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ผลแบบเฉียบพลันของการอบอุ่นร่างกายด้วยความหนักระดับสูงท่ีมีต่อพลังกล้ามเนือ้ ความเร็ว 

 และความคล่องแคล่วว่องไวในนักกีฬาฟุตบอล 

The acute effects of high intensity warm up on muscle power, speed, and agility in soccer players 

Uนิรอมลี มะกาเจ UP0F

1
Pพรพล พิมพาพร P

1
Pราตรี เรืองไทย P

1
Pพงศา โพชยั P

1 

ทรงเดช สิงห์ชูP1 Pสถาพร นาคพ่ีน้อง P

1
Pพิมชนก มีพงษ์เภาP

1
Pและ ไอลดา ไทยน้อย P

1  

UNiromlee MakajeUP

1
P,Phornphon PhimphaphornP

1
P, Ratree RuangthaiP

1
P, Pongsa PochaiP

1
P, 

Songdat SingchooP

1
P, Sataporn Nakpeenong P

1
P, Pimchanok Meepongpaw P

1
Pand  Ailada Thainoy P

1 

 
 

บทคัดย่อ 

การวิจยัครัง้นีมี้จดุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบผลของการอบอุน่ร่างกายด้วยความหนกัระดบัสงูระหวา่งการเลน่

เกมฟุตบอลสนามเล็กและการใช้เทคนิค PAP (post activation potentiation) ในท่าสควอชท่ีมีผลต่อพลงั (power) 

ความเร็ว (speed) และความคลอ่งแคลว่วอ่งไว (agility) กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นีคื้อ นกักีฬาฟุตบอลชาย

ชัน้ปีท่ี1 ของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสนอาย1ุ8-19 ปี จํานวน 12 

คนกลุม่ตวัอย่างทําการอบอุน่ร่างกาย 2วิธี คือ การอบอุน่ร่างกายด้วยการเล่นเกมฟุตบอลสนามเล็กกบัการใช้เทคนิค 

PAP ในท่าสควอช ซึง่จะทําการทดลองโดยใช้ความหนกัท่ีระดบั 8RM ภายหลงัการอบอุ่นร่างกายจะทําการทดสอบ

พลงักล้ามเนือ้ความเร็ว และความคล่องแคล่วว่องไวทําการวิเคราะห์ทางสถิติ โดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน  ทําการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยระหว่างวิธีการโดยใช้สถิติ dependent t-test และ

กําหนดความมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ผลการวิจัย พบว่า การอบอุ่นร่างกายด้วยการเล่นเกมฟุตบอลสนามเล็ก ส่งผลต่อพลงักล้ามเนือ้ดีกว่า การ

อบอุ่นร่างกายโดยใช้เทคนิค PAP ในท่าสควอช (P<0.05)  ส่วนด้านความเร็วและความคล่องแคล่วว่องไวภายหลงั

การอบอุ่นร่างกายทัง้สองวิธีไม่แตกต่างกนั (P>0.05) ประโยชน์ท่ีได้จากการวิจยัครัง้นีจ้ะเป็นแนวทางในการเลือก

รูปแบบการอบอุน่ร่างกายไปประยกุต์ใช้ให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมตอ่ไปได้ 

คาํสาํคัญ : การอบอุน่ร่างกายด้วยความหนกัระดบัสงู เกมฟตุบอลสนามเล็ก สควอช พลงั ความเร็ว      

ความคลอ่งแคลว่ว่องไว 

                                                           
1
 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 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 
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บทนํา 

 ฟตุบอลเป็นกีฬาท่ีได้รับความนิยมกนัอยา่งแพร่หลาย ในปัจจบุนัมีการจดัการแข่งขนักนัทกุๆ ระดบัใน

ทกุประเทศทัว่โลก  โดยในการเตรียมทีมเพ่ือแข่งขนัรายการต่าง ๆ นัน้ แต่ละทีมก็จะพยายามหาวิธีการหรือ

เทคนิคตา่ง ๆ  มาใช้เพ่ือทําให้ทีมของตนเองประสบผลสําเร็จในการแขง่ขนัให้มากท่ีสดุ  

ในการแข่งขนักีฬาฟุตบอลแต่ละครัง้นัน้กระบวนการอบอุ่นร่างกายของนักกีฬามีความจําเป็นและ

สําคญัมาก ซึ่งนกักีฬาจะต้องมีการอบอุ่นร่างกายอย่างเพียงพอและถกูต้องไม่ว่าจะเป็นก่อนการฝึกซ้อมหรือ

ก่อนการแขง่ขนั โดยการอบอุน่ร่างกายจะช่วยเพิ่มอณุหภูมิในกล้ามเนือ้ให้สงูขึน้ ทําให้การไหลเวียนของเลือด

และการส่งออกซิเจนไปกล้ามเนือ้เพิ่มขึน้ซึ่งจะเป็นการเตรียมความพร้อมของระบบต่าง ๆ โดยเฉพาะระบบ
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กล้ามเนือ้ รวมถึงช่วยลดปัจจยัเส่ียงจากอาการบาดเจ็บท่ีอาจจะเกิดขึน้จากความไม่พร้อมในการทํางานของ

กล้ามเนือ้เชน่ การเกิดตะคริว ข้อเท้าแพลง กล้ามเนือ้ฉีก เป็นต้น 

 โดยทัว่ไปการอบอุ่นร่างกายนัน้มีหลายรูปแบบ  ซึ่งกิจกรรมท่ีนํามาใช้ในการอบอุ่นร่างกายจะต้องมี

ความสอดคล้องทัง้ระดบัความหนกัและกิจกรรมท่ีใช้ในการแข่งขนั โดยในกีฬาฟุตบอลนัน้ กิจกรรมท่ีใช้ในการ

อบอุน่ร่างกายจะต้องมีความหนกัอยู่ในระดบัสงู ซึ่งการอบอุ่นร่างกายแบบเฉพาะเจาะจงสําหรับกีฬาฟุตบอล

ท่ีนิยมกันโดยทัว่ไป ได้แก่ การเล่นเกมฟุตบอลสนามเล็ก (Small-Sided Games; SSG) ซึ่งเป็นการอบอุ่น

ร่างกายท่ีใช้ทกัษะตา่งๆ  เช่น การเลีย้งบอล และการรับ-ส่งบอล ร่วมกบัการเล่นเป็นทีมโดยการย่อสนามให้มี

ขนาดเล็กและลดจํานวนของผู้ เล่นลง ทําให้นักกีฬามีพืน้ท่ีการเล่นบอลท่ีจํากัด จึงทําให้ต้องเคล่ือนท่ี

ตลอดเวลา ดงันัน้กิจกรรมรูปแบบดงักลา่วจงึมกันิยมนํามาใช้ในการอบอุ่นร่างกายก่อนแข่งขนัในกีฬาฟุตบอล 

(Dellal  et. al. 2008) 

ปัจจุบนันักวิจยัทางวิทยาศาสตร์การกีฬาพบว่า การอบอุ่นร่างกายโดยใช้เทคนิค Post activation 

potentiation (PAP) ซึ่งหมายถึงการให้กิจกรรมด้วยความหนกัระดบัสูงจะสามารถกระตุ้นการทํางานของ

ประสาทส่วนกลางและส่งผลให้มีการระดมหน่วยยนต์เพิ่มขึน้ก่อให้เกิดการสร้างแรงท่ีมากขึน้ได้(Rixonet.al., 

2007) อีกทัง้เทคนิค PAP ยงัเป็นการเพิ่มการทํางานของ H reflex ซึ่งจะส่งผลให้การเคล่ือนท่ีของกระแส

ประสาทไปยงักล้ามเนือ้เร็วขึน้Hodgsonet.al.(2005) ได้ทําการศกึษาวิจยัเก่ียวกบัการใช้เทคนิค PAP ในการ

ฝึกความแข็งแรงพบว่า เทคนิคนีส้ามารถท่ีจะกระตุ้นให้กล้ามเนือ้สร้างแรงและพลังอย่างเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพมาก โดยท่ีเทคนิคPAP เป็นการกระตุ้นกล้ามเนือ้โดยให้มีการจบัตวัของ actin และ myosin มาก

ขึน้ และเป็นผลให้เพิ่มการระดมหน่วยยนต์ได้มากขึน้ (Zoiset.al., 2011) ดงันัน้จึงสามารถช่วยพัฒนา

ประสิทธิภาพของกิจกรรมท่ีใช้แรงระเบิดตา่ง ๆ ได้ เช่น การยกนํา้หนกั ว่ิง กระโดด และทุ่ม พุ่ง ขว้าง เป็นต้น 

(Horwath, and Kravitz, 2008) 

อย่างไรก็ดี การอบอุ่นร่างกายโดยใช้เทคนิค PAP ในกีฬาฟุตบอลนัน้ ยงัมีการศกึษาท่ีคอ่นข้างจํากัด

และไมแ่พร่หลายนกั ดงันัน้จงึทําให้ผู้ วิจยัสนใจท่ีจะศกึษาผลของการอบอุน่ร่างกายด้วยความหนกัระดบัสงูท่ีมี

ผลตอ่พลงักล้ามเนือ้ ความเร็วและความคล่องแคล่วว่องไวซึ่งเป็นสมรรถภาพทางกายท่ีสําคญัสําหรับนกักีฬา

ฟุตบอล โดยมุ่งท่ีจะศึกษาถึงความแตกต่างท่ีได้ระหว่างการอบอุ่นร่างกายโดยใช้เทคนิค Post activation 
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potentiation (PAP) ในท่าสควอช (Squat) กับการเล่นเกมฟุตบอลสนามเล็กซึ่งเป็นการอบอุ่นร่างกายท่ีมี

ความเฉพาะเจาะจงและท่ีนิยมใช้ในกีฬาฟตุบอล โดยมีสมมตุิฐานการวิจยั คือ การอบอุ่นร่างกายทัง้สองวิธีจะ

ส่งผลต่อพลงั ความเร็วและความคล่องแคล่วว่องไวแตกต่างกันซึ่งผลการวิจยัครัง้นีจ้ะเป็นประโยชน์ต่อการ

อบอุน่ร่างกายของนกักีฬาฟตุบอลตอ่ไป 

อุปกรณ์และวิธีการ 

กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นี ้เป็นนกักีฬาฟุตบอลชายชัน้ปีท่ี 1 ของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสนอายุ 18-19 ปี จํานวน 12 คน จากการการสุ่มแบบ

เฉพาะเจาะจงภายใต้เง่ือนไขท่ีกลุ่มตวัอย่างจะต้องเป็นนกักีฬาฟุตบอลท่ีมีการฝึกซ้อมอย่างสม่ําเสมอ อย่าง

น้อย 3 ครัง้/สปัดาห์ มีสขุภาพร่างกายท่ีแข็งแรงและไม่มีประวตัิของการเป็นโรคร้ายแรงหรือ ได้รับการบาดเจ็บ

อยา่งรุนแรง ท่ีเป็นอปุสรรคตอ่การเข้าร่วมทําวิจยั 

ขัน้ตอนการดาํเนินการวิจัย 

1. อธิบายวิธีการและขัน้ตอนตา่งๆในการทดลองแก่กลุม่ตวัอยา่งทัง้ 12 คน  

2.  การทดลองครัง้ท่ี 1 ให้กลุ่มตวัอย่างทัง้ 12 คน ทําการอบอุ่นร่างกายโดยเร่ิมด้วยการว่ิงเหยาะ5 

นาที ตอ่จากนัน้ให้อบอุ่นร่างกายโดยใช้เทคนิค PAP ในท่าสควอชโดยการแบกเพ่ือนท่ีมีนํา้หนกัตวัใกล้เคียง

กนั           (± 2 กก.) เป็นแรงต้าน เพ่ือให้สามารถนําไปประยกุต์ใช้ในสถานการณ์แข่งขนัจริงได้ กลุ่มตวัอย่าง

จะต้องทําทา่  สควอชในจงัหวะปกตติอ่เน่ืองจํานวน 8 ครัง้ 

3.หลงัจากนัน้ ให้กลุ่มตวัอย่างทําการทดสอบพลงักล้ามเนือ้โดยการวดัความสูงในการกระโดดในท่า 

Counter Movement Jumpทดสอบความเร็วในการว่ิง 20 เมตร และทดสอบความคล่องแคล่วว่องไว โดยใช้

แบบทดสอบ FAF’S Slalom Test (Balsom,1994) ทนัทีภายหลงัเสร็จสิน้การอบอุน่ร่างกาย 

4. หลงัการทดลองครัง้แรก กลุม่ตวัอยา่งจะพกัเป็นเวลา3 วนั จากนัน้จะทําการทดลองครัง้ท่ี 2 โดยให้

กลุ่มตวัอย่างอบอุ่นร่างกายโดยการเล่นเกมฟุตบอลสนามเล็ก (small sided games) โดยเร่ิมจากการว่ิง

เหยาะๆ 5 นาที และให้เล่นเกมฟุตบอลสนามเล็กโดยใช้พืน้ท่ีของขนาดสนาม 20×12 เมตร ทีมละ 3 คน โดย

ใช้ระยะเวลา 2 นาที จํานวน3 เซต และพกัระหว่างเซตละ 2 นาที  (Zois et.al., 2011 )ภายหลงัเสร็จสิน้การ
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อบอุน่ร่างกายกลุม่ตวัอยา่งจะทําการทดสอบพลงักล้ามเนือ้ความเร็วในการว่ิง 20 เมตร และความคล่องแคล่ว

วอ่งไวทนัที โดยใช้วิธีการเชน่เดียวกนักบัการทดลองในวนัแรก  

 5. สถานท่ีในการวิจัยครัง้นี ้ใช้ลานอเนกประสงค์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัย-

เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน โดยดําเนินการเก็บข้อมลูในชว่งเวลา 17.00-18.00 น. 

สถติท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจยัครัง้นีใ้ช้การวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป โดยคํานวณคา่เฉล่ีย (mean) คา่ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และเปรียบเทียบความแตกตา่งคา่เฉล่ียโดยใช้สถิต ิdependent-

sample t-test ระหว่างการอบอุน่ร่างกายทัง้2 วิธีการ โดยกําหนดความมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

ผลการวิจัยและวิจารณ์ 

การวิจยัในครัง้นีผู้้ วิจยัต้องการเปรียบเทียบผลแบบเฉียบพลนัของการอบอุ่นร่างกายด้วยความหนกั

ระดบัสูง โดยใช้เทคนิค PAP ในท่าสควอชและการเล่นเกมฟุตบอลสนามเล็กท่ีมีผลต่อ พลงั ความเร็วและ

ความคล่องแคล่วว่องไว โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีเข้าร่วมการวิจยั มีค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของอาย ุ

นํา้หนกั และส่วนสงูเท่ากบั18.91±0.28 ปี62.66±6.15 กก.และ172.91±5.48 ซม.ตามลําดบั ผลการวิจยัสรุป

ได้จากตารางตอ่ไปนี ้

ตารางท่ี 1 แสดงคา่เฉล่ียและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของพลงักล้ามเนือ้ ความเร็ว และความคล่องแคล่ว

วอ่งไว ภายหลงัการอบอุน่ร่างกายโดยการใช้เทคนิค PAP ในทา่สควอชและการเลน่เกมฟตุบอล

สนามเล็ก 

 วิธีการอบอุ่นร่างกาย 

การใช้เทคนิค PAP ในทา่สค

วอช 

 การเลน่เกมฟุตบอลสนามเล็ก 

พลงั (เซนตเิมตร) 50.62± 7.17 56.29± 6.60* 

ความเร็ว (วินาที) 3.39 ± 0.18 3.46 ±0.17 

ความคลอ่งแคลว่ว่องไว (วินาที) 8.40±0.46 7.95±0.44 

*   แตกตา่งจากการอบอุ่นด้วยทา่สควอช อย่างมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
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จากตารางท่ี 1แสดงผลการเปรียบเทียบพลงักล้ามเนือ้ความเร็วและความคล่องแคล่วว่องไว ภายหลงั

การอบอุ่นร่างกายโดยใช้เทคนิค PAP ในท่าสควอช และการเล่นเกมฟุตบอลสนามเล็กพบว่า พลงักล้ามเนือ้

ภายหลงัการอบอุน่ร่างกายโดยการเลน่เกมฟตุบอลสนามเล็กมีคา่เฉล่ียสงูกว่าการอบอุ่นร่างกายโดยใช้เทคนิค 

PAP ในท่าสควอชอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในขณะท่ีความเร็วและความคล่องแคล่วว่องไว

ภายหลงัการอบอุน่ร่างกายทัง้สองวิธีไมต่า่งแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05  

ภายหลงัการอบอุ่นร่างกายโดยการเล่นเกมฟุตบอลสนามเล็ก การทดสอบพลงักล้ามเนือ้จะมีค่าสูง

กว่าการอบอุ่นร่างกายท่ีใช้เทคนิค PAP ในท่าสควอชอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  โดยมีคา่เฉล่ีย

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 56.29± 6.60 และ 50.62± 7.17 ตามลําดบั หรือมีคา่มากกว่าคิดเป็นร้อย

ละ 11.20 เหตุผลเน่ืองมาจาก การเล่นเกมฟุตบอลสนามเล็กเป็นการอบอุ่นร่างกายท่ีกระตุ้นให้ต้องใช้

กล้ามเนือ้หลายส่วนทํางาน ประกอบกับนกักีฬาจะต้องมีการเคล่ือนท่ีรับ-ส่งบอลในพืน้ท่ี ๆ กําหนด อย่าง

ตอ่เน่ือง เป็นผลให้มีการเพิ่มอตัราการเต้นของหวัใจ มีการไหลเวียนของเลือดไปยงักล้ามเนือ้มากขึน้กล้ามเนือ้

จึงมีอุณหภูมิท่ีสงูขึน้ ดงันัน้การส่งกระแสประสาทไปยงักล้ามเนือ้ก็จะทํางานได้เร็วขึน้ (Seaz, 2007) โดยใน

งานวิจยัครัง้นี ้อตัราการเต้นของหวัใจเฉล่ียขณะเล่นเกมฟุตบอลสนามเล็กเท่ากับ 145 ครัง้ หรือประมาณ 

70% ของอตัราการเต้นของหวัใจสูงสุด สอดคล้องกบังานวิจยัของ Zoiset.al.( 2011) ท่ีได้เปรียบเทียบการ

อบอุ่นร่างกายด้วยความหนกัระดบัสงูโดยใช้การเล่นเกมฟุตบอลสนามเล็กกบัการอบอุ่นร่างกายแบบทัว่ไปท่ี

ทําเป็นกิจวตัรปกตซิึง่พบวา่การอบอุน่ร่างกายการเลน่เกมฟตุบอลสนามเล็กจะส่งผลให้นกักีฬามีประสิทธิภาพ

การเคล่ือนไหวและการทํางานของประสาทและกล้ามเนือ้ดีกวา่การอบอุน่ร่างกายแบบทัว่ไป  

ขณะท่ีการอบอุ่นร่างกายโดยใช้เทคนิค PAP ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัจะใช้ท่าสคอวชโดยใช้แรงต้าน

จากการแบกเพ่ือนท่ีมีนํา้หนกัตวัใกล้เคียงกนั เพ่ือให้ง่ายและสามารถนําไปประยกุต์ใช้ในสถานการณ์แข่งขนั

จริงได้ ซึ่งการอบอุ่นร่างกายโดยใช้เทคนิค PAPนัน้จะต้องใช้ความหนักในระดบัท่ีสูงพอท่ีจะกระตุ้นระบบ

ประสาทและกล้ามเนือ้ให้ทํางานมากขึน้ จึงจะทําให้เกิดการระดมหน่วยยนต์ในปริมาณท่ีมากขึน้ได้โดย

งานวิจยัของZois et.al. (2011) ได้ทําการวิจยัโดยใช้การอบอุ่นร่างกายในท่าสคอวชจํานวน 5 ครัง้ โดยใช้แรง

ต้านจากการแบกเพ่ือนท่ีมีนํา้หนกัตวัมากกว่า 150% ซึ่งตา่งจากงานวิจยัครัง้นี ้ท่ีใช้วิธีการแบกนํา้หนกัตวัของ

เพ่ือนท่ีมีนํา้หนกัใกล้เคียงกนั ซึ่งคิดเป็น 100% ของนํา้หนกัตวั ดงันัน้จึงอาจจะเป็นไปได้ท่ีแรงต้านท่ีใช้ในการ
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อบอุน่ร่างกายด้วยทา่สควอชใน  การวิจยัครัง้นีจ้งึไมห่นกัพอท่ีจะกระตุ้นให้เกิดการระดมหน่วยยนต์ในปริมาณ

ท่ีมากได้  พลงักล้ามเนือ้ท่ีได้จากการทดสอบจงึได้คา่ท่ีน้อยกวา่ 

สําหรับสมรรถภาพด้านความเร็วและความคล่องแคล่วว่องไว ภายหลงัการอบอุ่นร่างกายทัง้สองวิธี 

พบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  โดยค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของ

ความเร็วในการว่ิง 20 เมตรภายหลงัการอบอุ่นร่างกายโดยใช้เทคนิค PAP ในท่าสควอชและการเล่นเกม

ฟตุบอลสนามเล็ก เทา่กบั 3.39± 0.18 และ 3.46± 0.17 ตามลําดบัอยา่งไรก็ดี ความเร็วหลงัการอบอุ่นร่างกาย

โดยการใช้เทคนิค PAP ในทา่สควอช มีแนวโน้มท่ีดีกว่าการเล่นด้วยเกมฟุตบอลสนามเล็กคิดเป็นร้อยละ 2.06 

ทัง้นีเ้น่ืองจากการอบอุน่ร่างกายรูปแบบดงักลา่วนี ้เป็นการกระตุ้นการทํางานของกล้ามเนือ้ Quadriceps และ

กล้ามเนือ้ Gluteus ซึ่งเป็นกล้ามเนือ้หลกัท่ีใช้ในการว่ิงโดย Horwath and Kravitz (2008) ได้กลา่วว่า การ

อบอุน่ร่างกายโดยใช้เทคนิค PAP จะสามารถชว่ยเพิ่มประสิทธิภาพของกิจกรรมท่ีใช้ตา่ง ๆ ท่ีต้องใช้แรงระเบิด 

เช่น การยกนํา้หนกั การทุ่ม พุ่งขว้าง การว่ิงเร็วระยะสัน้และการกระโดดเป็นต้น ซึ่งการใช้เทคนิคPAPในการ

วิจัยนี ้ทําให้เกิดมีการระดมหน่วยยนต์เพิ่มขึน้ท่ีกล้ามเนือ้ต้นขาด้านหน้า ดงันัน้จึงมีผลต่อค่าท่ีได้จากการ

ทดสอบว่ิงเร็วระยะ20 เมตร ซึ่งต้องใช้แรงระเบิดได้ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ Matthew et.al. (2004) ท่ี

พบวา่ ภายหลงัการอบอุน่ร่างกายแบบมีแรงต้านด้วยทา่สควอชสามารถเพิ่มความเร็วในการว่ิงในระยะสัน้ได้ 

สําหรับด้านความคล่องแคล่วว่องไว   ผลท่ีได้จากการวิจัยครัง้นีพ้บว่า ความคล่องแคล่วว่องไว

ภายหลงัการอบอุน่ร่างกายโดยใช้เทคนิค PAP ในท่าสควอชและการเล่นเกมฟุตบอลสนามเล็ก มีคา่เฉล่ียและ

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 8.40± 0.46 และ 7.95± 0.44 ตามลําดบัโดยภายหลงัการอบอุ่นร่างกายจาก

การเล่นเกมฟุตบอลสนามเล็กมีค่าของผลการทดสอบดีกว่าการอบอุ่นร่างกายโดยใช้เทคนิค PAP ในท่าสค

วอช คิดเป็นร้อยละ 5.66 ทัง้นีเ้น่ืองจากการอบอุ่นร่างกายโดยใช้เกมฟุตบอลสนามเล็กนัน้ กลุ่มตวัอย่าง

จะต้องมีการว่ิงด้วยความเร็วในหลากหลายระดบัในทิศทางตา่ง ๆ ตามการเคล่ือนท่ีของลกูบอลใน ซึ่งเป็นการ

กระตุ้นให้กลุม่ตวัอยา่งต้องใช้สมรรถภาพความคลอ่งแคล่วว่องไวในการว่ิงเปล่ียนทิศทางเพ่ือหาช่องหรือพืน้ท่ี

ในการครอบครองบอล และการรับ-ส่งบอลให้นานท่ีสดุในขณะเล่นเกมฟุตบอลสนามเล็ก (Dellal  et.al.2008)

ซึง่รูปแบบการเคล่ือนท่ีดงักล่าวสอดคล้องกบัลกัษณะของการทดสอบFAF’s Slalom Test ท่ีใช้ในการวิจยัครัง้

นี ้ซึ่งเป็นแบบทดสอบความคล่องแคล่วว่องไวท่ีเฉพาะเจาะจงกบักีฬาฟุตบอล จึงทําให้ผลการทดสอบท่ีจึงได้

คา่ท่ีดีกวา่การอบอุน่ร่างกายโดยใช้ เทคนิค PAP ในทา่สควอช 
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สรุปผล 

การอบอุ่นร่างกายด้วยความหนักระดับสูง โดยการเล่นเกมฟุตบอลสนามเล็กจะส่งผลต่อพลัง

กล้ามเนือ้ดีกว่าการอบอุ่นร่างกายโดยใช้เทคนิคPAPในท่าสควอชอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั0.05 แต่

สมรรถภาพด้านความเร็ว และความคล่องแคล่วว่องไวภายหลังการอบอุ่นร่างกายทัง้สองวิธีไม่แตกต่างกัน

อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั0.05 โดยประโยชน์ท่ีได้จากการวิจยัครัง้นีจ้ะเป็นแนวทางในการเลือกรูปแบบ

การอบอุน่ร่างกายไปประยกุต์ใช้กบันกักีฬาฟตุบอลให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมตอ่ไปได้ 
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