บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การอบอุนรางกายมีความสําคัญตอการเตรียมรางกายของนักกีฬาในการฝกซอม หรือการ
แขงขัน เนื่องจากชวยใหระบบตางๆ ของรางกายและจิตใจ มีความพรอม ปองกันการบาดเจ็บของ
กลามเนื้อและเพิ่มการไหลเวียนโลหิตของรางกายทําใหอุณหภูมิของรางกายและกลามเนื้อสูงขึ้น
(มงคล, 2549) การอบอุนรางกายที่ดีนั้น ตองมีระยะเวลาและความหนักที่เหมาะสม ทําใหอุณหภูมิ
ของกล า มเนื้ อต า งๆที่ อยู ส วนลึ ก ของร างกายสูง ขึ้นและไมทําให รา งกายเกิ ดความเมื่ อยลาหรื อ
เหนื่อยออน การอบอุนรางกาย แบงเปน 2 สวน คือ การทําใหอุณหภูมิของรางกายสูงขึ้นโดยการ
วิ่งเหยาะหรือวิ่งตามสบายใชเวลาประมาณ 5-10 นาทีและการยืดกลามเนื้อหรือเสนเอ็น (Stretching)
เพื่ อ ช ว ยให ก ารเคลื่ อ นไหวของข อ ต อ ที่ เ กี่ ย วข อ งเป น ไปได อ ย า งสะดวก ไม เ กิ ด การฉี ก ขาด
(ดํารง กิจกุศล, 2537)
จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา การยืดกลามเนื้อที่มีแนวโนมวาใหประสิทธิภาพสูงสุด
ในการเพิ่มสมรรถภาพทางกายนั้นคือการยืดกลามเนื้อแบบเคลื่อนไหว (Dynamic Stretching; DS)
เนื่องจากเกี่ยวของกับการเพิ่มขึ้นของอัตราการเตนของหัวใจ เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของ
กลามเนื้อ และเพิ่มแรงบิดเชิงมุมสูงสุด (Fletcher et al, 2010) เพิ่มความยืดหยุนของกลามเนื้อไดโดย
ไมสงผลทางดานลบตอสมรรถภาพทางกายเหมือนการยืดกลามเนื้อแบบคางไว (Static Stretching;
SS) (Jessica et al, 2005) และเพิ่มพลังของกลามเนื้อ (Yamaguchi et al, 2007) อยางไรก็ตาม
การศึ ก ษาส วนใหญ เป นการศึ ก ษาผลการยืดกลามเนื้อแบบเคลื่อนไหวตอการหดตัวสูงสุดของ
กลามเนื้อเพียงครั้งเดียว เชน กระโดดสูง กระโดดไกล (Perrier et al, 2011) หรือเปนการวิ่ง
แบบตอเนื่องระยะสั้น 20 เมตร เพื่อใชในการเลนกีฬา เชน ฟุตบอล รักบี้ เปนตน(Fletcher et al,
2004; Fletcher et al, 2010) นอกจากนี้ผลของระยะเวลาหลังการยืดกลามเนื้อแบบเคลื่อนไหวที่
ใหผลดีตอความสามารถในการหดตัวของกลามเนื้ออยางตอเนื่องนั้น ก็ยังไมเปนที่ทราบแนชัด ซึ่ง
Perrier et al (2011) พบวาการอบอุนรางกายดวยการยืดกลามเนื้อแบบเคลื่อนไหว 11 ทา และการวิ่ง
บนสายพานเลื่ อนเป นเวลา 5 นาที ผลการศึ ก ษาพบว า เมื่ อ สิ้ นสุ ด การยื ดกล า มเนื้ อในนาที ที่ 0
ความสามารถในการกระโดดสูงเพิ่มขึ้นมากกวาการไม ยืดกลามเนื้อและการยืดกลามเนื้อแบบคางไว
ขณะที่การยืดกลามเนื้อแบบ SS และ DS มีคาความยืดหยุนของกลามเนื้อเพิ่มขึ้นไมแตกตางกัน
สวน Fletcher et al (2010) รายงานวาการอบอุนรางกายดวยการวิ่งจอกกิ้งดวยความเร็วที่กําหนด
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ดวยตนเอง เปนเวลา 5 นาทีรวมกับการยืดกลามเนื้อแบบเคลื่อนไหว 7 ทา ๆ ละ 12 ครั้ง จํานวน 2
เซ็ต ระยะเวลายืดกลามเนื้อโดยรวม 360 วินาที ผลการศึ กษาพบวาหลังการยืดกลามเนื้อในนาทีที่ 1
ความสามารถในการกระโดดสูง กระโดดไกล และอัตราการเตนของหัวใจสูงสุดเพิ่มขึ้น การทํางาน
ของกลามเนื้อ Rectus Femoris ซึ่งประเมินดวยคลื่นไฟฟากลามเนื้อ (Electromyogram, EMG) มีคา
เพิ่มขึ้นมากกวาการอบอุนรางกายเพียงอยางเดียวและการอบอุนรางกายรวมกับการยืดกลามเนื้อ
แบบคางไวโดยควบคุมเวลาในการยืดกลามเนื้อใหเทากัน ขณะที่การศึกษาของ Turki et al (2011)
ไดรายงานว าเวลาที่ใหผลดีตอสมรรถภาพทางกายภายหลังการยืดกลามเนื้อแบบเคลื่อนไหวคือ
3-5 นาทีโดยตองใชเวลารวมในการยืดกลามเนื้อประมาณ 10 นาที ซึ่งจะเห็นไดวาปจจัยที่มีผลตอ
สมรรถภาพทางกายภายหลั งการยืดกลามเนื้อแบบเคลื่อนไหวนั้นมีทั้งระยะเวลาที่ใ ชใ นการยืด
ความหนักที่ใชในการอบอุนรางกาย ซึ่งมีรายงานวาการอบอุนรางกายที่ความหนักระดับปานกลาง
นั้นใหผลดีในการเพิ่มสมรรถภาพทางกาย (ACSM, 2006) ระยะเวลาที่ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ภายหลังการยืด สวนความยืดหยุนของกลามเนื้อภายหลังในการยืดนั้นก็ยังไมเปนที่ทราบแนชัดวา
จะมีการเปลี่ยนแปลงอยางไรและจะมีผลตอสมรรถภาพทางกายหรือไม
จากเหตุ ผลดัง กล าวผูวิ จัย จึงมีความสนใจที่จะศึก ษาเพื่อหาเวลาที่เหมาะสมหลังการยืด
กลามเนื้อแบบเคลื่อนไหวที่ใหประสิทธิภาพสูงสุดตอการวิ่งเร็ว 100 โดยควบคุมความหนักของการ
อบอุ นรา งกายให อยูใ นระดับ ปานกลาง และศึกษาการเปลี่ยนแปลงความยืดหยุนของกลามเนื้อ
ภายหลังการยืดกลามเนื้อแบบเคลื่อนไหว
วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่อเปรียบเทียบเวลาที่ใชวิ่ง 100 เมตร กอนและหลังการยืดกลามเนื้อแบบเคลื่อนไหว
ในนาทีที่ 0, 5, 10 และ15
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความยื ด หยุ น ของกล า มเนื้ อ ก อ นและหลั ง การยื ด กล า มเนื้ อ แบบ
เคลื่อนไหวในนาทีที่ 0, 5, 10 และ15
สมมติฐานการศึกษา
1. เวลาที่ใชในการวิ่ง 100 เมตร กอนและหลังการยืดกลามเนื้อแบบเคลื่อนไหวในนาทีที่ 0,
5, 10 และ 15 มีคาแตกตางกันอยางนอย 1 คู
2. ความยืดหยุนของกลามเนื้อ กอนและหลังการยืดกลามเนื้อแบบเคลื่อนไหวในนาทีที่ 0,
5, 10 และ 15 มีคาแตกตางกันอยางนอย 1 คู
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ขอบเขตของการศึกษา
กลุมตั วอยา งที่ใช ในงานวิจัยครั้งนี้เปน อาสาสมัครเพศชายและหญิงที่กําลังศึกษาอยูใ น
ระดับมหาวิทยาลัย อายุ 18-25 ป จํานวน 10 คน
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ไดแกรูปแบบการอบอุนรางกายซึ่งมีลักษณะ
2 แบบ ดังตอไปนี้
1.1 อบอุนรางกายโดยใหนักกีฬาวิ่งเหยาะ10 นาทีไมทําการยืดเหยียด จากนั้นวิ่ง 30 เมตร
จํานวน 3 รอบที่ความหนัก 60, 80 และ 90% perceived maximal effort (Goodwin et al, 2007)
1.2 อบอุนรางกายโดยใหนักกีฬาวิ่งเหยาะ 10 นาที ตามดวยยืดกลามเนื้อแบบเคลื่อนไหว
จากนั้น วิ่ง 30 เมตร จํานวน 3 รอบ ที่ความหนัก 60, 80 และ 90% perceived maximal effort
(Goodwin et al, 2007)
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ไดแก
2.1 เวลาในการวิ่ง 100 เมตร
2.2 ความยืดหยุนของกลามเนื้อ
คํานิยามศัพทเฉพาะ
การยืดกลามเนื้อแบบเคลื่อนไหว หมายถึง การยืดกลามเนื้อที่จําเปนตองใชในการวิ่งโดยมี
การเคลื่อนไหว ไดแก ทาดีดสน (heel flicks) เพื่อยืดกลามเนื้อ quadriceps, ทาเขาสูง (high knees)
เพื่อยืดกลามเนื้อ gluteus maximus และ hamstring, hip rolls เพื่อยืดกลามเนื้อ adductor, เดินเขยง
(walking on toes) เพื่อยืดกลามเนื้อ tibialis anterior และ gastrocnemius, เตะเขาตึง (straight leg
skipping) เพื่อยืดกลามเนื้อ gastrocnemius และ soleus, กาวยอ (walking lunges) เพื่อยืดกลามเนื้อ
hip flexor และModified walking lunges เพื่อยืดกลามเนื้อ soleus โดยทําชา ๆ และเปนจังหวะ ทาละ
12 ครั้ง ทํา 2 เซ็ต (ปรับปรุงจาก Fletcher, 2004; Perrier,2011 )
การอบอุนรางกายแบบเคลื่อนไหว หมายถึง การเดินชา ๆ รวมกับคอย ๆ ยกเขาใหสูงขึ้น
แลววิ่งเหยาะ ๆ โดยกําหนดความเร็วดวยตนเอง กําหนดความหนักที่ 64 -76 % HRmax (อัตราการ
เตนหัวใจสูงสุด) (ACSM, 2006) เปนเวลา 10 นาที
การวิ่งเร็ว 100 เมตร หมายถึง ระยะเวลาจากเสียงสัญญาณปลอยตัวไปจนถึงระยะทาง
100 เมตร โดยออกสตารทจากเสนเริ่ม มีหนวยเวลาเปน วินาที
ความยืดหยุน หมายถึง ความสามารถในการเคลื่ อนไหวของรางกายใหเต็มขีดจํากัดของ
การเคลื่อนไหวนั้น ๆ
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ประโยชนที่ไดรับจากการศึกษา
1. ทราบผลของการยื ด กล า มเนื้ อ แบบเคลื่ อ นไหวต อ ความสามารถในการหดตั ว ของ
กลามเนื้อแบบตอเนื่อง เชน การวิ่งเร็ว 100 เมตร และความยืดหยุนของกลามเนื้อ
2. ทราบเวลาที่เหมาะสมในการเพิ่มความสามารถในการวิ่งเร็ว 100 เมตรภายหลังการยืด
กลามเนื้อแบบเคลื่อนไหว

