บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของและไดนําเสนอตามหัวขอ
ดังนี้
1. การอบอุนรางกาย
2. ประเภทของการอบอุนรางกาย
3. หลักการอบอุนรางกาย
4. การยืดกลามเนื้อ
5. ผลของการยืดทางสรีรวิทยาตอองคประกอบของกลามเนื้อ
6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
การอบอุนรางกาย
การอบอุนรางกายเปนการเตรียมความพรอมของร างกาย โดยเฉพาะระบบและอวัยวะที่
เกี่ยวของกับ การเคลื่อนไหวของรางกาย เชน กลามเนื้อ กระดูก ขอตอ ระบบหายใจ และระบบ
ไหลเวียนโลหิต เปนตน (ธวัช วีระศิริวัฒน, 2537)
เจริญ กระบวนรัตน (2544) ใหความหมายการอบอุนรางกาย (Warming Up) คือการเตรียม
อวัยวะระบบตาง ๆ ของรางกายใหพรอมที่จะทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ระบบประสาทกลามเนื้อ (Neuromuscular system) ระบบหายใจ (Respiratory system) และระบบ
ไหลเวียนเลือด (Circulatory system) ซึ่งมีหนาที่เกี่ยวของและควบคุมการเคลื่อนไหวของรางกายอีก
ทั้งยังมีผลตอประสิทธิภาพในการทํางานของร างกายดวย ดวยเหตุนี้การอบอุน รางกายจึงเปนสิ่งที่
นั ก กี ฬ าพึ ง ปฏิ บั ติก อ นการฝ ก ซ อมหรื อ การแขง ขัน ซึ่งนอกจากจะชวยใหก ารฝก ซอ มหรือการ
แขงขันไดผลเต็มที่แลว ยังชวยปองกันการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นกับกล ามเนื้อ เอ็น และขอตอที่ใชใน
การเคลื่อนไหวอีกดวย
ประเภทของการอบอุนรางกาย
การอบอุนรางกายแบงออกเปน 5 ประเภท ดังนี้ (บันเทิง เกิดปรางค, 2541)
1. แบบทั่วไป (General Exercise) เปนการเคลื่อนไหวของรางกายเพื่อตองการให รางกายมี
การปรับตัวทั่ว ๆ ไป โดยมิไดเนนที่อวัยวะใดเปนหลัก เชน การเดิน การวิ่งเหยาะ ๆ
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2. แบบเฉพาะที่ (Specific Exercise) เปนการเคลื่อนไหวของรางกายเฉพาะสวนนั้น ๆ ตาม
ลักษณะที่ตองการจะออกกําลังตอไป หรือตามแตละชนิ ดของกีฬาที่จะฝกซอมหรือแขงขัน โดยมี
จุดมุงหมายเพื่อเตรียมความพรอมใหกับกลามเนื้อหรือเอ็นขอตอ
3. แบบยืดเหยียด (Stretching Exercise) เปนลักษณะที่มุงเนนใหมีการเคลื่อนไหวของ
กลา มเนื้อ ขอตอ และเอ็น เพื่ อเตรี ยมความพรอมตอการปฏิบั ติกิจกรรมหนัก ๆ ตอไปไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
4. แบบออนตัว (Flexibility Exercise) เปนการอบอุนรางกายที่มุงเนนมุมการเคลื่อนไหว
ของขอตอใหไดมุมกวางมากที่สุด เชน โปรแกรมฝกความออนตัว
5. แบบกายบริหาร (Calisthenics Exercise) เปนการออกกําลังกายที่มีการเคลื่อนไหวของ
กลามเนื้อมีการหดตัว เชน ทากายบริหารตามสวนตาง ๆ
หลักการอบอุนรางกาย
เจริ ญ กระบวนรั ต น (2544) กล าววา โดยทั่วไปการอบอุน รา งกายจะใชเ วลาประมาณ
20 - 30 นาที โดยมีขั้นตอนของการอบอุนรางกาย 3 ขั้นตอน คือ
1. การอบอุนรางกายแบบทั่วไป (General warm up) คือการอบอุนรางกายทั่วไป เปน
ชวงเวลาที่นักกีฬาใชในการปรับอุณหภูมิกายใหสูงขึ้นอีก ประมาณ 2 - 3 องศาเซลเซียสโดยการ
เคลื่อนไหวของรางกายดวยกิจกรรมตาง ๆ เช น การวิ่ง การกระโดดเชือก หรือการทํากายบริหาร
นักกีฬาควรใชเวลาทําการอบอุนรางกายชวงนี้ประมาณ 5 - 10 นาที หรือจนกระทั้งเหงื่อ เริ่มออก
หรืออัตราชีพจรสูงขึ้นประมาณ 120 - 130 ครั้ง/นาที สอดคลองกับ วุฒิพงษ ปรมัตถากร (2537)
กลาววา การอบอุนรางกายทั่วไป เปนการเตรียมพรอมดวยการฝกกระตุนใหกลามเนื้อ สวนตาง ๆ
ของรางกายมีการเคลื่อนไหวกอนการปฏิบัติจริง
2. การยืดกลามเนื้อ (Stretching) คือ การยืดกลามเนื้อสวนตาง ๆ ของรางกายรวมไปถึง กลุม
กลามเนื้อมัดใหญทุกกลุม และกลุมกลามเนื้อสําคัญที่ เกี่ยวของกับการปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหว
ในแตละประเภทกีฬา เวลาที่ใชในชวงนี้ ประมาณ 10 - 12 นาที จะเปนการยืดกลามเนื้อแบบคางไว
(Static stretching) หรือเปนวิธีการที่ใหผูอื่นชวยในการยืด (Passive stretching)
3. การอบอุนรางกายเฉพาะประเภทกีฬา (Specific warm up) เปนการเคลื่อนที่ หลากหลาย
รูปแบบในแตละชนิดกีฬา รวมทั้งการนําทักษะพื้นฐานของแตละประเภทกีฬามาใช ประกอบดวย
การเคลื่อนไหวหรือการอบอุนรางกาย หรือมี การทํากิจกรรมที่จะตองปฏิบัติในการฝกซอมหรือ
แขงขันจริง ซึ่งใชเวลาประมาณ 8 - 10 นาที เพื่อใหนักกีฬาควรอยูในสภาพที่พรอมจะทําการแขงขัน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
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การยืดกลามเนื้อ
การยืดกลามเนื้อสามารถกระทําได 4 วิธีการดังนี้คือ (Alter, 1990; ศิริรัตน, 2534)
1. การยืดกลามเนื้อแบบหยุดนิ่งคางไว (Static Stretching) เปนวิธีการยืดกลามเนื้ออยางชา
โดยที่กลุมกลามเนื้อที่ทําหนาที่ในการหดตัวออกแรงทํางานหดตัวในขณะที่กลุมกลามเนื้อที่ ทํา
หนาที่ตรงกันขามผอนคลายและถูกยืดออก เมื่อถึงในตํา แหนงสุดทายของการเคลื่อนไหวให หยุด
คางไวในตําแหนงนั้น 10 - 30 วินาที ควรปฏิบัติการเคลื่อนไหวอยางชา ๆ ไมกระตุกหรือกระชาก
จากนั้นจึงกลับสูทาเดิมหรือทาเริ่มตนควรผอนคลายกลามเนื้อประมาณ 5 วินาที จึงเริ่มปฏิบัติในครั้ง
ตอไป
2. การยืดกลามเนื้อแบบไมอยูกับที่หรือแบบเคลื่อนไหว (Dynamic Stretching, Ballistic
Stretching) เปนการปฏิบัติโดยการทําซ้ํา ๆ กัน โดยใหสวนของรางกายที่เคลื่อนไหวไดยืดออก
ในชวงของการเคลื่อนไหวที่กวาง เชน การกระโดดแยกขาและแขน ขณะลอยอยูในอากาศ เปนตน
เปนการปฏิบัติที่จะชวยเพิ่มระยะหรือมุมการเคลื่อนไหวมากขึ้น ซึ่งความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายใน
กล า มเนื้ อ มี ม ากกว า การยื ด กล า มเนื้อ แบบหยุ ดนิ่ ง ในการปฏิ บั ติห ากจะใหเ กิด ผลดีควรปฏิบั ติ
ภายหลังจากที่ไดมีการยืดกลามเนื้อแบบหยุดนิ่งแลว
3. การยืดกลามเนื้อแบบมีผูชวย (Passive Partner Stretching) เปนการปฏิบัติโดยใชผูชวย
ในการยืดกลามเนื้อโดยออกแรงดันหรือผลักเบา ๆ รูปแบบการยื ดและระยะเวลาในการยืดใหทํา
เชนเดียวกับการยืดแบบอยูกับที่ ซึ่งการยืดกลามเนื้อ โดยใชแรงจากผูอื่นเปนผูกระทํา ใหนี้ สามารถ
ชวยเพิ่มระยะการเคลื่อนไหวของขอตออยางไดผลดีที่สุด
4. การยืดกลามเนื้อแบบ PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation, PNF) เปนการ
ยืดกลามเนื้อที่ไดรับการพัฒนามาจากการยืดกลามเนื้อโดยใช ผูอื่นชวยกระทําให โดยผูที่ทําหนาที่
ในการยืดจะตองเปนผูที่มีทักษะและความเขาใจเทคนิคในการยืดเปนอยางดี
ขณะยืดกลามเนื้อจะเกิดการกระตุนที่ 2 บริเวณ คือ muscle spindles และ golgi tendon
organ (GTOs) muscle spindles จะอยูภายใน intrafusal muscle fibers ซึ่งจะเรียงตัวขนานกับ
extrafusal muscle fibers ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงความยาวของกลามเนื้อ สวน GTO จะอยู
บริ เวณรอยต อของกล า มเนื้ อและเอ็ น ตอบสนองตอ ความตึงตั วของกลา มเนื้อ ที่เพิ่ ม ขึ้นการยื ด
กลามเนื้อจะไปกระตุนอวัยวะทั้งสองทําใหเกิดกลไกขึ้น 3 แบบ ไดแก
1. Stretch reflex
เมื่ อ ใดก็ ต ามที่ ก ล า มเนื้ อ ถู ก ยื ด โดยเร็ ว ทั น ที แ ล ว ทํ า ให เ กิ ด การกระตุ น muscle
spindle ใหสงสัญญาณประสาทไปยังไขสันหลังผาน dorsal root ไปยังสมองหลังจากนั้นไข
สันหลังจะสงกระแสประสาทกลับลงมายังกลามเนื้อมัดนั้นใหมีการหดตัวซึ่งเปนกลไก
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ปองกันอันตรายไมใหกลามเนื้อไดรับบาดเจ็บจากการยืดกลามเนื้อนั่นเอง ดังนั้นควรทําการ
เคลื่อนไหวชาๆขณะยืดกลามเนื้อ เพื่อใหกลามเนื้อสามารถยืดยาวออกใหได มากที่สุด และ
ไมเปนอันตรายตอกลามเนื้อ
2. Reciprocal Inhibition
เมื่ อกล า มเนื้ อ ด า นใดดา นหนึ่ งเกิ ดการหดตั ว (agonist) จะเกิด แรงตึงตั วของ
กลามเนื้อไปกระตุน GTOs ใหสงสัญญาณประสาทไปยับยั้งการกระตุนของ motor neuron
ที่ เ ลี้ ย งกล า มเนื้ อ มั ด ตรงข าม (antagonistic) ทํ าให ก ล า มเนื้ อมั ด ที่อ ยู ด า นตรงขา มกั บ
กลามเนื้อที่หดตัวนั้นคลายตัวลง การเกิด reflex นี้ทําใหเกิดการเคลื่อนไหวตางๆ ที่เกิดจาก
การทํ า งานของกล า มเนื้ อ ที่ อ ยู ต รงข า มกั น เช น การงอข อ ศอกเกิ ด จากการหดตั ว ของ
กลามเนื้อ biceps และการคลายตัวของกลามเนื้อ triceps
3. Autogenic Inhibition
เมื่อมีแรงในการยืดกลามเนื้อมากจนเกิดจุดวิกฤต (critical point) จะเกิด reflex ขึ้น
ทันทีซึ่งจะไปยับยั้งกระแสประสาทจาก anterior motor neurons ที่เลี้ยงกลามเนื้อนั้น ทําให
กลามเนื้อคลายตัวแรงตึงที่เกิดจากการยืดจะลดลง กลไกนี้ปองกันไมใหเกิดการฉีกขาดของ
กลามเนื้อและเอ็น แตกลไกนี้จะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อ GTOs มีแรงมากพอที่จะเอาชนะกระแส
ประสาทจาก muscle spindle มิฉะนั้นจะเกิด Stretch reflex แทน
ผลของการยืดทางสรีรวิทยาตอองคประกอบของกลามเนื้อ (Alter, 1990; นุชรีย, 2542) มี 2 สวน คือ
1. เนื้อเยื่อที่สามารถหดตัวได (contractile tissue)
มีการตอบสนองดังนี้ เมื่อทําการยืดแบบ Passive จะทําใหมีการยืดยาวออกของ Sarcomere
บางสวนและมีการแยกจากกันของ Actin และ Myosin และถายืดกลามเนื้อแบบคางไวเปนเวลานาน
จํานวน Sarcomere ที่ยืดยาวออกจะมากขึ้นทําใหกลามเนื้อยืดยาวออกไปได
2. เนื้อเยื่อที่ไมสามารถหดตัวได (noncontractile tissue)
เนื้อเยื่อที่ไมสามารถหดตัวได ไดแก เนื้อเยื่อที่ชวยพยุ งโครงสรางตางๆของรางกาย เชน
ligament, tendon, joint capsule และ skin ซึ่งมีคุณสมบัติในการเกิดพั งผืดไดงาย เมื่อเกิดปญหามี
พังผืดขึ้นจําเปนตองใชการยืด แรงกระทําในการยืดจะทําให noncontractile tissue นี้เกิดความเครียด
(stress) คือ แรงกระทําตอหนึ่งหนวยพื้นที่ และความเคน (strain) คือ จํานวนของการเปลี่ยนแปลง
รูปรางเมื่อมีแรงเครียดขึ้นได
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รูปที่ 1 แสดง stress-strain curve (Alter, 1990; นุชรีย, 2542)
จากรูป stress-strain curve (Alter, 1990; นุชรีย, 2542)
astic range
เปนชวงที่เนื้อเยื่อออนสามารถตานตอแรงกระทําได และเมื่อแรงกระทํา
นั้นหมดไปเนื้อเยื่อนั้นสามารถกลับคืนสูสภาพเดิมได
Elastic limit เปนจุดที่เนื้อเยื่อจะไมสามารถกลับคืนสูสภาพเดิมได
Plastic range เปนชวงที่เลยจากจุด Elastic limit จนถึงจุดที่มีการฉีกขาดของเนื้อเยื่อออน
และในจุดนี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของรูปรางของเนื้อเยื่อ
Necking
เปนชวงที่ออนแอซึ่งเมื่อใชแรงเพียงเล็กนอยก็สามารถทําใหเนื้อเยื่อ
เปลี่ยนแปลงรูปได
Failure
เปนจุดที่เนื้อเยื่อเกิดการฉีกขาดหรือสูญเสียสภาพไป
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
Turki et al (2011) ศึกษาผลของการยืดกลามเนื้อ แบบเคลื่อนไหวรวมกับการหดตัวของ
กลามเนื้อรูปแบบตาง ๆ โดยมีผูเขารวมการศึกษาจํานวน 20 คนทําการยืดกลามเนื้อแบบเคลื่อนไหว
เปนเวลา 10 นาที จากนั้นสุมทํา 6 รูปแบบของการหดตัวของกลามเนื้อ ดังนี้ 1) กลามเนื้อหดตัวแบบ
สั้นเขา (concentric) ที่ 3-RM ของทา deadlift จํานวน 3 เซ็ต 2) กลามเนื้อหดตัวแบบเกร็งอยูกับที่
(isometric) โดยทําทา back squat เกร็งคางไว 3 วินาที จํานวน 3 เซ็ต 3) พลัยโอเมตริก ในทา tuck
jumps จํานวน 3 เซ็ต 4) กลามเนื้อหดตัวแบบยืดยาวออก (eccentric) ในทา modified drop jumps
3 ครั้ ง 5) ยื ด กล า มเนื้ อ แบบเคลื่ อ นไหวเพี ย งอย า งเดี ย ว และ 6) ไม ทํ า การยื ด กล า มเนื้ อ ใดๆ
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เปนกลุมควบคุม ทําการประเมินความสามารถในการกระโดดกอนและหลังการศึกษาที่ 15 วินาที
4, 8, 12, 16 และ 20 นาที จํานวน 1 - 2 ครั้ง ผลการศึกษาพบวา การยืดกลามเนื้อแบบเคลื่อนไหว
รวมกับการหดตัวของกลามเนื้อแบบหดสั้น และการยืดกลามเนื้อแบบเคลื่อนไหวเพียงอยางเดี ยวให
ผลดีในการเพิ่มความสามารถในการกระโดด พลัง ความเร็วและแรงสูงสุดในการกระโดด สวนเวลา
ที่ใหผลดีตอสมรรถภาพทางกายภายหลังการยืด กลามเนื้อและหรือการหดตัวของกลามเนื้อแบบ
หดสั้นคือ 3 - 5 นาที จึงสรุปไดวาเวลาในการยืดกลามเนื้อแบบเคลื่อนไหว 10 นาทีนั้นเพียงพอที่จะ
เพิ่มความสามารถในการกระโดดได
Perrier et al (2011) เปรียบเทียบผลของการอบอุนรางกายรวมกับการยืดกลามเนื้อแบบคาง
ไว แ ละการยื ด กล า มเนื้ อ แบบเคลื่ อนไหวต อความสามารถในการกระโดดสู ง ค า ปฏิ กิริ ย าการ
ตอบสนอง ความยืดหยุนของหลังสวนลางและกลามเนื้อ Hamstring ในนักศึกษามหาวิทยาลัย
เพศชาย จํานวน 21 คน อายุ 24.4 + 4.5 ป โดยทําการศึกษาซึ่งประกอบดวยการอบอุนรางกายดวย
การวิ่งเหยาะบนสายพานเลื่อนเปนเวลา 5 นาที จากนั้ นทําการยืดกลามเนื้ออยางใดอยางหนึ่งดังนี้คือ
1) ไมมีการยืดกลามเนื้อ 2) ยื ดกลามเนื้อแบบคางไว 7 ทา ๆ ละ 30 วินาที จํานวน 2 เซ็ต และ
3) ยืดกลามเนื้อแบบเคลื่อนไหว 11 ท า ๆ ละ 2 รอบบนระยะทาง 18 เมตร ประกอบดวยกระโดด
สองขา (Skip) พรอมกับเหวี่ยงแขน กระโดดไกลสองขาโดยใชแรงเหวี่ยงจากแขน กระโดดสูงสอง
ขาโดยใชแรงเหวี่ยงจากแขน วิ่ งถอยหลังโดยใหสนเทาชิดพื้น วิ่งโดยไมยกเทาพนพื้น (lateral low
shuffle) กาวไปยืนขาเดียวในทา Romanian dead lift เดินเฉียงสลับฟนปลา (walking diagonal
lunges) ดึงเขาสูงชิดอก (high knee pulls) Carioca ดานหนาและหลัง เดินเร็วดวยการกาวยาว
ขาเหยียดตรง (straight leg strides) ระยะพักระหวางรอบ 20 วินาที และเรงความเร็วที่ 50%, 75%
และ 90% จํ านวน 1 รอบ ซึ่ ง ใช เวลาโดยรวม 13.8 + 1.7 นาที มีความหนัก อยูที่ 5.2 + 1.2 เมื่อ
ประเมินดวย Borg CR 10 scale เมื่อสิ้นสุดการยืดกลามเนื้อดังกลาวทําการวัดความยืดหยุนของ
กล า มเนื้ อ กระโดดสู ง และปฏิ กิ ริ ย าการตอบสนอง ผลการศึ ก ษาพบว าการยื ดกล า มเนื้ อ แบบ
เคลื่อนไหว ชวยพัฒนาความสามารถในการกระโดดสูง ไดดีกวา การไมยืดกลามเนื้อและการยืด
กลามเนื้อแบบคางไว สวนการยืด กลามเนื้อแบบคางไวชวยพัฒนาความสามารถในการกระโดดสูง
ได ไ ม แตกต า งจากการไม ยื ด กล า มเนื้อ ในขณะที่ก ารยืดกลามเนื้อทั้ง 3 รูป แบบไมมีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงปฏิกิริยาการตอบสนอง นอกจากนี้ยังพบวาการยืดกลามเนื้อแบบคางไวและการยืด
กลามเนื้อแบบเคลื่อนไหวทําใหกลามเนื้อความยืดหยุนเพิ่มขึ้นมากกวากลุ มที่ไมทําการยืดกลามเนื้อ
สวนความยืดหยุนที่เพิ่มขึ้นของการยืดกลามเนื้อแบบคางไวและการยืดกลามเนื้อแบบเคลื่อนไหว
นั้นมีคาไมแตกตางกัน
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Fletcher et al (2010) ศึกษาผลของการอบอุนรางกายรวมกับการยืดกลามเนื้อรูปแบบตาง ๆ
ในนัก กีฬาฟุ ตบอลระดั บวิทยาลัย จํานวน 21 คน อายุ 20.8 + 2.3 ป ทําการศึกษาโดยให นักกีฬ า
อบอุนรางกายทั้งสามรูปแบบ แบบสุม ซึ่งประกอบดวย 1) การอบอุนรางกายเพียงอยางเดียวดวยการ
วิ่งจอกกิ้งดวยความเร็วที่กําหนดดวยตนเอง เปน เวลา 5 นาที 2) การอบอุนรางกายรวมกับการยืด
กลามเนื้อแบบคางไว ประกอบดวย hamstrings, quadriceps, gastrocnemius และ soleus มัดละ
15 วินาที จํานวน 2 เซ็ต ระยะพักระหวางเซ็ต 5 วินาที สวน abductor, adductor, gluteus maximus,
hip flexor ทํา 1 เซ็ต ตามวิธีการของ Faigenbaum et al (2005) ระยะเวลายืดกลามเนื้อโดยรวม
360 วินาที และ 3) การอบอุนรางกายรวมกับการยืดกลามเนื้อแบบเคลื่อนไหว ประกอบดวย การดีด
สน (heel flick) ยกเขาสูง (high knees) เดินไขวขา (hip rolls) เดินเขยง (calf raises) กระโดดสองขา
เทาไมยกพนพื้น ขาเหยียดตรง (straight leg skipping) และกาวยอ (lunging) ทําทาละ 12 ครั้ง
จํานวน 2 เซ็ต ระยะเวลายืดกลามเนื้อโดยรวม 360 วินาที ซึ่งการยืดกลามเนื้อแบบเคลื่อนไหวนี้
กระทําอยูกับที่ในหองทดสอบ (in situ) ตัวแปรที่ทําการศึกษาประกอบดวย ความสามารถในการ
กระโดดสูง กระโดดไกล แรงบิดเชิงมุมสูงสุด (peak torque) อัตราการเตนของหัวใจสูงสุด อุณหภูมิ
แกนกลาง คลื่ น ไฟฟ า กล า มเนื้ อ และการเคลื่ อ นไหวแบบคิ เ นเมติ ก ส ผลการศึ ก ษาพบว า
ความสามารถในการกระโดดสูง กระโดดไกล เพิ่มขึ้นจากการอบอุนรางกายรูปแบบที่ 3 มากกวา
รู ป แบบที่ 1 และ 2 อย า งมี นัย สํ า คัญ นอกจากนี้ยังพบวาการอบอุนรางกายรูป แบบที่ 3 มีอั ตรา
การเตนของหัวใจสูงสุดมากกวารูปแบบที่ 1 และ 2 อยางมีนัยสําคัญ และรูปแบบที่ 1 มีอัตราการเตน
ของหัวใจสูงสุดมากกวา รูปแบบที่ 2 อยางมีนัยสําคัญ สวนผลการศึกษาคลื่นไฟฟากล ามเนื้อพบวา
การอบอุนรางกายรูปแบบที่ 3 สงผลใหกลามเนื้อ Rectus Femoris มีการทํางานของกลามเนื้อ
มากกวารูปแบบ 2 อยางมีนัยสําคัญ จึงสรุปไดวา การอบอุนรางกายรวมกับการยืดกลามเนื้อแบบ
เคลื่อนไหวชวยพัฒนาสมรรถภาพทางกายไดดีกวาการอบอุนรางกายรวมกับกลุมที่ยืดกลามเนื้อ
แบบคางไว ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของอัตราการเตน ของหัวใจ การเพิ่มการทํางานของ
กลามเนื้อและแรงบิดเชิงมุมสูงสุด
Yamaguchi et al (2007) ศึกษาผลเฉียบพลันของการยืดกลามเนื้อแบบเคลื่อนไหวตอ
สมรรถภาพทางกายขณะให แ รงต า นที่ น้ํ า หนั ก ต า ง ๆ เพื่ อ ทํ า ให ก ล า มเนื้ อ หดตั ว แบบหดสั้ น
ทําการศึกษาโดยวัดแรงเหยียดเขาในนักเรียนเพศชาย จํานวน 12 คน หลังการทดสอบ 2 ประเภทคือ
1) การยืดกลามเนื้อเหยียดเขาแบบเคลื่อนไหวและการยืดกลามเนื้อแบบเคลื่อนไหวที่เลียนแบบการ
เหยียดเขา จํานวน 2 เซ็ต ๆ ละ 15 ครั้ง ระยะพั กระหวางเซ็ต 30 วินาที ใชเวลาโดยรวม 8 นาที ให
แรงตานตอการเคลื่อนไหวขณะทําการวัด power output ที่ 5, 30, and 60% ของแรงบิดเชิงมุมสูงสุด
ของการเหยียดเขา และ 2) ไมมีการยืดกลามเนื้อโดยใหนั่งพักเปนเวลา 8 นาที ผลการศึกษาพบวา
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หลังการยืดกลา มเนื้อแบบเคลื่อนไหว power output มีคามากกวาการไมยืดกลามเนื้ออยางมี
นัยสําคัญทางสถิติในทุกชวงของแรงตาน ซึ่งแสดงใหเห็นวาการยืด กลามเนื้อแบบเคลื่อนไหวซึ่ง
เปนสวนหนึ่งของการอบอุนรางกาย ชวยเพิ่มพลังของกลามเนื้อได
Jessica et al (2005) ศึกษาผลของการยืดกลามเนื้อแบบคางไว และการยืดกลามเนื้อ แบบ
เคลื่อนไหวที่มีผลตอความสามารถในการกระโดด และศึกษาผลของระยะเวลาหลังการยืดกลามเนื้อ
ที่มีตอความสามารถในการกระโดด ทําการศึกษาในกลุมตัวอยางจํานวน 16 คน ผลการศึกษาพบวา
การยืดกลามเนื้อแบบคางไวและการยืดกลามเนื้อแบบเคลื่อนไหวใหผลไมแตกตางกันในการพัฒนา
ความสามารถในการกระโดดทั้ง countermovement และ drop jumps และไดใ หขอเสนอแนะไว วา
การยืดกลามเนื้อกอนการแขงขันนั้นไมสงผลกระทบตอสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาที่ฝกมาเปน
อยางดี
Unick et al (2005) ศึกษาผลของการยืดกลามเนื้อแบบคางไวและการยืดกลามเนื้อแบบ
เคลื่อนไหวที่มีผลตอความสามารถในการกระโดด และพลังของกลามเนื้อหลังจากการยืด กลามเนื้อ
ที่เวลา 15 และ30 วินาที โดยมีผูเขารับการทดสอบทั้งหมด 16 คน ทําการฝกการกระโดดขึ้นและลง
จากที่สูงหลังจากที่ไมทําการยืดเหยียดในแตละครั้ง และหลังจากผูทดสอบทําการยืดกลามเนื้อแบบ
เคลื่อนไหว และยืดกลามเนื้อแบบคางไว ผลการศึกษาพบวาการยืด กลามเนื้อทั้งสองแบบใหผลใน
การเพิ่มความสามารถในการกระโดดและเพิ่ มความยืดหยุนไมแตกตางกัน (p<0.05) และแนะนําให
มีการยืดกลามเนื้อกอนการแขงขัน เนื่องจากไมใหผลดานลบตอความสามารถของนักกีฬา

