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ผลแบบเฉียบพลันของการอบอุ่นร่ างกายด้ วยความหนักระดับสูงที่มีต่อพลังกล้ ามเนือ้ ความเร็ว
และความคล่ องแคล่ วว่ องไวในนักกีฬาฟุตบอล
The acute effects of high intensity warm up on muscle power, speed, and agility in soccer players
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีจดุ ประสงค์เพื่อเปรี ยบเทียบผลของการอบอุน่ ร่ างกายด้ วยความหนักระดับสูงระหว่างการเล่น
เกมฟุตบอลสนามเล็กและการใช้ เทคนิค PAP (post activation potentiation) ในท่าสควอชที่มีผลต่อพลัง (power)
ความเร็ ว (speed) และความคล่องแคล่วว่องไว (agility) กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้คือ นักกีฬาฟุตบอลชาย
ชันปี
้ ที่1 ของคณะวิทยาศาสตร์ การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสนอายุ18-19 ปี จํานวน 12
คนกลุม่ ตัวอย่างทําการอบอุน่ ร่ างกาย 2วิธี คือ การอบอุน่ ร่ างกายด้ วยการเล่นเกมฟุตบอลสนามเล็กกับการใช้ เทคนิค
PAP ในท่าสควอช ซึง่ จะทําการทดลองโดยใช้ ความหนักที่ระดับ 8RM ภายหลังการอบอุ่นร่ างกายจะทําการทดสอบ
พลังกล้ ามเนื ้อความเร็ ว และความคล่องแคล่วว่องไวทําการวิเคราะห์ทางสถิติ โดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ทําการวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยระหว่างวิธีการโดยใช้ สถิติ dependent t-test และ
กําหนดความมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการวิจัย พบว่า การอบอุ่นร่ างกายด้ วยการเล่นเกมฟุตบอลสนามเล็ก ส่งผลต่อพลังกล้ ามเนื ้อดีกว่า การ
อบอุ่นร่ างกายโดยใช้ เทคนิค PAP ในท่าสควอช (P<0.05) ส่วนด้ านความเร็ วและความคล่องแคล่วว่องไวภายหลัง
การอบอุ่นร่ างกายทังสองวิ
้
ธีไม่แตกต่างกัน (P>0.05) ประโยชน์ที่ได้ จากการวิจยั ครัง้ นี ้จะเป็ นแนวทางในการเลือก
รู ปแบบการอบอุน่ ร่ างกายไปประยุกต์ใช้ ให้ มีประสิทธิภาพและเหมาะสมต่อไปได้

คําสําคัญ :

การอบอุน่ ร่างกายด้ วยความหนักระดับสูง เกมฟุตบอลสนามเล็ก สควอช พลัง ความเร็ ว
ความคล่องแคล่วว่องไว

1

คณะวิทยาศาสตร์ การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นครปฐม 73140
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Abstract
The purpose of this study was to compare the effect of high intensity warm up between small
sided games (SSG)warm up and PAP (post activation potentiation) technique with the squat exercise
warm up on muscle power, speed, and agility. Twelve male soccer players subjects aged 18-19 years
were sampled at faculty of sports science, Kasetsart University. All subjects performed two high intensity
warm up treatment that were the small size games warm up and PAP technique with

the squat

exercise warm up. All subjects were tested muscle power, speed, and agility after each warm up. The
mean and standard deviation of the data were calculated and analyzed by a dependent t-test to compare
group at the .05 level of significance.
The result showed that the muscle power after the small sided games (SSG) warm up was better
than the PAP technique with the squat exercise warm up (p < 0.05). However, the speed and agility were
not significantly different between the two treatments of warm up. Therefore, the benefit of this study will
be a guideline for appropriate warm up.
Key word:
High intensity warm up, Small sided games, Squat, Power, Speed, Agility
E-mail address:lee2804@hotmail.com

บทนํา
ฟุตบอลเป็ นกีฬาที่ได้ รับความนิยมกันอย่างแพร่หลาย ในปั จจุบนั มีการจัดการแข่งขันกันทุกๆ ระดับใน
ทุกประเทศทัว่ โลก โดยในการเตรี ยมทีมเพื่อแข่งขันรายการต่าง ๆ นัน้ แต่ละทีมก็จะพยายามหาวิธีการหรื อ
เทคนิคต่าง ๆ มาใช้ เพื่อทําให้ ทีมของตนเองประสบผลสําเร็จในการแข่งขันให้ มากที่สดุ
ในการแข่งขันกี ฬาฟุตบอลแต่ละครั ง้ นันกระบวนการอบอุ
้
่นร่ างกายของนักกีฬามีความจําเป็ นและ
สําคัญมาก ซึ่งนักกีฬาจะต้ องมีการอบอุ่นร่างกายอย่างเพียงพอและถูกต้ องไม่ว่าจะเป็ นก่อนการฝึ กซ้ อมหรื อ
ก่อนการแข่งขัน โดยการอบอุน่ ร่างกายจะช่วยเพิ่มอุณหภูมิในกล้ ามเนื ้อให้ สงู ขึ ้น ทําให้ การไหลเวียนของเลือด
และการส่งออกซิเจนไปกล้ ามเนื ้อเพิ่มขึ ้นซึ่งจะเป็ นการเตรี ยมความพร้ อมของระบบต่าง ๆ โดยเฉพาะระบบ
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กล้ ามเนื ้อ รวมถึงช่วยลดปั จจัยเสี่ยงจากอาการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ ้นจากความไม่พร้ อมในการทํางานของ
กล้ ามเนื ้อเช่น การเกิดตะคริ ว ข้ อเท้ าแพลง กล้ ามเนื ้อฉีก เป็ นต้ น
โดยทัว่ ไปการอบอุ่นร่ างกายนันมี
้ หลายรูปแบบ ซึ่งกิจกรรมที่นํามาใช้ ในการอบอุ่นร่างกายจะต้ องมี
ความสอดคล้ องทังระดั
้ บความหนักและกิจกรรมที่ใช้ ในการแข่งขัน โดยในกีฬาฟุตบอลนัน้ กิจกรรมที่ใช้ ในการ
อบอุน่ ร่างกายจะต้ องมีความหนักอยู่ในระดับสูง ซึ่งการอบอุ่นร่างกายแบบเฉพาะเจาะจงสําหรับกีฬาฟุตบอล
ที่นิยมกันโดยทัว่ ไป ได้ แก่ การเล่นเกมฟุตบอลสนามเล็ก (Small-Sided Games; SSG) ซึ่งเป็ นการอบอุ่น
ร่างกายที่ใช้ ทกั ษะต่างๆ เช่น การเลี ้ยงบอล และการรับ-ส่งบอล ร่วมกับการเล่นเป็ นทีมโดยการย่อสนามให้ มี
ขนาดเล็ ก และลดจํ า นวนของผู้เ ล่ น ลง ทํ า ให้ นัก กี ฬ ามี พื น้ ที่ ก ารเล่ น บอลที่ จํ า กั ด จึ ง ทํ า ให้ ต้ อ งเคลื่ อ นที่
ตลอดเวลา ดังนันกิ
้ จกรรมรูปแบบดังกล่าวจึงมักนิยมนํามาใช้ ในการอบอุ่นร่างกายก่อนแข่งขันในกีฬาฟุตบอล
(Dellal et. al. 2008)
ปั จจุบนั นักวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ การกี ฬาพบว่า การอบอุ่นร่ างกายโดยใช้ เทคนิค Post activation
potentiation (PAP) ซึ่งหมายถึงการให้ กิจกรรมด้ วยความหนักระดับสูงจะสามารถกระตุ้นการทํางานของ
ประสาทส่วนกลางและส่งผลให้ มีการระดมหน่วยยนต์เพิ่มขึ ้นก่อให้ เกิดการสร้ างแรงที่มากขึ ้นได้ (Rixonet.al.,
2007) อีกทังเทคนิ
้
ค PAP ยังเป็ นการเพิ่มการทํางานของ H reflex ซึ่งจะส่งผลให้ การเคลื่อนที่ของกระแส
ประสาทไปยังกล้ ามเนื ้อเร็ วขึ ้นHodgsonet.al.(2005) ได้ ทําการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับการใช้ เทคนิค PAP ในการ
ฝึ กความแข็งแรงพบว่า เทคนิคนี ส้ ามารถที่จะกระตุ้นให้ กล้ ามเนือ้ สร้ างแรงและพลังอย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพมาก โดยที่เทคนิคPAP เป็ นการกระตุ้นกล้ ามเนื ้อโดยให้ มีการจับตัวของ actin และ myosin มาก
ขึน้ และเป็ นผลให้ เพิ่ ม การระดมหน่วยยนต์ ได้ ม ากขึน้ (Zoiset.al., 2011) ดัง นัน้ จึง สามารถช่วยพัฒ นา
ประสิทธิภาพของกิจกรรมที่ใช้ แรงระเบิดต่าง ๆ ได้ เช่น การยกนํ ้าหนัก วิ่ง กระโดด และทุ่ม พุ่ง ขว้ าง เป็ นต้ น
(Horwath, and Kravitz, 2008)
อย่างไรก็ดี การอบอุ่นร่างกายโดยใช้ เทคนิค PAP ในกีฬาฟุตบอลนัน้ ยังมีการศึกษาที่คอ่ นข้ างจํากัด
และไม่แพร่หลายนัก ดังนันจึ
้ งทําให้ ผ้ วู ิจยั สนใจที่จะศึกษาผลของการอบอุน่ ร่างกายด้ วยความหนักระดับสูงที่มี
ผลต่อพลังกล้ ามเนื ้อ ความเร็ วและความคล่องแคล่วว่องไวซึ่งเป็ นสมรรถภาพทางกายที่สําคัญสําหรับนักกีฬา
ฟุตบอล โดยมุ่งที่จะศึกษาถึงความแตกต่างที่ ได้ ระหว่างการอบอุ่นร่ างกายโดยใช้ เทคนิค Post activation
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potentiation (PAP) ในท่าสควอช (Squat) กับการเล่นเกมฟุตบอลสนามเล็กซึ่งเป็ นการอบอุ่นร่ างกายที่มี
ความเฉพาะเจาะจงและที่นิยมใช้ ในกีฬาฟุตบอล โดยมีสมมุติฐานการวิจยั คือ การอบอุ่นร่ างกายทังสองวิ
้
ธีจะ
ส่งผลต่อพลัง ความเร็ วและความคล่องแคล่วว่องไวแตกต่างกันซึ่งผลการวิจยั ครัง้ นี ้จะเป็ นประโยชน์ต่อการ
อบอุน่ ร่างกายของนักกีฬาฟุตบอลต่อไป
อุปกรณ์ และวิธีการ
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ เป็ นนักกีฬาฟุตบอลชายชันปี
้ ที่ 1 ของคณะวิทยาศาสตร์ การกีฬา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิ ทยาเขตกํ าแพงแสนอายุ 18-19 ปี จํ านวน 12 คน จากการการสุ่มแบบ
เฉพาะเจาะจงภายใต้ เงื่อนไขที่กลุ่มตัวอย่างจะต้ องเป็ นนักกี ฬาฟุตบอลที่มีการฝึ กซ้ อมอย่างสมํ่าเสมอ อย่าง
น้ อย 3 ครัง้ /สัปดาห์ มีสขุ ภาพร่างกายที่แข็งแรงและไม่มีประวัติของการเป็ นโรคร้ ายแรงหรื อ ได้ รับการบาดเจ็บ
อย่างรุนแรง ที่เป็ นอุปสรรคต่อการเข้ าร่วมทําวิจยั
ขัน้ ตอนการดําเนินการวิจัย
1. อธิบายวิธีการและขันตอนต่
้
างๆในการทดลองแก่กลุม่ ตัวอย่างทัง้ 12 คน
2. การทดลองครัง้ ที่ 1 ให้ กลุ่มตัวอย่างทัง้ 12 คน ทําการอบอุ่นร่างกายโดยเริ่ มด้ วยการวิ่งเหยาะ5
นาที ต่อจากนันให้
้ อบอุ่นร่ างกายโดยใช้ เทคนิค PAP ในท่าสควอชโดยการแบกเพื่อนที่มีนํ ้าหนักตัวใกล้ เคียง
กัน

(± 2 กก.) เป็ นแรงต้ าน เพื่อให้ สามารถนําไปประยุกต์ใช้ ในสถานการณ์แข่งขันจริ งได้ กลุ่มตัวอย่าง

จะต้ องทําท่า สควอชในจังหวะปกติตอ่ เนื่องจํานวน 8 ครัง้
3.หลังจากนัน้ ให้ กลุ่มตัวอย่างทําการทดสอบพลังกล้ ามเนื ้อโดยการวัดความสูงในการกระโดดในท่า
Counter Movement Jumpทดสอบความเร็ วในการวิ่ง 20 เมตร และทดสอบความคล่องแคล่วว่องไว โดยใช้
แบบทดสอบ FAF’S Slalom Test (Balsom,1994) ทันทีภายหลังเสร็ จสิ ้นการอบอุน่ ร่างกาย
4. หลังการทดลองครัง้ แรก กลุม่ ตัวอย่างจะพักเป็ นเวลา3 วัน จากนันจะทํ
้
าการทดลองครัง้ ที่ 2 โดยให้
กลุ่มตัวอย่างอบอุ่นร่ างกายโดยการเล่นเกมฟุตบอลสนามเล็ก (small sided games) โดยเริ่ มจากการวิ่ง
เหยาะๆ 5 นาที และให้ เล่นเกมฟุตบอลสนามเล็กโดยใช้ พื ้นที่ของขนาดสนาม 20×12 เมตร ทีมละ 3 คน โดย
ใช้ ระยะเวลา 2 นาที จํานวน3 เซต และพักระหว่างเซตละ 2 นาที (Zois et.al., 2011 )ภายหลังเสร็ จสิ ้นการ
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อบอุน่ ร่างกายกลุม่ ตัวอย่างจะทําการทดสอบพลังกล้ ามเนื ้อความเร็ วในการวิ่ง 20 เมตร และความคล่องแคล่ว
ว่องไวทันที โดยใช้ วิธีการเช่นเดียวกันกับการทดลองในวันแรก
5. สถานที่ ใ นการวิ จัยครั ง้ นี ้ ใช้ ล านอเนกประสงค์ คณะวิ ท ยาศาสตร์ การกี ฬ า มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน โดยดําเนินการเก็บข้ อมูลในช่วงเวลา 17.00-18.00 น.
สถิตทิ ่ ีใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั ครัง้ นี ้ใช้ การวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยโปรแกรมสําเร็จรูป โดยคํานวณค่าเฉลี่ย (mean) ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และเปรี ยบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยโดยใช้ สถิติ dependentsample t-test ระหว่างการอบอุน่ ร่ างกายทัง2
้ วิธีการ โดยกําหนดความมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
ผลการวิจัยและวิจารณ์
การวิจยั ในครัง้ นี ้ผู้วิจยั ต้ องการเปรี ยบเทียบผลแบบเฉียบพลันของการอบอุ่นร่ างกายด้ วยความหนัก
ระดับสูง โดยใช้ เทคนิค PAP ในท่าสควอชและการเล่นเกมฟุตบอลสนามเล็กที่มีผลต่อ พลัง ความเร็ วและ
ความคล่องแคล่วว่องไว โดยกลุ่มตัวอย่างที่เข้ าร่ วมการวิจยั มีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอายุ
นํ ้าหนัก และส่วนสูงเท่ากับ18.91±0.28 ปี 62.66±6.15 กก.และ172.91±5.48 ซม.ตามลําดับ ผลการวิจยั สรุ ป
ได้ จากตารางต่อไปนี ้
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพลังกล้ ามเนื ้อ ความเร็ว และความคล่องแคล่ว
ว่องไว ภายหลังการอบอุน่ ร่างกายโดยการใช้ เทคนิค PAP ในท่าสควอชและการเล่นเกมฟุตบอล
สนามเล็ก
วิธีการอบอุ่นร่างกาย
การใช้ เทคนิค PAP ในท่าสค การเล่นเกมฟุตบอลสนามเล็ก
วอช
พลัง (เซนติเมตร)
50.62± 7.17
56.29± 6.60*
ความเร็ ว (วินาที)
3.39 ± 0.18
3.46 ±0.17
ความคล่องแคล่วว่องไว (วินาที)
8.40±0.46
7.95±0.44
* แตกต่างจากการอบอุ่นด้ วยท่าสควอช อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
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จากตารางที่ 1แสดงผลการเปรี ยบเทียบพลังกล้ ามเนื ้อความเร็ วและความคล่องแคล่วว่องไว ภายหลัง
การอบอุ่นร่ างกายโดยใช้ เทคนิค PAP ในท่าสควอช และการเล่นเกมฟุตบอลสนามเล็กพบว่า พลังกล้ ามเนื ้อ
ภายหลังการอบอุน่ ร่างกายโดยการเล่นเกมฟุตบอลสนามเล็กมีคา่ เฉลี่ยสูงกว่าการอบอุ่นร่างกายโดยใช้ เทคนิค
PAP ในท่าสควอชอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในขณะที่ความเร็ วและความคล่องแคล่วว่องไว
ภายหลังการอบอุน่ ร่างกายทังสองวิ
้
ธีไม่ตา่ งแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
ภายหลังการอบอุ่นร่ างกายโดยการเล่นเกมฟุตบอลสนามเล็ก การทดสอบพลังกล้ ามเนื ้อจะมีค่าสูง
กว่าการอบอุ่นร่างกายที่ใช้ เทคนิค PAP ในท่าสควอชอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคา่ เฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 56.29± 6.60 และ 50.62± 7.17 ตามลําดับ หรื อมีคา่ มากกว่าคิดเป็ นร้ อย
ละ 11.20 เหตุผ ลเนื่ องมาจาก การเล่นเกมฟุตบอลสนามเล็ กเป็ นการอบอุ่น ร่ างกายที่กระตุ้น ให้ ต้องใช้
กล้ ามเนื อ้ หลายส่วนทํางาน ประกอบกับนักกี ฬาจะต้ องมีการเคลื่อนที่รับ-ส่งบอลในพื ้นที่ ๆ กํ าหนด อย่าง
ต่อเนื่อง เป็ นผลให้ มีการเพิ่มอัตราการเต้ นของหัวใจ มีการไหลเวียนของเลือดไปยังกล้ ามเนื ้อมากขึ ้นกล้ ามเนื ้อ
จึงมีอุณหภูมิที่สงู ขึ ้น ดังนันการส่
้
งกระแสประสาทไปยังกล้ ามเนื ้อก็จะทํางานได้ เร็ วขึ ้น (Seaz, 2007) โดยใน
งานวิจยั ครัง้ นี ้ อัตราการเต้ นของหัวใจเฉลี่ยขณะเล่นเกมฟุตบอลสนามเล็กเท่ากับ 145 ครัง้ หรื อประมาณ
70% ของอัตราการเต้ นของหัวใจสูงสุด สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Zoiset.al.( 2011) ที่ได้ เปรี ยบเทียบการ
อบอุ่นร่างกายด้ วยความหนักระดับสูงโดยใช้ การเล่นเกมฟุตบอลสนามเล็กกับการอบอุ่นร่างกายแบบทัว่ ไปที่
ทําเป็ นกิจวัตรปกติซงึ่ พบว่าการอบอุน่ ร่างกายการเล่นเกมฟุตบอลสนามเล็กจะส่งผลให้ นกั กีฬามีประสิทธิภาพ
การเคลื่อนไหวและการทํางานของประสาทและกล้ ามเนื ้อดีกว่าการอบอุน่ ร่างกายแบบทัว่ ไป
ขณะที่การอบอุ่นร่างกายโดยใช้ เทคนิค PAP ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั จะใช้ ท่าสคอวชโดยใช้ แรงต้ าน
จากการแบกเพื่อนที่มีนํ ้าหนักตัวใกล้ เคียงกัน เพื่อให้ ง่ายและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ ในสถานการณ์แข่งขัน
จริ งได้ ซึ่งการอบอุ่น ร่ างกายโดยใช้ เทคนิค PAPนัน้ จะต้ องใช้ ความหนักในระดับที่ สูงพอที่ จะกระตุ้นระบบ
ประสาทและกล้ ามเนื อ้ ให้ ทํ างานมากขึน้ จึง จะทํ าให้ เ กิ ดการระดมหน่วยยนต์ใ นปริ ม าณที่ ม ากขึน้ ได้ โดย
งานวิจยั ของZois et.al. (2011) ได้ ทําการวิจยั โดยใช้ การอบอุ่นร่างกายในท่าสคอวชจํานวน 5 ครัง้ โดยใช้ แรง
ต้ านจากการแบกเพื่อนที่มีนํ ้าหนักตัวมากกว่า 150% ซึ่งต่างจากงานวิจยั ครัง้ นี ้ ที่ใช้ วิธีการแบกนํ ้าหนักตัวของ
เพื่อนที่มีนํ ้าหนักใกล้ เคียงกัน ซึ่งคิดเป็ น 100% ของนํ ้าหนักตัว ดังนันจึ
้ งอาจจะเป็ นไปได้ ที่แรงต้ านที่ใช้ ในการ
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อบอุน่ ร่างกายด้ วยท่าสควอชใน การวิจยั ครัง้ นี ้จึงไม่หนักพอที่จะกระตุ้นให้ เกิดการระดมหน่วยยนต์ในปริ มาณ
ที่มากได้ พลังกล้ ามเนื ้อที่ได้ จากการทดสอบจึงได้ คา่ ที่น้อยกว่า
สําหรับสมรรถภาพด้ านความเร็ วและความคล่องแคล่วว่องไว ภายหลังการอบอุ่นร่ างกายทังสองวิ
้
ธี
พบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ความเร็ วในการวิ่ง 20 เมตรภายหลังการอบอุ่นร่ างกายโดยใช้ เทคนิค PAP ในท่าสควอชและการเล่นเกม
ฟุตบอลสนามเล็ก เท่ากับ 3.39± 0.18 และ 3.46± 0.17 ตามลําดับอย่างไรก็ดี ความเร็ วหลังการอบอุ่นร่างกาย
โดยการใช้ เทคนิค PAP ในท่าสควอช มีแนวโน้ มที่ดีกว่าการเล่นด้ วยเกมฟุตบอลสนามเล็กคิดเป็ นร้ อยละ 2.06
ทังนี
้ ้เนื่องจากการอบอุน่ ร่างกายรูปแบบดังกล่าวนี ้ เป็ นการกระตุ้นการทํางานของกล้ ามเนื ้อ Quadriceps และ
กล้ ามเนื ้อ Gluteus ซึ่งเป็ นกล้ ามเนื ้อหลักที่ใช้ ในการวิ่งโดย Horwath and Kravitz (2008) ได้ กล่าวว่า การ
อบอุน่ ร่างกายโดยใช้ เทคนิค PAP จะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกิจกรรมที่ใช้ ตา่ ง ๆ ที่ต้องใช้ แรงระเบิด
เช่น การยกนํ ้าหนัก การทุ่ม พุ่งขว้ าง การวิ่งเร็ วระยะสันและการกระโดดเป็
้
นต้ น ซึ่งการใช้ เทคนิคPAPในการ
วิจัยนี ้ ทําให้ เกิดมี การระดมหน่วยยนต์เพิ่มขึ ้นที่กล้ ามเนือ้ ต้ นขาด้ านหน้ า ดังนัน้ จึงมีผลต่อค่าที่ได้ จากการ
ทดสอบวิ่งเร็ วระยะ20 เมตร ซึ่งต้ องใช้ แรงระเบิดได้ ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Matthew et.al. (2004) ที่
พบว่า ภายหลังการอบอุน่ ร่างกายแบบมีแรงต้ านด้ วยท่าสควอชสามารถเพิ่มความเร็วในการวิ่งในระยะสันได้
้
สํ าหรั บด้ านความคล่อ งแคล่วว่ องไว ผลที่ ไ ด้ จ ากการวิ จัยครั ง้ นี พ้ บว่า ความคล่องแคล่วว่อ งไว
ภายหลังการอบอุน่ ร่างกายโดยใช้ เทคนิค PAP ในท่าสควอชและการเล่นเกมฟุตบอลสนามเล็ก มีคา่ เฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 8.40± 0.46 และ 7.95± 0.44 ตามลําดับโดยภายหลังการอบอุ่นร่างกายจาก
การเล่นเกมฟุตบอลสนามเล็กมีค่าของผลการทดสอบดีกว่าการอบอุ่นร่างกายโดยใช้ เทคนิค PAP ในท่าสค
วอช คิดเป็ นร้ อยละ 5.66 ทัง้ นี เ้ นื่ องจากการอบอุ่น ร่ างกายโดยใช้ เ กมฟุตบอลสนามเล็กนัน้ กลุ่ม ตัวอย่าง
จะต้ องมีการวิ่งด้ วยความเร็ วในหลากหลายระดับในทิศทางต่าง ๆ ตามการเคลื่อนที่ของลูกบอลใน ซึ่งเป็ นการ
กระตุ้นให้ กลุม่ ตัวอย่างต้ องใช้ สมรรถภาพความคล่องแคล่วว่องไวในการวิ่งเปลี่ยนทิศทางเพื่อหาช่องหรื อพื ้นที่
ในการครอบครองบอล และการรับ-ส่งบอลให้ นานที่สดุ ในขณะเล่นเกมฟุตบอลสนามเล็ก (Dellal et.al.2008)
ซึง่ รู ปแบบการเคลื่อนที่ดงั กล่าวสอดคล้ องกับลักษณะของการทดสอบFAF’s Slalom Test ที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้
นี ้ ซึ่งเป็ นแบบทดสอบความคล่องแคล่วว่องไวที่เฉพาะเจาะจงกับกีฬาฟุตบอล จึงทําให้ ผลการทดสอบที่จึงได้
ค่าที่ดีกว่าการอบอุน่ ร่างกายโดยใช้ เทคนิค PAP ในท่าสควอช
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สรุ ปผล
การอบอุ่น ร่ า งกายด้ ว ยความหนัก ระดับ สูง โดยการเล่ น เกมฟุ ต บอลสนามเล็ ก จะส่ ง ผลต่อ พลัง
กล้ ามเนื ้อดีกว่าการอบอุ่นร่ างกายโดยใช้ เทคนิคPAPในท่าสควอชอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 แต่
สมรรถภาพด้ านความเร็ ว และความคล่องแคล่วว่องไวภายหลังการอบอุ่นร่ างกายทัง้ สองวิธีไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ0.05 โดยประโยชน์ที่ได้ จากการวิจยั ครัง้ นี ้จะเป็ นแนวทางในการเลือกรูปแบบ
การอบอุน่ ร่างกายไปประยุกต์ใช้ กบั นักกีฬาฟุตบอลให้ มีประสิทธิภาพและเหมาะสมต่อไปได้
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