของร่ างกาย
ท่ า Half Squat

ภาพที่ 1

ภาพที่ 2

ภาพที่ 3

ภาพที่ 4

วิธีปฏิบัติ
1.ยืนตรงแยกเท้ าประมาณเท่าช่วงไหล่ มือยื่นตรงไปด้ านหน้ าระดับอก
2.เริ่มจากการงอเข่าและย่อตัวลงให้ เกือบอยู่ในท่านัง่ ประมาณ 45-90 องศา กลับมา
3.ยังท่าเริ่มต้ น ลาตัวยืดตรงตลอดเวลาการฝึ ก สายตามองตรงไปด้ านหน้ า
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ท่ า Lunge

ภาพที่ 1

ภาพที่ 2

ภาพที่ 3

ภาพที่ 4

วิธีปฏิบัติ
1.ยืนตรงโดยที่วางเท้ าทัง้ 2 ข้ างกว้ างพอดีกบั หัวไหล่
2.ก้ าวเท้ าไปข้ างหน้ าพร้ อมย่อตัวจนต้ นขาซ้ ายขนานกับพื ้นและขาขวาที่อยู่ด้านหลัง
ต้ นขาจะเกือบตังฉากกั
้
บพื ้น
3.ดึงเท้ าซ้ ายกลับมาอยูต่ าแหน่งเดิม
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ท่ า Sumo squat

ภาพที่ 1

ภาพที่ 2

ภาพที่ 3

วิธีปฏิบัติ
1.กางขาออกกว้ างประมาณ 2 ช่วงไหล่ ปลายเท้ าชี ้ออกเป็ นมุมเดียวกับเข่า
2.ย่อลงไปตรงๆ โดยไม่ต้องพับตัวมาข้ างหน้ า โดยไม่ให้ เข่าบีบเข้ ามาหากัน
3.ยึดตัวกลับมาอยูท่ า่ เดิม

ภาพที่ 4
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ท่ า Alternating Step-Ups

ภาพที่ 1

ภาพที่ 2

ภาพที่ 3

ภาพที่ 4

วิธีปฏิบัติ
1.เริ่มต้ นท่าด้ วยการยืนหันหน้ าเข้ าหาม้ านัง่
2.ก้ าวขาขวาขึ ้นไปบนม้ านัง่ ดึงตัวและยกขาซ้ ายขึ ้นมา สลับไปใช้ ขาซ้ ายก้ าวขึ ้นและ
ดึงขาขวา
3.เมื่อทาทัง้ 2 ข้ างแล้ วจึงนับเป็ น 1 ครัง้
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ท่ า Donkey KickBack

ภาพที่ 1

ภาพที่ 2

ภาพที่ 3

วิธีปฏิบัติ
1.เริ่มต้ นท่าด้ วยการนอนคว่าลงบนพื ้นราบ
2.ยกขาข้ างที่ต้องกายฝึ กขึ ้นไปทางด้ านหลังจนสุด
3.เมื่อทาทัง้ 2 ข้ างแล้ วจึงนับเป็ น 1 ครัง้

ภาพที่ 4
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ท่ า Climber

ภาพที่ 1

ภาพที่ 2

ภาพที่ 3

ภาพที่ 4

วิธีปฏิบัติ
1.เริ่มต้ นท่าด้ วยการนอนคว่าลงบนพื ้นราบ
2.ยกขาข้ างที่ต้องกายฝึ กขึ ้นไปทางด้ านหน้ าจนสุด เมื่อสุดนาขากลับไปจุดเดิม
3.เมื่อทาทัง้ 2 ข้ างแล้ วจึงนับเป็ น 1 ครัง้
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เครื่องมือในการทดสอบ
back and leg dynamometer

1.เครื่องมือและอุปกรณ์ ท่ ใี ช้
-back and leg dynamometer
-ใบบันทึกข้ อมูล
2.วิธีการดาเนินการทดสอบ
1.ให้ ผ้ ทู ดสอบยืนบนฐานของเครื่ องโดยที่เท้ าทังสองขนานกั
้
นและห่างกันประมาณ 6
นิ ้ว
2.ให้ ผ้ ทู ดศีรษะตรง หลังตรงมือ มือทังสองข้
้
างกาที่ด้ามจับแบบคว่ามือ
3.ให้ ผ้ ทู ดสอบออกแรงเหยียดขาด้ วยแรงสูงสุด ไม่แอ่นหลังหรื อเหยียดลาตัว
4.ทาการทดสอบ 3 ครัง้ เอาครัง้ ที่ได้ มากที่สดุ
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แบบบันทึกผลการทดสอบ
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แบบบันทึกผลการทดสอบ
ชื่อ……………………………..............นามสกุล………………………………ชัน/
้
ห้ อง………………...อายุ………………ลาดับที่……………น ้าหนัก……………….
ส่วนสูง……………………………………
รายการ
ความแข็งแรง
ของกล้ามเนื้อขา

ก่อนการทดลอง

สั ปดารห์ ที่ 4

สั ปดารห์ ที่ 6

สั ปดารห์ ที่ 8

………………………………
(ลงชื่อผู้รับการทดสอบ)
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หนังสือให้ ความยินยอมเข้ าร่ วมในโครงการวิจัย
วันที่ ……………….……
ข้ าพเจ้ าชื่อ……………………….…นามสกุล……….……………….อายุ…….…ปี
อยูบ่ ้ านเลขที…
่ …..….….ถนน…………………………….………………..........หมูท่ ี่……………..………...
แขวง/ตาบล……………….………………..……….......เขตอาเภอ…..………………….............................
จังหวัด…………...................................โทรศัพท์…………………………………………………………..…
ผู้ปกครองของ………………………….......มีความเกี่ยวข้ องเป็ น………………………………………..……
ขอทาหนังสือนีใ้ ห้ ไว้ ต่อหัวหน้ าโครงการวิจัยเพื่อเป็ นหลักฐานแสดงว่ า
ข้ อ 1 .ผู้ปกครองและนักเรียนได้ รับทราบโครงการวิจยั ของ ครู ธีรภาพ รักษาศรี (หัวหน้ าโครงการวิจยั
และคณะฯ)เรื่ อง ผลของการฝึ กด้ วยน ้าหนักของร่างกาย ที่มตี อ่ ความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อขาในนักเรี ยนชัน้
ประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนวัดนิมมานรดี
ข้ อ 2. นักเรี ยนยินยอมเข้ าร่วมโครงการวิจยั นี ้ ด้ วยความสมัครใจ โดยมิได้ มกี ารบังคับขูเ่ ข็ญ หลอกลวง
แต่ประการใด และจะให้ ความร่วมมือในการวิจยั ทุกประการ
ข้ อ 3. ผู้ปกครองและนักเรียนได้ รับการอธิบายจาก ครู ธีรภาพ รักษาศรี ตาแหน่ง ครู โรงเรี ยนวัด
นิมมานรดีโทร 0824559407 เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของโครงการวิจยั วิธีการวิจยั ประสิทธิภาพ ความ
ปลอดภัย อาการหรื ออันตรายที่อาจเกิดขึ ้นรวมทังแนวทางป้
้
องกันและแก้ ไข หากเกิดอันตราย ค่าตอบแทนที่
จะได้ รับ ค่าใช้ จา่ ยที่นกั เรี ยนจะต้ องรับผิดชอบจ่ายเอง โดยได้ อา่ นข้ อความที่มีรายละเอียดอยูใ่ นเอกสาร
ชี ้แจงผู้เข้ าร่วมโครงการวิจยั โดยตลอดอีกทังยั
้ งได้ รับคาอธิบายและตอบข้ อสงสัยจากหัวหน้ าโครงการวิจยั เป็ น
ที่เรี ยบร้ อยแล้ ว และตกลงรับผิดชอบตามคารับรองในข้ อ 5 ทุกประการ
ข้ อ 4.นักเรี ยนได้ รับการรับรองจาก ครู ธีรภาพ รักษาศรี ตาแหน่ง ครู โรงเรี ยนวัดนิมมานรดี โทร
0824559407 ว่าจะเก็บข้ อมูลส่วนตัวของนักเรี ยนเป็ นความลับ จะเปิ ดเผยเฉพาะผลสรุ ปเท่านัน้
ข้ อ 5.นักเรี ยนได้ รับทราบแล้ วว่านักเรี ยนมีสทิ ธิ์จะบอกเลิกการร่วมโครงการวิจยั นี ้ และการบอกเลิกการ
ร่วมโครงการวิจยั นักเรี ยนมีสทิ ธิ์ถอนตัวออกจากโครงการวิจยั เมือ่ ใดก็ได้ โดยไม่ต้องบอกล่วงหน้ า และการไม่
เข้ าร่วมโครงการวิจยั หรื อถอนตัวออกจากโครงการวิจยั นี ้จะไม่มีผลกระทบใดๆต่อนักเรี ยนทังสิ
้ ้น นักเรี ยนมี
สิทธิ์ที่จะไม่เข้ าร่วมโครงการวิจยั ก็ได้ โดยไม่ต้องบอกเหตุผล
ข้ อ 6. หากนักเรียนและผู้ปกครองมีข้อสงสัยเกี่ยวกับขันตอนของโครงการวิ
้
จยั หรื อหากเกิดผลข้ างเคียง
ที่ไม่พงึ ประสงค์จากโครงการวิจยั สามารถติดต่อกับ ครู ธีรภาพ รักษาศรี ตาแหน่ง ครู โรงเรี ยนวัดนิมมานรดี
0824559407
ข้ อ 7. ครู ธีรภาพ รักษาศรี ตาแหน่ง ครู โรงเรี ยนวัดนิมมานรดี 0824559407ปฏิบตั ิไม่ตรงตามที่ระบุไว้
ในเอกสารชี ้แจงผู้เข้ าร่วมโครงการวิจยั นักเรี ยนจะสามารถติดต่อกับประธาน คณะกรรมการจริ ยธรรมสาหรับ
การพิจารณาโครงการวิจยั ที่ทาในมนุษย์หรื อผู้แทนได้ ที่สถาบันยุทธศาสตร์ ทางปั ญญาและวิจยั มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 11015-11018
นักเรียนได้ อ่านและเข้ าใจข้ อความตามหนังสือนีแ้ ล้ ว เห็นว่ าถูกต้ อง นักเรียนจึงได้ ลงลายมือชื่อ
ไว้ เป็ นสาคัญพร้ อมกับหัวหน้ าโครงการวิจัยและต่ อหน้ าพยาน
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ลงชื่อ …………………………………...
ลงชื่อ ……………………………………
)…………………………………(.....
)
………………………………(.......
ผู้มีอานาจทาการแทน
หัวหน้ าโครงการวิจยั / ผู้ให้ ข้อมูลและขอความยินยอม
ลงชื่อ ……………………………………พยาน
ลงชื่อ ……………………………………พยาน
)…………………………………… (
) …………………………………… (
ในกรณีที่ผ้ เู ข้ าร่วมการวิจยั อ่านหนังสือไม่ออก ผู้ที่อา่ นข้ อความทังหมดแทนผู
้
้ เข้ าร่วมการวิจยั คือ
.................................................................................................................... จึงได้ ลงลายมือชื่อไว้ เป็ นพยาน
ลงชื่อ ……………………………………พยาน
) ……………………………………(.
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ภาคผนวก จ
รายนามผู้เชี่ยวชาญในการตรวจพิจารณาโปรแกรมการฝึ กด้ วยนา้ หนักของ
ร่ างกายที่มีต่อความแข็งแรงของกล้ ามเนือ้ ขาของนักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6
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รายนามผู้เชี่ยวชาญในการตรวจพิจารณา
โปรแกรมการฝึ กด้ วยนา้ หนักของร่ างกายที่มีต่อความแข็งแรงของกล้ ามเนือ้
ขาของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6
1.อาจารย์ ดร ชาญกิจ คาพวง.

ผู้เชี่ยวชาญทางด้ านการฝึ กกีฬา

สถานที่ทางาน

ภาควิชาพลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

2.อาจารย์ ดรประสิทธิ ปี ปทุม.

ผู้เชี่ยวชาญทางด้ านการฝึ กกีฬา

สถานที่ทางาน

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬา
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

3.อาจารย์ ดร ปรี ยาภรณ์ กุลศิริรัตน์.

ผู้เชี่ยวชาญทางด้ านการฝึ กกีฬา

สถานที่ทางาน

ภาควิชาพลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

4.อาจารย์ ดร ภาณุ กุศลวงศ์.
สถานที่ทางาน

ผู้เชี่ยวชาญทางด้ านการฝึ กกีฬา
ภาควิชาพลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

5.อาจารย์ ดร.ไวพจน์ จันทร์ เสม
สถานที่ทางาน

ผู้เชี่ยวชาญทางด้ านวิทยาศาสตร์ การกีฬา
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬา
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสมุทรสาคร

ประวัติผเู้ ขีย น

ประวัตผิ ้ ูเขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานที่เกิด
วุฒกิ ารศึกษา

ที่อยู่ปัจจุบัน

ธีรภาพ รักษาศรี
11 July 1991
กรุงเทพ
พ.ศ. 2558

สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ศรี นครินทรวิโรฒ
พ.ศ. 2552
สาเร็จการศึกษาระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6
โรงเรี ยนวัดนวลนรดิศ
พ.ศ. 2549
สาเร็จการศึกษาระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3
โรงเรี ยนวัดนวลนรดิศ
14 หมู่ 1 เเขวงบางเเคเหนือ เขตบางเเค กรุงเทพ 10160

