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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การอบอุนรางกายมีความสําคัญตอการเตรียมรางกายของนักกีฬาในการฝกซอม หรือการ

แขงขัน เน่ืองจากชวยใหระบบตางๆ ของรางกายและจิตใจ มีความพรอม ปองกันการบาดเจ็บของ
กลามเน้ือและเพิ่มการไหลเวียนโลหิตของรางกายทําใหอุณหภูมิของรางกายและกลามเน้ือสูงขึ้น
(มงคล, 2549) การอบอุนรางกายที่ดีน้ัน ตองมีระยะเวลาและความหนักที่เหมาะสม ทําใหอุณหภูมิ
ของกลามเน้ือตางๆที่อยูสวนลึกของรางกายสูงขึ้นและไมทําให รางกายเกิดความเมื่อยลาหรือ
เหน่ือยออน การอบอุนรางกาย แบงเปน 2 สวน คือ การทําใหอุณหภูมิของรางกายสูงขึ้นโดยการ
วิ่งเหยาะหรือวิ่งตามสบายใชเวลาประมาณ 5-10 นาทีและการยืดกลามเน้ือหรือเสนเอ็น (Stretching)
เพื่อชวยใหการเคลื่อนไหวของขอตอที่ เกี่ยวของเปนไปไดอยางสะดวก ไมเกิดการฉีกขาด
(ดํารง กิจกุศล, 2537)

จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา การยืดกลามเน้ือที่มีแนวโนมวาใหประสิทธิภาพสูงสุด
ในการเพิ่มสมรรถภาพทางกายน้ันคือการยืดกลามเน้ือแบบเคลื่อนไหว (Dynamic Stretching; DS)
เน่ืองจากเกี่ยวของกับการเพิ่มขึ้นของอัตราการเตนของหัวใจ เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของ
กลามเน้ือ และเพิ่มแรงบิดเชิงมุมสูงสุด (Fletcher et al, 2010) เพิ่มความยืดหยุนของกลามเน้ือไดโดย
ไมสงผลทางดานลบตอสมรรถภาพทางกายเหมือนการยืดกลามเน้ือแบบคางไว (Static Stretching;
SS) (Jessica et al, 2005) และเพิ่มพลังของกลามเน้ือ (Yamaguchi et al, 2007) อยางไรก็ตาม
การศึกษาสวนใหญเปนการศึกษาผลการยืดกลามเน้ือแบบเคลื่อนไหวตอการหดตัวสูงสุดของ
กลามเน้ือเพียงคร้ังเดียว เชน กระโดดสูง กระโดดไกล (Perrier et al, 2011) หรือเปนการวิ่ง
แบบตอเน่ืองระยะสั้น 20 เมตร เพื่อใชในการเลนกีฬา เชน ฟุตบอล รักบี้ เปนตน(Fletcher et al,
2004; Fletcher et al, 2010) นอกจากน้ีผลของระยะเวลาหลังการยืดกลามเน้ือแบบเคลื่อนไหวที่
ใหผลดีตอความสามารถในการหดตัวของกลามเน้ืออยางตอเน่ืองน้ันก็ยังไมเปนที่ทราบแนชัด  ซึ่ง
Perrier et al (2011) พบวาการอบอุนรางกายดวยการยืดกลามเน้ือแบบเคลื่อนไหว 11 ทา และการวิ่ง
บนสายพานเลื่อนเปนเวลา 5 นาที ผลการศึกษาพบวาเมื่อสิ้นสุดการยืดกลามเน้ือในนาทีที่  0
ความสามารถในการกระโดดสูงเพิ่มขึ้นมากกวาการไมยืดกลามเน้ือและการยืดกลามเน้ือแบบคางไว
ขณะที่การยืดกลามเน้ือแบบ SS และ DS มีคาความยืดหยุนของกลามเน้ือเพิ่มขึ้นไมแตกตางกัน
สวน Fletcher et al (2010) รายงานวาการอบอุนรางกายดวยการวิ่งจอกกิ้งดวยความเร็วที่กําหนด
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ดวยตนเอง เปนเวลา 5 นาทีรวมกับการยืดกลามเน้ือแบบเคลื่อนไหว  7 ทา ๆ ละ 12 คร้ัง จํานวน 2
เซ็ต ระยะเวลายืดกลามเน้ือโดยรวม 360 วินาที ผลการศึกษาพบวาหลังการยืดกลามเน้ือในนาทีที่ 1
ความสามารถในการกระโดดสูง กระโดดไกล และอัตราการเตนของหัวใจสูงสุดเพิ่มขึ้น การทํางาน
ของกลามเน้ือ Rectus Femoris ซึ่งประเมินดวยคลื่นไฟฟากลามเน้ือ (Electromyogram, EMG) มีคา
เพิ่มขึ้นมากกวาการอบอุนรางกายเพียงอยางเดียวและการอบอุนรางกายรวมกับการยืดกลามเน้ือ
แบบคางไวโดยควบคุมเวลาในการยืดกลามเน้ือใหเทากัน ขณะที่การศึกษาของ Turki et al (2011)
ไดรายงานวาเวลาที่ใหผลดีตอสมรรถภาพทางกายภายหลังการยืดกลามเน้ือแบบเคลื่อนไหวคือ
3-5 นาทีโดยตองใชเวลารวมในการยืดกลามเน้ือประมาณ 10 นาที ซึ่งจะเห็นไดวาปจจัยที่มีผลตอ
สมรรถภาพทางกายภายหลังการยืดกลามเน้ือแบบเคลื่อนไหวน้ันมีทั้งระยะเวลาที่ใชในการยืด
ความหนักที่ใชในการอบอุนรางกาย ซึ่งมีรายงานวาการอบอุนรางกายที่ความหนักระดับปานกลาง
น้ันใหผลดีในการเพิ่มสมรรถภาพทางกาย (ACSM, 2006) ระยะเวลาที่ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ภายหลังการยืด สวนความยืดหยุนของกลามเน้ือภายหลังในการยืดน้ันก็ยังไมเปนที่ทราบแนชัดวา
จะมีการเปลี่ยนแปลงอยางไรและจะมีผลตอสมรรถภาพทางกายหรือไม

จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเพื่อหาเวลาที่เหมาะสมหลังการยืด
กลามเน้ือแบบเคลื่อนไหวที่ใหประสิทธิภาพสูงสุดตอการวิ่งเร็ว 100 โดยควบคุมความหนักของการ
อบอุนรางกายใหอยูในระดับปานกลาง และศึกษาการเปลี่ยนแปลงความยืดหยุนของกลามเน้ือ
ภายหลังการยืดกลามเน้ือแบบเคลื่อนไหว

วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่อเปรียบเทียบเวลาที่ใชวิ่ง 100 เมตร กอนและหลังการยืดกลามเน้ือแบบเคลื่อนไหว

ในนาทีที่ 0, 5, 10 และ15
2. เพื่อเปรียบเทียบความยืดหยุนของกลามเน้ือ กอนและหลังการยืดกลามเน้ือแบบ

เคลื่อนไหวในนาทีที่ 0, 5, 10 และ15

สมมติฐานการศึกษา
1. เวลาที่ใชในการวิ่ง 100 เมตร กอนและหลังการยืดกลามเน้ือแบบเคลื่อนไหวในนาทีที่ 0 ,

5, 10 และ 15 มีคาแตกตางกันอยางนอย 1 คู
2. ความยืดหยุนของกลามเน้ือ กอนและหลังการยืดกลามเน้ือแบบเคลื่อนไหวในนาทีที่ 0 ,

5, 10 และ 15 มีคาแตกตางกันอยางนอย 1 คู
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ขอบเขตของการศึกษา
กลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัยคร้ังน้ีเปนอาสาสมัครเพศชายและหญิงที่กําลังศึกษาอยูใน

ระดับมหาวิทยาลัย อายุ 18-25 ป จํานวน 10 คน
ตัวแปรท่ีศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ไดแกรูปแบบการอบอุนรางกายซึ่งมีลักษณะ

2 แบบ ดังตอไปน้ี
1.1  อบอุนรางกายโดยใหนักกีฬาวิ่งเหยาะ10 นาทีไมทําการยืดเหยียด จากน้ันวิ่ง 30 เมตร

จํานวน 3 รอบที่ความหนัก 60, 80 และ 90% perceived maximal effort (Goodwin et al, 2007)
1.2  อบอุนรางกายโดยใหนักกีฬาวิ่งเหยาะ 10 นาที ตามดวยยืดกลามเน้ือแบบเคลื่อนไหว

จากน้ัน  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  ความยืดหยุนของกลามเน้ือ

คํานิยามศัพทเฉพาะ
การยืดกลามเน้ือแบบเคลื่อนไหว หมายถึง การยืดกลามเน้ือที่จําเปนตองใชในการวิ่งโดยมี

การเคลื่อนไหว ไดแก ทาดีดสน (heel flicks) เพื่อยืดกลามเน้ือ quadriceps, ทาเขาสูง (high knees)
เพื่อยืดกลามเน้ือ gluteus maximus และ hamstring, hip rolls เพื่อยืดกลามเน้ือ adductor, เดินเขยง
(walking on toes) เพื่อยืดกลามเน้ือ tibialis anterior และ gastrocnemius, เตะเขาตึง (straight leg
skipping) เพื่อยืดกลามเน้ือ gastrocnemius และ soleus, กาวยอ (walking lunges) เพื่อยืดกลามเน้ือ
hip flexor และModified walking lunges เพื่อยืดกลามเน้ือ soleus โดยทําชา ๆ และเปนจังหวะ ทาละ
12 คร้ัง 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 โดยออกสตารทจากเสนเร่ิม มีหนวยเวลาเปน วินาที

ความยืดหยุน หมายถึง ความสามารถในการเคลื่อนไหวของรางกายใหเต็มขีดจํากัดของ
การเคลื่อนไหวน้ัน ๆ
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ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา
1. ทราบผลของการยืดกลามเน้ือแบบเคลื่อนไหวตอความสามารถในการหดตัวของ

กลามเน้ือแบบตอเน่ือง เชน การวิ่งเร็ว 100 เมตร และความยืดหยุนของกลามเน้ือ
2. ทราบเวลาที่เหมาะสมในการเพิ่มความสามารถในการวิ่งเร็ว 100 เมตรภายหลังการยืด

กลามเน้ือแบบเคลื่อนไหว


