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การวิจัยครัง้ นีม้ ีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลการฝึ กวิ่งรู ปแบบตัว Z และตัว S ที่มีผลต่อความ
คล่องแคล่วว่องไวของนักกีฬาฟุตบอล กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นนักกีฬาฟุตบอลโรงเรี ยนปทุมวิไล
จังหวัดปทุมธานี จานวน 45 คน โดยวิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จากนันท
้ าการ
แบ่งเป็ น 3 กลุม่ ๆ ละ 15 คน ตามรู ปแบบการฝึ กวิ่ง ได้ แก่ กลุม่ การฝึ กวิ่งรู ปแบบตัว Z กลุม่ การฝึ กวิ่งรู ปแบบตัว
S และกลุ่มการฝึ กวิ่งรู ปแบบตัว Z ควบคู่กับ S ใช้ เวลาในการฝึ ก 8 สัปดาห์ ๆ ละ 3 วัน ทาการทดสอบความ
คล่องแคล่วว่องไว ก่อนการฝึ ก หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 4 และหลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 8 นาผลที่ได้ มาวิเคราะห์ทาง
สถิติด้วยการหาค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรี ยบเทียบความแตกต่างของความคล่องแคล่วว่องไว
โดยใช้ สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดี ยว (One – Way ANOVA) เมื่อพบความแตกต่าง ทดสอบ
ความแตกต่างเป็ นรายคู่โดยวิธีของ LSD ผลการวิจยั พบว่า (1) ผลการฝึ กวิ่งรูปแบบตัว Z การฝึ กวิ่งรูปแบบตัว S
และการฝึ ก วิ่งรู ป แบบตัว Z ควบคู่กับ S ที่ มีผลต่อ ความคล่อ งแคล่วว่อ งไวในนักกี ฬ าฟุต บอล พบว่า ความ
คล่องแคล่วว่องไวของกลุม่ การฝึ กวิ่งรู ปแบบตัว Z ก่อนการฝึ ก หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 4 หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 8 มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 18.37, 17.86, 17.03 ความคล่องแคล่วว่องไวของกลุม่ การฝึ กวิ่งรู ปแบบตัว S ก่อนการฝึ ก หลัง
การฝึ กสัปดาห์ที่ 4 หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 8 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 18.25, 17.99, 17.09 ความคล่องแคล่วว่องไวของ
กลุม่ การฝึ กวิ่งรู ปแบบตัว Z ควบคู่กับ S ก่อนการฝึ ก หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 4 หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 8 มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 18.28, 17.67, 16.60 (2) หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 8 การทดสอบค่าเฉลี่ยความคล่องแคล่วว่ องไวระหว่าง
กลุม่ การฝึ กวิ่งรูปแบบตัว Z กลุม่ การฝึ กวิ่งรูปแบบตัว S และกลุม่ การฝึ กวิ่งรู ปแบบตัว Z ควบคูก่ บั S แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อทาการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่โดยวิธีของ LSD พบว่า
กลุม่ การฝึ กวิ่งรู ปแบบตัว S กับ กลุม่ การฝึ กวิ่งรูปแบบตัว Z กับ S แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 โดยกลุ่มการฝึ กวิ่งรู ปแบบตัว Z ควบคู่กับ S มีผลต่อค่าเฉลี่ยความคล่องแคล่วว่องไวดีกว่ากลุ่มการฝึ กวิ่ง
รูปแบบตัว S และกลุม่ การฝึ กวิ่งรูปแบบตัว Z
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The purpose of this research is to study the results of the Z and S pattern running and
training affecting the agility of football players. A sample was selected from 45 Pathumwilai School’s
football players and were obtained with the specific selection method in order to perform agility tests,
then put the test results in ascending order and divide the sample into three groups with fifteen
people with a similar mean, including the Z type running group, the S type running group, and Z and
S type running groups. The duration of the training was three days a week for eight weeks in order to
test the agility before training and the results from week four, and week eight were statistically
analyzed by means of the average and standard deviation and to compare the differences between
agility and using one-way ANOVA. When finding differences, the test was performed in pairs using
the LSD method. The results revealed the following: ( 1) the average of the agility in the Z type
running group before the test, four weeks after the test and eight weeks after the test were 18.37,
17.86 and 17.03, respectively. The average agility of the members of the S type running group before
test, four weeks after the test and eight weeks after the test were 18. 25, 17. 99 and 17. 09,
respectively. The average agility of the Z and S type running group before the test, four weeks after
the test and eight weeks after the test were 18.28, 17.67 and 16.60, respectively; ( 2) after eight
weeks, the average of the agility between the Z type running group, the S type running group, and Z
and S type running groups were different at a statistically significant level of .05 and when testing the
differences in pairs by the LSD method, it was found that the S type running group and the Z and S
type running groups were different with a statistically significant difference of .05. It is likely that the Z
and S type running groups had a better effect on average fluency than the S type running group and
the Z type running group.

Keyword : S and Z pattern running, Training, Agility, Football players
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บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
กีฬาฟุตบอล เป็ นกีฬาประเภทหนึ่งที่ได้ รับความนิยมอย่างสูงจากบุ คคลทัว่ โลกและทุก
ระดับชัน้ เพราะกีฬาฟุตบอลเป็ นการออกกาลังกายส่วนบุคคลหรื อสามารถออกกาลังกายร่วมกัน
หลายคนได้ อาจจะฝึ กหัดเพื่อการแข่งขัน หรื อเพื่อเป็ นการออกกาลังกายเพื่อ ความสนุกสนานก็ได้
ซึง่ ฟุตบอลเป็ นกิจกรรมที่ทาให้ เกิดความร่วมมือกัน จนทาให้ เกิดความสัมพันธ์ กนั ภายในทีม สร้ าง
ความสมัครสมานสามัคคี ทาให้ อยู่ในระเบียบวินยั รวมไปถึงการเคารพกฎระเบียบของสังคมอยู่
ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้ อย่างมีความสุข การเล่นฟุตบอลนันจะท
้
าให้ มนุษย์เกิดการพัฒนาทัง้
ทางด้ านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม เมื่อมีสมรรถภาพทางกายที่ดีก็จะนาไปสู่คณ
ุ ภาพของ
ชีวิตที่ดี และนาไปสูก่ ารพัฒนาสมรรถภาพในการแข่งขันในระดับต่าง ๆ อีกด้ วย
ทัง้ นี ก้ ี ฬ าฟุ ต บอลเป็ น กี ฬ าที่ ใช้ ทัก ษะความสามารถสูง เนื่ อ งจากมี พื น้ ที่ ก ว้ า ง ระยะ
เวลานาน กับจานวนผู้เล่นที่เยอะ ผู้เล่นจึงต้ องใช้ ทกั ษะต่าง ๆ อย่างแม่นยาในการรับส่งบอลควบคู่
ไปกับการเคลื่อนที่ เพื่ อความได้ เปรี ยบ ในปั จจุบันกี ฬ าฟุตบอลได้ รับความนิยมอย่างแพร่ หลาย
กีฬาฟุตบอลมีการแข่งขันระดับนานาชาติ โดยแบ่งผู้เล่นเป็ น 2 ทีม มีผ้ เู ล่นทีมละ 11 คน การเล่น
ส่วนใหญ่ จ ะเน้ นการรับส่งบอลควบคู่ไปกับการเคลื่ อนที่ เคลื่ อนไหวเพื่ อโอกาสในการยิง ประตู
นอกจากนี ย้ ังต้ องเคลื่ อนที่ ทัง้ การยิงประตู และการป้องกัน ไม่ให้ เสี ยประตู จึงต้ องอาศัย ความ
แข็งแกร่ งของร่างกาย ความเร็ วในการวิ่ง ความคล่องแคล่วว่องไวในการเคลื่อนที่ ทังแบบมี
้
บอล
และแบบไม่มีบอล ทังมี
้ ปฏิกิริยาตอบสนองต่อเกมการเล่นที่รวดเร็ ว สามารถแก้ ไขปั ญหาเฉพาะ
หน้ าได้ ดีมีการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วและเคลื่อนที่หาที่ว่าง มีความแน่นนอนในการเลี ้ยงพาบอล การ
เข้ าสกัดกัน้ การป้องกัน การยิงประตูรวมไปถึงความเข้ าใจในการทางานสัมพันธ์ กบั เพื่อนร่ วมทีม
อย่างมีประสิทธิภาพ
ความสามารถของนักกีฬาฟุตบอลที่ดีนนั ้ มาจากพื ้นฐานของการมีสมรรถภาพทางกลไก
ที่ดี ที่ส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพในการเล่นกีฬาฟุตบอล ซึ่ง ดวงพร ศรี เหรา (2555) กล่าวว่า
สิ่งที่นกั กีฬาประเภทนี ้ทุกคนต้ องมี คือ การมีสมรรถภาพทางกายทางทักษะกลไก (Human Motor
Performance) ที่ดี และปั จจัยที่ จะส่งผลต่อทักษะทางกลไกทที่ดี คือ ความอ่อนตัว (Flexibility)
ความคล่ อ งแคล่ ว ว่อ งไว (Agility) ความเร็ ว (Speed) ความอดทนของกล้ า มเนื อ้ (Muscular
Endurance) และความอดทนของระบบไหลเวียนเลือด (Cardiovascular Endurance) ซึ่ง เจริ ญ
กระบวนรัตน์ (2547) กล่าวว่า ผู้ฝึกสอนควรเน้ นให้ นกั กีฬาเคลื่อนที่ในรูปแบบต่างๆ ที่จาเป็ นต้ อง
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ใช้ ในกี ฬ าฟุ ต บอล เพื่ อ พัฒ นาความเร็ ว ความเคล่อ งแคล่ว ว่อ งไว และควรฝึ ก เน้ น ทัก ษะการ
เคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆ ด้ วย ฉะนันความคล่
้
องแคล่วว่องไวในการเคลื่อนที่ จึงเป็ นสิ่งสาคัญที่
นักกี ฬ าฟุตบอลต้ องมี มี การเล่นและความสัม พันธ์ กันในที ม และมี ความสามารถเฉพาะตัวสูง
โดยเฉพาะการเปลี่ ย นทิ ศ ทางในการเคลื่ อ นไหวร่ างกาย เพื่ อ หาพื น้ ที่ ในการรั บ ส่งลูก บอล ซึ่ง
สมรรถภาพทางเคลื่อนที่นนั ้ เป็ นพื ้นฐานที่สาคัญอย่างยิ่งในการเล่นกีฬาฟุตบอล เป็ นคุณสมบัติ
อย่างแรกของนักกีฬาฟุตบอลทุกคนและทุกตาแหน่ง จึงจาเป็ นต้ องพัฒนาความสามารถของผู้เล่น
ในด้ า นของความคล่ อ งแคล่ ว ว่อ งไวในการเคลื่ อ นที่ ซึ่ ง สารั ช ดี ง าม (2554) กล่ า วว่า ความ
คล่องแคล่วว่องไว (Agility) คือ การที่มีการเปลี่ยนการเคลื่อนที่ทางด้ านร่ างกายได้ อย่างรวดเร็ ว
และมีประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหว นอกจากนี ้ความคล่องแคล่วว่องไวยัง
มีประโยชน์ในการเล่นกีฬาที่ต้องอาศัยการเคลื่อนไหวทางด้ านร่างกาย
ด้ วยเหตุนี ้ผู้วิจยั เห็นว่า ทักษะด้ านความคล่องแคล่วว่องไวจึงมีความสาคัญต่อนักกีฬา
ฟุตบอลเป็ นอย่างมาก ถ้ านักกี ฬ าสามารถควบคุม การเคลื่ อนไหวได้ อย่างมี ประสิทธิ ภ าพและ
สัมพันธ์กบั ขันตอนของทั
้
กษะการเคลื่อนไหวในการเล่น ย่อมก่อให้ เกิดผลดีทงต่
ั ้ อตนเองและเพื่อน
ร่วมทีม การปฏิบตั ิทกั ษะการเคลื่อนไหว ความสามารถในการเคลื่ อนที่ และการเปลี่ยนทิศทางได้
อย่างคล่องแคล่วว่องไว ให้ ส อดคล้ องกับ ลักษณะของรู ปแบบการเล่น ย่อมส่งผลให้ เกิ ดความ
ได้ เปรี ยบในเกมส์การแข่งขันที่กาลังดาเนินอยูท่ กุ โอกาสทุก จังหวะที่นกั กีฬาสามารถทาได้ โดยการ
มีความคล่องแคล่วว่องไวที่ดีนนเกิ
ั ้ ดจากการฝึ กฝนอย่างหนักจนเกิ ดเป็ นปฏิกิริยาตอบสนองของ
ร่ างกาย ซึ่งผู้วิจัยได้ ทาการศึกษาเรื่ องของการฝึ ก การวิ่งที่ มีผลต่อการพัฒ นาความคล่องแคล่ว
ว่อ งไวของนัก กี ฬ าฟุ ต บอล คื อ การฝึ ก การวิ่ ง รู ป แบบตัว Z และตัว S ที่ จ ะสามารถช่ ว ยเพิ่ ม
ความสามารถในการเปลี่ ยนทิศทางหรื อ การเปลี่ ยนตาแหน่งอย่างคล่องแคล่ว ว่องไวและได้ ผล
อย่างแท้ จริง
ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงมี ความสนใจที่ จะศึกษาเกี่ ยวกับการพัฒ นาความคล่องตัวของนักกี ฬ า
ฟุตบอลระดับเยาวชน โดยใช้ แบบฝึ กวิ่งรู ปแบบตัว Z และตัว S ในการพัฒ นาความคล่องแคล่ว
ว่องไวในการเคลื่อนไหวร่างกาย เป็ นโปรแกรมการฝึ กที่ทาให้ นกั กีฬาประสบความสาเร็ จได้ อีกทัง้
ยังพัฒ นาระบบประสาทและกล้ ามเนื อ้ และเพิ่ ม ความคล่องแคล่วว่องไวของนักกี ฬ า ช่วยเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ของนักกีฬา ปั จจุบนั ในระดับเยาวชนมีความแตกต่างในการพัฒนา
ความคล่องตัวน้ อยมาก ประกอบงานวิจยั ในด้ านนี ้ยังมีน้อยและผลที่ได้ จากการศึกษาอาจจะเกิ ด
ประโยชน์แก่ผ้ เู กี่ ยวข้ อง เพื่อนาผลของการทาวิจัยเป็ นแนวทางในการแก้ ไขปรับปรุ งและพัฒ นา
ให้ กบั นักกีฬาต่อไป
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ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลของการฝึ กวิ่งรูปแบบตัว Z การฝึ กวิ่งรูปแบบตัว S และการฝึ กวิ่งรูปแบบ
ตัว Z ควบคูก่ บั S ที่มีผลต่อความคล่องแคล่วว่องไวของนักกีฬาฟุตบอล
2. เพื่อเปรี ยบเทียบผลการฝึ กระหว่างการฝึ กวิ่งรูปแบบตัว Z การฝึ กวิ่งรูปแบบตัว S และ
การฝึ กวิ่งรูปแบบตัว Z ควบคูก่ บั S
ความสาคัญของการวิจัย
1. ได้ ทราบผลการฝึ กวิ่งรู ปแบบตัว Z การฝึ กวิ่งรูปแบบตัว S และการฝึ กวิ่งรูปแบบตัว Z
ควบคู่กับ S ที่มีผลต่อความคล่องแคล่วว่องไวของนักกี ฬาฟุตบอล ซึ่งเป็ นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ
ศึกษาค้ นคว้ าเกี่ยวกับการฝึ ก
2. เป็ นประโยชน์ต่อผู้ฝึกสอนฟุตบอล และผู้ฝึกสอนกีฬาอื่น ๆ ในการฝึ กการวิ่งเพื่อเพิ่ม
ความสามารถด้ านความคล่องแคล่วว่องไว
ขอบเขตของการศึกษา
ประชากร
ประชากรที่ ใช้ ในการวิ จัย ในครั ง้ นี เ้ ป็ น นัก กี ฬ าฟุ ต บอลโรงเรี ย นปทุม วิ ไล จัง หวัด
ปทุมธานี ที่มีอายุระหว่าง 15-18 ปี จานวน 60 คน
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ นักกีฬาฟุตบอลโรงเรี ยนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี
จ านวน 45 คน ซึ่ง ได้ ม าจากการเลื อ กแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยท าการ
ทดสอบความคล่องแคล่วว่องไว ของอิลลินอยด์ (Illinois Agility Test) และนาผลการทดสอบที่
ได้ มาเรี ยงลาดับ จากคะแนนน้ อยไปหามาก แล้ วแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็ น 3 กลุ่ม ๆ ละ 15 คน
ตัวแปรที่ศกึ ษา
1. ตัวแปรต้ น คือ
1.1 โปรแกรมการฝึ กการวิ่งรูปแบบตัว Z
1.2 โปรแกรมการฝึ กการวิ่งรูปแบบตัว S
1.3 โปรแกรมการฝึ กการวิ่งรูปแบบตัว Z ควบคูก่ บั S
2. ตัวแปรตาม คือ ความคล่องแคล่วว่องไว
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นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. แบบฝึ กการวิ่ง หมายถึง สิ่งที่ สร้ างขึน้ เพื่ อเสริ มสร้ างทักษะให้ แก่นักกี ฬ าฟุตบอล มี
ลั ก ษณะเป็ นโปรแกรมการฝึ กให้ นั ก กี ฬ าได้ กระท ากิ จ กรรมโดยมี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ พั ฒ นา
ความสามารถของนักกีฬาให้ ดีขึ ้นกว่าเดิม
2. ความคล่องแคล่วว่องไว หมายถึง ความสามารถของร่ างกายในการเคลื่อนไหวและ
เปลี่ยนทิศทางต่าง ๆ ได้ อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในระยะเวลาสันโดยไม่
้
เสียการทรงตัว
3. การฝึ กวิ่งรูปแบบตัว Z หมายถึง รูปแบบการฝึ กวิ่งที่มีลกั ษณะและทิศทางของการวิ่ง
คล้ ายรูปตัว Z
4. การฝึ กวิ่งรูปแบบตัว S หมายถึง รูปแบบการฝึ กวิ่งที่มีลกั ษณะและทิศทางของการวิ่ง
คล้ ายรูปตัว S
5. นักกีฬาฟุตบอล หมายถึง นักกีฬาฟุตบอลโรงเรี ย นปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี ที่มีอายุ
ระหว่าง 15-18 ปี
กรอบแนวคิดในการวิจัย

ตัวแปรต้ น

ตัวแปรตาม
ตาม

- โปรแกรมการฝึ กการวิ่งรูปแบบตัว Z
- โปรแกรมการฝึ กการวิ่งรูปแบบตัว S
- โปรแกรมการฝึ กการวิ่งรูปแบบตัว Z ควบคูก่ บั S

ความคล่องแคล่วว่องไว
ของนักกีฬาฟุตบอล

สมมุตฐิ านในการวิจัย
ผลของกลุ่มการใช้ โปรแกรมการฝึ กระหว่างกลุ่มการฝึ กวิ่งรู ปแบบตัว Z กลุ่มการฝึ กวิ่ง
รูปแบบตัว S และกลุม่ การฝึ กวิ่งรูปแบบตัว Z ควบคูก่ บั S มีความแตกต่างกัน
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง และได้ เสนอตามหัวข้ อ
ต่อไปนี ้
1. ความรู้เกี่ยวกับกีฬาฟุตบอล
2. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการฝึ ก
2.1 หลักการฝึ กกีฬาฟุตบอล
2.2 หลักการฝึ กวิ่ง
2.3 หลักการฝึ กความคล่องแคล่วว่องไว
3. ความคล่องแคล่วว่องไว
4. การสร้ างโปรแกรมการฝึ กกีฬา
4.1 หลักการสร้ างโปรแกรมการฝึ กกีฬา
4.2 โปรแกรมการฝึ กวิ่งรูปแบบตัว Z และตัว S
5. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
5.1 งานวิจยั ในประเทศ
5.2 งานวิจยั ต่างประเทศ
ความรู้ เกี่ยวกับกีฬาฟุตบอล
ประวัตฟ
ิ ุตบอลในประเทศไทย
กี ฬ าฟุ ต บอลในประเทศไทย ได้ มี ก ารเล่ น ตั ง้ แต่ ส มั ย “พระบาทสมเด็ จ พระ
จุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ” รัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เนื่องจากสมัยรัชกาลที่ 5 พระองค์ทรงส่ง
พระเจ้ าลูกยาเธอ พระเจ้ าหลานยาเธอ และข้ าราชบริ พารไปศึกษาวิชาการด้ านต่างๆ ที่ประเทศ
อังกฤษ และผู้นากีฬ าฟุตบอลกลับมายังประเทศไทยเป็ นคนแรก คือ “เจ้ าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี
(สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา)” หรื อที่ประชาชนเรี ยกว่า “ครู เทพ” ซึ่งท่านได้ แต่งเพลงกราวกี ฬาที่
พร้ อมไปด้ วยเรื่ องน ้าใจนักกีฬาอย่างแท้ จริ ง ผู้เขียนมีความเชื่อว่าเพลงกราวกีฬาที่ครูเทพแต่งไว้ นี ้
จะต้ อ งเป็ น “เพลงอมตะ” และจะต้ อ งคงอยู่คู่ฟ้ า ไทย เมื่ อ ปี พ.ศ. 2454 – 2458 ท่ า นได้ ด ารง
ตาแหน่งเป็ นเสนาบดีกระทรวงธรรมการครัง้ แรก เมื่อท่านได้ นาฟุตบอลเข้ าไปเล่นในประเทศ ได้ มี
เสียงวิพ ากษ์ วิจารณ์ ต่างๆ มากมาย โดยหลายคนกล่าวว่า ฟุตบอลไม่เหมาะสมกับประเทศที่ มี
อากาศร้ อน เหมาะสมกับประเทศที่มีอากาศหนาวมากกว่า เป็ นเกมที่ทาให้ เกิดอันตรายต่อผู้เล่น
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และผู้ช มได้ ง่ าย ซึ่ง ข้ อ วิ จ ารณ์ ดัง กล่า วถ้ า มองอย่างผิ ว เผิ น อาจคล้ อ ยตามได้ แต่ภ ายหลัง ข้ อ
กล่าวหาดังกล่าวได้ คอ่ ยหมดไป จนกระทัง่ กลายเป็ นกีฬายอดนิยมที่สดุ ของประชาชนชาวไทย และ
ชาวโลกทัว่ ทุกมุมโลกในปัจจุบนั (กาหลง เย็นจิตต์, 2553)
ความสาคัญของกีฬาฟุตบอล
จากสภาพการณ์ ปัจจุบนั ของโลกในยุคโลกาภิวตั น์หรื อในยุคของข้ อมูลข่าวสารและ
สื่ออิเลคทรอนิกส์ หรื ออาจเรี ยกสันๆ
้ ได้ ว่ายุคอินเตอร์ เนต (Internet) ที่ก้าวล ้าทันโลกอย่างรวดเร็ ว
มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องกว้ างขวางไปทัว่ โลก จนทาให้ การดาเนินชีวิตของมนุษย์ให้ ความสาคัญ
เกี่ ยวกับเรื่ องวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สมัยใหม่เพิ่ ม มากขึน้ เป็ นล าดับ ทาให้ ม นุษ ย์ ลื ม สิ่ง ที่
จาเป็ นต่อชีวิตหรื อลืมสนใจสุขภาพของตนเอง โดยขาดการออกกาลังกาย ทาให้ ทรัพยากรบุคคล
ของชาติต้องอ่อนแอลงทุกวัน การออกกาลังกายและการเล่นกีฬานับเป็ นสิ่งสาคัญที่จาเป็ นต่อชีวิต
และเป็ นประโยชน์ตอ่ สุขภาพ อีกทังช่
้ วยส่งเสริมสมรรถภาพทางกายที่ดี ซึง่ มีอยูห่ ลายประเภทกีฬา
ทังนี
้ ้จะต้ องเลือกพิจารณาให้ เหมาะสมกับบุคคล กลุม่ คน สังคม เพศ และวัยที่แตกต่างกัน
กีฬาฟุตบอลเป็ นกีฬาประเภทหนึ่งที่ได้ รับความนิย มจากบุคคลทัว่ ไปทุกระดับชัน้ ทัง้
ในประเทศไทยและต่างประเทศทัว่ ทุกมุมโลก โดยเฉพาะประเทศไทยกีฬาฟุตบอลเป็ นกี ฬายอด
นิยมที่สดุ จากบุคคลทุกระดับชัน้ อาทิ ล้ นเกล้ าฯ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั รัชกาลที่
6 พระองค์ทรงสนพระทัยกีฬาฟุตบอลอย่างยิ่ง ถึงกับทรงเล่นกี ฬาฟุตบอลด้ วยพระองค์เอง ทรงตัง้
ทีมฟุตบอลส่วนพระองค์ ชื่อทีมเสือป่ า (โฮ้ วป่ า) และทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ ตังสมาคมฟุ
้
ตบอล
แห่งสยามและทรงสมัครเป็ นภาคีสมาพันธ์ฟุตบอลระหว่างชาติด้วย นับเป็ นพระมหากรุ ณาธิคณ
ุ
อย่างหาที่เปรี ยบมิได้ นับตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2459 สาหรับในยุคปั จจุบนั พระองค์ท่านพลเอกสมเด็จพระ
บรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมารพระเจ้ าอยูห่ วั รัชกาลที่ 10 ก็ได้ ทรงโปรดในกีฬาฟุตบอลอย่าง
ยิ่ง พระองค์ทรงเคยเล่นกีฬาฟุตบอลด้ วยพระองค์เองทังในและต่
้
างประเทศ ตังแต่
้ ยงั ทรงพระเยาว์
และได้ ทรงพระมหากรุณาธิคณ
ุ ให้ จดั การแข่งขันฟุตบอล “ม.ว.ก. คัพ” มาโดยตลอด นับเป็ นพระ
มหากรุ ณ าธิ คุณ อันยิ่งใหญ่ ของประชาชนชาวไทย ที่มีองค์ผ้ ูนาที่ทรงสนพระทัยในกี ฬ าฟุตบอล
สาหรับประชาชนทัว่ ไปสนใจกีฬาฟุตบอลอย่างที่สดุ ซึง่ จะเห็นได้ จากในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก
(World cup) ประชาชนจานวนหลายร้ อยล้ านคนเฝ้าติดตามชมการแข่งขันอย่างใกล้ ชิดตลอดเวลา
นับเป็ นเกมการแข่งขันที่สนุกสนาน เร้ าใจ ดึงดูดใจ เพราะการแข่งขันฟุตบอลโลกแต่ละทีมได้ มีการ
พัฒ นารู ป แบบการเล่ น เทคนิ ค ยุท ธวิธี /กลยุท ธ์ (Tactics) ใหม่ ๆ และสมรรถภาพทางกายที่
สมบูรณ์อยูเ่ สมอ ทาให้ เกมการแข่งขันตื่นเต้ น เร้ าใจ ประทับใจตลอดเวลา
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แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการฝึ ก
ความสามารถของนักกีฬาทังในขณะฝึ
้
กซ้ อมและแข่งขันนันมี
้ องค์ประกอบที่สาคัญ 3
ประการคือ ทักษะกีฬา สมรรถภาพทางกาย และสมรรถภาพทางจิตใจ ทักษะเป็ นองค์ประกอบที่
สาคัญ ในการแสดงความสามารถของนักกี ฬา นักกี ฬาที่มีระดับทักษะดีจะแสดงความสามารถ
ออกมาได้ ดี แต่การที่ นักกี ฬ าจะแสดงความสามารถทางทักษะได้ เท่ากับระดับความสามารถที่
ตนเองมีอยู่นนั ้ ต้ องอาศัยสมรรถภาพทางร่างกาย เช่น ความแข็งแรง ความอดทน พลังหรื อกาลัง
ความเร็ วและความแคล่วคล่องว่องไว เป็ นต้ น และสมรรถภาพทางจิ ตใจ เช่น การรู้ จักควบคุม
ความตื่นเต้ นและความวิตกกังวล การสร้ างสมาธิ การสร้ างแรงจูงใจและการเสริมแรงกระตุ้นต่าง ๆ
เป็ นต้ น ซึง่ องค์ประกอบทัง้ 3 ประการนี ้เกิดขึ ้นจากการเรี ยนรู้และการฝึ ก
การฝึ กและการเสริ มสร้ างสมรรถภาพของนักกีฬาจึงมีความสาคัญและจาเป็ นอย่าง
ยิ่ง จะหลีกเลี่ยงไม่ได้ และไม่มีวิธีการอื่นใดจะมาแทนได้ มีเพียงวิธีเดียวเท่านันที
้ ่จะทาให้ นกั กีฬา
เป็ นผู้ที่มีความสามารถถึงขีดสูงสุด คือ การมีความพร้ อมในทุก ๆ ด้ านขององค์ประกอบทัง้ 3 ด้ าน
นัน่ คือ “การฝึ ก”
ความหมายของการฝึ กกี ฬา จึงไม่ได้ หมายถึงการฝึ กเฉพาะทักษะกี ฬ าเท่านัน้ แต่
รวมถึงการฝึ กสมรรถภาพทางกายให้ นักกี ฬามีความอดทนแข็งแรง มีพละกาลัง มีความเร็ วและ
ความแคล่วคล่องว่องไว นอกจากนัน้ ยังต้ องมี ความพร้ อมทางด้ านจิ ตใจ ความมี ระเบี ยบวินัย
ความขยันเอาใจใส่ รู้จกั ทานอาหารที่มีประโยชน์ และการพักผ่อนที่เพียงพออีกด้ วย
ด้ วยเหตุดงั กล่าว ผู้ฝึกสอนจึงจาเป็ นต้ องมีความรู้ ความเข้ าใจในเรื่ องการฝึ กกี ฬ า
เพื่อสามารถนาไปใช้ ในการฝึ กนักกีฬาได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด (พลเอก
สุภาสงวน, 2558)
วิธีการฝึ กทั่วไป
การวิเคาระห์การเล่นของนักกี ฬาปั จจัยสาคัญ ในการจัดโปรแกรมการฝึ กซ้ อม คือ
การวิเคราะห์ด้านเทคนิคของการเล่นที่ผ่านมาแล้ ว เพื่อนามาใช้ ในการตัดสินใจว่าจะฝึ กซ้ อมอะไร
มากน้ อยเพียงใด ให้ เพียงพอสาหรับผู้เล่นในโปรแกรมการฝึ ก ความรู้สกึ ความสามารถของทีมและ
ผู้เล่นจะเป็ นประโยชน์ตอ่ การจัดโปรแกรมการฝึ กได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพและเหมาะสม ในการวิเคราะห์
การเล่นของนักกีฬา ผู้ฝึกสอนต้ องใช้ ประสบการณ์ ทงหมดที
ั้
่ได้ สะสมตลอดการทางานทางด้ านนี ้
มา และการสังเกตส่วนตัวของผู้ฝึกสอนเองสร้ างแบบของโปรแกรมการฝึ กซ้ อมประจาวันที่จะจัดให้
ผู้เล่นฝึ กซ้ อมได้ อย่างถูกต้ อง และมีประสิทธิภาพ (การกีฬาแห่งประเทศไทย, 2558)
ในการบรรลุเป้าหมายที่ดีที่สุดนัน้ ผู้ฝึกสอนจาเป็ นจะต้ องหาวิธีที่ดีที่สุดในการให้ ผ้ ู
เล่นเรี ยนรู้โดยผ่านการฝึ ก 3 ระดับ บางวิธีที่ดีที่สดุ จะต้ องได้ รั บความร่ วมมือจากผู้เล่นและอาจใช้
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ทัศนูปกรณ์ช่วยได้ หลังจาการอธิบายอาจจะตามด้ วยการสาธิตให้ ดทู นั ที การเลือกคาที่ใช้ อธิบายมี
ความสาคัญ แบบฝึ กทังหมดจะต้
้
องมีการวางแผนมีระบบขันตอน
้
ผู้ฝึกสอนจะต้ องระวังไม่ให้ ผ้ เู ล่น
เกิดความผิดหวังหรื อความเบื่อหน่ายในระหว่างการฝึ ก ความรู้ สึกเช่นนี ้จะเกิดขึ ้นเมื่อแบบฝึ กไม่
เหมาะสมกับระดับความสามารถในการเล่นของผู้เล่นหรื อทีม
เมื่ อ การฝึ กซ้ อมผ่ า นไปตามล าดับ ผู้ เล่ น แต่ ล ะคนหรื อ ทั ง้ ที ม ควรจะรู้ สึ ก ว่ า มี
ความก้ าวหน้ าเกิ ด ขึน้ เรื่ อยๆ และทุก คนควรจะได้ พัฒ นาความมั่น ใจของตนเองในการน าเอา
ความสามารถ ความชานาญไปใช้ ในสถานการณ์การแข่งขันจริง ผลของความสาเร็ จเหล่านี ้จะช่วย
ส่งเสริ ม การพัฒ นาการทางด้ านจิตใจการเสริ ม บุคลิกภาพของผู้เล่นอีกด้ วย ซึ่ง ดวงพร ศรี เหรา
(2555) ได้ แบ่งวิธีการฝึ ก ออกเป็ น 3 ขัน้ ดังนี ้
1. ขันเริ
้ ่มแรกหรื อขันเบื
้ ้องต้ น (Introductory Exercise)
แบบฝึ ก ขัน้ แรกจะถูกสร้ างขึน้ เพื่ อให้ โอกาสผู้เล่น ได้ เรี ยนรู้ สิ่ ง ที่ เป็ น พื น้ ฐานที่
นาไปใช้ ปฏิบตั ิได้ จริงๆ อาจเรี ยกได้ ว่าเป็ น “ขันเบื
้ ้องต้ น”ซึ่งแบบฝึ กขันพื
้ ้นฐาน ผู้เล่นควรเรี ยนรู้การ
เคลื่อนไหวขันพื
้ ้นฐาน โดยการอธิบายและสาธิตง่ายๆ ต่อมาผู้เล่นจึงทาด้ วยตนเอง ผู้ฝึกสอนควร
คาดหวังว่าผู้เล่นทุกคนจะฝึ กแบบต่างๆ ด้ วยขีดความสามารถสูงสุดของเขา ในขันนี
้ ้ผู้เล่นเพียงแต่
บรรลุเป้าหมายถึงระดับการฝึ กที่เรี ยกว่า “ระดับการใช้ กาลังปานกลาง เท่านัน้ ”
การฝึ กในขันนี
้ ้ เช่น การฝึ กระยะสันๆ
้ การฝึ กเป็ นคู่การเลีย้ งส่ง การเคลื่อนที่ใน
การรับส่งลูกตาแหน่งในการรับส่งลูกตาแหน่งในการรับส่งลูกของผู้เล่นถูกแนะนาโดยผู้ฝึกสอน ถ้ า
หากผู้เล่นกระทาผิดการฝึ กที่สาคัญในระดับนี ้ คือการสาธิตที่ถกู ต้ อง และการอธิบายที่ชดั เจนของผู้
ฝึ กสอนว่ามีการเคลื่อนไหวอวัยวะส่วนใดบ้ าง
2. ขันสู
้ ง (Advance Exercise)
ขันนี
้ ้การสร้ างความชานาญจะต้ องเพิ่มขึ ้น การฝึ กพิเศษจะต้ องถูกนามาใช้ เพิ่ม
ต่อจากการเคลื่อนที่ของผู้เล่นขัน้ พืน้ ฐาน ขัน้ นีก้ ารเคลื่อนที่เป็ นปั จจัยที่สาคัญที่สุดประการหนึ่ง
การฝึ กแต่ละคนหรื อความสามารถของแต่ละคนจะถูกนามาใช้ รวมกัน การกาหนดแบบฝึ กต้ อง
ยกระดับความสามารถที่สูงขึน้ และอย่างที่กล่าวมาแล้ ว คือ มักจะนามาในรู ปแบบการเล่น เพื่ อ
สร้ างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่นด้ วยกัน การประสานงานในการเล่นมักจะมีความสาคัญมากขึ ้น
ความสามารถในการเล่นถุกขัดเกลาให้ ดีขึ ้นเรื่ อยๆ ผู้ฝึกสอนไม่เพียงแต่จะต้ องการให้ ผ้ เู ล่นทุ่มเท
อย่างหนักในการฝึ กมากขึ ้นเท่านัน้ แต่ยงั ต้ องการให้ ใช้ ความสามารถในการฝึ กแบบฝึ กให้ ดีขึ ้นอีก
ด้ วย ผู้เล่นควรพัฒนาแบบฝึ กต่างๆ ให้ ดีขึ ้นโดยใช้ เวลาน้ อยลง และควรพัฒนาเอกลักษณ์การเล่น
ของแต่ละคนด้ วย
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3. ขันการแข่
้
งขัน (Competitive Exercise)
ในขันตอนนี
้
้มีการสร้ างรูปแบบการฝึ กที่สวยงาม ฝึ กให้ เหมือนกับการแข่งขันจริงๆ
มีการใช้ เทคนิคและกลยุทธ์ (Tactics) ในแบบฝึ กต่างๆ ด้ วย แบบฝึ กทุกแบบจะฝึ กโดยสมมุติมีทีม
คู่แข่งขันเหมือนการแข่งขันจริ ง ซึ่ง ในการฝึ กขันนี
้ ต้ ้ องมีการวางแผนอย่างมีระบบ และมีระเบียบ
วินัยในการฝึ กจริ งๆ ผู้เล่นจะต้ องทาตามเกณฑ์ ทุกอย่างที่ผ้ ูฝึกสอนวางไว้ จึงจะสามารถพัฒ นา
มาตรฐานการเล่นของตนเรื่ อยๆ และสามารถนามาใช้ ได้ เมื่อต้ องการใช้ ในสถานการณ์แข่งขันจริ ง
การนาเอากลยุท ธ์ หรื อวิธีการ ความสามารถส่วนตัวมาใช้ ในการเล่นของผู้เล่นจะต้ องเอาชนะ
อุปสรรคส่วนตัว (ความประหม่า) และอุปสรรคภายนอก เช่น สิ่งแวดล้ อม อิทธิพลจากผู้ดใู ห้ ได้
วัตถุประสงค์ ของการฝึ กกีฬา
เพื่อให้ การฝึ กกีฬาเป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย รวมทังประสบความส
้
าเร็ จในการฝึ ก ผู้
ฝึ กสอน นักกี ฬ า และผู้ที่เกี่ ยวข้ องจะต้ องทราบ และเข้ าใจในวัตถุประสงค์ของการฝึ กให้ เข้ าใจ
ตรงกัน ซึง่ มีวตั ถุประสงค์ที่สาคัญ ได้ แก่
1. เพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้ อมให้ นกั กีฬาทังด้
้ านร่างกาย จิตใจ อารมณ์สงั คม
ทังในขณะฝึ
้
กซ้ อมและแข่งขัน
2. เพื่อพัฒนาทักษะและระดับความสามารถของนักกีฬาให้ สงู ขึ ้น
3. เพื่ อ เสริ ม สร้ างความสัม พันธ์ ระหว่างนัก กี ฬ ากับ นักกี ฬ า และนักกี ฬ ากับ ผู้
ฝึ กสอนให้ มีความรักและสามัคคีกนั มากขึ ้น
4. เพื่อให้ ผ้ ฝู ึ กสอนเข้ าใจในธรรมชาติและบุคลิกภาพของนักกีฬาแต่ละคนมาก
ยิ่งขึ ้น และทราบถึงระดับความสมบูรณ์ ของนักกี ฬาแต่ละคน ซึ่งจะทาให้ วางแผนการฝึ กซ้ อมได้
เหมาะสม
5. เพื่อให้ นกั กีฬาเกิดการยอมรับซึง่ กันและกัน และระหว่างนักกีฬากับผู้ฝึกสอน
6. เพื่ อให้ ผ้ ูฝึ ก สอนสามารถตัดสิน ใจในการประเมิ น ความสามารถและความ
พร้ อมของนักกีฬา และสามารถคัดเลือกนักกีฬาเพื่อลงทาการแข่งขันได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสม
ประโยช์ นของการฝึ กกีฬา
การฝึ กกี ฬ าที่ เป็ นไปตามแผนและถูกต้ องตามหลักการ จะก่อให้ เกิดประโยชน์ แก่
นักกีฬา ผู้ฝึกสอนและผู้ที่เกี่ยวข้ อง ดังนี ้
1. ท าให้ นักกี ฬ ามี ค วามสมบูรณ์ เต็ม ที่ ทัง้ ด้ านร่ างกายและจิ ต ใจ ทัง้ ก่อ นการ
แข่งขันและขณะแข่งขัน และมีความพร้ อมที่จะแข่งขันในครัง้ ต่อ ๆ ไปได้
2. ทาให้ นกั กีฬาได้ พฒ
ั นาทักษะและระดับความสามารถของตนเอง
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3. ท าให้ ความสัม พัน ธ์ ระหว่างนักกี ฬ ากับนัก กี ฬ า และนักกี ฬ ากับ ผู้ฝึกสอนดี
ยิ่งขึ ้น เกิดการยอมรับซึง่ กันและกัน
4. ท าให้ ผ้ ูฝึ ก สอนทราบถึ ง ความพร้ อมและระดับ ความสามารถของนัก กี ฬ า
รวมทังบุ
้ คลิกภาพของนักกีฬาแต่ละคน ทาให้ คดั เลือกนักกีฬาได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสม
ขัน้ ตอนในการฝึ กกีฬา
ขันตอนในการฝึ
้
กกีฬาจากผู้ไม่เคยเล่นกีฬามาก่อนจนถึงขันนั
้ กกีฬาที่มีความสามารถ
แบ่งออก 3 ขัน้ คือ
1. การฝึ กสมรรถภาพทางกาย
2. การฝึ กทักษะกีฬาขันพื
้ ้นฐาน
3. การฝึ กเพื่อเพิ่มสมรถภาพและขีดความสามารถให้ ได้ ระดับสูงสุด
หลักและการฝึ กกีฬา เป็ นศาสตร์ แขนงหนึ่งที่นาความรู้มาพัฒนาวงการกีฬาไทย เป็ น
ที่ยอมรับว่ามี ความสาคัญ และจาเป็ นในการส่งเสริ ม และพัฒ นาความสามารถทางการกี ฬา ให้
นักกีฬาเกิดความสามารถสูงสุด โดยมีสาขาวิชาที่ประยุกต์ให้ ผสมผสานกัน 6 สาขา ดังนี ้
1. กายวิภ าคและสรี รวิทยาของการออกกาลัง กาย (Anatomy and Physiology of
Exercise)
2. วิทยาศาสตร์ การกีฬา (Sport Science)
3. กีฬาเวชศาสตร์ (Sport Medicine)
4. จิตวิทยาการกีฬา (Sport Psychology)
5. วิทยาศาสตร์ การเคลื่อนไหว (Kinesiology)
6. หลักและวิธีการสอนพลศึกษา (Principle and Methodology of Teaching
ซึ่งทัง้ หมดนี เ้ ป็ นสาขาวิชาที่ สามารถช่วยพัฒ นาความสามารถของนักกี ฬ าได้ เป็ น
อย่างดีและมีความจาเป็ นมากในการฝึ กสอน
การฝึ กซ้ อมกีฬาใด ๆ ก็ตาม การวางแผนการฝึ กซ้ อมถือเป็ นเรื่ องจาเป็ นมาก ทังนี
้ ้เพื่อ
เป็ นการพัฒนาสมรรถภาพทางกายโดยทัว่ ไป รวมทังการฝึ
้
กปฏิบตั ิทกั ษะและเทคนิคของเกมกีฬา
นัน้ ๆ ด้ วย โปรแกรมการฝึ กในแต่ล ะปี จึง จ าเป็ น ต้ องมี ก ารจัดระบบการฝึ ก และต้ องตัง้ อยู่บ น
หลักการที่เป็ นวิทยาศาสตร์ ด้วย ทังนี
้ ้เพื่อให้ นกั กีฬามีความสามารถแสดงสมรรถนะในการเล่นกีฬา
หรื อแสดงความสามารถออกมาได้ ดีที่สุดเท่าที่จ ะเป็ นไปได้ ในช่วงเวลาปี หนึ่ง ๆ เราสามารถ แบ่ง
การฝึ กซ้ อมออกได้ เป็ น 3 ระยะใหญ่ ๆ คือ
1. ระยะเตรี ยม (Preparation period) ประมาณ 6 เดือน
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2. ระยะแข่งขัน (Competition period) ประมาณ 5 เดือน
3. ระยะพัก (Transition period) ประมาณ 1 เดือน (พลเอก สุภาสงวน, 2558)
หลักการฝึ กกีฬาฟุตบอล
เมธาสิทธิ์ ถาไชยลา (2561) กล่าวว่า นักกี ฬาฟุตบอลต้ องผ่านการฝึ กร่ างกายมาเป็ น
อย่างดี ที่ ป ระกอบด้ วย ความแข็ง แรงของกล้ า มเนื อ้ ความอ่อ น ความอดทน ความเร็ ว ความ
คล่องแคล่วว่องไว ในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลมีการขึ ้นลงสนามอย่างรวดเร็ ว มีการใช้ ความเร็ วใน
การเคลื่อนไหวจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งการเคลื่อนที่ในกีฬาฟุตบอลนัน้ แบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ
คือ การเคลื่อนที่ด้วยตัวเปล่าที่มีการเร่งความเร็ว การชะลอความเร็ว และการเปลี่ยนทิศทางในการ
เคลื่อนที่เพื่อหลบหลีก การประกบติดและการป้องกันของฝ่ ายตรงข้ าม หาพื ้นที่ในการรับลูกบอล
และหาจังหวะในการเพื่อเข้ ายิงประตู การเคลื่อนที่พร้ อมกับลูกบอลเพื่อบังคับควบคุมลูกบอลด้ วย
เท้ า โดยมีการเร่ งความเร็ ว เปลี่ยนความเร็ ว ชะลอความเร็ ว ซึ่งที่กล่าวมานันความเร็
้
ว และความ
คล่องแคล่วว่องไว
สมคิด สวนศรี (2552) กล่าวว่า ทักษะในการเล่นฟุตบอล ประกอบไปด้ วยทักษะต่าง ๆ
มากมาย ได้ แก่ ทักษะการเตะลูก การหยุดลูก การโหม่ง การเดาะลูก การหลบหลีกคู่ต่อสู้ การ
เบียดบังและการเลี ้ยงบอล เป็ นต้ น ในกีฬาฟุตบอลนันพบว่
้
า ความคล่องแคล่วว่องไวในการเปลี่ยน
ทิศทางอย่างรวดเร็ วของนักกีฬานัน้ เป็ นสิ่งที่มีความสาคัญสาหรับการแข่งขันโดยจะเป็ นประโยชน์
ในการเพิ่มความสามารถของนักกีฬ า และความสามารถโดยรวมของทีม ซึ่งในทีม กีฬ าฟุตบอล
ต่าง ๆ นันได้
้ มีรูปแบบการฝึ ก เพื่อพัฒนาความสามารถทางด้ านความคล่องแคล่วว่องไวไว้ หลาย
รูปแบบโดยเน้ นถึงพื ้นฐานที่จะต้ องนามาใช้ ในการแข่งขัน และพบว่าทีมที่ประสบความสาเร็จทังใน
้
การฝึ กซ้ อม และการแข่งขันจริงนันมี
้ พื ้นฐานทางด้ านความคล่องแคล่วว่องไวดี
ดวงพร ศรี เหรา (2555) กล่าวว่า ผู้ฝึกสอนกีฬากาหนดให้ นกั กีฬาฝึ ก ควรเน้ นให้ นกั กีฬา
เคลื่อนที่ในรูปแบบต่าง ๆ ที่จาเป็ นต้ องใช้ ในกีฬาฟุตบอล เพื่อพัฒนาความเร็ ว ความคล่องแคล่ว
ว่องไว ความอ่อนตัว และควรฝึ กเน้ นทักษะการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่าง ๆ อีกด้ วย
ภัทรดล เพชรพลอยนิล (2560) กล่าวว่า การฝึ กทักษะฟุตบอลจาเป็ นอย่างยิ่งสาหรับ
นักกี ฬาฟุตบอลในแต่ละวันของการซ้ อม ต้ องมีการฝึ กทักษะฟุตบอล ไม่ว่าจะเป็ นการฝึ กทักษะ
เฉพาะตัว ทักษะกลุม่ และการฝึ กเป็ นทีม ซึง่ การฝึ กทักษะกีฬาฟุตบอลมีอยู่ 4 ขันตอน
้
ดังนี ้
การฝึ กเป็ นรายบุคคล (Individual Activity) การฝึ กเป็ นรายบุคคลเหมาะสมกับแบบ
ฝึ กหลายๆแบบเพื่อพัฒนาความสามารถของผู้เล่น และเป็ นการแก้ ไขข้ อบกพร่องของผู้เล่น
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ฝึ กเป็ นคู่ (Partner Activity) ในการฝึ กนีจ้ ะมี 2 ฝ่ าย คือ ฝ่ ายรุ กและฝ่ ายรับ ในระหว่าง
การฝึ กผู้เล่นจะใช้ คขู่ องตนเป็ นผู้เล่นทีมเดียวกันหรื อคู่แข่งขันก็ ได้ ขึ ้นอยู่กบั จุดมุ่งหมายในการฝึ ก
ผู้เล่นจะฝึ กใช้ เทคนิคต่าง ๆ กับคูข่ องตนได้ และแนะนาการฝึ กเหล่านี ้ไปใช้ กบั การแข่งขัน เช่น การ
ยิงลูกโทษ 2 จัง หวะ การเตะมุม การท าลูกชิ่ ง รู ป แบบการฝึ กเป็ น คู่นีใ้ กล้ เคี ยงกับ การฝึ ก แบบ
แข่งขันจริง เป็ นการจัดความสามารถและไหวพริบผู้เล่นแต่ละคนด้ วย
ฝึ กแบบเป็ นกลุ่ม ย่อย (Group Activity) ที มผู้เล่นจะประกอบด้ วยกลุ่มย่อย ๆ ซึ่งจะไม่
กาหนดแน่น อนตายตัว แค่จ ะเปลี่ ย นไปตามสถานการณ์ ก ารแข่ง ขัน และตามหน้ า ที่ ถ้ าแบ่ง
โดยทัว่ ไปแล้ ว จะมีกองหลัง กองกลาง และกองหน้ า เรามักจะคิดกันเสมอว่าเป็ นการดีถ้ากลุ่ม ต่าง
ๆ อยู่ในรู ปสามเหลี่ยมในระหว่างการแข่งขัน กฎการรวมกลุ่ม แบบนีจ้ ะถูกนามาใช้ เกี่ ยวข้ องใน
ขันตอนต่
้
อไป การฝึ กเป็ นกลุ่มนี ้จะฝึ กได้ ทงทางด้
ั้
านสมรรถภาพด้ านเทคนิคและด้ านกลยุทธ์ ขึ ้นอยู่
กับว่าสถานการณ์จะเป็ นไปในรูปแบบใด
ฝึ กเป็ นที ม (Team Activity) ฟุตบอลเป็ นกี ฬ าที่ เล่นเป็ นทีม จึงเป็ นการสมเหตุสมผลที่
จะต้ องฝึ กเป็ นทีม รูปแบบการฝึ กจะเน้ นในเกณฑ์พื ้นฐานของกีฬาประเภทนี ้ด้ วย นันคื
้ อการรุกและ
การรับ ในการฝึ กตามเกณฑ์นี ้จะถูกทางานขึ ้นมาเป็ นทีม และสิ่งนี ้เองจะเป็ นปั จจัยในการตัดสินใจ
การเตะลูกต่าง ๆ
สรุ ปได้ ว่า ทักษะกีฬาฟุตบอลเป็ นกี ฬาที่มีทงแบบเป็
ั้
นรายบุคคล หรื อแบบทีม จะมี การ
เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ทัง้ มีการเร่งความเร็ วและชะลอความเร็ วสลับกันไป การที่จะได้ เปรี ยบ
คู่ แ ข่ ง จ าเป็ นต้ องอาศัย ความคล่ อ งแคล่ ว ว่ อ งไวในการเคลื่ อ นที่ อ ย่ า งรวดเร็ ว ผู้ วิ จัย จึ ง ให้
ความสาคัญกับความคล่องแคล่วว่องไวเป็ นองค์ประกอบสาคัญ
หลักการฝึ กวิ่ง
ลักษณะที่สาคัญในการวิ่ง ประกอบด้ วย
1. การเหวี่ยงแขน แขนจะปล่อยตามสบาย ไม่เกร็งหัวไหล่ งอศอกให้ เป็ นมุมฉาก มือ
กาหลวมๆ การแกว่งแขนจะแกว่งแขนตัดลาตัวเล็กน้ อยตามธรรมชาติ มือจะอยู่ห่างจากใบหน้ า
ประมาณ 1 คืบ และ อยูใ่ นระดับสายตาไม่เลยศีรษะ เมื่อแกว่งแขนไปด้ านหลัง ข้ อศอกต้ องอยู่แนว
เดียวกับหัวไหล่ข้อศอกจะงอ ประมาณ 100-120 องศา ขณะเหวี่ยงแขนผ่านลาตัวนันมื
้ อจะห่าง
จากลาตัวประมาณ 1 ฝ่ ามือ
2. ลาตัว ขณะวิ่งลาตัวจะเอนไปข้ างหน้ าเล็กน้ อย ลาตัวเอนประมาณ 37-42 องศา
3. ศีรษะ จะไม่ผงกไปมา ต้ องนิ่ง และจะตังอยู
้ บ่ นแนวไหล่
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4. การก้ าวเท้ า ต้ องยกเข่าสูงขณะยกก้ าวไปข้ างหน้ า และจะสัมผัสพืน้ ด้ วยฝ่ าเท้ า
ส่วนบน (ปลาย เท้ า) แล้ วยันปลายเท้ าข้ างหลัง ส้ นเท้ าจะยกสูงมาแนวก้ น การดึงเข่าเพื่อก้ าวเท้ า
ไปข้ างหน้ า และยันไปข้ างหลัง (ปรี ยา บุญเขียน, 2561)
การฝึ กซ้ อมและการแข่ งขัน
การฝึ กซ้ อมและการแข่งขันนับเป็ นกิจกรรมที่คอ่ นข้ างสลับซับซ้ อน เพราะหลายสิ่งหลาย
อย่าง ถูกนามาประกอบรวมกันเข้ าเพื่อมุ่งไปสู่ความสาเร็ จ อย่างไรก็ตาม มีกฎพื น้ ฐานที่สาคัญ
เพียง 3 ประการ ที่ควรยึดถือปฏิบตั อิ ย่างสม่าเสมอในขณะที่ทาการฝึ กซ้ อม คือ
1. การรู้จกั ประมาณตนเอง (Moderation)
2. ความสม่าเสมอในการฝึ กซ้ อม (Consistency)
3. การพักผ่อน (Rest)
หลักการฝึ กความคล่ องแคล่ วว่ องไว
ความคล่องแคล่วว่องไวทัว่ ไปและความคล่องแคล่วว่องไวเฉพาะ สามารถเพิ่มได้ ด้วยการ
ฝึ กในส่วนประกอบต่าง ๆ ดังนี ้
1. การร่ ว มงานกัน ของกล้ ามเนื อ้ ต้ อ งพยายามพัฒ นาให้ เกิ ด การร่ วมงานกัน ในการ
เคลื่อนไหวที่เป็ นแบบหนึง่ แบบใดที่จาเป็ นสาหรับกิจกรรมนัน้ ๆ
2. พลังของกล้ ามเนื ้อพลังของกล้ ามเนื ้อนันจะช่
้ วยเพิ่มความคล่องแคล่วว่องไว ถ้ าพลั ง
ของกล้ ามเนื อ้ ไม่ ดี ก ารควบคุม แรงเฉื่ อ ยของร่ า งกายจะเป็ นไปได้ ไ ม่ ดี ตัว อย่ า งเช่ น ในการ
เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ วย่อมต้ องการกาลังขายอย่างมากเพื่อให้ ร่างกายหยุด หรื อเพื่อทาให้ เปลี่ยน
ทิศทางการพุ่งตัวออกไปซึ่งขึ ้นอยู่กับกาลัง (Power) ต้ องอาศัยพลังงาน (Strength) และความเร็ ว
(Speed) ด้ วย
3. เวลาปฏิกิริยา (Reaction Time) เวลาที่ใช้ ในการเคลื่อนไหวที่ตอบสนองต่อการกระตุ้น
มีความสาคัญต่อความคล่องแคล่วว่องไวเช่นการตอบสนองอย่างรวดเร็ ว ในสถานการณ์ทางการ
กีฬาหรื อการเคลื่อนไหวของฝ่ ายตรงข้ าม
4. ความอ่อนตัว (Flexibility) มีการอ่อนตัวในช่วงปกติมีความจาเป็ นในการเคลื่อนไหวได้
อย่างเต็มช่วง จะทาให้ การเคลื่อนไหวที่ดีและมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดียงั เป็ นที่สงสัยว่าการอ่อน
ตัวได้ เกินกว่าปกติ จะทาให้ ความคล่องแคล่วว่องไวเพิ่มขึ ้นหรื อไม่ ถึงแม้ ส่วนประกอบต่าง ๆ ของ
ความคล่องแคล่วว่องไวที่ ได้ กล่าวนี จ้ ะเป็ นพื น้ ฐานของความคล่องแคล่วว่องไวจะทาให้ ความ
คล่อ งแคล่วว่อ งไวเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ แต่ก็ค วรจะตระหนัก ว่าวิธี ที่ ดี ที่ สุดในการที่ จ ะเพิ่ ม ความ
คล่องแคล่วว่องไวเฉพาะก็คือการฝึ กปฏิบตั ิการเคลื่อนไหวนันนั
้ นอย่
้ างถูกต้ องซ ้าแล้ วซ ้าเล่า และ
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ต้ องกระทาด้ วยความเร็ วสูงการที่จะเสริ มสร้ างความคล่องแคล่วว่องไว จะต้ องยึดหลักในการฝึ ก
เพื่อเป็ นพื ้นฐานและจะต้ องฝึ กปฏิบตั กิ ารเคลื่อนไหวนันนั
้ นอย่
้ างถูกต้ องด้ วยความเร็วสูง
ความคล่ องแคล่ วว่ องไว
วิศาล ไหมวิจิตร (2549) กล่าวว่า ความคล่องแคล่วว่องไว หมายถึง ความสามารถของ
ร่างกายในการเปลี่ยนอิริยาบถได้ อย่างรวดเร็ วโดยไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ ้น ซึ่งความคล่องแคล่ว
ว่องไวนี ้จะต้ องอาศัยการควบคุมการประสานงานของระบบประสาทและกล้ ามเนื ้อเป็ นอย่างดี จึง
ทาให้ เกิดความรวดเร็ วและแม่นยาขึ ้นได้ นอกจากนัน้ ยังต้ องอาศัยความแข็งแรงของกล้ ามเนื อ้
ความอ่อนตัวของข้ อต่อ และทักษะในการเคลื่อนไหวเข้ ามาประกอบด้ วย เพราะฉะนันจะมี
้
ความ
คล่องแคล่วว่ องไวได้ นัน้ จะต้ องฝึ ก ฝนตนเองเสมอเพื่ อให้ ก ล้ ามเนื อ้ และระบบประสาทในการ
เตรี ยมพร้ อมและเพิ่มทักษะในการเคลื่อนไหว
ภัทรดล เพชรพลอยนิล (2560) กล่าวว่า ความคล่องแคล่วว่องไวเป็ นการเคลื่ อนไหว
ร่ างกายในการเปลี่ยนแปลงทิศทาง หรื อเปลี่ ยนตาแหน่งได้ อย่างมี ประสิทธิ ภ าพ ไม่ว่าเป็ นการ
ปฏิบตั ิกิจกรรมทัว่ ๆ ไป หรื อการเล่นกีฬาชนิดต่าง ๆ เช่น บาสเกตบอล วอลเล่ย์บอลฟุตบอล เป็ น
ต้ น ในการฝึ กเพื่อพัฒนาความคล่องแคล่วว่องไวนันจะต้
้
องอาศัยหลักการทางสรี ระวิทยาเข้ ามา
เกี่ ยวข้ องด้ วย จึงจะทาให้ ร่างกายมีความของความคล่องแคล่วว่องไวสูงขึน้ ซึ่งประกอบไปด้ วย
ระบบกล้ ามเนื อ้ ระบบประสาท ความสัม พันธ์ ในการท างานของกล้ ามเนื อ้ และระบบประสาท
รวมทังระบบพลั
้
งงานโดยที่ระบบดังกล่าวจะต้ องทางานร่วมกันเป็ นอย่างดี
จุฑาวัฒ น์ กาลังทวี (2560) กล่าวว่า ความคล่องแคล่วว่องไว หมายถึง ความสามารถ
ของร่างกายหรื อส่วนของร่างกายในการเคลื่อนไหวไปได้ อย่างรวดเร็ ว และมีทิศทางแน่นอนโดยไม่
เสียการทรงตัว ต้ องอาศัยการเปลี่ยนทิศทางหรื อเปลี่ยนตาแหน่งของร่างกายด้ วยความรวดเร็วและ
แม่นยา การใช้ กล้ ามเนื ้อของร่างกายอย่างถูกต้ องในกิจกรรมที่เฉพาะเจาะจง
นิพ นธ์ กระมล (2554) กล่าวว่า ความคล่องแคล่วว่องไว หมายถึง ความสามารถของ
ร่างกายในการเคลื่อนที่หรื อการเคลื่อนไหวได้ อย่างอิสระรวดเร็ ว และมีทิศทางตาแหน่งของร่างกาย
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เป็ นการทางานที่ต้องมีความสัมพันธ์ กันของระบบกล้ ามเนื ้อซึ่งทาหน้ าที่
ประสานงานกันได้ อย่างดี มีการตอบสนองที่รวดเร็ วต่อการรับรู้ เช่น การวิ่งกลับตัว การวิ่งเปรี ย้ ว
การวิ่งเก็บของ การเอีย้ วตัวหลบคู่ต่อสู้ในการเล่นกี ฬ าต่าง ๆ หรื อการหลบหลีกอันตรายอันเกิด
ขึ ้นกับตัวเองในการดาเนินชีวิตประจาวัน ซึง่ ความคล่องแคล่วว่องไวเป็ นองค์ประกอบพื ้นฐานอย่าง
หนึ่งของการเคลื่อนไหว ดังนัน้ จึงจาเป็ นต้ องมีการพัฒ นาความสามารถด้ านความคล่องแคล่ว
ว่องไว
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สรุป ความคล่องแคล่วว่องไว คือ การที่มีการเปลี่ยนการเคลื่อนไหวทางด้ านร่ างกายได้
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหว นอกจากนี ้ความคล่องตัว
ยัง มี ป ระโยชน์ ในการเล่น กี ฬ าเนื่ องจากกี ฬ าเป็ น กิ จ กรรมที่ ต้ องอาศัย การเคลื่ อนไหวทางด้ าน
ร่างกาย
ดัง นัน้ จะเห็ น ได้ ว่า ความแคล่ ว คล่ อ งว่อ งไวเป็ นการเคลื่ อ นไหวของร่ า งกายในการ
เปลี่ยนแปลงทิศทางหรื อเปลี่ยนตาแหน่งได้ อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าเป็ นการปฏิบตั ิกิจกรรมทัว่ ๆ
ไป หรื อการเล่นกีฬาชนิดต่าง ๆ เช่น สกี บาสเกตบอล วอลเล่ย์บอล ฟุตบอลและรักบี ้ฟุตบอลเป็ น
ต้ น ในการฝึ กเพื่อพัฒ นาความแคล่วคล่องว่องไวนัน้ จะต้ องอาศัยหลักการทางสรี รวิทยาเข้ ามา
เกี่ ย วข้ อ งด้ วย จึง จะท าให้ ร่างกายมี ค วามแคล่วคล่อ งว่อ งไวสูง ขึน้ ซึ่งประกอบไปด้ ว ย ระบบ
กล้ ามเนือ้ ระบบประสาท ความสัมพันธ์ ในการทางานของกล้ ามเนือ้ และระบบประสาท รวมทัง้
ระบบพลังงาน โดยที่ระบบดังกล่าวจะต้ องทางานร่วมกันได้ เป็ นอย่างดี
ประโชน์ ของความคล่ องแคล่ วว่ องไว
ความคล่องแคล่วว่องไวอาจะเป็ นตัวกาหนดความสามารถของร่างกายในการเคลื่อนไหว
ร่างกายเพื่อเปลี่ยนตาแหน่ง และทิศทางของร่ างกาย ความคล่องแคล่วว่องไวมีความสาคัญต่อ
กิจกรรมกีฬาหลายประเภท เช่น การเล่นแบดมินตัน หรื อฟุตบอล ก็ต้องอาศัยความคล่องแคล่ว
ว่องไวเป็ นพื ้นฐาน ครูพลศึกษาจาเป็ นต้ องอาศัยแบบทดสอบความคล่องแคล่วว่องไวเพื่อวัด และ
จัดลาดับความสามารถของนักเรี ยนในชัน้ ประโยชน์ของความคล่องตัวของบุคคลที่มีตอ่ กิจกรรม
พลศึกษา มีดงั นี ้
1. ใช้ เป็ นองค์ประกอบในการทานายความสามารถการเล่นกี ฬาประเภทต่าง ๆ ได้
เป็ นอย่างเครื่ องมือในการวัดผลสัมฤทธิ์ และให้ คะแนนการพัฒนาความคล่องแคล่วว่องไวอันเป็ น
จุดมุง่ หมายในการสอนแต่ละหน่วย
2. เป็ นส่วนหนึ่งของแบบทดสอบความสามารถทางกลไก และเป็ น ส่วนหนึ่งของ
แบบทดสอบสมรรถภาพ
3. ใช้ เป็ นเครื่ องมือในการวัดผลการเรี ยนการสอน รวมทังวิ
้ ธีสอนของครูพลศึกษา
4. ท าให้ ท ราบระดับ ความคล่อ งแคล่วว่อ งไวของร่ างกายในแต่ล ะระดับ ท าให้ ผ้ ู
ฝึ กสอนสามารถปรับปรุงแบบฝึ ก และกิจกรรมการฝึ กได้ เหมาะสม
5. ใช้ เป็ นพื น้ ฐานในการศึกษาข้ อแตกต่างด้ านสมรรถภาพโดยทั่วไปของนักกี ฬ า
ประเภทต่าง ๆ
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จะเห็นได้ วา่ ความคล่องแคล่วว่องไวนันมี
้ ประโยชน์แก่นกั กีฬา และเป็ นตัวสาคัญที่จะ
ช่วยให้ การเคลื่อนไหวแต่ละบุคคลมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางตาแหน่งได้ อย่างรวดเร็ ว และแม่นยา
(ดวงพร ศรี เหรา, 2555)
การสร้ างโปรแกรมการฝึ กกีฬา
หลักการสร้ างโปรแกรมการฝึ กกีฬาทั่วไป
สิ่งที่สาคัญในการฝึ กของนักกีฬา ที่ผ้ ฝู ึ กสอนจะต้ องมีความรู้ความเข้ าใจมากเป็ นอย่างยิ่ง
เพื่อผลที่เกิดต่อตัวของนักกีฬา และเพิ่อผลที่เกิดต่อการฝึ กซ้ อม ก็คือ หลักการสร้ างโปรแกรมการ
ฝึ กเพื่ อพัฒ นาความสามารถของนักกี ฬาในบรรลุตามจุดมุ่งหมาย จะต้ องคานึงถึงสภาพความ
พร้ อมนักกี ฬาเป็ นสิ่งสาคัญ การสร้ างโปรแกรมการฝึ กให้ ถูกต้ องและเหมาะสมจึงเป็ นสิ่งสาคัญ
เพื่อให้ ตรงกับนักกีฬาในแต่ละประเภท เพื่อให้ นกั กีฬาเกิดการพัฒนาและได้ ประโยชน์อย่างสูงสุด
ศิริรัตน์ หิรัญรัตน์ (2539) กล่าวไว้ ใน พลเอก สุภาสงวน (2558) ถึงองค์ประกอบที่เป็ นพืน้ ฐานใน
การสร้ างโปรแกรมการฝึ กไว้ ดังนี ้
1. กิจกรรมการออกกาลังกาย หรื อชนิดของการฝึ กซ้ อมขึ ้นอยู่กบั จุดมุ่งหมายของ
การฝึ กซ้ อ ม ต้ องสร้ างโปรแกรมให้ ต รงจุด ประสงค์ที่ ต้ องการสร้ าง เช่น การสร้ างโปรแกรมฝึ ก
ความเร็ว ก็จะต้ องเป็ นโปรแกรมที่พฒ
ั นาด้ านความเร็ว
2. ระยะเวลาในการฝึ ก ของแต่ละวันสาหรับนักกีฬา โดยเฉพาะกรี ฑาประเภทลู่
และลาน ควรฝึ ก 1-2 ชัว่ โมง แต่อย่างไรก็ตามจะต้ องคานึงถึงระดับสภาพความพร้ อมของนักกีฬา
เป็ นสิ่งสาคัญ ถ้ าฝึ กมาหรื อนานเกินไปอาจทาให้ ร่างกายทรุดโทรม บาดเจ็บที่กล้ ามเนื ้อ เอ็น ข้ อต่อ
และเกิดความเบื่อหน่ายในการฝึ กซ้ อม ในทางกลับกันการฝึ กซ้ อมที่เหมาะสมกับผู้ฝึกก็สามารถ
พัฒนาทักษะที่ฝึกนันได้
้ ดียิ่งขึ ้น
3. ช่วงเวลาการฝึ กใน 1 สัปดาห์ การฝึ กแต่ละสัปดาห์ ขึ ้นอยู่กบั ระยะเวลาในการ
ฝึ กแต่ละวันและความหนักเบาของกิจกรรม โดยทัว่ ไประยะเวลาในการฝึ กควรเป็ น 3 วันต่อสัปดาห์
แต่ถ้าฝึ ก 2 วันต่อสัปดาห์ ร่างกายเปลี่ยนแปลงไปตามต้ องการได้ เหมือนกันแต่น้อยกว่า 3 สัปดาห์
หรื อถ้ าฝึ กให้ มากขึ ้นเป็ น 4 วันต่อสัปดาห์ อาจเป็ นการสูญเปล่ามากกว่าผลดี
4. ความหนัก-เบาของกิจกรรม การกาหนดความหนัก -เบา ของกิจกรรมที่ฝึกต้ อง
คานึงถึงความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อของบุคคลนัน้ ๆ เพราะกล้ ามเนื ้ออาจล้ าถ้ าได้ รับการฝึ กด้ วย
น ้าหนักมากเกินไป เพราะฉะนันการปรั
้
บปรุ งสมรรถภาพที่ดีก็ควรฝึ กแบบเป็ นช่วงๆ โดยใช้ ความ
หนักใกล้ เคียงกับความสามารถสูงสุดแล้ วพัก หรื อการฝึ กแบบต่อเนื่อง ให้ ฝึกด้ วยความหนัก 60-
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80% ของความสามารถสูงสุดด้ วย ระยะเวลาที่ยาวนานแต่ช้าๆ นอกจากนี ้จะต้ องเริ่ มจากกิจกรรม
ที่ง่ายไปหายาก เบาไปหาหนัก และจากส่วนย่อยไปหาส่วนรวม
5. ระยะเวลาการฝึ กทังโปรแกรม
้
ต้ องคานึงถึงความสามารถของบุ คคลนันๆ
้ และ
ขีดจากัดความสามารถสูงสุดเฉพาะคน ผู้ฝึกสอนไม่ควรจะเร่ งเร้ าให้ นักกี ฬ าเร่ งทาสถิ ติได้ ดีขึน้
เกิ นไป และต้ อ งคานึงเสมอว่าความสามารถของการฝึ กแต่ล ะด้ านแต่ล ะคนใช้ เวลาไม่เท่ากัน
โดยทั่ ว ไปแล้ วการฝึ กในช่ ว งระยะเวลา 4-6 สั ป ดาห์ สั ป ดาห์ ล ะ 3 วั น ก็ จ ะท าให้ เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาในเรื่ องของความแข็งแรงและกาลังเพิ่มขึ ้น
6. ระดับสมรรถภาพของร่างกายก่อนการฝึ ก เป็ นสิ่งที่ชี ้ให้ เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง
ได้ เป็ นอย่างดี การทดสอบสมรรถภาพทางกายก่อนการฝึ ก จึงเป็ นสิ่งจาเป็ นเพราะจะเปรี ยบเทียบ
ได้ ดีว่าดีขึ ้นมากน้ อยเพียงใด ในลักษณะเดียวกัน จาเป็ นต้ องมีการทดสอบเบื ้องต้ นก่อนการเขียน
โปรแกรมว่าความสามารถของนักกีฬาอยูใ่ นระดับใดจากนันปรั
้ บเปลี่ยนในระยะสัปดาห์ที่ 2,3 หรื อ
4 สัปดาห์ ภายหลังเริ่ มโปรแกรม นอกจากนี ้ การทดสอบความสามารถของนักกีฬาในแต่ละช่วง
ของการฝึ กก็เป็ นสิ่งที่จาเป็ นเช่นเดียวกัน เพราะจะเป็ นข้ อมูลสาหรับการปรับเพิ่มโปรแกรมการฝึ ก
ให้ มีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของระดับความสามรถของนักกีฬาให้ มากขึ ้นต่อไป
พลเอก สุภ าสงวน (2558) กล่าวไว้ ว่า ถ้ าโปรแกรมการฝึ กที่ ได้ สร้ างขึน้ มาถูกต้ องตาม
หลักของการฝึ กและมีความเหมาะสมกับระดับความสามารถของนักกี ฬาแล้ ว ขันตอนในการน
้
า
โปรแกรมดังกล่าวไปใช้ ก็เป็ นสิ่งที่จาเป็ นเช่นเดียวกัน โดยมีทงหมด
ั้
8 ขันตอน
้
คือ
1. การอบอุ่นร่ างกาย จะมีทงแบบทั
ั้
่วไปและแบบเฉพาะเจาะจงของทักษะกีฬา ผล
ของการอบอุน่ ร่างกายจะทาให้ อณ
ุ หภูมิของร่างกายเพิ่มขึ ้น ให้ ถึงจุดที่นกั กีฬามีความพร้ อมต่อการ
แข่งขัน มากที่ สุด และพยายามให้ จุด ความพร้ อมดังกล่าวอยู่ก่อนการแข่งขันประมาณ 5 นาที
จากนันต้
้ องรักษาความพร้ อมดังกล่าวจนถึงเวลาแข่งขัน อาจใส่เสื ้อคลุมหรื อเคลื่อนไหวร่ างกาย
เบาๆ ระยะเวลาการอบอุ่นร่างกายของนักกีฬาจะต้ องขึ ้นอยู่กับความพร้ อมของร่างกาย ผู้ฝึกสอน
ไม่ควรกาหนดเวลาในการอบอุน่ ร่างกายให้ นกั กีฬาแต่ละคน ควรให้ นกั กีฬาอบอุน่ ร่างกายจนถึงจุด
ที่นกั กีฬาพร้ อมในการฝึ กหรื อแข่งขันมากที่สดุ
2. การยืดกล้ ามเนื ้อ หลังการอบอุ่นร่างกาย จาเป็ นอย่างยิ่งที่ต้องมีการยืดเหยียด
กล้ ามเนื อ้ ในส่วนที่จ ะใช้ งาน ซึ่งมี ประโยชน์ ในการป้องกันการบาดเจ็บ ที่อาจจะเกิ ดขึน้ หรื อใช้
คลายความปวดเมื่อยหลังการฝึ ก วิธียืดกล้ ามเนื ้อต้ องจัดท่าทางให้ ถูกต้ อง หยุดนิ่งในจุดที่ต้องการ
ประมาณ 5-20 วินาที และทาซา้ หลายๆครัง้ การยืดกล้ ามเนือ้ จะต้ องเริ่ ม จากอยู่กับที่ไปหาการ
เคลื่ อนที่โดยให้ เหมาะสมกับประเภทกี ฬา เป็ นผลให้ การทางานประสานสัมพันธ์ ระหว่างระบบ
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ประสาทกับกล้ ามเนื ้อทางานได้ ดีขึ ้น สาหรับการแข่งขันหากไม่มีเวลามาก การยืดกล้ ามเนื ้อแบบ
อยูก่ บั ที่อาจไม่จาเป็ น แต่การยืดกล้ ามเนื ้อแบบเคลื่อนที่เป็ นสิ่งจาเป็ นอย่างมาก
3. การฝึ กทักษะพื ้นฐาน คือ การฝึ กทักษะพื ้นฐานที่เหมาะสมกับกีฬานันๆ
้ จะต้ อง
ฝึ กจากง่ายไปหายาก เบาไปหาหนัก ทักษะย่อยไปหาทักษะรวม การฝึ กดังกล่าวจะทาให้ ระบบ
ประสาทสัง่ งานได้ ดีขึ ้น เพื่อเตรี ยมพร้ อมกับการฝึ กขันต่
้ อไป
4. การฝึ กทักษะเฉพาะ เป็ นการฝึ กทักษะให้ ตอ่ เนื่องและสมบูรณ์
5. โปรแกรมการฝึ กซ้ อมในขันนี
้ ้ จะดาเนินการได้ ต่อเมื่อดาเนินการตามข้ อ 1-4
มาแล้ ว การฝึ กมี 4 แบบ คือ
5.1 แอโรบิก คือ การออกกาลังกายที่ กระตุ้นให้ ร่ างกายสร้ างพลังงาน
แบบให้ ออกซิเจน เช่น การฝึ กแบบเป็ นช่วง
5.2 แอนแอโรบิก คื อ การออกแรงในช่วงสัน้ ๆ กี ฬ าจะใช้ พ ลัง งานที่ มี
สารองในกล้ ามเนื ้ออยูแ่ ล้ ว เช่น การฝึ กแบบวงจร
5.3 สปี ด คือ การที่สามารถเอาชนะแรงต้ านทานด้ วยความเร็ว ขึ ้นอยู่กับ
พลังของกล้ ามเนื อ้ การฝึ กความเร็ วต้ องเพิ่มกาลังกล้ ามเนือ้ โดยเฉพาะกาลังเคลื่อนที่และการ
เคลื่อนที่โดยใช้ ความเร็วสูงสุด เช่น การวิ่งระยะทาง 30 เมตร หรื อการยกน ้าหนัก
5.4 ทั ก ษะ คื อ การฝึ กทั ก ษะในกี ฬ านั น้ ๆ ควรให้ นั ก กี ฬ ารู้ จั ก การ
ประยุกต์ใช้ ทกั ษะต่างๆ ในทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ ้นในการแข่งขัน โดยเริ่ มจากง่ายาไปหายากและ
จากทักษย่อยไปหาทักษะรวม และควรทาซ ้าบ่อยๆ ในท่าที่ให้ ผลดีที่สดุ ในการฝึ กกีฬาหากมีการ
ฝึ กหลายแบบ ผู้ฝึ กสอนควรจัดล าดับขัน้ ตอนของการฝึ กให้ ดี คือ ควรจะฝึ ก ทักษะก่อนเพราะ
ร่างกายยังไม่เกิดความล้ า ทาให้ การฝึ กทักษะได้ ผลดีจากนันจึ
้ งฝึ กความเร็ ว ดังนันล
้ าดับขันตอน
้
ของการฝึ กจึงเป็ นสิ่งที่ผ้ ฝู ึ กสอนควรคานึง
6. การฝึ กความเร็ วแบบอดทน ทาให้ ร่างกายสามารถทนต่อสถาพการทางานใน
ลักษณะนันๆ
้ ได้ นานที่สุด เช่น สามารถทาเวลาในการวิ่ง 100 เมตร เป็ นต้ น ข้ อควรคานึงของการ
ฝึ กความเร็วแบบอดทนคือ ไม่ควรใช้ ความหนักของงานมากเกินไป
7. การฝึ กความแข็งแรง คือ การเสริ มสร้ างความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อเฉพาะส่วน
โดยใช้ มือเปล่าหรื ออุปกรณ์อื่นประกอบ เช่น การฝึ กยกน ้าหนัก เป็ นต้ น
8. การคลายกล้ ามเนื ้อ เป็ นขันตอนที
้
่จาเป็ นเพื่อช่วยให้ ระบบไหลเวียนโลหิตและ
ระบบหายใจของร่างกายกลับสู่สภาวะปกติเร็วขึ ้น การฝึ กซ้ อมเป็ นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ที่
มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนัน้ ผู้ฝึกสอนควรมีการศึกษา ติดตามความเคลื่อนไหวและ
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ความก้ าวหน้ าทางทฏษฎีและข้ อค้ นพบใหม่ๆทางวิทยาศาสตร์ การกีฬา เพื่อจะได้ นาไปประยุกต์ใช้
ให้ เกิดกับนักกีฬาต่อไป
จากการศึก ษาสรุ ป ได้ ว่า การสร้ างโปรแกรมที่ เหมาะสมกับ นัก กี ฬ านัน้ ต้ อ ง
คานึงถึงองค์ประกอบต่างๆ ทังประเภทของกี
้
ฬา ระดับทักษะความสามารถของนักกีฬา และต้ อง
ทาการอบอุ่นร่างกายก่อนทุกครัง้ ก่อนการฝึ ก และจะต้ องคลายกล้ ามเนื ้อหลังการฝึ ก เพื่อป้องกัน
นักกีฬาไม่ให้ เกิดการเมื่อยล้ า และอาการบาดเจ็บ
การสร้ างโปรแกรมการฝึ กวิ่งรู ปแบบตัว Z และตัว S
นิพนธ์ กระมล (2554) กล่าวถึงโปรแกรมการฝึ กวิ่งรูปแบบตัว Z และโปรแกรมการฝึ กวิ่ง
รูปแบบตัว S ของ วิศาล ไหมจิตร (2549) ไว้ ดงั นี ้
ฝึ กวิ่งรู ปแบบตัว Z (Z Pattern Run)
จุด ประสงค์ ข องการฝึ ก รู ป แบบตัว Z สร้ างโดย (วิ ศ าล ไหมวิ จิ ต ร, 2549) ซึ่ ง ได้
เสนอแนะไว้ ว่า สามารถปรั บ เปลี่ ย นได้ ต ามความเหมาะสมตามสภาพของสถานที่ ผู้วิ จัย ได้
ปรับเปลี่ยนจากรูปแบบเดิม ซึ่งจานวน 6 หลัก เรี ยงขนานและสลับห่างกัน มีระยะห่างระหว่างหลัก
ในแนวเส้ นตรงเดียวกัน 3-4 หลา และระยะห่างของหลักระหว่างแนวเส้ นขนาน 7-10 หลา นามา
ทดลองกับกลุ่มประชาชน ซึ่งมีคณ
ุ สมบัติเช่นเดียวกันกับกลุ่มตัวอย่างแล้ วปรับเปลี่ยนให้ มีจานวน
6 หลัก ระยะห่างในแนวเส้ นตรงเดียวกัน 5 เมตรระยะห่างในแนวขนาน 3 เมตร ระยะทางรวม 40
เมตร ใช้ ฝึ กวิ่งเพื่ อเพิ่มความสามาในการเปลี่ ยนทิศทางหรื อตาแหน่งอย่างรวดเร็ วเช่นเดียวกับ
รูปแบบตัว S แบบฝึ กนี ้สามารถขยายระยะทางการฝึ กให้ ยาวขึ ้นหรื อลดระยะทางให้ สนลงได้
ั้
ตาม
เหมาะสม การฝึ กต้ องเน้ นให้ นกั กีฬาปฏิบตั ิอย่างถูกต้ อง และได้ ผลอย่างแท้ จริงในแท้ จริงในขณะที่
กาลังเคลื่อนไหวโดยใช้ ได้ อย่างเต็มที่ การฝึ กจะเป็ นการลดตาแหน่งของจุดศูนย์ถ่วง (Center of
Gravity: CG) ให้ ต่าลง โดยพยายามให้ สะโพกลดระดับต่าลงและควบคุมการทรงตัวของร่างกาย
ให้ สมดุลในขณะวิ่งเข้ าสูห่ ลัก เมื่ออ้ อมหลักแล้ วเปลี่ยนทิศทางวิ่งไปสู่อีกหลักหนึง่ โดยเพิ่มความเร็ ว
ได้ อย่างเต็มที่ ดังแผนภาพขนาดสนามและเส้ นทางการฝึ ก
วิธีฝึกวิ่งรู ปแบบตัว S (S Pattern Run)
คือได้ นารู ปแบบการฝึ กวิ่งที่มีลักษณะคล้ ายรู ปตัว S โดย(วิศาล ไหมวิจิตร. 2549)
ซึ่งได้ เสนอแนะไว้ ว่าสามาปรับเปลี่ ยนได้ ต ามความเหมาะสมตามสภาพของสถานที่ ผู้วิจัยได้
ปรับเปลี่ยนจากรูปแบบเดิม ซึ่งจานวน 6 หลัก เรี ยงขนานและสลับห่างกัน มีระยะห่างระหว่างหลัก
ในแนวเส้ นตรงเดียวกัน 3-4 หลา และระยะห่างของหลักระหว่างแนวเส้ นขนาน 7-10 หลา นามา
ทดลองกับกลุ่มประชาชน ซึ่งมีคณ
ุ สมบัติเช่นเดียวกันกับกลุ่มตัวอย่างแล้ วปรับเปลี่ยนให้ มีจานวน
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6 หลัก ระยะห่างในแนวเส้ นตรงเดียวกัน 5 เมตรระยะห่างในแนวขนาน 3 เมตร ระยะทางรวม 40
เมตร ใช้ ฝึกวิ่งเพื่อเพิ่มความสามาในการเปลี่ยนทิศทางหรื อตาแหน่งอย่างรวดเร็ วและได้ ผลอย่าง
แท้ จริ งในแท้ จริ งในขณะที่กาลังเคลื่อนไหวโดยใช้ ได้ อย่างเต็มที่ การฝึ กจะเป็ นการลดตาแหน่งของ
จุดศูนย์ถ่วง (Center of Gravity: CG) ให้ ต่าลง โดยพยายามให้ สะโพกลดระดับต่าลงและควบคุม
การทรงตัวของร่ างกายให้ สมดุลในขณะวิ่งเข้ าสู่หลัก เมื่ออ้ อมหลักแล้ วเปลี่ยนทิศทางวิ่งไปสู่อีก
หลักหนึง่ โดยเพิ่มความเร็วได้ อย่างเต็มที่ ดังแผนภาพขนาดสนามและเส้ นทางการฝึ ก
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
งานวิจัยในประเทศ
วิศ าล ไหมวิจิ ต ร (2549: บทคัด ย่อ ) ได้ ศึก ษาและเปรี ย บเที ย บผลของการฝึ ก วิ่ ง
รู ป แบบตัว Z และตัว S ที่ มี ต่อความคล่อ งแคล่วว่อ งไวของนักฟุต ซอลหญิ ง กลุ่ม ตัวอย่างเป็ น
นักกีฬาฟุตซอลหญิง ทีมชาติไทยปี 2548 จานวน 20 คน แบ่งกลุม่ ตัวอย่างออกเป็ น 3 กลุม่ โดยวิธี
สุ่ม กลุ่มตัวอย่างเข้ ากลุ่ม (Randomly Assignment) คือกลุ่มควบคุมจานวน 6 คน ฝึ กโปแกรมฟุต
ซอลอย่างเดียว กลุ่มทดลองที่ 1 จานวน 7 คน ฝึ กโปรแกรมการวิ่งรูปแบบตัว S และกลุ่มทดลอง ที่
2 จานวน 7 คน ฝึ กโปรแกรมวิ่งรูปแบบตัว Z โดยใช้ ระยะเวลาการฝึ ก 8 สัปดาห์ ๆ ละ 3 วัน และ
ทาการทดสอบความคล่องแคล่วว่องไวโดยใช้ Linois Agility test ก่อนการฝึ ก หลังการฝึ กสัปดาห์ที่
4 และหลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 8 นาข้ อมูลที่ได้ มาหาค่าเฉลี่ยค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์
ความแปรปรวนและเปรี ยบเทียบรายคูโ่ ดยวิธีของ Tukey วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว แบบ
วัดซ้ า และเปรี ยบเทียบรายคูโ่ ดยวิธีของ Bonferroni ผลการวิจยั พบว่า ภายหลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 4
และหลัง การฝึ กสัป ดาห์ ที่ 8 การทดสอบค่าเฉลี่ ยความคล่อ งแคล่วว่องไวของนัก กี ฬ าฟุต ซอล
ระหว่างกลุม่ ควบคุม กลุ่มทดลองที่ 1 และกลุม่ ทดลองที่ 2 แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ตามลาดับ และทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่โดยวิธีของ Tukey พบว่าทัง้ 3 กลุ่ม มี
ความแตกต่างเป็ นรายคู่เหมื อนกัน คือ ระหว่างกลุ่ม ควบคุม และกลุ่ม ทดลองที่ 1 ระหว่างกลุ่ม
ควบคุมและกลุ่มทดลองที่ 2 ระหว่างกลุ่มทดลองที่ 1 และกลุ่มทดลองที่ 2 อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และค่าเฉลี่ยของความคล่องแคล่วว่องไว ภายในของกลุ่มควบคุมกลุ่มทดลองที่ 1
และกลุ่มทดลองที่ 2 มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ .05 และทดสอบความ
แตกต่างเป็ นรายคู่ โดยวิธีของ Bonferoni พบว่าทัง้ 3 กลุ่ม มีความแตกต่างเป็ นรายคู่เหมือนกัน
คือ ระหว่างก่อนการฝึ กและหลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 4 ระหว่างก่อนการฝึ กและหลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 8
ระหว่างการฝึ กหลังสัปดาห์ที่ 4 และหลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 8 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
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ทวิ ช ไกลถิ่ น (2552: บทคัด ย่ อ ) ได้ ท าการศึ ก ษาจุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ ศึ ก ษา และ
เปรี ยบเทียบผลการฝึ กแบบผสมผสานที่มีตอ่ ความเร็ วและความคล่องแคล่วว่องไวของนักฟุตบอล
กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักกีฬาฟุตบอลชายทีมมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จานวน 20 คน แบ่งเป็ นกลุ่ม
ทดลอง 10 คน และกลุ่ม ควบคุม 10 คน อายุระหว่าง 19-23 ปี ได้ ม าโดยการเลือกแบบเจาะจง
กลุม่ ควบคุมฝึ กซ้ อมกีฬาฟุตบอลตามปกติและกลุม่ ทดลองฝึ กโปรแกรมการฝึ กแบบผสมผสานและ
ฝึ กซ้ อมกีฬาฟุตบอลตามปกติ โดยใช้ ระยะเวลาในการฝึ ก 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 วัน ผลการวิจยั
พบว่า
1. ผลการทดสอบค่าเฉลี่ยเวลาการทดสอบวิ่งเร็ ว 50 เมตร (50-Meters Sprint)
ของกลุ่ม ควบคุม ก่อนการฝึ ก หลังการฝึ ก 4 สัปดาห์ และหลังการฝึ ก 8 สัปดาห์ คือ 7.40 วินาที
7.19 วินาที และ 7.15 วินาทีตามลาดับ และกลุ่มทดลอง ก่อนการฝึ กหลังการฝึ ก 4 สัปดาห์ และ
หลังการฝึ ก 8 สัปดาห์ คือ 7.40 วินาที 7.18 วินาที และ7.08 วินาที ตามลาดับและผลการทดสอบ
ค่าเฉลี่ ยเวลาการทดสอบวิ่ง 40 หลา (40 Yards Technical test) ของกลุ่ม ควบคุม ก่ อนการฝึ ก
หลังการฝึ ก 4 สัปดาห์ และหลังการฝึ ก 8 สัปดาห์ คือ 10.44วินาที 10.55 วินาที และ 10.12 วินาที
ตามลาดับ และกลุ่ม ทดลอง ก่อนการฝึ กหลังการฝึ ก 4 สัปดาห์ และหลังการฝึ ก 8 สัปดาห์ คือ
10.50 วินาที 10.36 วินาที และ 9.83 วินาที ตามลาดับ
2. ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยเวลาการทดสอบความเร็ ว 50 เมตร (50-Meters
Sprint) ของกลุ่มควบคุม และกลุ่มทดลองพบว่า ก่อนการฝึ ก และหลังการฝึ ก 4 สัปดาห์ แตกต่าง
กันอย่างมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ .05 และหลัง การฝึ ก 8 สัป ดาห์ และผลการเปรี ย บเที ย บ
ค่าเฉลี่ยเวลาการทดสอบความคล่องแคล่วว่องไว 40 หลา (40 Yards Technical test) ของกลุ่ม
ควบคุม และกลุ่ม ทดลองพบว่า ก่ อ นการฝึ ก และหลัง การฝึ ก 4 สัป ดาห์ แตกต่า งกัน อย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 และหลังการฝึ ก 8 สัปดาห์ มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิตทิ ี่ระดับ .05 มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
3. ค่า เฉลี่ ย เวลาการทดสอบความเร็ ว 50 เมตร (50-Meters Sprint) และการ
ทดสอบความคล่อ งแคล่วว่อ งไว 40 หลา (40 Yards Technical test) ก่ อนการฝึ ก หลังการฝึ ก
สัปดาห์ที่ 4 และหลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 8 ของกลุม่ ควบคุม มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ ที่ระดับ .05
4. ค่า เฉลี่ ย เวลาการทดสอบความเร็ ว 50 เมตร (50-Meters Sprint) และการ
ทดสอบความคล่องแคล่วว่องไว 40 หลา (40 Yards Technical test) ก่อนการฝึ ก หลังการฝึ ก 4
สัปดาห์ หลังการฝึ ก 8 สัปดาห์ ของกลุ่มทดลองมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
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ระดับ .05 และเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็ นรายคู่ พบว่า หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 4
และสัปดาห์ที่ 8 มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
จุฑาวัฒน์ กาลังทวี (2560: บทคัดย่อ) การวิจยั นี ้ทาการศึกษาผลของการฝึ ก เอส เอ
คิว ที่มีต่อความคล่องแคล่วว่องไวของนักกี ฬาแบดมินตัน ก่อนและหลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 2, 4, 6
และ 8 กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ เป็ นนักกีฬาแบดมินตันของมหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
จานวน 30 คน ซึ่งได้ ดายการเลือกแบบเจาะจง แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ได้ รับ
การฝึ กรูปแบบ เอส เอ คิว ควบคู่ไปกับการฝึ กแบดมินตันตามปกติ จานวน 15 คน (กลุ่มทดลอง)
และกลุม่ ที่ได้ รับการฝึ กแบดมินตัน จานวน 15 คน (กลุม่ ควบคุม) ใช้ ระยะเวลาในการฝึ ก 8 สัปดาห์
ๆ ละ 3 วัน เก็บข้ อมูลโดยการทดสอบความคล่องแคล่วว่องไวแบบเข็มทิศ ก่อนการฝึ ก หลังการฝึ ก
สัปดาห์ที่ 2, 4, 6 และ 8 นาผลที่ได้ มาวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวชนิดวัดซ ้า และทดสอบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็ นรายคูข่ องบอนเฟอร์ โรนี่ ผลการวิจยั พบว่า
1. การฝึ กแบดมิ นตันควบคู่กับการฝึ กรู ป แบบ เอส เอ คิว ทาให้ กลุ่ม ทดลองมี
ความคล่ อ งแคล่ ว ว่ อ งไวหลัง การฝึ ก สัป ดาห์ ที่ 6 และ 8 กับ ก่ อ นการฝึ ก แตกต่า งกัน อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
2. การฝึ กแบดมินตันตามปกติ ทาให้ กลุม่ ควบคุม มีความคล่องแคล่วว่องไว หลัง
การฝึ กสัปดาห์ที่ 8 กับก่อนการฝึ ก แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
3. หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 8 กลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมมีความคล่องแคล่วว่องไว
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ศศิ ป ระภา ทองเงิ น (2558: บทคัด ย่ อ ) การวิ จัย นี ท้ าการศึ ก ษาผลของการฝึ ก
เคลื่อนไหวร่างกายด้ วยบันไดลิงประยุกต์พร้ อมจังหวะที่มีต่อความคล่องแคล่วว่องไวของนักเรี ยน
ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนที่กาลังเรี ยนในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2558
ของโรงเรี ยนแห่งหนึ่ง จานวน 60 คน ได้ มาโดยการเลือกแบบเจาะจง จากนัน้ แบ่งกลุ่มตัวอย่าง
ออกเป็ น 3 กลุ่ม ๆ ละ 20 คน ด้ วยวิธีจบั คูเ่ ป็ นกลุ่ม ประกอบด้ วยกลุ่มทดลอง 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ฝึ ก
เคลื่อนไหวร่ างกายด้ วยบันไดลิงประยุกต์ กลุ่มที่ 2 ฝึ กเคลื่อนไหวร่ างกายด้ วยบันไดลิงประยุกต์
พร้ อมจังหวะ และกลุ่มควบคุมทากิจกรรมตามความสนใจ เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ประกอบด้ วย
โปรแกรมการฝึ กเคลื่ อนไหวร่ างกายด้ วยบันไดลิงแบบประยุกต์ มี ค่าความเที่ ยงตรงเชิ งเนื อ้ หา
เท่ากับ .98 โปรแกรมการฝึ กเคลื่ อนไหวร่ างกายด้ วยบันไดลิงประยุกต์พ ร้ อมจังหวะมี ค่าความ
เที่ ยงตรงเชิ งเนื อ้ หา เท่ากับ .96 และแบบทดสอบความคล่อ งแคล่วว่อ งไวของอิ ลลิ น อยส์ เป็ น
แบบทดสอบมาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความ
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แปรปรวนแบบทางเดียว วิเคราะห์ ความแปรปรวนแบบทางเดียวและสองทางชนิ ดวัดซ า้ และ
ทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคูโ่ ดยวิธีของบอนเฟอโรนี ผลการวิจยั พบว่า
1. ผลของการฝึ ก ระยะก่ อ นการฝึ ก หลัง การฝึ ก สั ป ดาห์ ที่ 4 และหลังการฝึ ก
สัปดาห์ ที่ 8 กลุ่ม ทดลองที่ 1 และกลุ่ม ทดลองที่ 2 มี ความคล่องแคล่วว่องไวดีกว่ากลุ่ม ควบคุม
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
2. กลุ่มทดลองที่ 1 และ กลุ่มทดลองที่ 2 มีความคล่องแคล่วว่องไวหลังการฝึ ก
สัปดาห์ ที่ 8 ดีกว่าหลัง การฝึ กสัปดาห์ ที่ 4 และความคล่องแคล่วว่องไวหลังการฝึ กสัป ดาห์ ที่ 4
ดีกว่าก่อนการฝึ กอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนในกลุ่มควบคุมมีความคล่องแคล่ว
ว่องไวก่อนการฝึ กและหลังการฝึ กไม่แตกต่างกัน
3. ผลการฝึ กด้ วยรูปแบบการฝึ กที่แตกต่างกัน ส่งผลให้ มีค วามคล่องแคล่วว่องไว
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพบว่าปฏิสมั พันธ์ ของระยะเวลาในการฝึ ก
และรูปแบบการฝึ กหากยิ่งฝึ กจะยิ่งทาให้ มีความคล่องแคล่วว่องไวที่เพิ่มขึ ้น โดยเฉพาะการฝึ กด้ วย
บันไดลิงแบบประยุกต์พร้ อมจังหวะจะมีแนวโน้ มที่จะมีผลทดสอบที่ดีขึ ้นกว่ากลุม่ ทดลองอื่น
งานวิจัยต่ างประเทศ
ฮิ ม านิ สุ ด (Himani Sood. 2013) ศึ ก ษาเรื่ อ งความสั ม พั น ธ์ ท างกายภาพและ
ประสิทธิภาพการทางานของความคล่องแคล่วว่องไวในการเล่ นเทนนิส 30 ผู้เข้ าร่วมได้ รับคัดเลือก
จากทีมเทนนิสท้ องถิ่น และสโมสรในอีทากานิวยอร์ ก ผู้เข้ าร่ วมอายุอยู่ในช่วง 18 ถึง 39 ปี (M =
22.7, SD = 5.8) ผู้เข้ าร่วมดาเนินการฝึ กความคล่องแคล่วว่องไวในการทดสอบที่ 505 การทดสอบ
กระโดดในแนวตัง้ และปฏิกิริยาเวลาทดสอบในห้ องปฏิ บตั ิการชีวะกลศาสตร์ ที่วิทยาลัยอิทากา
ข้ อมูลผู้เข้ าร่วมได้ แก่ อายุ ความสูง เพศ ปี และการฝึ กอบรมกีฬาเฉพาะ และค่าดัชนีมวลกายที่ถกู
บันทึกไว้ สาหรับแต่ละของบุคคลก่อนที่จะมีการทดสอบความสัมพันธ์ เพียสัน ถูกนามาใช้ ในการ
ประเมินความสาพันธ์ ระหว่างดัชนีมวลกายปี ของการเล่นกีฬาการฝึ กอบรมเฉพาะเวลาปฏิกิริยา
และความคล่องแคล่วว่องไว t-test และความคล่องแคล่วว่องไวในการทดสอบที่ 505 นอกจากนี ้ยัง
วิเคราะห์ เสร็ จ สิ น้ ไปตรวจสอบความแข็งแรงของการท านายของตัวแปลที่ เลื อกส าหรับ ความ
คล่องแคล่วว่องไวและยังความแข็งแรงของการคาดการณ์สาหรับตัวแปลทัง้ หมดรวมกัน
ผลการวิจยั พบว่าความ สัมพันธ์เชิงรบอย่างมีนยั ยะสาคัญและอยูร่ ะหว่างอานาจ
และความคล่องตัว t-test (r = -0.58, p < .01) และการใช้ พลังงานของปี และการฝึ กอบรม (r = 0.40, p < 0.05) ความสัมพันธ์ระหว่างอานาจและความคล่องตัวในการทดสอบที่ 505 เดินเข้ ามา
อย่างมีนัยสาคัญ (r = 0.30, p = 0.057) นอกจากนีค้ วามสัมพันธ์ เชิงบวกและมีความสาคัญแต่
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อ่อนแออยู่ระหว่างค่าดัชนีมวลกายและความคล่องแคล่วว่องไวในการทดสอบที่ 505 (r = 0.39, p
< 0.05) น่าแปลกที่ไม่มีความสัมพันธ์อยู่ระหว่างตัวแปรอื่น ๆ การวิเคราะห์การทดถอยเปิ ดเผยว่า
ดัชนีมวลกายปี ของการฝึ กอบรม PPO และเวลาการเกิดปฏิกิริยาที่ดีที่สดุ ความคล่องแคล่วว่องไวที่
คาดการณ์ ส าหรั บ ทัง้ ความคล่ อ งแคล่ ว ว่ อ งไวในการทดสอบที่ 505 (R2 = 0.48) และความ
คล่องตัว t-test (R2 = 0.64)
โจวาโนวิค เอ็ ม และคนอื่ น ๆ (Mario Jovanovic, 2012) ได้ ท าการศึก ษาวิจัย เพื่ อ
ประเมินผลของวิธีการฝึ กความเร็ ว ความคล่องแคล่ วว่องไวและความไว (SAQ) ที่มีต่อพละกาลัง
ในการปฏิบตั ิของนักกีฬาฟุตบอลชันน
้ า นักฟุตบอลได้ รับการมอบหมายโดยการวิธีการสุม่ ออกเป็ น
2 กลุ่ม กลุม่ ทดลองจานวน 50 คน และกลุ่มควบคุมจานวน 50 คน โดยการสุม่ อย่างง่ายพละกาลัง
ในการปฏิ บัติไ ด้ รับ การประเมิ น โดยแบบทดสอบความว่อ งไว การกระโดดไกลระยะ 5 เมตร
ทดสอบการเพิ่ม ความเร็ วด้ วยการกระโดดไกลระยะ 10 เมตร ทดสอบความเร็ วสูงสุด ด้ วยการ
กระโดดไกลระยะ 20 และ 30 เมตรไปพร้ อมกับการเพิ่มความเร็วทดสอบด้ วยการกระโดดแบบบอส
โก สควอท และเคาเตอร์ มูฟ เมนต์ (CMJ) การกระโดด CMJ ที่ ม ากที่ สุด และการกระโดดอย่ าง
ต่อเนื่องด้ วยขาที่แยกออกจากกัน การทดสอบในกระบวนเริ่มแรกเกิดขึ ้นในช่วงเริ่ มต้ นของฤดูกาล
แข่งขัน โปรแกรมการฝึ ก SQR เป็ นพิเศษระยะเวลา 8 สัปดาห์ถกู นามาใช้ หลังจากการทดสอบครัง้
สุดท้ ายเกิดขึ ้น ผลของการวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทาง ชี ้ให้ เห็นว่าส่งผลต่อการพัฒนาความ
ว่องไวอย่างมีนยั สาคัญในการกระโดดไกล (p , 0.05) ในระยะ 5 เมตร (1.43 กับ 1.39 วินาที) และ
ในระยะ 10 เมตร (2.15 กับ 2.07 วินาที) และยังช่วยปรับปรุงพละกาลังการกระโดดแบบเคาเตอร์
มู ฟ เมนท์ (44.04 กับ 4.48 ซ.ม.) และการกระโดดต่อ เนื่ อ ง(41.08 กับ 41.39 ซ.ม.) ที่ ท าการ
กระโดดแยกขาจากกัน โปรแกรมการฝึ ก SAQ แสดงให้ เห็นว่าโปรแกรมการฝึ ก SAQ ส่งผลต่อการ
เพิ่มสมรรถภาพด้ านพละกาลังให้ ดีขึ ้นในกลุ่มนักฟุตบอลอายุน้อย หากปราศจากการวางแผนการ
ในการฝึ ก SAQ อย่างเหมาะสม นักฟุตบอลอาจจะมีสมรรถภาพด้ านพละกาลังที่ไม่เพี ยงพอใน
ระหว่างที่กาลังอยูใ่ นฤดูกาลแข่งขัน
ยั ง , แมคโดเวล และสคาร์ เ ลท (Young, 2001) ได้ ท าการศึ ก ษาเรื่ อ ง “ความ
เฉพาะเจาะจงของวิธีการฝึ กวิ่งระยะสัน้ ด้ วยความเร็ วสูงสุ ดและความคล่องแคล่วว่องไว ” เพื่ อ
กาหนดว่าถ้ าการฝึ ก วิ่ง ระยะสัน้ ด้ ว ยความเร็ วสูง สุด ได้ เปลี่ ยนเป็ น การทดสอบความสามารถ
ทางด้ านความคล่องแคล่วว่องไวที่เกี่ยวข้ องกับความซับซ้ อนในการเปลี่ยนแปลงทิศทางหลาย ๆ
ทิศทาง และถ้ าการฝึ กความคล่องแคล่วว่องไวเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเร็ วในการวิ่งระยะสันด้
้ วย
ความเร็ วสูงสุดในการวิ่งตรงไปข้ างหน้ า โดยใช้ ผ้ ชู ายจานวน 36 คน เป็ นผู้ทดสอบด้ วยการวิ่งไป
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ข้ างหน้ าด้ วยความเร็วสูงสุดในระยะ 30 เมตร และทดสอบความคล่องแคล่วว่องไวด้ วยการเปลี่ยน
ทิศทางที่มุมต่าง ๆ กัน 2-5 ทิศทาง โดยทาการฝึ ก 2 ครัง้ ต่อสัปดาห์ เป็ นเวลา 6 สัปดาห์ใช้ การวิ่ง
ทางตรงด้ วยความเร็ ว สูง สุด ในระยะ 20-40 เมตร (ฝึ ก ความเร็ ว ) หรื อ 20-40 เมตรเปลี่ ย นทิ ศ
ทางการวิ่ง (ฝึ กความคล่องแคล่วว่องไว) ผลการศึกษาพบว่า ในการปรับปรุงการวิ่งระยะสันด้
้ วย
ความเร็ วสูงสุดในทางตรงไปข้ างหน้ ามีนัยสาคัญ แต่ มีข้อจากัดในการทดสอบความคล่องแคล่ว
ว่องไว โดยทัว่ ไปความคล่องแคล่วว่องไวที่ซบั ซ้ อนมากกว่า อย่างน้ อยย้ ายจากการฝึ กความเร็ วไปสู่
ความคล่องแคล่วว่องไวในทางตรงกันข้ ามผลลัพธ์ในการปรับปรุงอย่างมีนยั สาคัญในการทดสอบ
การเปลี่ยนแปลงทิศทางแต่การปรับปรุงไม่มีนยั สาคัญในการทดสอบการเปลี่ยนแปลงทิศทางแต่
การปรับปรุ งไม่มีนัยสาคัญ ในความสามารถในการวิ่งระยะสันด้
้ วยความเร็ วสูงสุดในทางตรงไป
ข้ า งหน้ า ซึ่ ง สามารถสรุ ป ได้ ว่ า วิ ธี ก ารฝึ ก วิ่ ง ระยะสัน้ ด้ ว ยความเร็ ว สู ง สุ ด และการฝึ ก ความ
คล่องแคล่วว่องไวมี ความเฉพาะเจาะจงและผลผลิตถูกจากัดในการโยกย้ ายไปสู่ สิ่งอื่ น ๆ การ
ค้ นพบนี ้มีความเกี่ยวข้ องกันเพื่อการออกแบบการฝึ กความเร็ วและความคล่องแคล่วว่องไวและการ
ทดสอบต่าง ๆ
Sheppard et al. (2006) ได้ ทาการประเมิ น ผลความเที่ ยงตรงและความเชื่ อถื อได้
ของการทดสอบความแคล่วคล่องว่องไวระหว่างความเร็ วและการเปลี่ยนแปลงทิศทางความเร็ ว
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้เป็ นนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติออสเตรี ย จานวน 38 คน โดยแบ่ง
ออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีความสามารถสูง จานวน 24 คน และกลุ่มที่มีความสามารถต่าง ๆ
จ านวน 14 คน (การแบ่ง ความสามารถนักกี ฬ าแต่ล ะกลุ่ม นัน้ ได้ ม าจากผลงานในการแข่ง ขัน
ฤดูกาลที่ผา่ นมา) กลุม่ ตัวอย่างทังหมดจะต้
้
องทาการทดสอบวิ่งเร็วระยะทาง 10 เมตร และทดสอบ
การวิ่งเปลี่ยนแปลงทิศทางด้ วยระยะทาง 8-9 เมตร ทาการทดสอบซ ้า เพื่อหาความเชื่อถือได้ ของ
การทดสอบ และหาความเที่ ยงตรงใน การจ าแนกความแตกต่างของระดับความสามารถของ
นักกีฬาฟุตบอลทีมชาติออสเตรี ย นาข้ อมูลที่ได้ ไปวิเคราะห์ผลทางสถิตผิ ลการวิจยั พบว่า
ความเชื่ อถื อได้ ของการทดสอบวิ่ง เร็ วระยะทาง 10 เมตร และทดสอบการวิ่ง
เปลี่ยนแปลงทิศทางด้ วยระยะทาง 8-9 เมตร มีคา่ เท่ากับ 0.870 ส่วนการหาความเที่ยงตรงในการ
จาแนกความแตกต่างของระดับความสามารถของนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติออสเตรี ยนัน้ สรุปได้ ว่า
ในการทดสอบความเร็ วและการเปลี่ยนแปลงทิศทางความเร็ ว ข้ อมูลอาจไม่เพียงพอในการจาแนก
ความแตกต่างของระดับความสามารถของนักกีฬาฟุตบอล
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บทที่ 3
วิธีการดาเนินการวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการตามขันตอน
้
ดังนี ้
1. การกาหนดประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
2. เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร
ประชากรที่ ใช้ ในการวิ จัย ในครั ง้ นี เ้ ป็ น นัก กี ฬ าฟุ ต บอลโรงเรี ย นปทุม วิ ไล จัง หวัด
ปทุมธานี ที่มีอายุระหว่าง 15-18 ปี จานวน 60 คน ปี การศึกษา 2562
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่ม ตัวอย่างในการวิจัยครัง้ นี ้ คือ นักกี ฬาฟุตบอลโรงเรี ยนปทุมวิไล จังหวัดปทุม ธานี
จ านวน 45 คน ซึ่ง ได้ ม าจากการเลื อ กแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยท าการ
ทดสอบความคล่องแคล่วว่องไว ของอิลลินอยด์ (Illinois Agility Test) และนาผลการทดสอบที่
ได้ มาเรี ยงลาดับ จากคะแนนน้ อยไปหามาก แล้ วแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็ น 3 กลุ่ม ๆ ละ 15 คน
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
1. โปรแกรมการฝึ กวิ่งรูปแบบตัว Z ที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น
2. โปรแกรมการฝึ กวิ่งรูปแบบตัว S ที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น
3. โปรแกรมการฝึ กวิ่งรูปแบบตัว Z ควบคูก่ บั S ที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น
4. แบบทดสอบความคล่องแคล่วว่องไว ของอิลลินอยด์ (Illinois Agility Test)
การสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
1. โปรแกรมการฝึ กวิ่งรูปแบบตัว Z โปรแกรมการฝึ กวิ่งรูปแบบตัว S และโปรแกรมการฝึ ก
วิ่งรูปแบบตัว Z ควบคูก่ บั S ที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น มีขนตอนการสร้
ั้
างดังต่อไปนี ้
1.1 ศึกษาค้ นคว้ าเอกสาร คู่มื อและเอกสารงานวิจัย ที่ เ กี่ ยวข้ องกับ การฝึ กการวิ่ง
รูปแบบตัว Z กับ S
1.2 ผู้วิจยั ทาการสร้ างโปรแกรมการฝึ กวิ่ง จานวน 3 แบบ ประกอบด้ วย แบบฝึ กการวิ่ง
รู ป แบบตัว Z แบบฝึ ก การวิ่ ง รู ป แบบตัว S และแบบฝึ ก การวิ่ ง รู ป แบบตัว Z ควบคู่กับ S ส่ง ให้
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ผู้เชี่ ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน ได้ แก่ อาจารย์ ดร.เทเวศร์ จันทร์ หอม อาจารย์ ประพันธ์ เปรมศรี
อาจารย์อนุศกั ดิ์ สุคง อาจารย์ชยั ณรงค์ แย้ มขจร อาจารย์อธึก ธงไชย ตรวจสอบเหมาะสม และหา
ค่าความเชื่อมัน่ ของโปรแกรม
1.3 น าแบบฝึ ก ที่ ผ้ ู เชี่ ย วชาญตรวจสอบแล้ ว มาปรั บ ปรุ ง แก้ ไขตามค าแนะน าของ
ผู้เ ชี่ ย วชาญ และหาค่ า ดัช นี ค วามสอดคล้ อง (IOC : Index of Item Objective Congruence)
เพื่อให้ มีความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา (Content validity) ผลการประเมินพบว่า โปรแกรมการฝึ กวิ่งทัง้
3 แบบ มีคา่ IOC เท่ากับ 1.00 ดังตาราง
ตาราง 1 ผลการประเมินค่าความสอดคล้ อง
ลาดับ
1
2
3

โปรแกรมฝึ ก
การฝึ กวิ่งรูปแบบตัว Z
การฝึ กวิ่งรูปแบบตัว S
การฝึ กวิ่งรูปแบบตัว Z และ S

IOC
1.00
1.00
1.00

แปลผล
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

1.4 นาโปรแกรมการฝึ กวิ่งรูปแบบตัว Z โปรแกรมการฝึ กวิ่งรู ปแบบตัว S และโปรแกรม
การฝึ กวิ่งรูปแบบตัว Z ควบคู่กับ S ที่ผ่านการแก้ ไขตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ ไปใช้ กับกลุ่ม
ตัวอย่าง
2. แบบทดสอบความคล่องแคล่วว่องไว ของอิลลินอยด์ (Illinois Agility Test)
3. อุปกรณ์และสถานที่ ที่ใช้ ในการวิจยั
3.1 สนามฟุตบอล
3.2 กรวยยาง
3.3 มาร์ กเกอร์
3.4 นาฬิกาจับเวลา
3.5 ใบบันทึกผล
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ เพื่อขอรับ รองจริยธรรม
โครงการวิจยั ที่ทาในมนุษย์ ตามเลขที่โครงการ SWU-G-16/2562 วันที่รับรอง 16/09/2562
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2. ศึกษารายละเอียดการฝึ กด้ วยโปรแกรมการวิ่งรูปแบบตัว Z และตัว S ศึกษาอุปกรณ์ที่
ใช้ สถานที่จดั การฝึ ก และศึกษาวิธีการทดสอบความคล่องแคล่วว่องไว
3. ทาความเข้ าใจกับกลุม่ ตัวอย่างเกี่ยวกับโปรแกรมการฝึ กต่าง ๆ
4. เตรี ยมอุปกรณ์และสถานที่ สิ่งอานวยความสะดวกในการฝึ กและเก็บรวบรวมข้ อมูล
5. ชี ้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึ กและการทดสอบแก่กลุม่ ตัวอย่าง
6. เตรี ยมความพร้ อมของกลุม่ ตัวอย่างโดยมีการดาเนินการดังนี ้
6.1 ชี ้แจงกลุม่ ตัวอย่างเกี่ยวกับการปฏิบตั ิ การแต่งกายในขณะเก็บรวบรวมข้ อมูล
6.2 อธิบายรายละเอียดและสาธิตวิธีการฝึ กให้ กลุม่ ตัวอย่างเข้ าใจถูกต้ อง
6.3 ให้ กลุม่ ตัวอย่างทัง้ 3 กลุม่ ทาการฝึ กด้ วยโปรแกรมการวิ่งที่ผ้ วู ิจยั กาหนด ดังนี ้
กลุม่ ที่ 1 ทาการฝึ กด้ วยโปรแกรมการฝึ กวิ่งรูปแบบตัว Z
กลุม่ ที่ 2 ทาการฝึ กด้ วยโปรแกรมการฝึ กวิ่งรูปแบบตัว S
กลุม่ ที่ 3 ทาการฝึ กด้ วยโปรแกรมการฝึ กวิ่งรูปแบบตัว Z ควบคูก่ บั S
7. ทาการทดสอบความคล่องแคล่วว่องไว ของกลุม่ ตัวอย่างทัง้ 3 กลุม่ ก่อนการฝึ ก
8. ทาการฝึ กตามโปรแกรมโดยใช้ ระยะเวลาในการฝึ ก 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วันคือ วัน
จันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ เวลาในการฝึ กครัง้ ละประมาณ 1 ชัว่ โมง โดยแบ่งการฝึ กออกเป็ น 2 ช่วง
คือ ช่วงอบอุ่น ร่ างกายใช้ เวลา 15 นาที ช่วงการฝึ ก ใช้ เวลา 45 นาที ทัง้ 3 กลุ่ม ฝึ ก วัน และเวลา
เดียวกัน โดยหลังจากทาการฝึ กความคล่องแคล่วว่องไวเสร็ จ กลุ่ม ตัวอย่างทัง้ 3 กลุ่ม ทาการฝึ ก
ฟุตบอลตามโปรแกรมของโรงเรี ยนต่อ
9. ดาเนินเก็บรวบรวมข้ อมูลตามวันเวลา ที่กาหนดไว้ ตามโปรแกรมกับกลุม่ ตัวอย่าง
10. ทาการทดสอบความความคล่องแคล่วว่องไว หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 4 และหลังการฝึ ก
สัปดาห์ ที่ 8
11. นาผลที่ได้ มาวิเคราะห์สถิติและสรุปผลการวิจยั และข้ อคิดเห็นที่ได้ จากการศึกษาวิจยั
ครัง้ นี ้
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. หาค่าเฉลี่ย X̅ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความคล่องแคล่วว่องไวระหว่าง
กลุ่มการฝึ กวิ่งรูปแบบตัว Z กลุ่มการฝึ กวิ่งรูปแบบตัว S และกลุ่มการฝึ กวิ่งรูปแบบตัว Z ควบคูก่ ับ
S ก่อนการฝึ ก หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 4 และหลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 8
2. วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One – Way ANOVA) เพื่อทดสอบค่าความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยความคล่องแคล่วว่องไว ก่อนการฝึ ก หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 4 และหลังการฝึ ก
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สัปดาห์ที่ 8 ระหว่างกลุ่ม ของกลุ่มการฝึ กวิ่งรูปตัว Z กลุ่มการฝึ กวิ่งรูปตัว S และกลุ่มการฝึ กวิ่งรูป
ตัว Z ควบคูก่ บั S เมื่อพบความแตกต่าง เปรี ยบเทียบความแตกต่างเป็ นรายคู่ โดยวิธีของ LSD
3. วิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนแบบทางเดี ย วชนิ ด วั ด ซ า้ (One – Way ANOVA with
Repeated Measures) เพื่ อทดสอบค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความคล่องแคล่วว่องไว ก่อน
การฝึ ก หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 4 และหลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 8 ภายในกลุม่ ของกลุม่ การฝึ กวิ่งรูปตัว Z
กลุ่มการฝึ กวิ่งรูปตัว S และกลุ่มการฝึ กวิ่งรูปตัว Z ควบคูก่ บั S เมื่อพบความแตกต่าง เปรี ยบเทียบ
ความแตกต่างเป็ นรายคู่ โดยวิธีของ LSD
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
สัญลักษณ์ ท่ ีใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ กาหนดสัญลักษณ์ตา่ งๆ แทนความหมายดังต่อไปนี ้
X̅
แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่าง
S.D.
แทน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
SS
แทน ผลรวมกาลังสองของค่าเบี่ยงเบน
df
แทน ระดับความเป็ นอิสระ
MS
แทน ค่าเฉลี่ยของค่าเบี่ยงเบนกาลังสอง
F
แทน ค่าทดสอบสถิตแิ บบเอฟจากวิเคราะห์ความแปรปรวนชนิดวัดซ ้า
P
แทน มีนยั สาคัญทางสถิติ
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิ จั ย เรื่ อ งการศึ ก ษาผลการฝึ กการวิ่ ง รู ป แบบตัว Z และตัว S ที่ มี ผ ลต่ อ ความ
คล่องแคล่วว่องไวของนักกี ฬาฟุตบอล ผู้วิจัยได้ ทาการวิเคราะห์ข้อมูล นาเสนอข้ อมูลในรู ปแบบ
ตารางข้ อมูลและความเรี ยง ดังต่อไปนี ้
ตอนที่ 1 แสดงค่ า เฉลี่ ย (X̅) และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความ
คล่องแคล่วว่องไวระหว่างกลุ่มการฝึ กวิ่งรูปแบบตัว Z กลุ่มการฝึ กวิ่งรูปแบบตัว S และกลุ่มการฝึ ก
วิ่งรูปแบบตัว Z ควบคูก่ บั S ก่อนการฝึ ก หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 4 และหลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 8
ตอนที่ 2 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One – Way ANOVA)
เพื่อทดสอบค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความคล่องแคล่วว่องไว ก่อนการฝึ ก หลังการฝึ กสัปดาห์
ที่ 4 และหลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 8 ระหว่างกลุ่ม ของกลุ่มการฝึ กวิ่งรู ปตัว Z กลุ่มการฝึ กวิ่งรู ปตัว S
และกลุ่มการฝึ กวิ่งรูปตัว Z ควบคูก่ บั S เมื่อพบความแตกต่าง เปรี ยบเทียบความแตกต่างเป็ นราย
คู่ โดยวิธีของ LSD
ตอนที่ 3 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวชนิดวัดซา้ (One – Way
ANOVA with Repeated Measures) เพื่อทดสอบค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความคล่องแคล่ว
ว่องไว ก่อนการฝึ ก หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 4 และหลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 8 ภายในกลุ่ม ของกลุ่มการ
ฝึ กวิ่งรูปตัว Z กลุม่ การฝึ กวิ่งรูปตัว S และกลุม่ การฝึ กวิ่งรูปตัว Z ควบคูก่ บั S เมื่อพบความแตกต่าง
เปรี ยบเทียบความแตกต่างเป็ นรายคู่ โดยวิธีของ LSD
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ตอนที่ 1 แสดงความคล่องแคล่วว่องไวระหว่างกลุ่มการฝึ กรู ปแบบตัว Z กลุ่มการฝึ ก
รูปแบบตัว S และกลุ่มการฝึ กรู ปแบบตัว Z ควบคู่กับ S ก่อนการฝึ ก หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 4 และ
หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 8
ตาราง 2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคล่องแคล่วว่องไวระหว่างกลุม่ การฝึ กวิ่ง
รูปแบบตัว Z กลุม่ การฝึ กวิ่งรูปแบบตัว S และกลุม่ การฝึ กวิ่งรูปแบบตัว Z ควบคูก่ บั S ก่อนการฝึ ก
หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 4 และหลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 8

กลุม่ ตัวอย่าง

ก่อนการฝึ ก
S.D.
X̅

กลุม่ ทดลองการฝึ กวิ่ง
18.37
รูปแบบตัว Z
กลุม่ ทดลองการฝึ กวิ่ง
18.25
รูปแบบตัว S
กลุม่ ทดลองการฝึ กวิ่ง
18.28
รูปแบบตัว Z ควบคูก่ บั S

ความคล่องแคล่วว่องไว (วินาที)
หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 4 หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 8
S.D.
S.D.
X̅
X̅

0.63

17.86

0.58

17.03

0.45

0.61

17.99

0.60

17.09

0.57

0.52

17.67

0.43

16.60

0.46

จากตาราง 2 พบว่า ความคล่องแคล่วว่องไวของกลุ่มการฝึ กวิ่งรูปแบบตัว Z ก่อนการฝึ ก
หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 4 หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 8 มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 18.37, 17.86, 17.03 และมีส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.63, 0.58, 0.45 ความคล่องแคล่วว่องไวของกลุม่ การฝึ กวิ่งรูปแบบตัว
S ก่อนการฝึ ก หลังการฝึ กสัปดาห์ ที่ 4 หลังการฝึ กสัปดาห์ ที่ 8 มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 18.25, 17.99,
17.09 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.61, 0.60, 0.57 ความคล่องแคล่วว่องไวของกลุ่ม
การฝึ กวิ่งรูปแบบตัว Z ควบคู่กบั S ก่อนการฝึ ก หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 4 หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 8 มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 18.28, 17.67, 16.60 และมีสว่ นเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.52, 0.43, 0.46
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ตอนที่ 2 วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One – Way ANOVA) เพื่อทดสอบค่า
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความคล่องแคล่วว่องไว ก่อนการฝึ ก หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 4 และหลัง
การฝึ กสัปดาห์ที่ 8 ระหว่างกลุม่ ของกลุม่ การฝึ กวิ่งรูปตัว Z กลุม่ การฝึ กวิ่งรูปตัว S และกลุม่ การฝึ ก
วิ่งรู ปตัว Z ควบคู่กับ S เมื่อพบความแตกต่าง เปรี ยบเทียบความแตกต่างเป็ นรายคู่ โดยวิธีของ
LSD
ตาราง 3 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว เพื่อทดสอบค่าความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยความคล่องแคล่วว่องไว ก่อนการฝึ ก หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 4 และหลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 8
ของกลุม่ การฝึ กวิ่งรูปแบบตัว Z กลุม่ การฝึ กวิ่งรูปแบบตัว S และกลุม่ การฝึ กวิ่งรูปแบบตัว Z ควบคู่
กับ S
แหล่งความแปรปรวน
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่
รวม

SS

df

MS

ก่อนการฝึ ก
0.120
2
0.060
14.862
42
0.354
14.982
44
หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 4
0.791
2
0.396
12.599
42
0.300
13.391
44
หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 8
2.131
2
1.066
10.564
42
0.252
12.695
44

F

P

0.170

0.845

1.319

0.278

4.237

0.021*

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 3 พบว่า ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว เพื่อทดสอบค่าความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยความคล่องแคล่วว่องไว ก่อนการฝึ ก และหลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 4 ระหว่างกลุ่ม
การฝึ กวิ่งรูปแบบตัว Z กลุ่มการฝึ กวิ่งรูปแบบตัว S และกลุ่มการฝึ กวิ่งรูปแบบตัว Z ควบคูก่ ับ S มี
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ค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน (P = 0.845), (P = 0.278) แต่หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 8 ระหว่างกลุ่มการฝึ ก
วิ่งรูปแบบตัว Z กลุ่มการฝึ กวิ่งรู ปแบบตัว S และกลุ่มการฝึ กวิ่งรูปแบบตัว Z ควบคู่กบั S แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (P = 0.021) แสดงว่า รู ปแบบการฝึ กรูปแบบใดรู ปแบบ
หนึง่ มีผลต่อความคล่องแคล่วว่องไวแตกต่างจากรูปแบบอื่น ๆ
ตาราง 4 เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความคล่องแคล่วว่องไวเป็ นรายคู่ หลังการฝึ ก
สัปดาห์ที่ 8 ของกลุม่ การฝึ กวิ่งรูปแบบตัว Z กลุม่ การฝึ กวิ่งรูปแบบตัว S และกลุม่ การฝึ กวิ่งรูปแบบ
ตัว Z ควบคูก่ บั S โดยวิธีของ LSD

กลุม่ ตัวอย่าง
X̅
กลุม่ ทดลองการฝึ ก
รูปแบบตัว Z
กลุม่ ทดลองการฝึ ก
รูปแบบตัว S
กลุม่ ทดลองการฝึ ก
รูปแบบตัว Z , S

17.03

กลุม่ ทดลองการ กลุม่ ทดลองการ
กลุม่ ทดลองการฝึ ก
ฝึ กรูปแบบตัว Z ฝึ กรูปแบบตัว S รูปแบบตัว Z ควบคูก่ บั S
17.03
17.09
16.60
0.772

17.09

0.023*
0.039*

16.60
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตาราง 4 พบว่า ผลการเปรี ยบเที ยบความแตกต่างของค่าเฉลี่ ยความคล่องแคล่ว
ว่องไวเป็ นรายคู่โดยวิธีของ LSD พบว่า ค่าเฉลี่ยความคล่องแคล่วว่องไว หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 8
ของกลุ่ม การฝึ ก วิ่ง รู ป แบบตัว Z กับ กลุ่ม การฝึ ก วิ่งรู ป แบบตัว S มี ค่าเฉลี่ ย ไม่แ ตกต่างกัน แต่
ค่าเฉลี่ยความคล่องแคล่วว่องไว ของกลุ่มการฝึ กวิ่งรู ปแบบตัว Z กับกลุ่มการฝึ กวิ่งรูปแบบตัว Z
ควบคู่กับ S แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (P = 0.023) และสาหรับกลุ่มการ
ฝึ กวิ่งรูปแบบตัว S กับกลุ่มการฝึ กวิ่งรู ปแบบตัว Z กับ S แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 (P = 0.039) โดยกลุ่ม การฝึ ก วิ่งรู ป แบบตัว Z ควบคู่กับ S จะมี ผ ลต่อค่าเฉลี่ ย ความ
คล่องแคล่วว่องไวดีกว่ากลุม่ การฝึ กวิ่งรูปแบบตัว S และกลุม่ การฝึ กวิ่งรูปแบบตัว Z
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ตอนที่ 3 วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวชนิดวัดซ ้า (One – Way ANOVA with
Repeated Measures) เพื่ อทดสอบค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความคล่องแคล่วว่องไว ก่อน
การฝึ ก หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 4 และหลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 8 ภายในกลุม่ ของกลุม่ การฝึ กวิ่งรูปตัว Z
กลุ่มการฝึ กวิ่งรูปตัว S และกลุ่มการฝึ กวิ่งรูปตัว Z ควบคูก่ บั S เมื่อพบความแตกต่าง เปรี ยบเทียบ
ความแตกต่างเป็ นรายคู่ โดยวิธีของ LSD
ตาราง 5 การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวชนิดวัดซ ้า เพื่อทดสอบค่าความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยความคล่องแคล่วว่องไว ก่อนการฝึ ก หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 4 และหลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 8
ภายในกลุม่ ของกลุม่ การฝึ กวิ่งรูปตัว Z กลุม่ การฝึ กวิ่งรูปตัว S และกลุม่ การฝึ กวิ่งรูปตัว Z ควบคู่
กับ S
แหล่งความแปรปรวน
ระยะเวลาการฝึ ก
ความคลาดเคลื่อน
ระยะเวลาการฝึ ก
ความคลาดเคลื่อน
ระยะเวลาการฝึ ก
ความคลาดเคลื่อน

SS
df
MS
กลุม่ ฝึ กวิ่งรูปตัว Z
13.73
1.37
10.03
1.15
19.17
.06
กลุม่ ฝึ กวิ่งรูปตัว S
11.20
1.63
6.89
.40
22.76
.018
กลุม่ ฝึ กวิ่งรูปตัว Z ควบคูก่ บั S
21.74
1.93
11.25
.92
27.07
.034

F

P

167.08*

.00

392.91*

.00

329.71*

.00

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 5 พบว่า ผลการวิ เคราะห์ ค วามแปรปรวนแบบทางเดี ย วชนิ ด วัด ซ า้ เพื่ อ
ทดสอบค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความคล่องแคล่วว่องไวของนักฟุตบอล ก่อนการฝึ ก หลังการ
ฝึ กสัปดาห์ที่ 4 และหลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 8 ภายในกลุ่มของกลุ่มฝึ กวิ่งรูปตัว Z กลุ่มฝึ กวิ่งรูปตัว S
และกลุ่มฝึ กวิ่งรู ปตัว Z ควบคู่กับ S แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ.05 จึงทาการ
ทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคูโ่ ดยวิธีของ LSD
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ตาราง 6 การเปรี ยบเทียบความแตกต่างเป็ นรายคูข่ องค่าเฉลี่ยระยะเวลาในการฝึ กที่มีตอ่ ความ
คล่องแคล่วว่องไว ภายในกลุ่มของกลุม่ การฝึ กวิ่งรูปตัว Z ก่อนการฝึ ก หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 4 และ
หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 8 โดยใช้ วิธีของ LSD
ระยะเวลาการฝึ ก

X̅

ก่อนการฝึ ก

ก่อนการฝึ ก
หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 4
หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 8

18.38
17.87
17.04

-

หลังการฝึ ก
สัปดาห์ที่ 4
.509*
-

หลังการฝึ ก
สัปดาห์ที่ 8
1.340*
.831*
-

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 6 พบว่า ผลการเปรี ย บเที ย บรายคู่ข องระยะเวลาในการฝึ ก ที่ มี ต่อ ความ
คล่องแคล่วว่องไว ของกลุ่มการฝึ กวิ่งรูปตัว Z หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 4 และหลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 8
แตกต่างจากก่อนการฝึ ก และหลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 8 แตกต่างจากหลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 4 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
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ตาราง 7 ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างเป็ นรายคูข่ องค่าเฉลี่ยระยะเวลาในการฝึ กที่มีตอ่ ความ
คล่องแคล่วว่องไว ภายในกลุ่มของกลุม่ การฝึ กวิ่งรูปตัว S ก่อนการฝึ ก หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 4 และ
หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 8 โดยใช้ วิธีของ LSD
ระยะเวลาการฝึ ก

X̅

ก่อนการฝึ ก

ก่อนการฝึ ก
หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 4
หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 8

18.26
17.99
17.09

-

หลังการฝึ ก
สัปดาห์ที่ 4
.263*
-

หลังการฝึ ก
สัปดาห์ที่ 8
1.165*
.902*
-

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 7 พบว่า ผลการเปรี ย บเที ย บรายคู่ข องระยะเวลาในการฝึ ก ที่ มี ต่อ ความ
คล่องแคล่วว่องไว ของกลุ่มการฝึ กวิ่งรูปตัว S หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 4 และหลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 8
แตกต่างจากก่อนการฝึ ก และหลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 8 แตกต่างจากหลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 4 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
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ตาราง 8 ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างเป็ นรายคูข่ องค่าเฉลี่ยระยะเวลาในการฝึ กที่มีตอ่ ความ
คล่องแคล่วว่องไว ภายในกลุ่มของกลุม่ การฝึ กวิ่งรูปตัว Z ควบคูก่ บั S ก่อนการฝึ ก หลังการฝึ ก
สัปดาห์ที่ 4 และหลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 8 โดยใช้ วิธีของ LSD
ระยะเวลาการฝึ ก

X̅

ก่อนการฝึ ก

ก่อนการฝึ ก
หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 4
หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 8

18.29
17.67
16.61

-

หลังการฝึ ก
สัปดาห์ที่ 4
.617*
-

หลังการฝึ ก
สัปดาห์ที่ 8
1.683*
1.066*
-

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
จากตาราง 8 พบว่า ผลการเปรี ย บเที ย บรายคู่ข องระยะเวลาในการฝึ ก ที่ มี ต่อ ความ
คล่องแคล่วว่องไว ของกลุ่มการฝึ กวิ่งรูปตัว Z ควบคูก่ บั S หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 4 และหลังการฝึ ก
สัปดาห์ที่ 8 แตกต่างจากก่อนการฝึ ก และหลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 8 แตกต่างจากหลังการฝึ กสัปดาห์
ที่ 4 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
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บทที่ 5
สรุ ป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
ความมุ่งหมายในการศึกษาค้ นคว้ า
1. เพื่อศึกษาผลของการฝึ กวิ่งรูปแบบตัว Z การฝึ กวิ่งรูปแบบตัว S และการฝึ กวิ่งรูปแบบ
ตัว Z ควบคูก่ บั S ที่มีผลต่อความคล่องแคล่วว่องไวของนักกีฬาฟุตบอล
2. เพื่อเปรี ยบเทียบผลการฝึ กระหว่างการฝึ กวิ่งรูปแบบตัว Z การฝึ กวิ่งรูปแบบตัว S และ
การฝึ กวิ่งรูปแบบตัว Z ควบคูก่ บั Sวิธีการดาเนินการศึกษาค้ นคว้ า
ประชากร
ประชากรที่ ใช้ ในการวิ จัย ในครั ง้ นี เ้ ป็ น นัก กี ฬ าฟุ ต บอลโรงเรี ย นปทุม วิ ไล จัง หวัด
ปทุมธานี ที่มีอายุระหว่าง 15-18 ปี จานวน 60 คน
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่ม ตัวอย่างในการวิจัยครัง้ นี ้ คือ นักกี ฬาฟุตบอลโรงเรี ยนปทุมวิไล จังหวัดปทุม ธานี
จ านวน 45 คน ซึ่ง ได้ ม าจากการเลื อ กแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยท าการ
ทดสอบความคล่องแคล่วว่องไว ของอิลลินอยด์ (Illinois Agility Test) และนาผลการทดสอบที่
ได้ มาเรี ยงลาดับ จากคะแนนน้ อยไปหามาก แล้ วแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็ น 3 กลุ่ม ๆ ละ 15 คน
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
1. โปรแกรมการฝึ กวิ่งรูปแบบตัว Z ที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น
2. โปรแกรมการฝึ กวิ่งรูปแบบตัว S ที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น
3. โปรแกรมการฝึ กวิ่งรูปแบบตัว Z ควบคูก่ บั S ที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น
4. แบบทดสอบความคล่องแคล่วว่องไว ของอิลลินอยด์ (Illinois Agility Test)
อุปกรณ์ และสถานที่ ที่ใช้ ในการวิจัย
1. สนามฟุตบอล
2. กรวยยาง
3. มาร์ กเกอร์
4. นาฬิกาจับเวลา
5. ใบบันทึกผล
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การจัดกระทาข้ อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจยั นาผลที่ได้ จากการทดสอบมาดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี ้
1. แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคล่องแคล่วว่องไวระหว่าง
กลุ่มการฝึ กวิ่งรูปแบบตัว Z กลุ่มการฝึ กวิ่งรูปแบบตัว S และกลุ่มการฝึ กวิ่งรูปแบบตัว Z ควบคูก่ ับ
S ควบคูก่ นั ก่อนการฝึ ก หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 4 และหลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 8
2. วิเคราะห์ ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One – Way ANOVA) เพื่ อทดสอบค่า
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความคล่องแคล่วว่องไว ก่อนการฝึ ก หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 4 และหลัง
การฝึ กสัปดาห์ที่ 8 ระหว่างกลุม่ ของกลุม่ การฝึ กวิ่งรูปตัว Z กลุม่ การฝึ กวิ่งรูปตัว S และกลุม่ การฝึ ก
วิ่งรู ปตัว Z ควบคู่กับ S เมื่อพบความแตกต่าง เปรี ยบเทียบความแตกต่างเป็ นรายคู่ โดยวิธีของ
LSD
3. วิเคราะห์ ค วามแปรปรวนแบบทางเดี ย วชนิ ด วัด ซ า้ (One – Way ANOVA with
Repeated Measures) เพื่ อทดสอบค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความคล่องแคล่วว่องไว ก่อน
การฝึ ก หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 4 และหลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 8 ภายในกลุม่ ของกลุม่ การฝึ กวิ่งรูปตัว Z
กลุ่มการฝึ กวิ่งรูปตัว S และกลุ่มการฝึ กวิ่งรูปตัว Z ควบคูก่ บั S เมื่อพบความแตกต่าง เปรี ยบเทียบ
ความแตกต่างเป็ นรายคู่ โดยวิธีของ LSD
สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิจยั ผู้วิจยั สามารถสรุปผลการวิจยั ตามความสาคัญของการวิจยั ได้ ดงั นี ้
1. ผลการฝึ กวิ่งรูปแบบตัว Z การฝึ กวิ่งรูปแบบตัว S และการฝึ กวิ่งรูปแบบตัว Z ควบคูก่ บั
S ที่มีผลต่อความคล่องแคล่วว่องไวในนักกีฬาฟุตบอล พบว่า ความคล่องแคล่วว่องไวของกลุม่ การ
ฝึ กวิ่งรูปแบบตัว Z ก่อนการฝึ ก หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 4 หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 8 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
18.37, 17.86, 17.03 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.63, 0.58, 0.45 ความคล่องแคล่ว
ว่องไวของกลุ่มการฝึ กวิ่งรูปแบบตัว S ก่อนการฝึ ก หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 4 หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 8
มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 18.25, 17.99, 17.09 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.61, 0.60, 0.57
ความคล่องแคล่วว่องไวของกลุ่ม การฝึ กวิ่ง รู ป แบบตัว Z ควบคู่กับ S ก่ อนการฝึ ก หลังการฝึ ก
สัปดาห์ ที่ 4 หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 8 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 18.28, 17.67, 16.60 และมีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.52, 0.43, 0.46
2. ผลการเปรี ยบเทียบการฝึ กระหว่างการวิ่งรูปแบบตัว Z การฝึ กวิ่งรูปแบบตัว S และการ
ฝึ กวิ่งรู ปแบบตัว Z ควบคู่กับ S พบว่า ก่อนการฝึ ก หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 4 การทดสอบค่าเฉลี่ ย
ความคล่องแคล่วว่องไวระหว่างกลุ่มการฝึ กวิ่งรู ปแบบตัว Z กลุ่มการฝึ กวิ่งรู ปแบบตัว S และกลุ่ม
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การฝึ กวิ่งรูปแบบตัว Z ควบคู่กับ S มีค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 8 การทดสอบ
ค่าเฉลี่ยความคล่องแคล่วว่องไวระหว่างกลุ่มการฝึ กวิ่งรูปแบบตัว Z กลุ่มการฝึ กวิ่งรูปแบบตัว S
และกลุ่ม การฝึ กวิ่งรู ปแบบตัว Z ควบคู่กับ S แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ร ะดับ .05
(P = 0.021) และเมื่อทาการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคูโ่ ดยวิธีของ LSD พบว่า ค่าเฉลี่ยความ
คล่องแคล่วว่องไว หลังการฝึ กสัป ดาห์ ที่ 8 ของ กลุ่ม การฝึ ก วิ่งรู ป แบบตัว Z กับกลุ่ม การฝึ กวิ่ง
รูปแบบตัว Z ควบคูก่ บั S แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (P = 0.023) กลุ่มการ
ฝึ กวิ่งรู ปแบบตัว S กับกลุ่มการฝึ กวิ่งรูปแบบตัว Z ควบคู่กับ S แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 (P = 0.039) โดยกลุ่มการฝึ กวิ่งรูปแบบตัว Z กับ S ควบคู่กนั จะมีผลต่อค่าเฉลี่ย
ความคล่องแคล่วว่องไวดีกว่ากลุ่มการฝึ กวิ่งรู ปแบบตัว S และกลุ่ม การฝึ กวิ่งรู ปแบบตัว Z การ
เปรี ยบเที ยบความแตกต่างเป็ นรายคู่ของค่าเฉลี่ยระยะเวลาในการฝึ กที่ มีต่อความคล่องแคล่ว
ว่องไว ก่อนการฝึ ก หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 4 และหลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 8 ภายในกลุม่ ของกลุม่ การฝึ ก
วิ่งรู ป ตัว Z กลุ่ม การฝึ ก วิ่งรู ป ตัว S และกลุ่ม การฝึ กวิ่งรู ป ตัว Z ควบคู่กับ S แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ.05 จึงทาการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่โดยวิธีของ LSD พบว่า
กลุ่มการฝึ กวิ่งรูปตัว Z กลุ่มการฝึ กวิ่งรูปตัว S และกลุ่มการฝึ กวิ่งรูปตัว Z ควบคูก่ ับ S หลังการฝึ ก
สัป ดาห์ ที่ 4 และหลังการฝึ กสัปดาห์ ที่ 8 แตกต่างจากก่อนการฝึ ก และหลังการฝึ กสัปดาห์ ที่ 8
แตกต่างจากหลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 4 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
อภิปรายผล
จากผลการวิจยั ผู้วิจยั สามารถอภิปรายผลการวิจยั ได้ ดงั นี ้
1. ภายหลังการฝึ กด้ วยโปรแกรมการฝึ กวิ่งรูปแบบตัว Z การฝึ กวิ่งรู ปแบบตัว S และ
การฝึ กวิ่งรูปแบบตัว Z ควบคูก่ บั S หลังสัปดาห์ที่ 8 มีความแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 โดยพบว่า ความคล่องแคล่วว่องไวของกลุม่ การฝึ กวิ่งรูปแบบตัว Z ควบคูก่ บั S สูงกว่า
กลุ่มการฝึ กวิ่งรูปแบบตัว Z และกลุ่มการฝึ กวิ่งรูปแบบตัว S เพียงอย่างเดียว อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยแสดงให้ เห็นว่า การฝึ กวิ่งแบบควบคู่กัน มีผลต่อการพัฒ นาความ
คล่องแคล่วว่อ งไวของนักกี ฬ าฟุต บอลเป็ น อย่างมาก เพราะในการเล่น กี ฬ าฟุต บอลนัน้ มี ก าร
เคลื่อนไหวร่ างกายและทิศทางที่ หลากหลาย ถึงแม้ ว่าการฝึ กวิ่งรูปแบบเดียวจะช่วยพัฒนาความ
คล่องแคล่วว่องไวของนัก กี ฬ าฟุ ตบอลได้ แต่ก็ยังน้ อ ยกว่าการฝึ ก แบบควบคู่กัน ซึ่งการฝึ ก วิ่ง
รู ป แบบตัว Z มี ก ารควบคุม การทรงตัวในขณะการเปลี่ ย นทิศ ทางอย่างรวดเร็ ว และการฝึ ก วิ่ง
รูปแบบตัว S มีการปรับความสมดุลของร่างกาย ลดจุดศูณย์ถ่วงให้ ต่าลงเพื่อการเปลี่ยนทิศทาง
อย่างรวดเร็ ว สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ วิศาล ไหมวิจิตร (2549) ได้ ศกึ ษาและเปรี ยบเทียบผลของ
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การฝึ กวิ่งรูปแบบตัว Z และตัว S ที่มีตอ่ ความคล่องแคล่วว่องไวของนักฟุตซอลหญิง กลุ่มตัวอย่าง
เป็ น นัก กี ฬ าฟุต ซอลหญิ ง ที ม ชาติ ไทย ปี 2548 จ านวน 20 คน ผลวิ จัย พบว่า ภายหลัง การฝึ ก
สัปดาห์ที่ 8 การทดสอบค่าเฉลี่ยความคล่องแคล่วว่องไวของนักกี ฬ าฟุตซอลหญิ งระหว่างกลุ่ม
ควบคุม กลุ่มทดลองที่ 1 และกลุ่มทดลองที่ 2 แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และสอดคล้ องกับ จุฑาวัฒน์ กาลังทวี (2560) ที่ได้ ศึกษาและเปรี ยบเทียบผลของการฝึ กรูปแบบ
เอส เอ คิว ที่ มีต่อความคล่องแคล่วว่องไวของนักกี ฬาแบดมินตัน ซึ่งเป็ นนักกีฬาแบดมินตันของ
มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย จานวน 30 คน ผลการวิจยั พบว่า ภายหลังสัปดาห์ที่ 8 ค่าเฉลี่ยความ
คล่องแคล่วว่องไวของนักกี ฬาแบดมินตันของกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และการเปรี ยบเทียบความแตกต่างเป็ นรายคู่ ก่อนการฝึ ก หลังการ
ฝึ กสัปดาห์ที่ 4 และหลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 8 ภายในกลุ่มของกลุ่มการฝึ กวิ่งรู ปตัว Z กลุ่มการฝึ กวิ่ง
รูปตัว S และกลุ่มการฝึ กวิ่งรู ปตัว Z และ S ก่อนการฝึ ก หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 4 และหลังการฝึ ก
สัปดาห์ที่ 8 มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
2. ก่อนการฝึ ก หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 4 และหลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 8 ความคล่องแคล่ว
ว่องไวภายในกลุ่ม ของกลุ่มการฝึ กวิ่งรูปแบบตัว Z กลุ่มการฝึ กวิ่งรูปตัว S และกลุม่ การฝึ กวิ่งรูปตัว
Z ควบคูก่ บั S แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยการฝึ กวิ่งรูปแบบตัว Z ควบคู่
กับ S เป็ นกลุ่มการฝึ กที่มีความคล่องแคล่วว่องไวที่ดีกว่ากลุ่มอื่น มีการเคลื่อนไหว และการเปลี่ยน
ทิศทางได้ อย่างรวดเร็ ว มีผลมาจากตาแหน่งของร่ างกายถูกปรับเปลี่ยนไปในการวิ่ง การควบคุม
การทรงตัว ควบคุม ร่ างกายให้ เกิ ด ความสมดุล พัฒ นาความสัม พัน ธ์ ข องระบบประสาทและ
กล้ ามเนื ้อ พัฒนาความสามารถด้ านประสาทสัง่ การและประสาทการรับรู้ที่มีการตอบสนอง ทาให้
เกิดการเคลื่อนที่เคลื่อวไหวของร่ างกายที่ดี ซึ่งสามารถพัฒนาไปฝึ กควบคู่กับการเลี ้ยงลูกบอลได้
เหมาะสาหรับการนาไปพัฒนาทักษะของนักกีฬาฟุตบอลเป็ นอย่างยิ่ง สอดคล้ องกับ สมคิด สวน
ศรี (2552) การฝึ กเพื่อเสริ มสร้ างความคล่องแคล่วว่องไว เป็ นความสามารถในการเปลี่ยนทิศทาง
หรื อเปลี่ยนตาแหน่งร่ างกายได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ และยังต้ องอาศัยหลักการทรงตัว เช่น การ
หยุด การกลับตัว การยืน การกระโดด การวิ่งซิกแซก ถ้ าหากเคลื่อนไหวกับอุปกรณ์ คือ ลูกบอล จะ
ทาให้ การเคลื่อนไหวในส่วนต่าง ๆ ของร่ างกายในการควบคุมลูกบอลนัน้ ๆ เป็ นไปได้ ยาก และ
จาเป็ นต้ องใช้ ระยะเวลาในการเคลื่อนไหวที่มากกว่า สอดคล้ องกับ ดวงพร ศรี เหรา (2555) กล่าว
ว่า ความสามารถของร่ างกายในการเคลื่ อนที่ ห รื อเคลื่ อ นไหวได้ อย่างอิสระ เร็ ว และมี ทิศทาง
ตาแหน่งของร่ างกายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เป็ นการทางานที่สมั พันธ์กันของระบบกล้ ามเนื ้อ ซึ่ง
ทาหน้ าที่ประสานกันได้ อย่างดี มีการตอบสนองเร็วต่อการรับรู้
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สรุปได้ วา่ การฝึ กวิ่งรูปแบบตัว Z ควบคูก่ บั S สามารถพัฒนาความคล่องแคล่วว่องไว
ได้ ดี แม้ ว่ากลุ่มที่ฝึกเฉพาะการวิ่งรู ปแบบตัว Z และกลุ่มที่ฝึกเฉพาะการวิ่งรู ปแบบตัว S จะมีการ
พัฒนาเหมือนกัน แต่กลุ่มที่ฝึกวิ่งรูปแบบตัว Z ควบคูก่ บั S จะมีพฒ
ั นาการความคล่องแคล่วว่องไว
ที่ ดีกว่า แสดงให้ เห็ นถึงประโยชน์ ของการฝึ กแบบควบคู่กัน มี ความหลากหลายในการเปลี่ ยน
ทิศทางในการเคลื่อนที่ ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพความคล่องแคล่วว่องไวให้ กับนักกีฬาฟุตบอล
ได้ เป็ นอย่างดี ส่งผลให้ นกั กีฬาฟุตบอลมีความสามารถในการเล่นทังแบบบุ
้
คคล และแบบทีมได้ มี
ประสิทธิภาพที่สงู ขึ ้น และยังสามารถนาไปฝึ กกับกีฬาประเภทอื่นได้ อีกด้ วย
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะที่ได้ จากการวิจัย
จากผลการฝึ กจะเห็นได้ ว่า กลุ่มการวิ่งรู ปแบบตัว Z ควบคูก่ ับ S มีความคล่องแคล่ว
ว่องไวพัฒนาขึ ้น เห็นผลได้ ชดั เจนกว่า กลุ่มการวิ่งรูปแบบตัว Z กลุม่ การวิ่งรูปแบบตัว S เพียงอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง และควรเลื อกนาโปรแกรมการฝึ ก การวิ่งรู ปแบบตัว Z ควบคู่กับ S เพื่ อเพิ่ม ความ
คล่องแคล่วว่องไวให้ กับนักกีฬาประเภทอื่น ๆ โดยพิจารณาจากทักษะกีฬาและการเคลื่อนที่ของ
กี ฬ านัน้ ๆ เพื่ อนามาประยุกต์และสร้ างแบบฝึ กที่เหมาะสมให้ เกิ ดประสิทธิ ภ าพสูงที่ สุดในกี ฬ า
ประเภทนัน้
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ ต่ อไป
1. ควรศึกษาและเปรี ยบเทียบการฝึ กวิ่งในรูปแบบอื่น ๆ หลาย ๆ รู ปแบบ ที่มีผลต่อ
ความคล่องแคล่วว่องไว เช่น การวิ่งรูปแบบตัว X , M , T เป็ นต้ น
2. ควรมีการศึกษาผลจากการฝึ กวิ่งรูปแบบตัว Z และ S ที่มีผลต่อความสามารถใน
ด้ านอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น ความอดทนของกล้ ามเนื ้อ เป็ นต้ น
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โปรแกรมการฝึ กวิ่งรู ปแบบตัว Z
(Z Pattern Run)
วัตถุประสงค์ของการฝึ กวิ่งรูปแบบตัว Z ใช้ เพื่อเพิ่มความสามารถในการเปลี่ยนทิศทาง
หรื อตาแหน่งจากจดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งอย่างรวดเร็ ว แบบฝึ กนีส้ ามารถขยายระยะทางการฝึ กให้
ยาวขึ ้นหรื อลดระยะทางให้ สนลงได้
ั้
ตามความเหมาะสม การฝึ กต้ องเน้ นให้ นกั กี ฬาปฏิบตั ิอย่าง
ถูกต้ อง และได้ ผลอย่างแท้ จริง ในขณะที่กาลังเคลื่อนไหวโดยใช้ ความเร็วอย่างเต็มที่ การฝึ กจะเป็ น
การลดตาแหน่งของจุดศูนย์ถ่วงให้ ต่าลง โดยให้ สะโพกลดระดับต่าลงและควบคุมการทรงตัวของ
ร่ างกายให้ สมดุลในเข้ าวิ่งเข้ าสู่หลัก เมื่ ออ้ อมหลักแล้ วเปลี่ ยนทิศทางวิ่งไปสู่อีกหลักหนึ่งโดยใช้
ความเร็ วอย่างเต็มที่ ดังแผนภาพขนาดสนามและเส้ นทางการฝึ ก ซึ่งผู้วิจยั ได้ กาหนดโปรแกรมการ
ฝึ กวิ่งรู ปแบบตัว Z ไว้ ดงั นี ้ หลักในการวิ่ง จานวน 6 หลัก เรี ยงขนานและสลับห่างกัน มีระยะห่าง
หลักในแนวเส้ นตรงเดียวกัน 3 เมตร และระยะห่างของหลักระหว่างแนวเส้ นขนาน 5 เมตร รวม
ระยะทางที่ วิ่ง 40 เมตร นามาทดลองกับกลุ่มนัก กี ฬ าเยาวชนในเขตพืน้ ที่จังหวัดปทุม ธานี ซึ่งมี
คุณ สมบัติเดียวกันกับกลุ่ม ตัวอย่าง แล้ วปรับเปลี่ยนให้ มี จ านวน 6 หลัก ระยะห่างหลักในแนว
เส้ นตรงเดียวกัน 3 เมตร และระยะห่างของหลักระหว่างแนวเส้ นขนาน 6 เมตร เลื่อนจุดสิ ้นสุดการ
วิ่งให้ ไปจบที่แนวเส้ นตรงเดียวกับหลัก 1, 3 และ 5 รวมระยะทางที่วิ่ง 48 เมตร
อุปกรณ์และสถานที่ ที่ใช้ ในการวิจยั
- สนามฟุตบอล
- กรวยยาง
- มาร์ กเกอร์
- นาฬิกาจับเวลา
- ใบบันทึกผล
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โปรแกรมการฝึ กวิ่งรู ปแบบตัว Z
สัปดาห์ ท่ ี 1 – 4
วิธีการฝึ ก
1. ช่วงอบอุน่ ร่างกาย 15 นาที ประกอบด้ วย
- วิ่งเหยาะ ๆ รอบสนามฟุตบอล 5 นาที
- ยืดเหยียดกล้ ามเนื ้อ 10 นาที
2. โปรแกรมวิ่งรูปแบบตัว Z ประกอบด้ วย
ปั จจัยที่เกี่ยวข้ อง
ช่วงเวลาฝึ ก
ระยะทางที่ฝึก
ความหนักในการฝึ ก
จานวนเที่ยวที่ฝึก
เวลาพักระหว่างเที่ยว
จานวนเซตที่ฝึก
เวลาพักระหว่างเซต

กิจกรรมฝึ กวิ่งรู ปแบบตัว Z
16.00 – 17.00 น.
48 เมตร
ความเร็วสูงสุด
5 เที่ยว
1 นาที
4 เซต
5 นาที

หมายเหตุ
*เวลาพักระหว่างเที่ยวให้
เดินกลับมาจุดเริ่มต้ น
*เวลาพักระหว่างเซตให้
พักดื่มน ้าและยืดเหยียด
กล้ ามเนื ้อ

3. หลังจากฝึ กตามโปรแกรมวิ่งรู ปแบบตัว Z แล้ ว กลุ่ม ทดลองจะไปฝึ กฟุตบอล ตาม
โปรแกรมการฝึ กฟุตบอลของโรงเรี ยนปทุมวิไล
4. โปรแกรมวิ่งรูปแบบตัว Z ฝึ กสัปดาห์ละ 3 วัน คือ วันจันทร์ วันพุทธ และวันศุกร์
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โปรแกรมการฝึ กวิ่งรู ปแบบตัว Z
สัปดาห์ ท่ ี 5 - 8
วิธีการฝึ ก
1. ช่วงอบอุน่ ร่างกาย 15 นาที ประกอบด้ วย
- วิ่งเหยาะ ๆ รอบสนามฟุตบอล 5 นาที
- ยืดเหยียดกล้ ามเนื ้อ 10 นาที
2. ช่วงฝึ กโปรแกรมวิ่งรูปแบบตัว Z ประกอบด้ วย
ปั จจัยที่เกี่ยวข้ อง
ช่วงเวลาฝึ ก
ระยะทางที่ฝึก
ความหนักในการฝึ ก
จานวนเที่ยวที่ฝึก
เวลาพักระหว่างเที่ยว
จานวนเซตที่ฝึก
เวลาพักระหว่างเซต

กิจกรรมฝึ กวิ่งรู ปแบบตัว Z
16.00 – 17.00 น.
48 เมตร
ความเร็วสูงสุด
7 เที่ยว
1 นาที
4 เซต
5 นาที

หมายเหตุ
*เวลาพักระหว่างเที่ยวให้
เดินกลับมาจุดเริ่มต้ น
*เวลาพักระหว่างเซตให้
พักดื่มน ้าและยืดเหยียด
กล้ ามเนื ้อ

3. หลังจากฝึ กตามโปรแกรมวิ่งรู ปแบบตัว Z แล้ ว กลุ่ม ทดลองจะไปฝึ กฟุตบอล ตาม
โปรแกรมการฝึ กฟุตบอลของโรงเรี ยนปทุมวิไล
4. โปรแกรมวิ่งรูปแบบตัว Z ฝึ กสัปดาห์ละ 3 วัน คือ วันจันทร์ วันพุทธ และวันศุกร์
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โปรแกรมการฝึ กวิ่งรู ปแบบตัว S
(S Pattern Run)
วัตถุประสงค์ของการฝึ กวิ่งรูปแบบตัว S ใช้ เพื่อเพิ่มความสามารถในการเปลี่ยนทิศทาง
หรื อตาแหน่งจากจดหนึง่ ไปอีกจุดหนึ่งอย่างรวดเร็ ว การอ้ อมหลักจะแตกต่างจากการฝึ กรูปแบบตัว
Z โดยจะอ้ อมจากด้ านบนของหลักวนลงด้ านล่างของหลักแล้ วใช้ ความเร็วสูงสุดในการเคลื่อนที่ตอ่
การฝึ กต้ องเน้ นให้ นกั กี ฬาปฏิบตั ิอย่างถูกต้ อง และได้ ผลอย่างแท้ จริ ง ในขณะที่กาลังเคลื่อนไหว
โดยใช้ ความเร็ วอย่างเต็มที่ การฝึ กจะเป็ นการลดตาแหน่งของจุดศูนย์ถ่วงให้ ต่าลง โดยให้ สะโพก
ลดระดับต่าลงและควบคุมการทรงตัวของร่างกายให้ สมดุลในเข้ าวิ่งเข้ าสู่หลัก เมื่ออ้ อมหลักแล้ ว
เปลี่ยนทิศทางวิ่งไปสู่อีกหลักหนึ่งโดยใช้ ความเร็ วอย่างเต็มที่ ซึ่งผู้วิจยั ได้ กาหนดโปรแกรมการฝึ ก
วิ่งรู ปแบบตัว S ไว้ ดงั นี ้ หลักในการวิ่งซึ่งจานวน 6 หลัก เรี ยงขนานและสลับห่างกัน มีระยะห่าง
หลักในแนวเส้ นตรงเดียวกัน 3 เมตร และระยะห่างของหลักระหว่างแนวเส้ นขนาน 5 เมตร รวม
ระยะทางที่ วิ่ง 40 เมตร นามาทดลองกับกลุ่มนักกี ฬ าเยาวชนในเขตพืน้ ที่จังหวัดปทุม ธานี ซึ่งมี
คุณ สมบัติเดียวกันกับกลุ่ม ตัวอย่าง แล้ วปรับเปลี่ยนให้ มี จ านวน 6 หลัก ระยะห่างหลักในแนว
เส้ นตรงเดียวกัน 3 เมตร และระยะห่างของหลักระหว่างแนวเส้ นขนาน 6 เมตร เปลี่ยนจุดสิ ้นสุด
การวิ่งให้ ไปสิ ้นสุดที่แนวเส้ นตรงเดียวกับหลัก 1, 3 และ 5 รวมระยะทางที่วิ่ง 48 เมตร
อุปกรณ์และสถานที่ ที่ใช้ ในการวิจยั
- สนามฟุตบอล
- กรวยยาง
- มาร์ กเกอร์
- นาฬิกาจับเวลา
- ใบบันทึกผล
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โปรแกรมการฝึ กวิ่งรู ปแบบตัว S
สัปดาห์ ท่ ี 1 – 4
วิธีการฝึ ก
1. ช่วงอบอุน่ ร่างกาย 15 นาที ประกอบด้ วย
- วิ่งเหยาะ ๆ รอบสนามฟุตบอล 5 นาที
- ยืดเหยียดกล้ ามเนื ้อ 10 นาที
2. ช่วงฝึ กโปรแกรมวิ่งรูปแบบตัว S ประกอบด้ วย
ปั จจัยที่เกี่ยวข้ อง
ช่วงเวลาฝึ ก
ระยะทางที่ฝึก
ความหนักในการฝึ ก
จานวนเที่ยวที่ฝึก
เวลาพักระหว่างเที่ยว
จานวนเซตที่ฝึก
เวลาพักระหว่างเซต

กิจกรรมฝึ กวิ่งรู ปแบบตัว S
16.00 – 17.00 น.
48 เมตร
ความเร็วสูงสุด
5 เที่ยว
1 นาที
4 เซต
5 นาที

หมายเหตุ
*เวลาพักระหว่างเที่ยวให้
เดินกลับมาจุดเริ่มต้ น
*เวลาพักระหว่างเซตให้
พักดื่มน ้าและยืดเหยียด
กล้ ามเนื ้อ

3. หลังจากฝึ กตามโปรแกรมวิ่งรู ปแบบตัว S แล้ ว กลุ่ม ทดลองจะไปฝึ กฟุตบอล ตาม
โปรแกรมการฝึ กฟุตบอลของโรงเรี ยนปทุมวิไล
4. โปรแกรมวิ่งรูปแบบตัว S ฝึ กสัปดาห์ละ 3 วัน คือ วันจันทร์ วันพุทธ และวันศุกร์
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โปรแกรมการฝึ กวิ่งรู ปแบบตัว S
สัปดาห์ ท่ ี 5 - 8
วิธีการฝึ ก
1. ช่วงอบอุน่ ร่างกาย 15 นาที ประกอบด้ วย
- วิ่งเหยาะ ๆ รอบสนามฟุตบอล 5 นาที
- ยืดเหยียดกล้ ามเนื ้อ 10 นาที
2. ช่วงฝึ กโปรแกรมวิ่งรูปแบบตัว S ประกอบด้ วย
ปั จจัยที่เกี่ยวข้ อง
ช่วงเวลาฝึ ก
ระยะทางที่ฝึก
ความหนักในการฝึ ก
จานวนเที่ยวที่ฝึก
เวลาพักระหว่างเที่ยว
จานวนเซตที่ฝึก
เวลาพักระหว่างเซต

กิจกรรมฝึ กวิ่งรู ปแบบตัว S
16.00 – 17.00 น.
48 เมตร
ความเร็วสูงสุด
7 เที่ยว
1 นาที
4 เซต
5 นาที

หมายเหตุ
*เวลาพักระหว่างเที่ยว
ให้ เดินกลับมา
จุดเริ่มต้ น
*เวลาพักระหว่างเซตให้
พักดื่มน ้าและยืดเหยียด
กล้ ามเนื ้อ

3. หลังจากฝึ กตามโปรแกรมวิ่งรู ปแบบตัว S แล้ ว กลุ่ม ทดลองจะไปฝึ กฟุตบอล ตาม
โปรแกรมการฝึ กฟุตบอลของโรงเรี ยนปทุมวิไล
4. โปรแกรมวิ่งรูปแบบตัว S ฝึ กสัปดาห์ละ 3 วัน คือ วันจันทร์ วันพุทธ และวันศุกร์
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ภาพประกอบ 4ภาพประกอบ 5
ภาพประกอบ 6 แสดงการวิ่งรูปแบบตัว S
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ภาคผนวก ง
โปรแกรมการฝึ กวิ่งรู ปแบบตัว Z
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โปรแกรมการฝึ กวิ่งรู ปแบบตัว Z และ S ควบคู่กัน
สัปดาห์ ท่ ี 1 – 4
วิธีการฝึ ก
1. ช่วงอบอุน่ ร่างกาย 15 นาที ประกอบด้ วย
- วิ่งเหยาะ ๆ รอบสนามฟุตบอล 5 นาที
- ยืดเหยียดกล้ ามเนื ้อ 10 นาที
2. ช่วงฝึ กโปรแกรมวิ่งรูปแบบตัว Z ควบคูก่ บั รูปแบบตัว S ประกอบด้ วย
ปั จจัยที่เกี่ยวข้ อง
ช่วงเวลาฝึ ก
ระยะทางที่ฝึก
ความหนักใน
การฝึ ก
จานวนเที่ยวที่ฝึก
เวลาพัก
ระหว่างเที่ยว
จานวนเซตที่ฝึก
เวลาพัก
ระหว่างเซต

กิจกรรมฝึ กวิ่งรู ปแบบ กิจกรรมฝึ กวิ่งรู ปแบบ
ตัว Z
ตัว S
16.00 – 17.00 น.
48 เมตร
48 เมตร
ความเร็วสูงสุด

ความเร็วสูงสุด

5 เที่ยว

5 เที่ยว

1 นาที

1 นาที

2 เซต

2 เซต

5 นาที

5 นาที

หมายเหตุ

*เวลาพักระหว่างเที่ยวให้
เดินกลับมาจุดเริ่มต้ น
*เวลาพักระหว่างเซตให้ พกั
ดื่มน ้าและยืดเหยียด
กล้ ามเนื ้อ

3. หลังจากฝึ กตามโปรแกรมวิ่ง รู ป แบบตัว Z ควบคู่กับ S แล้ ว กลุ่ม ทดลองจะไปฝึ ก
ฟุตบอล ตามโปรแกรมการฝึ กฟุตบอลของโรงเรี ยนปทุมวิไล
4. โปรแกรมวิ่งรู ปแบบตัว Z ควบคู่กับ S ฝึ กสัปดาห์ละ 3 วัน คือ วันจันทร์ วันพุทธ และ
วันศุกร์
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โปรแกรมฝึ กวิ่งรู ปแบบตัว Z และ S ควบคู่กัน
สัปดาห์ ท่ ี 5 – 8
วิธีการฝึ ก
1. ช่วงอบอุน่ ร่างกาย 15 นาที ประกอบด้ วย
- วิ่งเหยาะ ๆ รอบสนามฟุตบอล 5 นาที
- ยืดเหยียดกล้ ามเนื ้อ 10 นาที
2. ช่วงฝึ กโปรแกรมวิ่งรูปแบบตัว Z ควบคูก่ บั รูปแบบตัว S ประกอบด้ วย
ปั จจัยที่เกี่ยวข้ อง
ช่วงเวลาฝึ ก
ระยะทางที่ฝึก
ความหนักใน
การฝึ ก
จานวนเที่ยวที่ฝึก
เวลาพัก
ระหว่างเที่ยว
จานวนเซตที่ฝึก
เวลาพัก
ระหว่างเซต

กิจกรรมฝึ กวิ่งรู ปแบบ กิจกรรมฝึ กวิ่งรู ปแบบ
ตัว Z
ตัว S
16.00 – 17.00 น.
48 เมตร
48 เมตร
ความเร็วสูงสุด

ความเร็วสูงสุด

7 เที่ยว

7 เที่ยว

1 นาที

1 นาที

2 เซต

2 เซต

5 นาที

5 นาที

หมายเหตุ

*เวลาพักระหว่าง
เที่ยวให้ เดินกลับมา
จุดเริ่มต้ น
*เวลาพักระหว่างเซต
ให้ พกั ดื่มน ้าและยืด
เหยียดกล้ ามเนื ้อ

3. หลังจากฝึ กตามโปรแกรมวิ่ง รู ป แบบตัว Z ควบคู่กับ S แล้ ว กลุ่ม ทดลองจะไปฝึ ก
ฟุตบอล ตามโปรแกรมการฝึ กฟุตบอลของโรงเรี ยนปทุมวิไล
4. โปรแกรมวิ่งรู ปแบบตัว Z ควบคู่กับ S ฝึ กสัปดาห์ละ 3 วัน คือ วันจันทร์ วันพุทธ และ
วันศุกร์
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ภาคผนวก จ
แบบทดสอบความคล่ องแคล่ วว่ องไวของ อิลลินอยส์
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แบบทดสอบความคล่ องแคล่ วว่ องไวของ อิลลินอยส์
(Illinois Agility Test)

จุดมุ่งหมาย เพื่อทดสอบความสามารถด้ านความคล่องแคล่วว่องไว
วิธีทดสอบ
1. ให้ ผ้ ูรับการสดทอบอยู่ในท่าเตรี ยมวิ่ง เมื่อได้ รับคาสัง่ “ไป” ให้ วิ่งออกจากจุดเริ่ มต้ น
(Start) ให้ เร็ ว ที่ สุด เท่าที่ จ ะสามารถท าได้ ไปยัง จุด ที่ 2 ซึ่ง อยู่ห่างจากจุด เริ่ ม ต้ น 10 เมตร โดย
กาหนดให้ เป็ นจุดหมุน
2. วิ่ง ย้ อ นกลับ อย่างรวดเร็ วเพื่ อ วิ่งอ้ อมกรวยที่ วางไว้ จ านวน 4 จุด แล้ ววิ่งอ้ อมกรวย
ย้ อนกลับมาพร้ อมกับวิ่งเร็ วที่สดุ ไปยังจุดกาหนด 3 และกาหนดให้ เป็ นจุดหมุนตามเส้ นทางการวิ่ง
ในแผนภาพ
3. วิ่งเร็ วที่สุดไปเส้ นชัย (Finish) ผู้ทดสอบจะทาการสดสอบเสร็ จสมบูรณ์ เมื่อหยุดเวลา
และกรวยไม่ล้มหรื อข้ ามเส้ นชัย
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ภาคผนวก ฉ
ท่ ายืดเหยียดกล้ ามเนือ้
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ท่ ายืดเหยียดกล้ ามเนือ้
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนากล้ ามเนื ้อคอ

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนากล้ ามเนื ้อหัวไหล่

65
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนากล้ ามเนื ้อหัวไหล่

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนากล้ ามเนื ้อหลังส่วนล่าง

66
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนากล้ ามเนื ้อต้ นขา

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนากล้ ามเนื ้อต้ นขา

67
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนากล้ ามเนื ้อต้ นขา

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนากล้ ามเนื ้อต้ นขา
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ภาคผนวก ช
ใบบันทึกเวลา และผลการทดสอบ
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ใบบันทึกเวลา
แบบทดสอบความคล่ องแคล่ วว่ องไวของ อิลลินอยส์ (Illinois Agility Test)
ชื่อ..........................................................นาสกุล...................................................................
ผลการทดสอบ
แบบทดสอบ

ก่อนการ หลังการฝึ ก หลังการฝึ ก หลังการฝึ ก หลังการฝึ ก
ฝึ ก
สัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 สัปดาห์ที่ 6 สัปดาห์ที่ 8

แบบทดสอบ
ความ
คล่องแคล่ว
ว่องไว
ลงชื่อผู้ที่เข้ าทาการทดสอบ......................................................
ลงชื่อผู้บนั ทึกผล......................................................

หมาย
เหตุ
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ผลการทดสอบความคล่ องแคล่ วว่ องไว
ก่ อนการฝึ ก หลังการฝึ กสัปดาห์ ท่ ี 4 และหลังการฝึ กสัปดาห์ ท่ ี 8
ของกลุ่มทดลองการฝึ กวิ่งรู ปแบบตัว Z
ผู้ทดสอบคนที่

ก่อนการฝึ ก

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

18.75
17.54
19.09
17.56
17.59
18.31
17.94
17.45
19.10
19.27
18.88
18.61
18.71
18.74
18.13

หลังการฝึ กสัปดาห์ที่
4
18.10
17.19
18.54
17.12
16.95
17.89
17.48
17.23
18.50
18.52
18.37
17.82
18.47
18.37
17.49

หลังการฝึ กสัปดาห์ที่
8
17.34
16.26
17.32
16.12
16.31
17.45
16.63
16.80
17.67
17.59
17.03
17.14
17.21
17.36
16.76
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ผลการทดสอบความคล่ องแคล่ วว่ องไว
ก่ อนการฝึ ก หลังการฝึ กสัปดาห์ ท่ ี 4 และหลังการฝึ กสัปดาห์ ท่ ี 8
ของกลุ่มทดลองการฝึ กวิ่งรู ปแบบตัว S
ผู้ทดสอบคนที่

ก่อนการฝึ ก

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

18.74
17.56
19.08
18.62
17.43
17.55
19.11
18.61
18.44
18.36
17.49
17.52
18.09
19.01
18.23

หลังการฝึ กสัปดาห์ที่
4
17.87
17.20
18.89
18.12
17.31
17.29
18.89
18.37
18.31
18.14
17.27
17.48
17.74
18.90
18.12

หลังการฝึ กสัปดาห์ที่
8
17.34
16.32
17.94
17.35
16.28
16.36
17.87
17.55
17.18
17.23
16.42
16.75
16.86
17.79
17.13
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ผลการทดสอบความคล่ องแคล่ วว่ องไว
ก่ อนการฝึ ก หลังการฝึ กสัปดาห์ ท่ ี 4 และหลังการฝึ กสัปดาห์ ท่ ี 8
ของกลุ่มทดลองการฝึ กวิ่งรู ปแบบตัว Z กับ S ควบคู่กัน
ผู้ทดสอบคนที่

ก่อนการฝึ ก

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

18.67
18.29
19.14
17.89
18.57
17.71
17.69
17.81
18.26
18.56
19.21
17.74
18.71
17.62
18.45

หลังการฝึ กสัปดาห์ที่
4
18.14
17.65
18.23
17.30
17.81
17.17
17.20
16.94
17.90
17.67
18.52
17.34
17.77
17.54
17.89

หลังการฝึ กสัปดาห์ที่
8
16.50
16.65
17.14
16.12
16.88
16.11
16.29
16.09
16.69
16.53
17.86
16.61
16.82
16.14
16.65
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ
1. อาจารย์ ดร. เทเวศร์ จันทร์ หอม
ตาแหน่ง

อาจารย์ประจาคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา

2. อาจารย์ประพันธ์ เปรมศรี
ตาแหน่ง

ที่ปรึกษาสโมสรฟุตบอลอาชีพ
อดีตนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติ

3. อาจารย์อนุศกั ดิ์ สุคง
ตาแหน่ง

อาจารย์ประจาภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

4. อาจารย์ชยั ณรงค์ แย้ มขจร
ตาแหน่ง

ที่ปรึกษาทีมฟุตบอลระดับเยาวชน
โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

5. อาจารย์อธึก ธงไชย
ตาแหน่ง

ที่ปรึกษาสมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานี
ผู้ฝึกสอนฟุตบอลระดับเยาวชน จังหวัดปทุธานี

ประวัติผเู้ ขียน

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

ที่อยู่ปัจจุบัน

นายพชรพล บุญเรื อน
10 มีนาคม 2535
อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
พ.ศ. 2547
สาเร็จการศึกษาระดับชันประถมศึ
้
กษา
จาก โรงเรี ยนวัดบ้ านโคกหนองแวง จังหวัดนครราชสีมา
พ.ศ. 2553
สาเร็จการศึกษาระดับชันมั
้ ธยมศึกษา
จาก โรงเรี ยนบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
พ.ศ. 2557
สาเร็จการศึกษาระดับชันปริ
้ ญญาตรี
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
จาก มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
พ.ศ. 2563
สาเร็จการศึกษาระดับชันปริ
้ ญญาโท
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
จาก มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
63/4 ถนนปทุมสัมพันธ์ ตาบลบางปรอก อาเภอเมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี 12000

