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บทคัดย่อ
ความคล่ องตัว เป็ น ทัก ษะทีจํา เป็ น สํา หรับเด็ก โดยช่ ว ยให้เกิด ความปลอดภัย ในการเล่ นและการดํา เนิ น
ชีวิตประจําวัน นอกจากนียังเป็ นทักษะพืนฐานทีจะนํ าไปสู่การพัฒนาความสามารถทีดีทางการกีฬา การศึกษาที
เกียวข้องกับความคล่องตัวในเด็กทีผ่านมา มักเป็ นการรายงานค่ามาตรฐานของสมรรถภาพทางกายประเภทต่างๆ ใน
แต่ละช่วงอายุ องค์ประกอบสมรรถภาพทางกายด้านอืนๆ น่ าจะมีความสัมพันธ์ทสามารถส่
ี
งเสริมการพัฒนาความ
คล่องตัวทีดีได้ อย่างไรก็ตามยังไม่พบข้อมูลทีชัดเจนเกียวกับความสัมพันธ์ระหว่างความคล่องตัวกับองค์ประกอบอืนๆ
ในกลุ่มตัวอย่างวัยเด็ก ดังนันการวิจยั นีจึงมีวตั ถุ ประสงค์เพือศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างความคล่องตัวกับความ
แข็งแรงของกล้ามเนือหน้าท้องและขา ความยืดหยุ่นของกล้ามเนือหลังและขาด้านหลัง และความสามารถในการทรงตัว
ในเด็กไทยช่วงอายุ - 1 ปี การวิจยั เป็ นรูปแบบตัดขวางในอาสาสมัครอายุระหว่าง 9- ปี จํานวน 65 คน อยู่ใน
โรงเรียนอนุ บาลองครักษ์ อําเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยได้ รบั การทดสอบสมรรถภาพทางกายทังหมด 4 ฐาน
โดยใช้การทดสอบวิงอ้อมหลัก (ฐานที 1 ความคล่องตัว) การทดสอบลุกนัง 60 วินาทีและยืนกระโดดไกล (ฐานที 2
ความแข็งแรงของกล้ามเนื อหน้าท้องและขา) Sit and Reach test (ฐานที 3 ความยืดหยุ่นของกล้ามเนือหลังและขา
ด้านหลัง) และ Timed Up and Go Test (ฐานที 4 ความสามารถในการทรงตัว) ซึงลําดับของฐานการทดสอบจะถูกสุ่ม
เพือป้องกันผลของการล้าในอาสาสมัครแต่ละคน โดยใช้สถิติ Pearson’s product moment correlation coefficient ใน
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร ผลการวิจยั พบว่ามีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตริ ะหว่างผลของการ
ทดสอบการวิงอ้อมหลักกับการทดสอบลุก-นัง 60 วินาทีการยืนกระโดดไกล และ Timed Up and Go Test (r =-0.390,
-0.624 และ 0.393 ตามลําดับ, P-value < 0.001, 0.000 และ 0.001 ตามลําดับ) ดังนันมีความสัมพันธ์กนั ระหว่างความ
คล่องตัวกับความแข็งแรงของกล้ามเนือหน้าท้องและกล้ามเนือขา รวมทังความสามารถในการทรงตัวในอาสาสมัครเด็ก
อายุ 9-11 ปี แต่ความสัมพันธ์กบั ความแข็งแรงของกล้ามเนือหน้าท้องและการทรงตัวยังอยู่ในระดับตํา อย่างไรก็ตามขัอ
มูลทีได้สามารถเป็ นแนวทางให้ผู้ทเกี
ี ยวข้องกับการพัฒนาสุขภาพเด็กส่งเสริมองค์ประกอบสมรรถภาพทางกายที
สัมพันธ์นี เพือให้เกิดการพัฒนาทักษะความคล่องตัวในเด็กวัยนีได้ ซึงการพัฒนาความสามารถทางร่างกายจะช่วยให้
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เด็กวัยเรียนสามารถทํากิจกรรมในชีวติ ประจําวันรวมถึงทักษะทางการกีฬาทีมีประสิทธิภาพ
คําสําคัญ: การทรงตัว ความคล่องตัว ความแข็งแรง ความยืดหยุ่น เด็ก

Abstract
Agility is an essential skill for children; it allows them to play safely during their daily lives. Agility is
also a basic skill requirement to develop good sports performance. Previous studies concerning the agility of
children used physical fitness reference standards for different dexterity components in each age group.
Dividing fitness into separate sectors might help to promote improvement in physical agility. However, there is
no clear information regarding the relationship between agility and physical fitness components in children.
Therefore, this study aimed to determine the relationship between agility and abdominal and leg muscles
strength, back and leg muscles flexibility, and balance for Thai children between 9 and 11 years old. The study
used a cross-sectional design with sixty-five participants from Ongkharak School, Ongkharak District, Nakhon
Nayok Province. The children were measured in four areas of physical fitness and agility using a ZigZag run
(for agility; station 1), a 60 seconds Sit-Up test and a standing long jump test (for abdominal and leg muscle
strength; station 2), a Sit and Reach test (for back and leg muscle flexibility; station 3), and a Timed Up and
Go test (for balance; station 4). The tests were performed in random order to prevent fatigue. The Pearson
product-moment correlation coefficient was used to analyze the linear relationship between the parameters.
The results demonstrated significantly correlation between the ZigZag run with the 60 seconds Sit-Up test,
standing long jump test and Timed Up and Go test (r = -0.390, -0.624, and 0.393, and p-value of 0.001, 0.000,
and 0.001, respectively). This demonstrated the relationship between agility and abdominal and leg muscle
strength and balance for the children. However, there was low correlation between agility with abdominal
muscle strength and balance. The results from this study can be used as a guide for health care professionals
to promote the correlated components, to improve the agility of children in this age group. Improved physical
ability will help school age children to perform their daily living activities effectively and enhance sportingskills.
Keywords: balance, agility, strength, flexibility, children

บทนํา
วัยเด็กตอนกลาง เป็ นวัยทีเริมเรียนรู้พฤติกรรมทีเกียวข้องกับสุขภาพ [ ] แต่ในปจั จุบนั พบว่ามีสงอํ
ิ านวย
ความสะดวกเกิดขึนมากมาย ทําให้เด็กไทยในปจั จุบนั มีแนวโน้มทีจะมีสมรรถภาพทางกายทีลดลง ส่งผลทําให้เกิด
ปญั หาด้านสุขภาพตามมาได้ [ ] ดังนันข้อมูลทีเป็ นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสมรรถภาพทางกายทีดี
ในช่วงวัยนีถือเป็ นพืนฐานสําคัญทีจะนําไปสู่ การมีสุขภาพทีดีในวัยผูใ้ หญ่ได้ เด็กในช่วงอายุ 9-11 ปี เริมมีการพัฒนา
ทางระบบกระดูกและกล้ามเนือทีคล้ายคลึงกับผู้ใหญ่ มากขึน และมีการพัฒนาการทํางานของระบบประสาทสังการ
ระบบรับความรูส้ กึ และการทํางานแบบประสานสัมพันธ์ของการเคลือนไหวได้ดมี ากขึน เด็กวัยนีเริมทํากิจกรรมด้วย
ตนเอง ชอบทํากิจกรรมเป็ นกลุ่มและสามารถเล่นกีฬาเพือพัฒนาความแข็งแรงของร่างกายได้หลายประเภท [ ]
ความคล่องตัว (agility) เป็ นความสามารถในการเปลียนทิศทางและตําแหน่งของร่างกายได้อย่างรวดเร็วและ
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ตรงเป้าหมายในขณะทีทําการเคลือนไหว [4-5] เป็ นทักษะทีจําเป็ นในการดําเนินชีวติ ประจําวันของเด็ก ซึงช่วยในเรือง
ความปลอดภัยในการเล่นและการทํากิจกรรมต่าง ๆ รวมทังเป็ นพืนฐานของการพัฒนาไปสู่ทกั ษะทางการกีฬาทีมี
ประสิทธิภาพ [ ] โดยความคล่ องตัวนันเป็ นหนึ งในองค์ป ระกอบของสมรรถภาพทางกายทีสัม พันธ์กบั ทัก ษะ จึง
จําเป็ นต้องอาศัยพืนฐานขององค์ประกอบสมรรถภาพทางกายด้านอืนๆ ร่วมด้วย เพือช่วยส่งเสริมให้เกิดทั กษะความ
คล่องตัวทีมีประสิทธิภาพ [ ] จากการทบทวนวรรณกรรมทีผ่านมาพบว่าองค์ประกอบสมรรถภาพทางกายด้านอืน ๆ
น่ าจะส่งผลต่อความคล่องตัวได้ โดย Cappellini และคณะ ในปี ค.ศ.2006 กล่าวว่าความแข็งแรงของกล้ามเนือขาและ
ลําตัวมีความสําคัญในการวิงรวมทังควบคุมร่างกายให้สามารถเปลียนทิศทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ [ ] Van Gelder
และคณะในปี ค.ศ.
พบว่าการยืดกล้ามเนือสามารถเพิมความคล่องตัวได้อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตใิ นนักศึกษาชาย
และนักกีฬาบาสเกตบอล [ ] รัมภา บุญสินสุข ในปี พ.ศ.2555 กล่าวว่าความสามารถในการทรงตัวมีความสําคัญในการ
ทําให้เกิดการเคลือนไหวและเปลียนตําแหน่ งของร่างกายได้อย่างมันคง [ ] ดังนันความแข็งแรงของกล้ามเนือ ความ
ยืดหยุ่นของกล้ามเนือและความสามารถในการทรงตัวน่าจะมีความสัมพันธ์กบั ความคล่องตัวได้ อย่างไรก็ตามยังไม่พบ
ข้อมูลทีเกียวข้องกับความสัมพันธ์ขององค์ประกอบดังกล่าวกับความคล่องตัวทีชัดเจนในกลุ่มตัวอย่างวัยเด็ก
งานวิจยั ทีเกียวข้องกับความคล่องตัวในเด็กทีผ่านมามักพบว่าเป็ นการศึกษาทีรายงานค่าสมรรถภาพทางกาย
ประเภทต่างๆ โดยทัวไป รวมทังค่าความคล่องตัว โดยรายงานเป็ นค่ามาตรฐานในแต่ละช่วงอายุ [ , , ] โดยยังไม่
พบข้อมูลทีชัดเจนเกียวกับความสัมพันธ์ของความคล่องตัวกับองค์ประกอบสมรรถภาพทางกายด้านอืน ๆ ในเด็ก
ดังนันการวิจยั ทีศึกษาเกียวกับความสัมพันธ์ขององค์ประกอบดังกล่าวทีส่งผลต่อความคล่องตัวนี น่ าจะเป็ นประโยชน์
ต่อผู้ทเกี
ี ยวข้องกับการพัฒนาสุขภาพของเด็กได้ทราบองค์ป ระกอบทีสัมพันธ์ ซึงจะช่วยให้ได้แนวทางในการฝึ กฝน
องค์ประกอบทีสัมพันธ์นนเพื
ั อให้เกิดการพัฒนาทักษะความคล่องตัวทีดีขนึ ส่งผลต่อสมรรถภาพร่างกายโดยรวมและ
การดําเนินชีวติ ประจําวันของเด็กในระยะยาว รวมทังสามารถใช้เป็ นแนวทางการพัฒนาทักษะทางกีฬาของเด็กในวัยนี
ให้มปี ระสิทธิภาพมากขึนได้

วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
เพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคล่องตัวกับ ความแข็งแรงของกล้ามเนือหน้าท้องและขา ความยืดหยุ่น
ของกล้ามเนือหลังและขาด้านหลัง และความสามารถในการทรงตัวในเด็กไทยช่วงอายุ 9-11 ปี

วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั
1. รูปแบบการวิจยั และอาสาสมัคร
การศึกษานีเป็ นการวิจยั รูปแบบตัดขวาง ในอาสาสมัครเด็ก อายุระหว่าง 9-11 ปี จํานวน 65 คน ศึกษาอยู่ใน
โรงเรียนอนุ บาลองครักษ์ (ผดุงองครักษ์ประชา) อําเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก อาสาสมัครมีค่านําหนักตามเกณฑ์
ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์ปกติ (อยู่ระหว่าง -2SD ถึง +2SD ตามกราฟเกณฑ์อา้ งอิงการเจริญเติบโตของเด็กไทย พ.ศ.2542)
[13] สามารถปฏิบตั ติ ามคําสังได้ โดยมีเกณฑ์การคัดออก คือ มีความพิการแต่กาํ เนิด มีปญั หาทางด้านระบบหัวใจและ
ปอด มีความผิดปกติของระบบกระดูกและกล้ามเนือทีส่งผลกระทบต่อการวิจยั เช่น มีอาการปวดหรืออักเสบของข้อต่อ
เป็ นต้น มีประวัตผิ ่าตัดกระดูกสันหลังหรือบริเวณช่องท้อง มีความบกพร่องทางการได้ยนิ และมีปญั หาด้านการมองเห็น
ทีไม่สามารถแก้ไขได้โดยการใส่แว่นหรือคอนแทกเลนส์ โดยอาสาสมัครและผูป้ กครองทุกคนได้รบั ทราบวัตถุประสงค์
และรายละเอียดเกียวกับโครงการวิจยั และได้ลงนามยินยอมเข้าร่วมวิจยั ซึงผ่านการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั จาก
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คณะกรรมการการวิจยั คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. วิธกี ารวิจยั
อาสาสมัครทีผ่านเกณฑ์เข้าร่วมการวิจยั ได้รบั การอธิบายขันตอนการทดสอบและการวิจยั จากนันได้รบั การ
ทดสอบสมรรถภาพทางกายทังหมด 4 ฐาน ประกอบไปด้วย ฐานที 1 ทดสอบความคล่องตัว ฐานที 2 ทดสอบความ
แข็งแรงของกล้ามเนือหน้าท้องและขา ฐานที 3 ทดสอบความยืดหยุ่นของกล้ามเนือหลังและขาด้านหลัง และฐานที 4
ทดสอบการทรงตัว โดยลําดับฐานในการทดสอบถูกสุม่ แบบ Latin square สําหรับอาสาสมัครแต่ละคน อีกทังกําหนดให้
มีเวลาพักอย่างน้อยเป็ นเวลา 1 นาที ภายหลังการทดสอบย่อยแต่ละครัง และพักอย่างน้อย 5 นาทีภายหลังการทดสอบ
เสร็จสินในแต่ละฐาน แล้วจึงทําการทดสอบต่อ เพือลดผลของการล้าทีมีต่อความสามารถทีทดสอบได้และเพือเป็ นการ
ลดอคติและควบคุมความน่าเชือถือของงานวิจยั นอกจากนีผูท้ ทํี าการวัดข้อมูลพืนฐานและทําการทดสอบในแต่ละฐาน
เป็ นบุคคลเดียวกันทุกครังในแต่ ละฐานการทดสอบ โดยผู้ทดสอบแต่ ละฐานมีค่าความเทียงของการวัด ( reliability)
ในระดับทีดีมากขึนไป (Intraclass correlation coefficient: ICC >0.75) [ ]
จากนันผูท้ ดสอบอธิบายและสาธิตวิธกี ารทดสอบในแต่ละฐานให้อาสาสมัครเข้าใจ ดังต่อไปนี
ฐานที ทดสอบความคล่องตัว (ภาพที 1) ทําการทดสอบโดยการวิงอ้อมหลัก (ZigZag run test) จํานวน 6
หลัก โดยอาสาสมัครยืนโดยทีปลายเท้าอยู่หลังเส้นเริมต้น เมือได้ยนิ สัญญาณจากผู้ทดสอบ อาสาสม้ครจะวิงอย่าง
รวดเร็วไปอ้อมซ้ายในหลักที 1 อ้อมขวาในหลักที 2 อ้อมซ้ายในหลักที 3 อ้อมขวาในหลักที 4 อ้อมซ้ายในหลักที 5 และ
อ้อมขวาในหลักที 6 ต่อจากนันวิงกลับมาอ้อมขวาในหลักที 5 อ้อมซ้ายในหลักที 4 อ้อมขวาในหลักที 3 อ้อมซ้ายในหลักที
2 และอ้อมขวาในหลักที 1 แล้ววิงผ่านเส้นเริมอีกครัง ผู้ทดสอบจะบันทึกเวลาเมืออาสาสมัครวิงออกจากเส้นเริมต้น
จนกระทังวิงอ้อมทัง 6 หลักและวิงผ่านเส้นเริมต้นอีกครังบันทึกค่าเป็ นวินาที โดยในกรณีทอาสาสมั
ี
ครวิงผิดเส้นทางที
กําหนด หรือส่วนใดส่วนหนึงของร่างกายสัมผัสกับหลักทีวางไว้ จะให้หยุดพักและทําการทดสอบใหม่ [ ]

ภาพที 1 การทดสอบการวิงอ้อมหลัก (ดัดแปลงจาก สุพติ ร สมาหิโตและคณะ ในปีพ.ศ.2555 [5])

ฐานที 2 ทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนือ ทําการทดสอบดังนี
2.1 ความแข็งแรงของกล้ามเนือหน้าท้อง ทําการทดสอบโดยการลุกนัง 60 วินาที (60 seconds Sit-Up test)
โดยให้อาสาสมัครนอนหงายชันเข่าทัง 2 ข้างทํามุม 90 องศา วางฝา่ เท้าราบกับพืน ฝา่ เท้าห่างกันประมาณ 1 ช่วงไหล่
มือทัง 2 ข้างวางบนหน้ าขา จากนันผู้ทดสอบจะจับบริเวณใต้ข้อพับเข่าทัง 2 ข้างของอาสาสมัคร เมือผู้ทดสอบให้
สัญญาณ อาสาสมัครจะยกลําตัวขึนในท่านัง แล้วก้มศีรษะไปทีระหว่างเข่า พร้อมกับเหยียดแขนให้ปลายนิวแตะ
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เส้นตรงทีพืนในระดับเดียวกับปลายเท้าทังสองข้าง จากนันกลับสูท่ ่าเริมต้น โดยนับเป็ น 1 ครัง ทําเช่นนีติดต่อกันให้ได้
จํานวนครังทีมากทีสุดภายในเวลา 60 วินาที โดยทดสอบเพียงครังเดียวบันทึกจํานวนครังทีทําได้อย่างถูกต้องภายใน
60 วินาที [ ]
2.2 ความแข็งแรงของกล้ามเนือขา ทําการทดสอบโดยการยืนกระโดดไกล (Standing long jump test) โดยให้
อาสาสมัครยืนบนแผ่นยางกระโดดไกล โดยให้ปลายเท้าทัง 2 ข้างอยู่หลังเส้นเริมต้น เท้าห่างกันกว้างประมาณ 1 ช่วง
ไหล่ จากนันให้ย่อเข่าพร้อมกับเหวียงแขนไปด้านหลังเพือหาจังหวะในการกระโดด โดยเท้าทัง 2 ข้างไม่เคลือนที เมือ
ได้จงั หวะให้กระโดดไปข้างหน้าให้ไกลทีสุด ผูท้ ดสอบจะบันทึกระยะทางทีได้เป็ นเซนติเมตร โดยวัดระยะทางตังแต่เส้น
เริมต้นจนถึงส่วนของส้นเท้าข้างทีอยู่ใกล้กบั เส้นเริมต้นมากทีสุด และบันทึกค่าทีดีทสุี ดจากการทดสอบ 2 ครัง [ ]
ฐานที 3 ทดสอบความยืดหยุ่นของกล้ามเนือหลังและขาด้านหลัง ทําการทดสอบโดยใช้ Sit and Reach Test
โดยให้อาสาสมัครนังลําตัวตรงเหยียดขาตรง ฝ่าเท้าวางราบชิดกับกล่องวัดความยืดหยุ่น เหยียดแขนทัง 2 ข้างไปข้างหน้า
และควํามือลงในลักษณะทีซ้อนทับกัน จากนันก้มลําตัวไปข้างหน้า พร้อมกับเหยียดแขนทัง 2 ข้างไปข้างหน้าให้ได้ไกล
ทีสุด เข่าไม่งอและแขนแนบสนิทกับกล่องวัดความยืดหยุ่น จากนันค้างไว้ 3 วินาทีแล้วกลับมานังลําตัวตรง ผูท้ ดสอบจะ
บันทึกระยะทางทีได้เป็ นเซนติเมตรโดยวัดจากปลายนิวกลาง และบันทึกค่าทีดีทสุี ดจากการทดสอบ 2 ครัง [5]
ฐานที ทดสอบการทรงตัว ทําการทดสอบโดยใช้การทดสอบ Timed Up and Go Test โดยให้อาสาสมัครนัง
เก้าอีหลังพิงพนักพิง งอข้อสะโพกและข้อเข่าประมาณ 90 องศา โดยให้ฝ่าเท้าทัง 2 วางเท้าราบกับพืน ปลายนิวเท้า
วางหลังเส้นเริมต้น เมือผูท้ ดสอบให้สญ
ั ญาณเริม อาสาสมัครจะลุกขึนยืนและเดินไปข้างหน้าให้เร็วทีสุด เป็ นระยะทาง
3 เมตร อ้อมกรวยแล้วหมุนตัวเดินกลับมานังลงทีเก้าอีเช่นเดิม โดยผูท้ ดสอบจะเริมจับเวลาเมือก้นอาสาสมัครพ้นจาก
เก้าอีและหยุดจับเวลาเมือก้นสัมผัสเก้าอีอีกครัง บันทึกค่าทีได้เป็ นวินาที ทําการทดสอบทังหมด 3 ครัง แล้วหาค่าเฉลีย
[ - ]
. การวิเคราะห์ผลการวิจยั
การวิจยั นีใช้สถิตเิ ชิงพรรณนาในการอธิบายข้อมูลพืนฐานของอาสาสมัคร โดยข้อมูลมีการกระจายแบบปกติ
ใช้สถิติ Pearson’s product moment correlation coefficient ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความคล่องตัวกับ
ความแข็งแรงของกล้ามเนือหน้าท้องและขา ความยืดหยุ่นของกล้ามเนือหลังและขาด้านหลัง และความสามารถในการ
ทรงตัว โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี P<0.05

ผลการวิ จยั และอภิ ปรายผล
ตารางที 1 ลักษณะทัวไปของอาสาสมัคร (จํานวนกลุ่มตัวอย่างทังหมด 65 คน)
ตัวแปร
ผลการศึกษา
a
อายุ (ปี )
9.78 + 0.74
นําหนัก (กิโลกรัม)a
31.12 + 7.08
a
ส่วนสูง (เซนติเมตร)
135.74 + 7.64
2
a
ค่าดัชนีมวลกาย (กิโลกรัม/เมตร )
16.69 + 2.33
เพศ (ชาย:หญิง)b
30 : 35
หมายเหตุ: aนําเสนอผลการศึกษา โดยใช้ค่าเฉลีย+ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (mean+SD)
bนําเสนอผลการศึกษา โดยใช้ค่าจํานวนคน
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ตารางที 2 สมรรถภาพทางกายของอาสาสมัคร (จํานวนกลุ่มตัวอย่างทังหมด 65 คน)
การทดสอบ
อาสาสมัครทังหมด
อาสาสมัครชาย
การวิงอ้อมหลัก (วินาที)
22.63 + 1.98
21.20 + 1.83
ลุก-นัง 60 วินาที (ครัง)
24.38 + 4.72
25.63 + 5.10
การยืนกระโดดไกล (เซนติเมตร)
116.88 + 18.84
127.27 + 19.81
Sit and Reach test (เซนติเมตร)
15.40 + 4.44
15.22 + 4.30
Timed Up and Go Test (วินาที)
4.59 + 0.42
4.47 + 0.40

อาสาสมัครหญิ ง
23.85 + 1.09
23.31 + 4.15
107.97 + 12.51
15.58 + 4.61
4.70 + 0.42

หมายเหตุ: นําเสนอผลการศึกษา โดยใช้ค่าเฉลีย+ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (mean+SD)

อาสาสมัค รทีผ่ า นเกณฑ์เ ข้า ร่ ว มวิจ ัย มีจํ า นวนทังหมด 65 คน มีอ ายุ เ ฉลีย 9.78+0.74 ปี เป็ น นั ก เรีย น
ชันประถมศึกษาปี ที 3-5 ค่าดัชนีมวลกายเฉลีย 16.69+2.33 เป็ นเพศชาย 30 คน เพศหญิง 35 คน (ตารางที1) การ
ทดสอบสมรรถภาพทางกายทีใช้สาํ หรับการศึกษานีเป็ น การทดสอบทีได้มาตรฐาน โดยความคล่องตัวทําการทดสอบ
โดยการวีงอ้อมหลัก ความแข็งแรงของกล้ามเนือหน้าท้องและขาทําการทดสอบโดยการลุก-นัง 60 วินาทีและการยืน
กระโดดไกล และความยืดหยุ่นของกล้ามเนือทําการทดสอบโดยใช้ Sit and Reach test ซึงการทดสอบทังหมดนีได้
อ้างอิงจากการทดสอบทีกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเทียวและกีฬาให้ใช้เป็ นการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
มาตรฐานในเด็กไทยอายุ 7-18 ปี [ ] นอกจากนีในส่วนของการทดสอบความสามารถในการทรงตัวด้วย Timed Up
and Go Test เป็ นการทดสอบทีมีงานวิจยั เผยแพร่แล้วว่าใช้ทดสอบในเด็กได้ [ - ] จากตารางที 2 ซึงแสดงค่า
สมรรถภาพทางกายทีได้จากการทดสอบของอาสาสมัคร พบว่าค่าความสามารถทีได้ของอาสาสมัครเมือเปรียบเทียบ
กับเกณฑ์มาตรฐานของเด็กไทย [ ] อยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นค่าทีได้จากการทดสอบ Sit and Reach test อยู่ใน
ระดับดีมาก และเมือพิจารณาค่าทีได้ระหว่างเพศชายและหญิงพบว่าอาสาสมัครเด็กชายมีความคล่องตัว ความแข็งแรง
ของกล้ามเนือหน้ าท้องและขา และความสามารถในการทรงตัวที ดีกว่าอาสาสมัครเด็กหญิง ในขณะทีอาสาสมัค ร
เด็กหญิงมีความยืดหยุ่นของกล้ามเนือทีดีกว่าอาสาสมัครเด็กชายเล็กน้อย
ตารางที 3 ความสัมพันธ์ระหว่างความคล่องตัวกับองค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายด้านอืนๆ
ค่าสัมประสิ ทธิ
ความสัมพันธ์ระหว่างความคล่องตัวกับตัวแปร
สหสัมพันธ์ (r)
ความแข็งแรงของกล้ามเนือหน้าท้อง: การทดสอบลุก-นัง 60 วินาที (ครัง)
- 0.390
ความแข็งแรงของกล้ามเนือขา: การทดสอบยืนกระโดดไกล (เซนติเมตร)
- 0.624
ความยืดหยุ่นของกล้ามเนือ: การทดสอบ Sit and Reach test
- 0.000
(เซนติเมตร)
การทรงตัว: การทดสอบ Timed Up and Go Test (วินาที)
0.393

ค่า P-value
0.001*
0.000*
0.997
0.001*

หมายเหตุ: *คือมีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P < 0.05)

จากตารางที 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความคล่องตัวกับองค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายด้านอืนๆ
พบว่ามีความสัมพันธ์อย่างมีนัย สําคัญทางสถิติระหว่างผลของการทดสอบการวิงอ้อมหลักกับการทดสอบลุก -นัง 60
146

การประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจยั ” ครังที
วันที - กรกฎาคม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วินาที การยืนกระโดดไกล และ Timed Up and Go Test (r =-0.390, -0.624 และ 0.393 ตามลําดับ, P-value < 0.001,
0.000 และ 0.001 ตามลําดับ) ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่ามีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติระหว่างความ
คล่องตัวกับความแข็งแรงของกล้ามเนือหน้าท้อง ความแข็งแรงของกล้ามเนือขาและความสามารถในการทรงตัว โดย
ความสัมพันธ์ระหว่างความคล่องตัวกับความแข็งแรงของกล้ามเนือขาอยู่ในระดับปานกลาง ในขณะทีความสัมพันธ์
ระหว่างความคล่องตัวกับความแข็งแรงของกล้ามเนือหน้าท้องและความสามารถในการทรงตัวอยู่ในระดับตํา
ความคล่องตัวเป็ นทักษะทีมีความซับซ้อน ต้องอาศัยการทํางานร่วมกันทังกระบวนการคิดและความสามารถ
ทางร่างกายหลายด้านประกอบกัน เพือให้สามารถเปลียนทิศทางและตําแหน่ งของร่างกายได้อย่างรวดเร็วและตรง
เป้าหมายในขณะเคลือนไหว [4-5] สําหรับเด็กช่วงอายุ 9-11 ปี เป็ นช่วงวัยเรียนในระดับประถมศึกษาตอนกลางถึงตอน
ปลายซึงเริมมีกจิ กรรมกลางแจ้งมากขึน มีการเล่นเป็ นกลุ่ม วิง กระโดด และเล่นกีฬาทีต้องใช้ความเร็วได้หลายประเภท
อีกทังเริมทํากิจกรรมหลายอย่างด้วยตนเองทีต้องอาศัยความคล่ องตัวเพือให้เกิดความปลอดภัย เช่น การข้ามถนน
เป็ นต้น [ ] การศึกษาทีช่วยแสดงให้เห็นถึงแนวทางในการพัฒนาทักษะด้านนีจึงเป็ นสิงจําเป็ น จะเห็นได้ว่ากิจกรรม
หลายอย่างของเด็กวัยนีเป็ นการทํางานของกล้ามเนือขาเป็ นหลัก ซึงจําเป็ นต้องอาศัยความแข็งแรงของกล้ามเนือขา
การศึกษาของ Johnson และคณะในปี ค.ศ.2011 ทําการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบพบว่าการออกกําลังกาย
กล้ามเนือขาแบบ plyometric training ในเด็กอายุ 8-14 ปี ทําให้ความคล่องตัวเพิมขึนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ [ ]
ดังนันเมือความแข็งแรงของกล้ามเนือเพิมขึน กล้ามเนือจะทํางานได้ดมี ากขึน จึงทําให้สามารถเคลือนไหวได้คล่องและ
เร็วขึน สอดคล้องกับผลของการศึกษาทีพบว่ามีความสัมพันธ์กนั ระหว่างความคล่องตัวและความแข็งแรงของกล้ามเนือ
ขา ในส่วนของความแข็งแรงของกล้ามเนือหน้าท้องและความสามารถในการทรงตัวนัน ความแข็งแรงของกล้ามเนือ
หน้าท้องเป็ นพืนฐานสําคัญทีทํางานควบคู่กบั กล้ามเนือหลังในการควบคุมร่างกายส่วนแกนกลาง ซึงจําเป็ นสําหรับการ
เคลือนไหวทีต้องต้านแรงโน้ มถ่ วงของโลก เช่น การนัง ยืน และเดิน เป็ นต้น [ ] นอกจากนีการทํางานของส่วน
แกนกลางของร่างกายยังเป็ นส่วนสําคัญในการควบคุมการทรงตัว โดยเฉพาะการทรงตัวในขณะเคลือนไหว (dymamic
balance) ช่วยให้เกิดการเคลือนไหวทีมันคงในขณะทีทําการเคลือนไหวในกิจกรรมและสิงแวดล้อมต่าง ๆ [ ] จึง
สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความคล่องตัวกับความแข็งแรงของกล้ามเนือหน้าท้องและความสามารถในการ
ี งอยู่ในระดับตํา การศึกษาต่อไปในอนาคตในกลุ่มตัวอย่างช่วงอายุอนื ๆ
ทรงตัวได้ อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ทพบยั
อาจช่วยอธิบายผลของความสัมพันธ์ดงั กล่าวให้ชดั เจนขึน
ในส่วนความยืดหยุ่นของกล้ามเนือ จะเห็นได้ว่าการทดสอบ Sit and Reach test เป็ นกิจกรรมทีเป็ นลักษณะ
ค้างและอยู่นิง อีกทังมีทศิ ทางก้มไปทางด้านหน้าเท่านัน ในขณะทีการทดสอบการวิงอ้อมหลักเป็ นกิจกรรมทีมีการ
เคลือนไหวเปลียนทังตําแหน่ งของร่างกายและทิศทางอย่างรวดเร็ว ดังนันกิจกรรมทังสองรูปแบบมีความแตกต่างกัน
จึงเป็ นไปได้ททํี าให้ไม่พบความสัมพันธ์กนั ระหว่างสององค์ประกอบดังกล่าว อย่างไรก็ตามความยืดหยุ่นของกล้ามเนือ
ยังมีประโยชน์ในการทําให้เกิดองศาการเคลือนไหวของข้อต่อทีเหมาะสมในขณะทําการเคลือนไหว [ ] แม้ไม่พบ
ความสัมพันธ์กบั ความคล่องตัวแต่ความยืดหยุ่นทีดียงั มีประโยชน์ในการลดการบาดเจ็บของเนือเยือของเด็กภายหลัง
การทํากิจกรรมทีหนักหรือการเล่นกีฬาได้ [ ]
การศึก ษานี ยัง มีข้อ จํ า กัด โดยเป็ น การวิจ ัย ในอาสาสมัค รในโรงเรีย นเดีย ว ซึงอาจทํ า ให้ไ ม่ ส ะท้อ นถึ ง
ความสามารถทางกายของเด็กในสภาพแวดล้อมอืน ๆ ได้ การศึกษาต่ อ ไปในอนาคตจึงควรเก็บข้อมูลในหลายๆ
สถานที นอกจากนี การวิจ ัย เชิง ทดสองทีศึก ษาผลจากการฝึ ก ฝนองค์ป ระกอบสมรรถภาพทางกายด้า นต่ า งๆ
ต่อความคล่องตัวโดยตรงน่าจะช่วยทําให้เห็นประโยชน์ทเกิ
ี ดขึนต่อสุขภาพในเด็กได้ชดั เจนมากขึน
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สรุป
ผลการวิจยั นีแสดงให้เห็นว่ามีความสัมพันธ์กนั ระหว่างความคล่องตัวกับความแข็งแรงของกล้ามเนือหน้าท้อง
และกล้ามเนือขา รวมทังความสามารถในการทรงตัวในอาสาสมัครเด็กอายุ 9-11 ปี แต่ความสัมพันธ์กบั ความแข็งแรง
ี ยวข้อง
ของกล้ามเนือหน้าท้องและการทรงตัวยังอยู่ในระดับตํา อย่างไรก็ตามขัอมูลทีได้สามารถเป็ นแนวทางให้ผทู้ เกี
กับการพัฒนาสุขภาพเด็กส่งเสริมองค์ประกอบสมรรถภาพทางกายทีสัมพั นธ์นีเพือให้เกิดการพัฒนาทักษะความ
คล่องตัวในเด็กวัยนีได้ ซึงจะช่วยให้เด็กสามารถทํากิจกรรมในชีวติ ประจําวันรวมถึงทักษะทางการกีฬาทีมีประสิทธิภาพ
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