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Abstract
The purposes of this study were to compare the acute effects of FIFA 11+ warm up program, fun game
warm up program and small side game warm up program on speed agility and quickness in youth soccer 11 12 years. The subjects were 10 soccer players of D Sport Academy. All subjects were asked to warm up up with
3 difference programs which included FIFA 11+ warm up, game warm up and small side game warm up. Speed,
agility and quickness were immediately measured after each program of warm up. Data were analyzed using
mean, standard deviation and one–way ANOVA with repeated measures. Multiple comparisons were performed
using the Tukey method. All test used the 0.05 level of significance
The results showed that speed at 15 meters after the FIFA 11+ warm up was significantly different
from the small side game warm up (P>0.05). However speed at 5 meters, 10 meters, agility and quickness,
there were no significantly different after the warm up with 3 programs (P>0.05) However, speed at 5 meter
after warm up in FIFA 11+ program were significantly increase (P<0.05) than before experimental condition and
the % change were increasing more than fun game and small side game warm up program. While agility and
quickness after warm up in each program were no significant difference (P>0.05)when compare with before
experimental condition. However the % change of small side game warm up programs were increasing more
than FIFA 11+ and fun game warm up program respectively.
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ผลเฉียบพลันของรูปแบบการอบอุ่นร่ างกายแบบเฉพาะเจาะจงที่แตกต่ างกันต่ อความเร็ว
ความแคล่ วคล่ องว่ องไวและความฉับไวในนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนชายอายุ 11 - 12 ปี
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บทคัดย่ อ

การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบรู ปแบบการอบอุ่นร่ างกายแบบเคลื่อนที่ FIFA 11+ การ
อบอุ่นร่ างกายด้ วยการเล่นเกม และการอบอุ่นร่ างกายด้ วยการเล่นเกมฟุตบอลสนามเล็ก ที่มีต่อสมรรถภาพด้ านความเร็ ว
ความแคล่วคล่องว่องไวและความฉับไวในนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนอายุ 11 - 12 ปี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาเป็ น
นักกีฬาฟุตบอลของ ดี สปอร์ ต อะคาเดมี่ จานวน 10 คน โดยการอบอุ่นร่ างกายแบ่งออกเป็ น 3 รู ปแบบ ประกอบด้ วยการ
อบอุ่นร่ างกายแบบเคลื่อนที่ FIFA 11+ การอบอุ่นร่ างกายด้ วยการเล่นเกม และการอบอุ่นร่างกายด้ วยการเล่นเกมฟุตบอล
สนามเล็ก ภายหลังการอบอุน่ ร่างกายแต่ละรูปแบบ อาสาสมัครทาการทดสอบความเร็ ว ความแคล่วคล่องว่องไว และความ
ฉับไว การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้ อยละ และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
แบบวัดซ ้าและเปรี ยบเทียบภายหลังการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธีชอง Tukey กาหนดระดับความมีนยั สาคัญที่ระดับ
0.05
ผลการวิจยั พบว่า ความเร็ วระยะ 15 เมตร ภายหลังการอบอุ่นร่ างกายแบบเคลื่อนที่ FIFA 11+แตกต่าง

กับการอบอุ่นร่ างกายด้ วยการเล่นเกมฟุตบอลสนามเล็กอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนความเร็ วที่
ระยะ 5 เมตร 10 เมตร ความคล่องแคล่วว่องไว และความฉับไวภายหลังการอบอุ่นร่ างกายทัง้ 3 รู ปแบบไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อย่างไรก็ดี เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงก่อนเริ่ มต้ นการทดลอง
พบว่า ในด้ านความเร็ ว ระยะ 5 เมตร รู ปแบบการอบอุ่นร่ างกายแบบเคลื่อนที่ FIFA 11+ แตกต่างกับก่อนการ
ทดลองการอบอุ่นร่ างกาย อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีร้อยละของการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ มาก
ที่สดุ เมื่อเปรี ยบเทียบกับการอบอุน่ ร่ างกายด้ วยการเล่นเกม และการอบอุน่ ร่ างกายด้ วยการเล่นเกมฟุตบอลสนาม
เล็ก ส่วนทางด้ านความแคล่วคล่องว่องไวและด้ านความฉับไว พบว่าการอบอุ่นร่ างกายทัง้ 3 รู ปแบบให้ ผลไม่
แตกต่างกับช่วงก่อนการทดลอง แต่แนวโน้ มร้ อยละของการเปลี่ยนแปลงความแคล่วคล่องว่องไว ของรู ปแบบการ
อบอุน่ ร่ างกายด้ วยการเล่นเกมฟุตบอลสนามเล็กเพิ่มขึ ้นมากที่สดุ เมื่อเปรี ยบเทียบกับรู ปแบบอื่นๆ
(วารสารวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา 2562; 19(1): 91-104)
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การอบอุน่ ร่างกาย (warm up) เป็ นการเตรี ยมพร้ อมของร่ างกายทางสรี รวิทยา และกลศาสตร์ การเคลื่อนไหว ทา
ให้ เซลล์ต่างๆในร่ างกายมีอณ
ุ หภูมิที่สงู ขึ ้นและจะช่วยให้ กระบวนการใช้ พลังงานของเซลล์ต่างๆ ในร่ างกายเร็ วขึ ้นอีกด้ วย
การรับรู้และการส่งคาสัง่ ของระบบประสาทก็จะเพิ่มความไวเช่นกัน โดยการเคลือ่ นไหวเบาๆ ช่วงการเคลือ่ นไหวแคบๆ จน
ไปถึงการเคลือ่ นไหวที่มีลกั ษณะใกล้ เคียงกับการเคลือ่ นไหวในชนิดกีฬานัน้ ๆ จะเป็ นการกระตุ้นให้ เกิดการใช้ พลังงาน การ
ทางานข้ อต่อ เอ็นกล้ ามเนื ้อ รวมไปถึงอวัยวะระบบหายใจและไหลเวียนเลือด เพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้ อมในการออก
กาลังกายหรื อทาการแข่งขันที่หนัก ทาให้ ระบบประสาททางานได้ เร็ วขึน้ และยังเป็ นการลดอัตราเสี่ยงที่จะเกิดอาการ
บาดเจ็บอีกด้ วย1
กระบวนการอบอุน่ ร่างกายในเด็กและเยาวชนนันเป็
้ นกลุม่ วัยที่จะต้ องให้ ความสาคัญเป็ นอย่างยิ่ง เพื่อให้ นกั กีฬา
ได้ เรี ยนรู้การอบอุน่ ร่างกายที่ถกู วิธีและมีประสิทธิภาพมาตังแต่
้ พื ้นฐาน จากรายงานของ Chiu (2003)2 และ Faigenbaum
et al. (2005)3 พบว่า การอบอุ่นร่างกายแบบเคลื่อนที่จะมีความปลอดภัยและเหมาะสมสาหรับเด็กและเยาวชน เนื่องจาก
การอบอุ่นร่ างกายแบบเคลื่อนที่จะมีระดับปานกลางและความหนักสูง เช่น การกระโดดข้ าม กระโดดแกว่ งขาก้ าวขา
ด้ านหน้ าอย่างรวดเร็ ว และการออกกาลังกายการเคลื่อนไหวต่างๆ การออกกาลังกายแบบเคลือ่ นที่จะปรับสภาพแวดล้ อม
ที่เหมาะสมสาหรับการผลิตพลังงานโดยการเพิ่มการระดมหน่วยยนต์ที่กล้ ามเนื ้อเพิ่มขึ ้น ลดการยับยังตั
้ วรับรู้การยืดเหยียด
และเสริ มสร้ างระบบประสาทและกล้ ามเนื ้อ ซึง่ จะส่งผลให้ สมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้ องกับระบบประสาทและกล้ ามเนื ้อ
ไม่วา่ จะเป็ น ความเร็ ว ความแคล่วคล่องว่องไว ความฉับไว ซึง่ เป็ นองค์ประกอบที่สาคัญส่วนหนึง่ ในการเล่นกีฬาฟุตบอลมี
ประสิทธิภาพมากขึ ้น4
ในกีฬาฟุตบอล รูปแบบการฝึ กซ้ อมสาหรับเด็กนันควรมี
้
รูปแบบการฝึ กซ้ อมจากระดับง่ายไปจนถึงระดับยากและ
ไม่ควรยากเกินไปกว่าความสามารถของเด็ก การฝึ กควรเริ่ มตังแต่
้ การอบอุ่นร่ างกาย ตามด้ วยรู ปแบบการเคลื่อนไหวเพื่อ
พัฒนาทักษะพื ้นฐานความเร็ ว ความแคล่วคล่องว่องไว พลัง แล้ วจากนันก็
้ ควรทาการฝึ กซ้ อมสร้ างความคุ้นเคยกับลูก
ฟุตบอลเช่น เลี ้ยงลูกฟุตบอล รับส่งลูกฟุตบอล เป็ นต้ น 6 การฝึ กซ้ อมกีฬาฟุตบอลสาหรับเด็กนัน้ สิ่งที่สาคัญควรมีการสร้ าง
รูปแบบการฝึ กซ้ อมให้ นกั กีฬามีความสนุกสนานเพื่อไม่ให้ นกั กีฬาเกิดรู้ สกึ ซ ้าซาก จาเจ ก่อให้ เกิดความเบื่อหน่าย จนทาให้
ความสนุกสนานทาให้ การเล่นกีฬาลดลง โดยเฉพาะวัยเด็กจะเป็ นวัยของการเรี ยนรู้ และเป็ นวัยที่เริ่ มต้ นเล่นกีฬา การขาด
ความสนุกสนานในการฝึ กซ้ อมกีฬา ทาให้ เกิดความเครี ยด และเลิกเล่นกีฬาเมื่อโตขึ ้น ในกรณีนกั กีฬาที่ฝึกซ้ อมกีฬาโดย
การฝึ กซ้ อมที่ซ ้าซาก จะส่งผลต่อสภาพจิตใจ ให้ เกิดความเบื่อหน่าย อันส่งผลต่อการแสดงความสามารถของนักกีฬาลดลง
ได้ 5
ในกระบวนการอบอุน่ ร่างกายสาหรับนักกีฬาเด็กหรื อเยาวชน การเลือกรูปแบบการอบอุน่ ร่างกายที่เหมาะสมกับ
วัยและพัฒนาการมีความสาคัญมาก ซึ่งปั จจุบันมีรูปแบบการอบอุ่นร่ างกายหลายรู ปแบบที่นามาใช้ ในกลุ่มเด็กและ
เยาวชนการอบอุ่นร่ างกาย FIFA11+ เป็ นโปรแกรมอบอุ่นร่ างกายรู ปแบบหนึ่งทีนิยมนามาใช้ ในการอบอุ่นร่ างกายเพื่อ
เตรี ยมความพร้ อมสาหรับนักกีฬาเยาวชนก่อนการฝึ กซ้ อมตามปกติ เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ ซึง่ คิดค้ นโดยสหพันธ์ฟตุ บอล
ระหว่างประเทศ 9 โดยรู ปแบบกิจกรรมจะกาหนดการเคลื่อนไหวที่ชัดเจนประกอบด้ วย วิ่งตรงไปข้ างหน้ า / วิ่งหมุนหัว
สะโพกออก / วิ่งหมุนหัวสะโพกเข้ า / วิ่งสไลด์ข้างสลับกับคูเ่ ป็ นวงกลม / วิ่งสไลด์ข้างแล้ วกระโดดเอาไหล่ปะทะกัน และวิ่ง
เดินหน้ า - ถอยหลังอย่างรวดเร็ ว ซึง่ ปั จจุบนั เป็ นรูปแบบที่นิยมใช้ กนั อย่างแพร่หลาย นอกจากนันการอบอุ
้
น่ ร่างกายโดยใช้
เกมสนามเล็กเป็ นอีกรูปแบบที่ผ้ ฝู ึ กสอนมักนิยมใช้ ในการอบอุ่นร่างกาย ซึง่ รูปแบบดังกล่าวจะเป็ นการอบอุน่ ร่างกายที่ต้อง
ใช้ ทกั ษะการเลี ้ยงบอล การรับ -ส่งบอล การแย่งบอล รวมถึง การยิงประตูโดยมีการย่อพื ้นที่สนามให้ มีขนาดเล็กและลด
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จานวนของผู้เล่นลง ทาให้ นกั กีฬามีพื ้นที่การเล่นบอลที่ จากัด จึงทาให้ ต้องเคลื่อนที่ตลอดเวลา ดังนันจึ
้ งเป็ นรู ปแบบที่มี
6
ความสอดคล้ องทังระดั
้ บความหนักและกิจกรรมที่ใช้ ในการแข่งขัน Dellal et. al. (2008) ซึ่งโดยทัว่ ไป การอบอุน่ ร่างกาย
โดยใช้ เกมสนามเล็กก่อนการแข่งขันสาหรับกีฬาฟุตบอลที่นิยมใช้ กนั ทัว่ ไปนัน้ จะใช้ ผ้ เู ล่นข้ างละ 5 คน ในขนาดสนาม 23 x
32 เมตร7 อย่างไรก็ดีรูปแบบดังกล่าวนี ้นักกีฬาต้ องมีทกั ษะด้ านต่าง ๆ ในการเล่นฟุตบอลอย่างดีมาระดับหนึ่ง การอบอุน่
ร่ างกายรู ปแบบดังกล่าวจึงจะมีประสิทธิภาพสูงสุด จากการที่วยั เด็กเป็ นวัยที่ต้องการความสนุกสนานไม่เคร่ งเครี ยดและ
เคร่ งครัดในรู ปแบบการซ้ อม ทาให้ ผ้ วู ิจัยมีแนวคิดในการพัฒนารู ปแบบการอบอุ่นร่ างกายโดยการเล่นเกมที่สร้ างความ
สนุกสนาน (fun game) เพื่อให้ กระตุ้นเกิดการเรี ยนรู้การเตรี ยมความพร้ อมของร่างกายให้ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพได้
ดังนันในการวิ
้
จยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษารูปแบบการอบอุน่ ร่างกายในนักกีฬาเด็ก ซึง่ เป็ นรูปแบบที่
มีความสนุกสนานสาหรับการเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน โดยมุง่ ศึกษาผลของการอบอุน่ ร่างกายรูปแบบต่าง ๆ ที่สง่ ผล
ต่อความเร็ ว ความแคล่วคล่องว่องไว และความฉับไวซึง่ เป็ นสมรรถภาพที่สาคัญและจาเป็ นในกีฬาฟุตบอล ซึง่ รูปแบบการ
อบอุ่นร่ างกายที่นามาศึกษาในการวิจยั ครัง้ นี ้ ประกอบด้ วยการอบอุ่นร่ างกายแบบเคลื่อนที่ FIFA 11+ ที่นิยมใช้ กนั ทัว่ ไป
การอบอุน่ ร่างกายด้ วยการเล่นเกมที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นเพื่อเน้ นให้ มีการเคลือ่ นไหวสร้ างความสนุกสนามไม่เบื่อหน่าย และการ
อบอุน่ ร่างกายด้ วยการเล่นเกมฟุตบอลสนามเล็กซึง่ เป็ นรูปแบบที่มีการนาทักษะต่างๆในการเล่นฟุตบอลมาใช้ ในการอบอุน่
ร่างกาย โดยผู้วิจยั มีสมมุติฐานว่า ผลของการอบอุน่ ร่างกายทัง้ 3 รูปแบบจะมีผลต่อความเร็ ว ความแคล่วคล่องว่องไว และ
ความฉับไวที่แตกต่างกัน ซึ่งผลที่ได้ จากการวิจยั จะเป็ นแนวทางในการที่จะนาไปใช้ ในการเตรี ยมร่ างกายช่วงการอบอุ่น
ร่างกายให้ มีประสิทธิภาพต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบรู ปแบบการอบอุน่ ร่ างกายแบบเคลื่อนที่ FIFA 11+ การอบอุน่ ร่ างกายด้ วยการ

เล่นเกม และการอบอุน่ ร่ างกายด้ วยการเล่นเกมฟุตบอลสนามเล็ก ที่มีตอ่ สมรรถภาพด้ านความเร็ ว ความ
แคล่วคล่องว่องไว และความฉับไวในนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนอายุ 11 - 12 ปี
สมมติฐานของการวิจัย
ภายหลังการอบอุ่นร่ างกายแบบเคลื่อ นที่ FIFA 11+ การอบอุ่นร่ างกายด้ วยการเล่นเกม และการอบอุ่น
ร่ างกายด้ วยการเล่นเกมฟุตบอลสนามเล็ก ส่งผลต่อสมรรถภาพด้ านความเร็ ว ความแคล่วคล่องว่องไว และความ
ฉับไวที่แตกต่างกัน
วิธีดาเนินการวิจัย

การวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ ผ่านการพิจารณาอนุมตั ิในด้ านจริ ยธรรมจากคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจยั ใน
คน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ ดาเนินการวิจยั ได้ ตามรหัสโครงการ KUREC-HS60/022 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม
พ.ศ. 2561
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ ในการวิจัยครั ง้ นี ้ เป็ นนักกี ฬาฟุตบอลเพศชายระดับเยาวชนอายุ 11 - 12 ปี ของดี
สปอร์ ต อะคาเดมี่ จานวน 10 คน ผู้วิจัยมีการกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างเพื่อเข้ าร่ วมการวิจัย ใช้ โปรแกรม
G*Power ในการคานวณ โดยพิจารณาค่าอานาจการทดสอบ (power of the test) ที่ 0.8 และค่าขนาดของผลกระทบ
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(effect size) ที่ 0.4 ได้ ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง ทังหมดเท่
้
ากับ 12 คน อย่างไรก็ดีในขณะดาเนินการทดลองได้ มีกลุม่
ตัวอย่างถอนตัวจานวน 2 คน จึงคงเหลือกลุม่ ตัวอย่าง 10 คน

ขัน้ ตอนการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ผู้วิจยั จัดประชุมเพื่ออธิบายและชี ้แจงให้ กลุม่ ตัวอย่างเข้ าใจถึงวัตถุประสงค์ของงานวิจยั ขันตอนวิ
้
ธีการ
เก็บรวบรวมข้ อมูล และข้ อตกลงต่างๆ ในระหว่างเข้ าร่ วมทาการวิจัยครั ง้ นี ้ และให้ ผ้ ปู กครองลงชื่อใบยินยอมเข้ า
ร่ วมการวิจยั
2. จัดเตรี ยม สถานที่ เครื่ องมือและอุปกรณ์ ตา่ ง ๆ ก่อนการทดลอง ซึง่ ตัวแปรวัด ระดับความหนักวัดจาก
การวิจัยครั ง้ นี ้ จะวัดจากอัตราการเต้ นของหัวใจ โดยก่อนการ ทดลองกลุ่มตัวอย่างจะต้ องงดการออกกาลังกาย
หรื อฝึ กซ้ อมเป็ นเวลา 2 วัน
3. ก่ อ นด าเนิ น การทดลอง กลุ่ ม ตัว อย่ า งทั ง้ หมดท าการทดสอบสมรรถภาพด้ า นความเร็ ว ความ
แคล่วคล่องว่องไว และความฉับ ไว โดยบัน ทึก ค่าที่ ไ ด้ เพื่ อเป็ น ค่าพื น้ ฐานก่ อนการทดลองเพื่ อใช้ ส าหรั บ การ
เปรี ยบเทียบร้ อยละของการเปลี่ยนแปลงของการอบอุน่ ร่ างกายแต่ละวิธี
4. ในการดาเนินการทดลอง กลุม่ ตัวอย่างจะดาเนินการทดลอง ทังหมด
้
3 รู ปแบบ รู ปแบบละ 20 นาที ซึง่
ในการทดลองแต่ละรู ปแบบจะเว้ นระยะห่างของการทดลองแต่ละรู ปแบบอย่างน้ อย 48 ชัว่ โมง โดยใช้ การสุ่มจับ
ฉลากในการทาโปรแกรมในแต่ละวัน ซึ่งผลการสุ่มจับฉลาก รู ปแบบ 1 คือ รู ปแบบการอบอุ่นร่ างกาย FIFA 11+
รู ปแบบ 2 คือ รู ปแบบการอบอุน่ ร่ างกายด้ วยการเล่นเกม และรู ปแบบ 3 คือ รู ปแบบการอบอุน่ ร่ างกายด้ วยการเล่น
ฟุตบอลสนามเล็ก โดยกระบวนการเก็บข้ อมูลสรุ ปได้ ตามแผนผังดังนี ้

รูปที่1 แผนผังการเก็บข้ อมูลวิจยั
5. รูปแบบการอบอุน่ ร่างกายแต่ละรูปแบบมีขนตอนและรายละเอี
ั้
ยดดังนี ้
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5.1 ก่อนการอบอุน่ ร่างกายทัง้ 3 รูปแบบ กลุม่ ตัวอย่างจะต้ องอบอุน่ ร่างกายแบบทัว่ ไป (general warm
up) ประกอบด้ วย การวิ่งเหยาะๆ ที่ 50-60 % ของอัตราการเต้ นหัวใจสูงสุด(104-125 ครัง้ /นาที) เป็ นเวลา 5 นาที หลังจาก
้ ่มตัวอย่างจะอบอุ่น
นันท
้ าการยืดเหยียดกล้ ามเนื ้อแบบ Static จานวน 6 ท่า ท่าละ 2 ครัง้ เป็ นเวลา 5 นาที 3 จากนันกลุ
ร่างกายทัง้ 3 รูปแบบ ประกอบด้ วย การอบอุน่ ร่างกายแบบ FIFA 11+ warm up การอบอุน่ ร่างกายด้ วยการเล่นเกม และ
การอบอุน่ ร่างกายด้ วยการเล่นเกมฟุตบอลสนามเล็ก
5.2 รู ปแบบการอบอุ่นร่ างกาย FIFA 11+ : การออกกาลังกายด้ วยการวิ่ง (วิ่ง 6 ท่า ท่าละ 2 เซต)
ระยะเวลา 8-10 นาที ระยะทาง 30 เมตร (ท่าในการอบอุน่ ร่างกายประกอบด้ วย 1. วิ่งตรงไปข้ างหน้ า 2.วิ่งหมุนหัวสะโพก
ออก 3. วิ่งหมุนหัวสะโพกเข้ า 4. วิ่งสไลด์ข้างสลับกับคู่เป็ นวงกลม 5. วิ่งสไลด์ข้างแล้ วกระโดดเอาไหล่ปะทะกัน 6. วิ่ง
เดินหน้ า - ถอยหลังอย่างรวดเร็ ว)8
5.3 การอบอุน่ ร่างกายด้ วยการเล่นเกม : เป็ นรูปแบบที่ผ้ วู ิจยั พัฒนาขึ ้น โดยกาหนดขนาดสนาม 23×32
เมตร เป็ นเวลา 10 นาที (แบ่งเป็ น 2 ช่วง ช่วงละ 4 นาที พักระหว่างช่วง 2 นาที) โดยมีมาร์ คเกอร์ ทงหมด
ั้
20 อัน แบ่งเป็ น
มาร์ คเกอร์ หงาย 10 อัน และมาร์ คเกอร์ คว่า 10 อัน แบ่งกลุม่ ตัวอย่างออกเป็ นสองทีม ทีมละ 5 คน มีทีมมาร์ คเกอร์ หงาย
และทีมมาร์ คเกอร์ คว่า ทีมมาร์ คเกอร์ หงายต้ องเคลื่อนที่ไปทาให้ มาร์ คเกอร์ ที่คว่าอยู่จบั หงายขึ ้น ส่วนทีมมาร์ คเกอร์ คว่าก็
ต้ องเคลือ่ นที่ไปทาให้ มาร์ คเกอร์ ที่หงายอยูจ่ บั คว่าลง จับเวลาหาทีมที่มีกรวยของตัวเองมากกว่าทีมคูต่ อ่ สู้
5.4 การอบอุน่ ร่างกายด้ วยการเล่นเกมฟุตบอลสนามเล็ก : โดยวิธีการจะแบ่งกลุม่ ตัวอย่างออกเป็ นสอง
ทีม ทีมละ 5 คน ทาการอบอุ่นร่ างกายด้ วยการเล่นเกมฟุตบอลสนามเล็กขนาดสนาม 23×32 เมตร เป็ นเวลา 10 นาที
(แบ่งเป็ น 2 ช่วง ช่วงละ 4 นาที พักระหว่างช่วง 2 นาที) รูปแบบการเล่นไม่กาหนดจังหวะในการเล่น 9
6. หลังจากดาเนินการการอบอุ่นร่ างกายแต่ละรู ปแบบ จะให้ กลุ่มตัวอย่างพักเป็ นเวลา 2 นาที ก่อนทาการ
ทดสอบสมรรถภาพด้ านความเร็ ว ความแคล่วคล่องว่องไว และความฉั บไว โดยการทดสอบความเร็ วใช้ แบบทดสอบ 5 10
15 เมตร test10 การทดสอบความแคล่ว คล่อ งว่อ งไวโดยใช้ แ บบทดสอบ t-test10 และการทดสอบความฉับ ไวโดยใช้
แบบทดสอบ fast feet test (โปรแกรมทดสอบ Fast Feet Test Kinematic measurement system ประเทศออสเตรเลีย)
ระหว่างแต่ละการทดสอบ จะมีการพัก 2 นาที จึงจะทาการทดสอบสมรรถภาพแต่ละด้ านต่อไป
6.1 แบบทดสอบ 5, 10, 15 เมตร ผู้ทดสอบต้ องวิ่งเร็ วที่สดุ ในระยะ 15 เมตร บันทึกเวลาที่ทดสอบ
ได้ ในระยะ 5 เมตร 10 เมตร และ 15 เมตร จากการทดสอบ 2 ครัง้ ใช้ ครัง้ ที่ดีที่สดุ บันทึกเวลาที่ทาได้ (หน่วยวินาที)
6.2 แบบทดสอบ t-test เริ่ มต้ นให้ ผ้ ทู ดสอบวิ่ง start จากจุด A ไปยังจุด B โดยใช้ มือขวาก้ มแตะฐาน
กรวย B / วิ่งสไลด์ด้านข้ างเพื่อไปยังจุด C และใช้ มือซ้ ายไปแตะฐานกรวยที่จดุ C / เคลื่อนที่สไลด์กลับไปยังจุด D และใช้
มือขวาไปแตะฐานกรวยที่จดุ D/ เคลือ่ นที่สไลด์กลับไปยังจุด B และใช้ มือซ้ ายไปแตะฐานกรวยที่จดุ B / จากนันวิ
้ ่งถอยหลัง
กลับมายังจุดเริ่ มต้ น คือจุด A นักกี ฬาจะต้ องทาการทดสอบทังหมด
้
2 ครั ง้ ใช้ ครัง้ ที่ดีที่สดุ บันทึกเวลาที่ทาได้ (หน่วย
วินาที)
้ ่าเท้ าอยู่
6.3 แบบทดสอบ fast feet test ผู้ทดสอบยืนเอาเท้ าที่ถนัดยืนไว้ บนแผ่นวัดแรง จากนันย
กับที่ให้ เร็ วและได้ จานวนเยอะที่สดุ กาหนดเวลาในการทดสอบ 10 วินาที บันทึกจานวนครัง้ ที่ทาได้ มากที่สดุ จาก
การทดสอบ 2 ครัง้
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รูปที่2 รูปแบบการทดสอบความเร็ ว ความแคล่วคล่องว่องไว และความฉับไว
7. บันทึกค่าที่ได้ จากการทดสอบในแต่ละรูปแบบภายหลังการอบอุน่ ร่างกายและนาข้ อมูลไปวิเคราะห์ ผลทาง
สถิติตอ่ ไป
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. คานวณค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของอายุ น ้าหนัก ส่วนสูง และ
ดัชนีมวลกายของกลุม่ ตัวอย่าง
2. ทดสอบการแจกแจงของข้ อมูลโดยใช้ สถิติ The Shapiro Wilks W Test
3. วิเคราะห์ความแปรปรวนรูปแบบการวัดซ ้ามิติเดียว (repeated measures in one dimensional design) โดย
ใช้ สถิติ One-way analysis of variance with repeated เพื่อทดสอบความแตกต่างของความเร็ ว ความแคล่วคล่องว่องไว
และความฉับไวภายหลังหลังการอบอุน่ ร่างกายทัง้ 3 รูปแบบ
4. เปรี ยบเทียบความแตกต่างเป็ นรายคูภ่ ายหลังวิเคราะห์ความแปรปรวนวัดซ ้ามิตเิ ดียวโดยใช้ วิธีการของ Tukey
5. กาหนดความมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการวิจัย
ลักษณะทางกายภาพของกลุม่ ตัวอย่าง พบว่า ค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ อายุ น ้าหนัก ส่วนสูง
และ ดัชนีมวลกายเท่ากับ 11.20 ± 0.42 ปี 31.78 ± 4.52 กิโลกรัม 143.10 ± 7.42 เซนติเมตร และ 15.45 ± 1.03 กิโลกรัม
ต่อตารางเมตร ตามลาดับ
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ตารางที่ 1 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการเปรี ยบเทียบการเปลีย่ นแปลงของเวลาที่ใช้ ในการวิ่ง
ที่ระยะ 5 เมตร 10 เมตร และ 15 เมตร ก่อนการทดลองและภายหลังการอบอุน่ ร่างกายทัง้ 3 รูปแบบ
เวลาทีใ่ ช้ ในการวิ่ง
ร้ อยละของการเปลีย่ นแปลง
รูปแบบการอบอุน่ ร่างกาย
(วินาที)
(%)
- ความเร็ วระยะ 5 เมตร
ก่อนการทดลอง
1.29 ± 0.71
*
หลังการอบอุน่ ร่างกายแบบ FIFA 11+
1.23 ± 0.07
4.33
หลังการอบอุน่ ร่างกายแบบเกมที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น
1.24 ± 0.06
3.77
หลังการอบอุน่ ร่างกายแบบเกมฟุตบอลสนามเล็ก
1.24 ± 0.05
3.45
- ความเร็ วระยะ 10 เมตร
ก่อนการทดลอง
2.17 ± 0.88
หลังการอบอุน่ ร่างกายแบบ FIFA 11+
2.10 ± 0.11
3.45
หลังการอบอุน่ ร่างกายแบบเกมที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น
2.13 ± 0.91
1.84
หลังการอบอุน่ ร่างกายแบบเกมฟุตบอลสนามเล็ก
2.12 ± 0.83
2.19
- ความเร็ วระยะ 15 เมตร
ก่อนการทดลอง
2.98 ± 0.11
หลังการอบอุน่ ร่างกายแบบ FIFA 11+
2.91 ± 0.84
2.15
หลังการอบอุน่ ร่างกายแบบเกมที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น
2.99 ± 1.00
-0.82
หลังการอบอุน่ ร่างกายแบบเกมฟุตบอลสนามเล็ก
3.00 ± 0.93a
-0.48
*
แตกต่างกับก่อนการทดลองการอบอุน่ ร่างกาย อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
a
แตกต่างกับการอบอุน่ ร่างกายแบบเคลือ่ นที่ FIFA 11+ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการเปรี ยบเทียบการเปลี่ยนแปลงของความเร็ ว
ระยะ 5 10 15 ของกลุ่มตัวอย่างก่อนการทดลองเท่ากับ 1.29 ± 0.71 วินาที 2.17 ± 0.88 วินาที 2.98 ± 0.11 วินาที
ตามลาดับ ค่าความเร็ วระยะ 5 เมตร ภายหลังการอบอุ่นร่ างกายแบบเคลื่อนที่ FIFA 11+ การอบอุ่นร่ างกายด้ วยการเล่น
เกม และการอบอุ่นร่ างกายด้ วยการเล่นเกมฟุตบอลสนามเล็ก มีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.23 ± 0.07
วินาที 1.24 ± 0.06 วินาที และ 1.24 ± 0.05 วินาที ตามลาดับ โดยมีร้อยละของการเปลี่ยนแปลงก่อนการทดลองและ
ภายหลังการอบอุน่ ร่างกายของความเร็ วระยะ 5 เมตร มีคา่ เท่ากับ 4.33% 3.77% และ 3.45% ตามลาดับ ก่อนการทดลอง
และภายหลังการอบอุน่ ร่างกายรูปแบบต่างๆ พบว่า ความเร็ วระยะ 5 เมตร ภายหลังการอบอุน่ ร่างกายแบบเคลือ่ นที่ FIFA
11+ ดีขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อเปรี ยบเทียบกับก่อนการอบอุน่ ร่างกาย
ความเร็ วระยะ 10 เมตร ภายหลังการอบอุ่นร่ างกายแบบเคลื่อนที่ FIFA 11+ การอบอุ่นร่ างกายด้ วยการเล่นเกม
และการอบอุน่ ร่างกายด้ วยการเล่นเกมฟุตบอลสนามเล็ก มีคา่ เฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.10 ± 0.11 วินาที
2.13 ± 0.91 วินาที และ 2.12 ± 0.83 วินาที ตามลาดับ ร้ อยละของการเปลี่ยนแปลงก่อนการทดลองและภายหลังการ
อบอุน่ ร่างกายของความเร็ วระยะ 10 เมตร มีคา่ เท่ากับ 3.45% 1.84% และ 2.19% ตามลาดับ
ความเร็ วระยะ 15 เมตร ภายหลังการอบอุ่นร่ างกายแบบเคลื่อนที่ FIFA 11+ การอบอุ่นร่ างกายด้ วยการเล่นเกม
และการอบอุน่ ร่างกายด้ วยการเล่นเกมฟุตบอลสนามเล็ก มีคา่ เฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.91 ± 0.84 วินาที
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2.99 ± 1.00 วินาที และ 3.00 ± 0.93 วินาที ตามลาดับ โดยค่าความเร็ วระยะ 15 เมตร ร้ อยละของการเปลี่ยนแปลงก่อน
การทดลองและภายหลังการอบอุ่น ร่ างกายของความเร็ วระยะ 15 เมตร มี ค่า เท่ากับ 2.15% -0.82% และ -0.48%
ตามลาดับ โดยการอบอุ่นร่ างกายแบบเคลื่อ นที่ FIFA 11+ แตกต่างกับการอบอุ่นร่ างกายด้ วยการเล่นเกมฟุตบอลสนาม
เล็กอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตารางที่ 2 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการเปรี ยบเทียบการเปลี่ยนแปลงของความ
แคล่วคล่องว่องไว ก่อนการทดลองและภายหลังการอบอุน่ ร่ างกายทัง้ 3 รู ปแบบ
ความแคล่วคล่องว่องไว ร้ อยละของการเปลี่ยนแปลง
รู ปแบบการอบอุน่ ร่ างกาย
(%)
(วินาที)
12.10 ± 0.40
ก่อนการทดลอง
11.99 ± 0.57
0.77
หลังการอบอุน่ ร่ างกายแบบ FIFA 11+
12.14 ± 0.46
-0.44
หลังการอบอุน่ ร่ างกายแบบเกมที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น
11.83 ± 0.63
2.12
หลังการอบอุน่ ร่ างกายแบบเกมฟุตบอลสนามเล็ก

จากตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการเปรี ยบเทียบการเปลี่ยนแปลงของความ
แคล่วคล่องว่องไว ของกลุม่ ตัวอย่างก่อนการทดลองเท่ากับ 12.10 ± 0.40 วินาที ภายหลังการอบอุน่ ร่างกายแบบเคลื่อนที่
(FIFA 11+) การอบอุ่นร่ างกายด้ วยการเล่นเกม และการอบอุ่นร่ างกายด้ วยการเล่นเกมฟุตบอลสนามเล็ก มีค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 11.99 ±0.57 วินาที 12.14 ± 0.46 วินาที และ 11.83 ± 0.63 วินาที ตามลาดับ ร้ อยละของ
การเปลี่ยนแปลงก่อนการทดลองและภายหลังการอบอุน่ ร่ างกายของความแคล่วคล่องว่องไว มีค่าเท่ากับ 0.77% -0.44%
และ 2.12% ตามลาดับ
ตารางที่ 3 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการเปรี ยบเทียบการเปลีย่ นแปลงของความฉับไว
ก่อนการทดลองและภายหลังการอบอุน่ ร่างกายทัง้ 3 รูปแบบ

*

รู ปแบบการอบอุน่ ร่ างกาย

ความฉับไว
(จานวนครัง้ )

ร้ อยละของการเปลี่ยนแปลง

ก่อนการทดลอง
หลังการอบอุน่ ร่ างกายแบบ FIFA 11+
หลังการอบอุน่ ร่ างกายแบบเกมที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น
หลังการอบอุน่ ร่ างกายแบบเกมฟุตบอลสนามเล็ก

44.6 ± 1.90
46.7 ± 2.31*
49.3 ± 5.41*
49.7 ± 5.38*

-

(%)

4.74
10.55
11.43

แตกต่างกับก่อนการทดลองการอบอุน่ ร่างกาย อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการเปรี ยบเทียบการเปลี่ยนแปลงของความฉับไว
ของกลุม่ ตัวอย่างก่อนการทดลองเท่ากับ 44.60 ± 1.90 ครัง้ ภายหลังการอบอุน่ ร่างกายแบบเคลือ่ นที่ FIFA 11+ การอบอุน่
ร่ างกายด้ วยการเล่นเกม และการอบอุ่นร่ างกายด้ วยการเล่นเกมฟุตบอลสนามเล็ก มีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 46.7 ± 2.31 ครัง้ 49.3 ± 5.41 ครัง้ และ 49.7 ± 5.38 ครัง้ ตามลาดับ ร้ อยละของการเปลีย่ นแปลงก่อนการทดลอง
และภายหลังการอบอุ่นร่ างกายของความฉับไว มีค่าเท่ากับ 4.74% 10.55% และ 11.43% ตามลาดับ ก่อนการทดลอง
และภายหลังการอบอุ่นร่ างกายรู ปแบบต่างๆ พบว่า ความฉับไว ก่อนการทดลองและภายหลังการอบอุ่นร่ างกายแบบ
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เคลือ่ นที่ FIFA 11+ การอบอุน่ ร่างกายด้ วยการเล่นเกม และการอบอุน่ ร่างกายด้ วยการเล่นเกมฟุตบอลสนามเล็ ก แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผลการวิจัย
1. การเปรี ยบเทียบผลของการอบอุน่ ร่างกายทัง้ 3 รูปแบบที่มีตอ่ ความเร็ ว
การทดสอบความเร็ วในงานวิจัยครัง้ นี ้ ผู้วิจัยได้ ใช้ แบบทดสอบวิ่งระยะ 5, 10, 15 เมตร โดยจากผลการวิจยั ที่
แสดงในตารางที่ 1 พบว่า ความเร็ วระยะ 5 เมตร และระยะ 10 เมตร ภายหลังจากการอบอุ่นร่ างกายแบบเคลื่อนที่ FIFA
11+ การอบอุ่นร่ างกายด้ วยการเล่นเกม และการอบอุ่นร่ างกายด้ วยการเล่นเกมฟุตบอลสนามเล็ก ไม่แตกต่าง ส่วน
ความเร็ วระยะ 15 เมตร พบว่า การอบอุ่นร่ างกายแบบเคลื่อนที่ FIFA 11+แตกต่างกับการอบอุ่นร่ างกายด้ วยการเล่นเกม
ฟุตบอลสนามเล็กอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยการอบอุ่นร่ างกายแบบเคลื่อน FIFA 11+ ที่มีค่าความเร็ วที่ดี
ที่สดุ จากการทดสอบทัง้ 3 รูปแบบ เนื่องจากการอบอุน่ ร่างกายแบบเคลื่อนที่ FIFA 11+ เป็ นการอบอุน่ ร่างกายในลักษณะ
การวิ่งจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งไปกลับ ไม่มีการเปลี่ยนทิศทางด้ วยความเร็ วคงที่แล้ วมีการยืดเหยียดกล้ ามเนื ้อแบบ
เคลื่อนที่ของกลุ่มกล้ ามเนือ้ ที่สาคัญที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวในกี ฬาฟุตบอลเพื่อลดปั ญหาการ
ป้องกันการบาดเจ็บจากการฝึ กซ้ อมของนักกีฬาฟุตบอลเด็กและเยาวชน ซึง่ คิดค้ นโดยผู้เชี่ยวชาญ8
สอดคล้ องกับ Yaser (2012)11 และ Yaser (2011)12 ที่พบว่าการอบอุน่ ร่างกายโดยการยืดเหยียดกล้ ามเนื ้อแบบ
เคลือ่ นที่ ทาให้ อณ
ุ หภูมิกล้ ามเนื ้อเพิ่มขึ ้นเพียงพอที่จะเห็นการเปลีย่ นแปลงสมรรถภาพด้ านความเร็ วและพลังภายหลัง การ
ยืดเหยียดกล้ ามเนื ้อแบบเคลื่อนที่ ส่งผลทาให้ รูปแบบการอบอุ่นร่ างกายแบบเคลื่อนที่ FIFA 11+ มีค่าความเร็ วจากการ
ทดสอบดี
จากตางรางที่ 1 แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงด้ านความเร็ วระยะ 5 เมตร 10 เมตร และ 15 เมตร พบว่า ความเร็ ว
ระยะ 5 เมตร ก่อนและภายหลังการอบอุน่ ร่ างกายแบบเคลื่อนที่ FIFA 11+ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ส่วนการอบอุน่ ร่ างกายด้ วยการเล่นเกม และการอบอุ่นร่ างกายด้ วยการเล่นเกมฟุตบอลสนามเล็ก ซึ่งจากผลการวิจยั
พบว่า รู ปแบบการอบอุ่นร่ างกายแบบเคลื่อนที่ FIFA 11+ มีร้อยละของการเปลี่ยนแปลงของความเร็ ว ระยะ 5 เมตรมาก
ที่สดุ คือ 4.33% ส่วนการอบอุน่ ร่างกายด้ วยการเล่นเกม และการอบอุน่ ร่างกายด้ วยการเล่นเกมฟุตบอลสนามเล็กมีร้อยละ
ของการเปลีย่ นแปลงของความเร็ วเท่ากับ 3.77% และ 3.45% ตามลาดับ
ทังนี
้ ้เนื่องจากโปรแกรมการอบอุน่ ร่างกาย FIFA 11+ มีสว่ นในการเพิ่มอัตราส่วนของความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อ
13
ซึง่ ส่งผลต่อความเร็ วในการวิ่งระยะ 5 เมตรเนื่องจากในการวิ่งระยะ 5 เมตร เป็ นระยะที่ต้องใช้ พลังของกล้ ามเนื ้อในการ
ที่จะออกตัววิ่ง โดยการพัฒนาความเร็ วและพลังจะส่งผลให้ นกั กีฬาฟุตบอลประสบความสาเร็ จในการทาการแข่งขัน
ส่วนการเปลี่ยนแปลงด้ านความเร็ วระยะ 10 เมตร และ 15 เมตร (ตารางที่ 1) พบว่าก่อนและหลังการอบอุ่น
ร่ างกายทังสามรู
้
ปแบบ ไม่มีความแตกต่าง อย่างไรก็ดีรูปแบบการอบอุ่นร่ างกายแบบเคลื่อนที่ FIFA 11+ มีร้อยละของ
การเปลีย่ นแปลงของความเร็ วระยะ 10 เมตรและ 15 เมตร มากที่สดุ คือ 3.45% และ 2.15% ตามลาดับ
จากผลการวิจยั ที่ศกึ ษาผลของการอบอุ่นร่างกายที่มีต่อด้ านความเร็ ว สรุ ปได้ ว่า รู ปแบบการอบอุ่นร่ างกายแบบ
เคลื่อนที่ FIFA 11+ มีประสิทธิ ภาพมากที่สุด เมื่อเปรี ยบเทียบกับการอบอุ่นร่ างกายด้ วยการเล่นเกม และการอบอุ่น
ร่ างกายด้ วยการเล่นเกมฟุตบอลสนามเล็ก ดังนันจึ
้ งสามารถนาผลสามารถนาไปใช้ ในนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนได้ เพื่อเป็ น
การเตรี ยมความพร้ อมสมรรถภาพด้ านความเร็ วก่อนการฝึ กซ้ อมหรื อก่อนการแข่งขันได้ หรื อนาไปประยุกต์ใช้ ร่วมกับ
รู ปแบบการอบอุน่ ร่ างกายแบบอื่นๆ ให้ เหมาะสมกับนักกีฬาและการแข่งขันต่างๆ สามารถนาองค์ความรู้ จากงานวิจยั นี ้ไป
เป็ นทางเลือกเพื่อไม่ให้ นกั กีฬาเด็กเกิดความเบื่อหน่ายในการฝึ กซ้ อมได้ อีกด้ วย
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2. การเปรี ยบเทียบผลของการอบอุน่ ร่างกายทัง้ 3 รูปแบบที่มีตอ่ ความแคล่วคล่องว่องไว
การทดสอบความแคล่วคล่องว่องไวในงานวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ใช้ แบบทดสอบ t-test โดยจากผลการวิจยั ที่แสดง
ในตารางที่ 2 พบว่าความแคล่วคล่องว่องไว ภายหลังจากการอบอุ่นร่ างกายแบบเคลื่อนที่ FIFA 11+ การอบอุ่นร่ างกาย
ด้ วยการเล่นเกม และการอบอุ่นร่ างกายด้ วยการเล่นเกมฟุตบอลสนามเล็ก ไม่แตกต่างกัน โดยการอบอุ่นร่ างกายด้ วยการ
เล่นเกมฟุตบอลสนามเล็กมีคา่ ความความแคล่วคล่องว่องไวที่ดีที่สดุ จากการทดสอบทัง้ 3 รู ปแบบ อีกทังจากผลการวิ
้
จยั
พบว่ารู ปแบบการอบอุ่นร่ างกายด้ วยการเล่นเกมฟุตบอลสนามเล็กมีร้อยละของการเปลี่ยนแปลงของความแคล่วคล่อง
ว่องไวมากที่สดุ คือ 2.12 ± 5.29 % ส่วนการอบอุน่ ร่างกายแบบเคลือ่ นที่ FIFA 11+ และการอบอุน่ ร่างกายด้ วยการเล่นเกม
มีร้อยละของการเปลี่ยนแปลงของความเร็ วเท่ากับ 0.77% และ -0.44% ตามลาดับ เนื่องจากการอบอุ่นร่ างกายด้ วยการ
เล่นเกมสนามเล็กเป็ นรู ปแบบที่มีการนาทักษะต่างๆที่ใช้ ขณะการแข่งขันมาใช้ ในช่วงของกรอบอุ่นร่ างกาย ซึ่งรู ปแบบ
ดังกล่าว จะทาให้ นกั กีฬาต้ องมีการเคลื่อนที่เปลี่ยนทิศทางอยูต่ ลอดเวลา มีการวิ่งหาพื ้นที่เพื่อในการรับส่งบอล เลี ้ยงบอล
และแย่งบอลจากผู้เล่นฝ่ ายตรงข้ ามเพื่อให้ ทีมของตนเองสามารถครอบครองบอลได้ นานที่สดุ สอดคล้ องกับ Phetcharat
(2014)14 เรื่ องการตอบสนองทางสรี รวิทยา ทักษะที่ใช้ และผลเฉียบพลันของการอบอุน่ ร่างกายโดยใช้ เกมสนามเล็กที่มีต่อ
ความเร็ วและความคล่องแคล่วว่องไวในนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนที่พบว่าผลเฉียบพลันของการอบอุ่นร่ างกายโดยใช้ เกม
สนามเล็กส่งผลต่อความเร็ ว และความแคล่วคล่องว่องไว
จากผลการวิจัยที่ ศึกษาผลของการอบอุ่นร่ างกายที่มีต่อด้ านความแคล่วคล่องว่องไวทัง้ 3 รู ป แบบ ไม่มี ผ ล
แตกต่างกันทางสถิติ แต่อย่างไรก็ดีดูจากร้ อยละของการเปลี่ยนแปลงของรู ปแบบการอบอุ่นร่ างกายด้ วยการเล่นเกม
ฟุตบอลสนามเล็ก มีร้อยละของการเปลี่ยนแปลงดีที่สดุ เมื่อเปรี ยบเที ยบกับการอบอุ่นร่ างกายแบบเคลื่อนที่ FIFA 11+
และการอบอุ่นร่างกายด้ วยการเล่นเกม ดังนันรู
้ ปแบบการอบอุ่นร่ างกายด้ วยการเล่นเกมฟุตบอลสนามเล็ก สามารถนาไป
เป็ นแนวทางในประยุกต์การกาหนดรู ปแบบการฝึ กซ้ อมต่างๆ ที่ใช้ ในนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนได้ เพื่อเป็ นการเตรี ยมความ
พร้ อมสมรรถภาพด้ านความแคล่วคล่องว่องไว ก่อนการฝึ กซ้ อมหรื อก่อนการแข่งขันได้ หรื อนาไปใช้ ร่วมกับรู ปแบบการ
อบอุน่ ร่างกายแบบอื่นๆให้ เหมาะสมกับนักกีฬาและการแข่งขันต่างๆ สามารถนาองค์ความรู้จากงานวิจยั นี ้ไปเป็ นทางเลือก
เพื่อไม่ให้ นกั กีฬาเด็กเกิดความเบื่อหน่ายในการฝึ กซ้ อมได้ อีกด้ วย ส่วนการอบอุน่ ร่างกายด้ วยการเล่นเกมนันอาจจะต้
้
องมี
การปรับปรุงในรูปแบบของการอบอุน่ ร่างกายด้ วยวิธีตา่ งๆ จึงเป็ นต้ นแบบในการพัฒนารูปแบบการอบอุ่นร่างกายด้ วยการ
เล่นเกมรูปแบบอื่นๆ ต่อไป
3. การเปรี ยบเทียบผลของการอบอุน่ ร่างกายทัง้ 3 รูปแบบที่มีตอ่ ความฉับไว
การทดสอบความฉับไวในงานวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจัยได้ ใช้ แบบทดสอบ fast feet test โดยจากผลการวิจยั ที่แสดงใน
ตารางที่ 3 พบว่า ความฉับไวภายหลังจากการอบอุ่นร่ างกายแบบเคลื่อนที่ FIFA 11+ การอบอุ่นร่ างกายด้ วยการเล่นเกม
และการอบอุน่ ร่างกายด้ วยการเล่นเกมฟุตบอลสนามเล็ก ไม่แตกต่างกัน การอบอุน่ ร่างกายด้ วยการเล่นเกมฟุตบอลสนาม
เล็กมีคา่ ความความฉับไวที่ดีที่สดุ จากการทดสอบทัง้ 3 รูปแบบ อีกทังผลการวิ
้
จยั พบว่ารูปแบบการอบอุ่นร่างกายด้ วยการ
เล่นเกมฟุตบอลสนามเล็กมีร้อยละของการเปลี่ยนแปลงของความฉับไวมากที่สดุ คือ 11.43 ± 11.07 % ส่วนการอบอุ่น
ร่างกายแบบเคลือ่ นที่ FIFA 11+ และการอบอุน่ ร่างกายด้ วยการเล่นเกมมีร้อยละของการเปลีย่ นแปลงของความเร็ วเท่ากับ
4.74% และ 10.55% ตามลาดับ เนื่องจากรู ปแบบการอบอุ่นร่ างกายด้ วยการเล่นเกมฟุตบอลสนามเล็กนันเป็
้ นการเน้ น
ความรวดเร็ วในการเคลื่อนที่เปลี่ยนทิศทางอยู่ตลอดเวลา โดยมีการรับส่งบอล เลี ้ยงบอลและแย่งบอลจากผู้เล่นฝ่ ายตรง
ข้ ามเป็ นตัว กระตุ้ นและพัฒ นาระบบประสาทการรั บ รู้ สั่ง งานการเคลื่ อ นไหวได้ เ ป็ นอย่ า งดี นัน้ เองสอดคล้ อ งกับ
Mungkunkamchaw (2014)15 เรื่ องผลของการใช้ เทคนิค เอส เอ คิว ที่มีตอ่ ทักษะการเลี ้ยงลูกฟุตบอลและสมรรถภาพทาง
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กายของนักเรี ยนประถมศึกษาทางกายที่พบว่าการเล่นกีฬาฟุตบอลนันนอกจากจะต้
้
องมีสมรรถภาพด้ านความเร็ ว ความ
แคล่วคล่องว่องไวและความฉับไวแล้ ว ยังต้ องมีทักษะในการเลี ้ยงลูกฟุตบอลด้ วย นัน้ เป็ นสิ่งสาคัญโดยสามารถเพิ่ม
ความสามารถในการเล่นฟุตบอลได้
ความฉับไว ก่อนการทดลองและภายหลังการอบอุ่นร่ างกายแบบเคลื่อนที่ FIFA 11+ การอบอุ่นร่างกายด้ วยการ
เล่นเกม และการอบอุน่ ร่างกายด้ วยการเล่นเกมฟุตบอลสนามเล็ก แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากผลการวิจัยที่ศึกษาผลของการอบอุ่นร่ างกายที่มีต่อด้ านความฉับไวหลังการอบอุ่นร่ า งกายทัง3
้ รู ปแบบ
ให้ ผลไม่แตกต่างกัน แต่จากร้ อยละของการเปลี่ยนแปลง พบว่า รู ปแบบการอบอุ่นร่ างกายด้ วยการเล่นเกมฟุตบอลสนาม
เล็ก มีร้อยละของการเปลี่ยนแปลงดีที่สดุ อย่างไรก็ตามค่าความฉับไวหลังการอบอุน่ ร่ างกาย เมื่อเทียบกับก่อนการอบอุน่
ร่างกายดีขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติทงสามรู
ั้
ปแบบ
ดังนันรู
้ ปแบบการอบอุ่นร่ างกายแบบเคลื่อนที่ FIFA 11+ การอบอุ่นร่ างกายด้ วยการเล่นเกม และการอบอุ่น
ร่ างกายด้ วยการเล่นเกมฟุตบอลสนามเล็ก สามารถนาไปใช้ ในนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนได้ เพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้ อม
สมรรถภาพด้ านความฉับไวก่อนการฝึ กซ้ อมหรื อก่อนการแข่งขันได้ หรื อนาไปประยุกต์ใช้ ร่วมกับรูปแบบการอบอุน่ ร่างกาย
แบบอื่นๆให้ เหมาะสมกับนักกีฬาและการแข่งขันต่างๆ สามารถนาองค์ความรู้ จากงานวิจยั นี ้ไปเป็ นทางเลือกเพื่อไม่ให้
นักกีฬาเด็กเกิดความเบื่อหน่ายเพิ่มความสนุกสนามในการฝึ กซ้ อมได้ อีกด้ วย
รู ปแบบการฝึ กซ้ อมกีฬาฟุตบอลสาหรับเด็กนันควรเริ
้
่ มการฝึ กซ้ อมจากรู ปแบบง่ายไปจนถึงระดับที่ยากแต่ก็ไม่
ควรยากไปเกินความสามารถของเด็ก การฝึ กควรเริ่ มตังแต่
้ การอบอุ่นร่ างกาย จากนั น้ รู ปแบบการเคลื่อนไหวเพื่อพัฒนา
้ ปแบบการ
ความเร็ ว ความแคล่วคล่องว่องไว พลังจากนันควรท
้
าการฝึ กซ้ อมเพื่อสร้ างความคุ้นเคยกับลูกฟุตบอล 6 ดังนันรู
การอบอุ่นร่ างกายแบบเคลื่อนที่ FIFA 11+ การอบอุ่นร่ างกายด้ วยการเล่นเกม และการอบอุ่นร่ างกายด้ วยการเล่นเกม
ฟุตบอลสนามเล็ก ทังสามรู
้
ปแบบมีความเหมาะสมที่จะนาไปใช้ ในนักกีฬาฟุตบอลยาวชน เพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้ อม
ทังก่
้ อนการฝึ กซ้ อมและก่อนทาการแข่งขัน อีกทังรู้ ปแบบการอบอุ่นร่ างกายทังสามรู
้
ปแบบเน้ นไปที่การพัฒนาทักษะและ
การจดจาทักษะต่างๆ เกม กิจกรรมที่สนุก ซึง่ เป็ นพื ้นฐานสุดท้ ายในช่ว งการเรี ยนรู้ส้ กู ารฝึ กในนักกีฬาเด็กช่วงอายุ 8 - 12 ปี
เพื่อต่อยอดไปสูก่ ารออกกาลังเพื่อการแข่งขันและการใช้ ชีวิตที่เหมาะสมต่อไป16

สรุ ปผลการวิจัย

จากงานวิจยั นี ้มุง่ เน้ นศึกษารู ปแบบการอบอุน่ ร่ างกายแบบเฉพาะเจาะจงที่แตกต่างกันต่อความเร็ ว ความ
แคล่วคล่องว่องไวและความฉับไวในนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนอายุ 11 - 12 ปี ของดี สปอร์ ต อะคาเดมี่ จานวน 10
คน โดยกลุ่มตัวอย่างมีการอบอุ่นร่ างกายแบบเคลื่อนที่ FIFA 11+ การอบอุ่นร่ างกายด้ วยการเล่นเกม และการ
อบอุ่นร่ างกายด้ วยการเล่นเกมฟุตบอลสนามเล็ก ก่อนทาการทดสอบสมรรถภาพด้ านความเร็ วด้ วยแบบทดสอบ
5,10,15 meter test ความความแคล่วคล่องว่องไวด้ วยแบบทดสอบ t-test test และความฉับไวด้ วยแบบทดสอบ
fast feet test ผลการวิจยั สรุ ปดังนี ้
1. ด้ านความเร็ ว พบว่ารู ปแบบการอบอุ่นร่ างกายแบบเคลื่อนที่ FIFA 11+ ร้ อยละของการเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ ้นมากที่สดุ เมื่อเปรี ยบเทียบกับการอบอุ่นร่ างกายด้ วยการเล่นเกม และการอบอุ่นร่ างกายด้ วยการเล่นเกม
ฟุตบอลสนามเล็ก
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2. ด้ านความแคล่วคล่องว่องไว พบว่าทัง3
้ รู ปแบบให้ ผลไม่แตกต่างกัน แต่ ร้อยละของการเปลี่ยนแปลง
ความแคล่วคล่องว่องไว ของรู ปแบบการอบอุน่ ร่ างกายด้ วยการเล่นเกมฟุตบอลสนามเล็กดีที่สดุ
3. ด้ านความฉับไว พบว่าทัง3
้ รู ปแบบให้ ผลหลังการอบอุน่ ร่ างกายดีขึ ้นไม่แตกต่างกัน
โดยจากผลการวิจยั ครัง้ นี ้สามารถนามาใช้ เป็ นแนวทางตัวอย่างให้ กบั ผู้ฝึกสอนและนักกีฬาในการเลือกใช้
รู ปแบบการอบอุ่นร่ างกายแบบเฉพาะเจาะจงที่เหมาะสมกับการฝึ กซ้ อม สถานการณ์ การแข่งขันและช่วงอายุของ
นักกีฬาฟุตบอล

ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย

1. รู ปแบบการอบอุ่นร่ างกายด้ วยการเล่นเกมนันมี
้ ความเหมาะสมกับนักกีฬาเด็กเป็ นอย่างมาก เพื่อให้
เด็กสนุกกับการทากิจกรรมในการฝึ กซ้ อมไม่ให้ เกิดความเบื่อหน่าย จึงสามารถนากิจกรรมเกมมาประยุกต์ให้ เ ข้ า
กับรู ปแบบการฝึ กซ้ อมต่าง ๆ ได้ เพื่อลดความจาเจจากการฝึ กซ้ อมกีฬาได้
2. รู ปแบบการอบอุ่นร่ างกายที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นนันรู
้ ปแบบยังคงต้ องได้ รับการปรับปรุ งเพื่อให้ เหมาะสมกับ
รู ปแบบการฝึ กซ้ อมของช่วงอายุในนักกีฬาต่อไป
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ต่อไป
1. ควรมี ก ารคิ ด ค้ น และพั ฒ นารู ป แบบการอบอุ่ น ร่ า งกายที่ เ หมาะสมกั บ นัก กี ฬ าฟุ ต บอลเยาวชน
โดยเฉพาะเพื่อให้ ผ้ ฝู ึ กสอนหรื อกับผู้ที่สนใจมีต้นแบบที่สามารถนาไปใช้ ในการฝึ กซ้ อมและก่อนการทาการแข่งขัน
ได้

2. ควรมีการศึกษาการปรับตัวการและเปลีย่ นแปลงทางสรี รวิทยาระยะยาวว่าเปลีย่ นแปลงอย่างไร จากการ
อบอุน่ ร่างกายในรูปแบบที่เฉพาะเจาะจงในนักกีฬาเยาชน
3. ควรมีการศึกษาผลของการอบอุน่ ร่างกายที่มตี อ่ สมรรถภาพทางกายและตัวแปรสรี รวิทยาด้ านอืน่ ๆ ด้ วย เช่น
พลังกล้ ามเนื ้อ ความอ่อนตัว และอุณหภูมิของร่างกาย เป็ นต้ น
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