
 
บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 
 การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาความสัมพันธของโปรแกรมการฝกแบบจําเพาะของกลามเนื้อ
ลําตัวท่ีมีผลตอความคลองตัวในนักกีฬาฟุตบอลชายตัวแทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยทําการศึกษา
คนควาจากเอกสารรายงานการวิจัยท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงครอบคลุมในหัวขอตอไปนี้ 

1. ความสําคัญของกลามเนื้อลําตัว 
2. แนวทางการออกแบบโปรแกรมการฝก 
3. ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความแข็งแรงของกลามเนื้อ 
4. ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความคลองตัว 
5. การทดสอบความคลองตัวโดยใชแบบทดสอบ Agility T-test และ Hexagon Test 
6. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
ความสําคัญของกลามเนื้อลําตัว 

ความแข็งแรงของแกนกลางรางกายคือความสามารถในการควบคุมกลามเน้ือบริเวณรอบ
กระดูกสันหลังในสวนของ Lumbar (Local Muscle) เพื่อสรางความม่ันคงใหแกแกนกลางของ
รางกายเพื่อทําใหการเคล่ือนไหวน้ันมีประสิทธิภาพ (Akuthota and Nadler, 2004) ซ่ึงในสวนของ 
Local Muscle ประกอบไปดวยกลามเน้ือ Transversus Abdominis (TrA), Multifidus, Internal 
Oblique, Medial Fibers of Internal Oblique, Quadratus Lumborum, Diaphragm และกลุมกลามเนื้อ
บริเวณ Pelvic Floor กลุมกลามเน้ือเหลานี้เปนกลามเน้ือท่ีเช่ือมตอโดยตรงกับกระดูกสันหลังเพื่อ
ชวยในการรักษาความม่ันคงใหกับกระดูกสันหลังขณะรางกายเกิดการเคล่ือนไหวโดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในกลามเน้ือ TrA และ Multifidus (Faries and Greenwood, 2007) และเม่ือแกนกลางรางกายมี
ความม่ันคงแลวก็จะชวยใหการถายโยงแรงในการเคล่ือนไหวจากลําตัวไปสูปลายรยางคนั้นดีข้ึนอัน
เปนผลทําใหการเคลื่อนไหวของรยางคท้ังสวนบนและสวนลางนั้นมีประสิทธิภาพ (Hodges and 
Richardson, 1997; Kibler et al., 2006) ดังท่ีในการศึกษาทางกายภาพบําบัดและทางการกีฬาไดมอง
สวนของลําตัววาเปนสวนสําคัญท่ีเปนจุดศูนยกลางท่ีเช่ือมตอไปยังสวนตางๆของรางกาย โดยท่ีการ
เคล่ือนไหวสวนใดสวนหนึ่งของรางกายนั้นจะสงผลตอรางกายสวนอ่ืนๆตามไปดวยในลักษณะ
ของปฏิกิริยาลูกโซ (Chain Reaction) หรือ Kinetic Chain Movement (Kisner and Colby, 2002) ขอ
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สําคัญอีกประการของการมีความม่ันคงของแกนกลางรางกายที่ดีนั้นคือรางกายจะสามารถดูดซับ
แรงกระแทกท่ีเกิดจากการทํากิจกรรมตางๆไดดีกวาและสามารถลดปริมาณงานท่ีเกิดข้ึนในขอตอ
สวนตางๆไดดีข้ึนเพื่อลดความเส่ียงตอการบาดเจ็บ ท้ังยังสามารถชวยใหรางกายปรับสมดุลระหวาง
การเคล่ือนไหวไดดียิ่งข้ึน (Handzel, 2003; Fredericson and Moore, 2005) แตการที่จะฝกแกนกลาง
รางกายใหแข็งแรงนั้นจําเปนท่ีจะตองใชแบบฝกท่ีเหมาะสมจึงจะสามารถเสริมประสิทธิภาพและ
ลดความเส่ียงตอการบาดเจ็บได (Willson et al., 2005) นอกจากนี้ในการออกแบบโปรแกรมฝก
ไมไดมีวัตถุประสงคเพื่อทําใหกลามเน้ือแข็งแรงเกิดความแข็งแรงเพียงอยางเดียวเทานั้น แตจะให
ความสําคัญกับการเคล่ือนไหวของขอตอ ความยืดหยุนของกลามเนื้อ ความสมดุล และการทํางาน
รวมกันตามสวนตางๆของรางกายรวมดวย (Liebenson, 1997) ดวยเหตุนี้การฝกเพื่อเสริมสรางความ
ม่ันคงของรางกายนั้นจึงเปนส่ิงจําเปนท่ีควรจัดเปนการฝกพื้นฐานในโปรแกรมการฝกซอมของ
นักกีฬาโดยท่ัวไป (Willardson, 2007) เพื่อใหการเคล่ือนไหวน้ันมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
แนวทางการออกแบบโปรแกรมการฝก 

การฝกความม่ันคงของลําตัวนั้นทําไดโดยการฝกการจัดทาใหอยูในชวงของการเคล่ือนไหว
ท่ีถูกตองตามหลักชีวกลศาสตรเพื่อใหสามารถทรงทาอยูไดตามตําแหนงท่ีตองการโดยเร่ิมจากการ
ฝกความม่ันคงของลําตัวแบบอยูกับท่ี (Isometric Stabilization Exercise) ซ่ึงเปนการฝกการหดตัวท่ี
สัมพันธกันของกลามเนื้ออุงเชิงกรานและกลามเนื้อลําตัว รวมไปถึงความแข็งแรงและความทนทาน
แบบอยูกับท่ีไมมีการเคล่ือนไหว (Brooks and Fahey, 1985) นอกจากนี้เม่ือฝกความมั่นคงของลําตัว
แบบอยูกับท่ีไดดีแลวควรตองเพิ่มความกาวหนาดวยการฝกความม่ันคงของลําตัวแบบการ
เคล่ือนไหว (Functional Stabilization Exercise) อันเปนการฝกการหดตัวท่ีสัมพันธกันของ
กลามเนื้ออุงเชิงกรานและกลามเนื้อลําตัว รวมไปถึงความแข็งแรงและความทนทานแบบท่ีมีการ
เคล่ือนไหวของลําตัวในชวงท่ีเหมาะสม เปนการกระตุนใหระบบประสาทส่ังการทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ (Hyman & Liebenson, 1996) โดยอาจมีน้ําหนักเขามาเกี่ยวของกับสวนปลายของ
รยางคข้ึนอยูกับความยากงายของโปรแกรมการออกกําลังกาย การออกกําลังกายแบบหลังนี้ตอง
อาศัยการควบคุมสมดุลและความมั่นคงแกนกลางในระดับสูง ซ่ึงควรจัดไวเปนชวงสุดทายของ
โปรแกรมการฝกฝน (Escamilla et al., 1998) ซ่ึงหลักการดังกลาวสอดคลองกับหลักการฝกเพื่อ
สรางความม่ันคงใหแกแกนกลางรางกายในผูท่ีมีปญหาในการบาดเจ็บหรือปวดบริเวณหลังสวนลาง 
ท่ีแบงชวงของการฝกออกเปน 3 ชวง อันไดแก ชวงท่ี 1 คือ Local Segmental Control เปนการฝก
ความแข็งแรงใหกับ Local Muscle ในชวงสัปดาหท่ี 1 และ 2 ซ่ึงมีจุดประสงคเพื่อทําใหเกิดการ
เรียนรูและความเคยชินของการทํา Abdominal drawing-in maneuver ท่ีทําใหกลามเนื้อแกนกลาง
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ระดับลึก เชน Transverses abdominis และ Multifidus ทํางานรวมกันเปนแบบแผนซ่ึงเปนการฝก
โดยไมมีน้ําหนักหรือแรงตานจากภายนอกมาเกี่ยวของ ในการฝกชวงแรกนี้เปนการฝกเพื่อปูพื้นฐาน
สําหรับการฝกในชวงถัดไป สวนในชวงท่ี 2 คือ Closed Chain Segmental Control เปนการฝกแบบ 
Closed Kinetic Chain Exercise ในชวงสัปดาหท่ี 3 และ 4 ซ่ึงเปนการออกกําลังกายท่ีมือหรือเทาจะ
สัมผัสอยูกับพื้นและมีการใชน้ําหนักเขามาชวยในการฝก ไมวาจะเปนน้ําหนักตัวหรือจากภายนอก 
ซ่ึงเปนการเพ่ิมความกาวหนาหรือความหนักของการออกกําลังกายใหมากข้ึน ชวงสุดทายของ
โปรแกรมการฝกคือชวงท่ี 3 คือการฝก Open Chain Segmental Control เปนการฝกแบบ Open 
Chain Exercise ซ่ึงเปนการออกกําลังกายโดยการเคล่ือนไหวอยางอิสระของมือและเทา และมี
น้ําหนักภายนอกหรือไมมีในการฝกก็ไดข้ึนอยูกับความยากหรืองายของโปรแกรมการออกกําลังกาย 
การฝกในชวงนี้อาจเปนการฝกเฉพาะเจาะจงตอรูปแบบการใชงานของกลามเน้ือในกีฬาประเภท
ตางๆและจําเปนท่ีจะตองอาศัยการควบคุมสมดุลและความมั่นคงแกนกลางรางกายในระดับสูงซ่ึง
ควรจัดไวเปนชวงสุดทายของโปรแกรมการฝกฝน (Escamilla et al., 1998; Richardson et al., 2004) 
และนอกเหนือจากการวางโปรแกรมการฝกดังกลาวแลวในสวนของการเลือกใชอุปกรณการฝกท่ี
เหมาะสมก็มีความสําคัญเชนกัน ซ่ึงในปจจุบันมีหลักการออกกําลังกายท่ีชวยสรางความแข็งแรง
ใหกับกลามเนื้อสวนตางๆของรางกายอยูหลายรูปแบบ ซ่ึงมีการปรับปรุงมาจากการออกกําลังกาย
แบบเดิม เชนเดียวกับการฝกความม่ันคงใหกับแกนกลางรางกายท่ีกําลังเปนท่ีนิยมนั้น โดยใช
หลักการฝกคลายกับลักษณะการบําบัดผูปวยในทางกายภาพบําบัด ซ่ึงจะเนนการออกกําลังกายแบบ
การหดตัวอยูกับท่ี (Isometric) ของกลามเน้ือลําตัวโดยใชน้ําหนักตัวเปนแรงตานหรือการใชแรง
ตานจากภายนอกในปริมาณไมมาก ตัวอยางเชน การออกกําลังกายในทา Prone หรือ Supine 
Bridging และการฝกเชนนี้นิยมใชฝกรวมกับอุปกรณท่ีไมมีความม่ันคง เชน Swiss Ball, Wobble 
Board, Low Density Mat และ Air-filled Disc ประกอบกับทาออกกําลังกาย (Willardson, 2007) ใน
สวนของ Swiss Ball นั้นไดถูกนํามาใชในการเสริมสรางความแข็งแรง การสรางความม่ันคงใหกับ
กระดูกสันหลัง สรางความสมดุล ตลอดจนถึงการเสริมสรางระบบการรับรูของรางกาย และยัง
สามารถสรางความหลากหลายใหกับการฝกพรอมท้ังสามารถเปนส่ิงกระตุนใหการบําบัดหรือการ
ออกกําลังกายใหนาสนใจยิ่งข้ึน เพราะ Swiss Ball นั้นสามารถทําใหกิจกรรมหรือการออกกําลังกาย
นั้นมีความยากและซับซอนมากข้ึนกวาการออกกําลังกายแบบปกติ (Houglum, 2001)  
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ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความแข็งแรงของกลามเนื้อ (ประทุม มวงมี,2527) 
 1. การเรียงตัวของใยกลามเนื้อ 
  กลามเน้ือจะมีแรงในการหดตัวมากหรือนอยนั้นจะขึ้นอยูการเรียงตัวของใย
กลามเน้ือซ่ึงจะมีความสัมพันธกับพื้นท่ีหนาตัดของมัดกลามเน้ือนั้นๆกลาว คือ กลามเนื้อท่ีมีขนาด
พื้นท่ีหนาตัดมากจะมีแรงในการหดตัวมากกวากลามเนื้อท่ีมีพื้นท่ีหนาตัดนอย เชนกลามเน้ือ Biceps 
จะมีการเรียงตัวของใยกลามเน้ือขนานไปกับความยาวของกลามเน้ือจะมีแรงในการหดตัวนอยกวา
กลามเนื้อท่ีมีการเรียงตัวแบบขนนก เชนกลามเนื้อ Gastrocnemius เปนตน 
 2. ความเม่ือยลา 
  ความเม่ือยลาท่ีเกิดข้ึนจะทําใหลดความสามารถของกลามเน้ือท่ีจะตอบสนองตอ
ส่ิงเรา ซ่ึงจะเปนผลทําใหกําลังการหดตัวมีนอยลง 
 3. อุณหภูมิ 
  การหดตัวของกลามเน้ือจะมีประสิทธิภาพไดดีนั้นตองอาศัยอุณหภูมิท่ีพอเหมาะ
หรือการวอรมอัพ ท้ังนี้เปนเพราะเม่ือมีการอบอุนรางกายแลวนั้นอุณหภูมิในรางกายจะสูงข้ึนกวา
ปกติเม่ือเทียบกับขณะพัก และปฏิกิริยาทางเคมีท่ีเกิดข้ึนเพื่อสรางพลังงานท่ีจะนํามาใชในการหดตัว
ของกลามเน้ือดําเนินไปไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากข้ึน อัตราการไหลเวียนของโลหิต
สูงข้ึนทําใหสามารถนําสารอาหารและฮอรโมนตางๆที่จําเปนตอการสราง ATP และการรับของเสีย
ท่ีเกิดจากปฏิกิริยาเคมีเพื่อสงไปยังอวัยวะท่ีทําหนาท่ีกําจัดของเสียนั้นๆไดเร็วยิ่งข้ึน นอกจากนั้น
อุณหภูมิท่ีสูงข้ึนยังทําใหความหนืดของกลามเน้ือ (Muscle Viscosity) ลดนอยลง ซ่ึงทําใหแรง
ตานทานการหดตัวมีนอย อยางไรก็ตามอุณหภูมิท่ีสูงหรือตํ่าเกินไปจะไมเปนผลดีตอการทํางานของ
รางกาย เพราะจะทําใหเอ็นไซมตางๆ ไมสามารถทําหนาท่ีไดอยางปกติ อุณหภูมิท่ีรอนมากๆอาจไป
ทําลายโปรตีนในกลามเนื้อ 
 4. ปริมาณของสารอาหารท่ีจะเปนแหลงพลังงานท่ีสะสมไวในรางกาย 
  เม่ือใดก็ตามท่ีแหลงพลังงานท่ีสะสมไวในรางกายเพ่ือใชในกิจกรรมท่ีตองใชความ
แข็งแรงของกลามเน้ือ เชน Phosphocreatin และ Glycogen เร่ิมลดนอยลงหรือหมดไป จะทําให
กําลังการหดตัวของกลามเนื้อลดลง 
 5. ระดับของการฝก 
  กลามเนื้อท่ีไดรับการฝกอยูเปนประจํายอมท่ีจะมีกําลังการหดตัวสูงกวากลามเนือ้ท่ี
ไมคอยไดรับการฝก ทําใหนักกีฬาจําเปนท่ีจะตองมีการฝกกลามเนื้ออยูเสมอ แมกระท่ังหลังจาก
ไดรับการบาดเจ็บจากการแขงขันเปนเวลาไมนานนักกีฬาจะตองเขาสูโปรแกรมฟนฟูสภาพ 
(Rehabilitation หรือ Reconditioning Program) คือการฝกเพื่อใหหายจากการบาดเจ็บและกลับสู
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สภาพสมบูรณท่ีสุดเทาท่ีจะเปนได ในโปรแกรมนี้นักกีฬาจะตองพักรักษาตัวและออกกําลังกาย
อยางเหมาะสมเพ่ือปองการกันการบาดเจ็บ และเม่ือส้ินสุดโปรแกรมนักกีฬาก็จะสามารถลงแขงขัน
หรือฝกซอมดวยสภาพกลามเนื้อท่ีสมบูรณ 
 6. การพักระหวางฝก 
  หากการออกกําลังกายเปนไปอยางตอเนื่องโดยไมมีการหยุดพักจะทําใหกําลังการ
หดตัวของกลามเนื้อคอยๆลดลง เพราะแหลงพลังงานท่ีจําเปนตอการหดตัวของกลามเนื้อลดลงใน
ขณะท่ีของเสียนั้นมีมากข้ึน ดังนั้นหากมีการพักระหวางฝกสักเล็กนอยเพื่อใหรางกายไดทําการ
ขนสงของเสียตางๆท่ีเกิดจากปฏิกิริยาทางเคมีออกจากกลามเน้ือ จะทําใหเกิดผลดีตอการออกกําลัง
กาย ท้ังนี้อิทธิพลของอายุและเพศก็มีผลตอความแข็งแรงของกลามเน้ือความแข็งแรงของกลามเน้ือ
โดยข้ึนอยูกับปจจัยหลายอยางดวยกัน ซ่ึงการเปล่ียนแปลงความแข็งแรงในวันหนึ่งๆจะอยูในชวง 
10-20% จากความแข็งแรงปกติ คนเราจะมีความแข็งแรงสูงสุดของกลามเนื้อในชวงอายุ 20-30 ป 
หลังจากนั้นความแข็งแรงจะเร่ิมลดลง ความแข็งแรงสูงสุดของคนท่ีมีอายุ 65 ป จะอยูราว 80% ของ
ความแข็งแรงท่ีเคยมีระหวางอายุ 20-30 ป และความแข็งแรงท่ีลดลงจะเกิดข้ึนกับกลามเนื้อขาและ
ลําตัวเร็วกวากลามเน้ือแขน การมีความแข็งแรงของกลามเน้ือเปนส่ิงท่ีสําคัญมากสําหรับกิจกรรม
ตางๆท่ีเราปฏิบัติในชีวิตประจําวัน พบวาในชวงอายุประมาณ 12 ป เพศหญิงจะมีความแข็งแรง
เทียบเทาหรือดีกวาเล็กนอยเม่ือเทียบกับเพศชายในอายุเทากัน แตระหวางอายุ 12-18 ปนั้น
พัฒนาการในเร่ืองความแข็งแรงในเพศชายนั้นมีมากกวาเด็กหญิงมากเมื่อคํานึงถึงการเปล่ียนแปลง
ของขนาดตัวดวย ความแข็งแรงท่ีเพศชายเร่ิมมีมากกวาเพศหญิงในระยะวัยรุนก็อาจเปนเพราะอัตรา
การผลิตฮอรโมนเพศท่ีมีสวนเกี่ยวของกับความแข็งแรงและขนาดของกลามเนื้อโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ฮอรโมน Testosterone   
 
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความคลองตัว (ไชยวัฒน, 2550)  
 1. ลักษณะรูปรางของรางกาย 
  คนท่ีมีรูปรางผอมสูงมักจะมีความคลองตัวนอยเชนเดียวกับคนท่ีมีรูปรางอวนและ
มีความสูงไมมาก สวนคนท่ีมีความสูงท่ีอยูในระดับปานกลางและมีกลามเน้ือท่ีแข็งแรงจะมีความ
คลองตัวท่ีดีกวา อยางไรก็ตามยังมีปจจัยท่ีเปนขอยกเวน เชน ข้ึนอยูกับโปรแกรมการฝกดวยเชนกัน 
 2. อายุและเพศ 
  ในวัยเด็กนั้นความคลองตัวจะเพิ่มข้ึนจนกระท่ังอายุ 12 ป และตอจากชวงนี้อีก
ประมาณ 3 ป จะไมเพิ่มข้ึนและอาจจะลดลงในชวงท่ีรางกายเกิดการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว 
จากนั้นความคลองตัวคอยเพิ่มข้ึนอยางชาๆจนเขาสูชวงวัยรุนหรือชวงเติบโตจนเปนผูใหญ 
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 3. ภาวะน้ําหนักเกิน 
  เม่ืออยูในภาวะน้ําหนักเกินจะมีผลโดยตรงตอความคลองตัว ซ่ึงจะเพ่ิมแรงเฉ่ือย
ใหกับรางกายขณะเคล่ือนไหวทําใหการเปล่ียนทิศทางในการเคล่ือนไหวน้ันชาลง 
 4. ความเม่ือยลา 
  ความเม่ือยลาจะลดประสิทธิภาพในสวนขององคประกอบตางๆของความคลองตัว
อันไดแก พลัง (Power), เวลาปฏิกิริยา (Reaction Time), ความเร็วในการเคล่ือนไหว ซ่ึงจะสงผลให
การทํางานรวมกันของกลามเนื้อนั้นมีประสิทธิภาพลดลง 
 
แบบทดสอบความคลองตัว 
 ในการศึกษาคร้ังนี้ผูวิจัยไดเลือกแบบทดสอบความคลองตัว 2 แบบเปนแบบวัด
ความกาวหนาของโปรแกรมการฝกโปรแกรมการออกกําลังกายแบบจําเพาะตอความแข็งแรงของ
กลามเนื้อลําตัว โดยแบบทดสอบแรกเปนแบบทดสอบความคลองตัว Agility T-test ซ่ึงเปน
แบบทดสอบท่ีมีลักษณะคลายกับลักษณะการเคล่ือนไหวโดยท่ัวไปในกีฬาฟุตบอลซ่ึงจะเปนการ
ทดสอบการเคล่ือนไหวใน 4 ลักษณะและ 4 ทิศทางคือการวิ่งไปขางหนา, การวิ่งสไลดไปดานขาง
ท้ังสองดานและการวิ่งถอยหลัง โดยการทดสอบความคลองตัวโดยใชแบบทดสอบ Agility T-test 
นั้นตองใชพื้นท่ีเรียบไมมีส่ิงกีดขวางและสามารถยึดเกาะไดดี จากนั้นทําการจัดพื้นท่ีและอุปกรณ
การทดสอบดังภาพท่ี 1 โดยการต้ังกรวยนั้นจะมีลักษณะเปนรูปตัว T โดยกรวย A จะเปนจุดเร่ิมตน 
ระยะหางจากกรวย A ถึงกรวย B จะมีระยะทาง 10 หลา สวนกรวย C และ D จะมีระยะหางจาก
กรวย B 5 หลา การทดสอบนั้นเร่ิมจากการใหผูเขารับการทดสอบเตรียมพรอมอยูดานหลังกรวย A 
และเม่ือเร่ิมการทดสอบหรือเม่ือไดรับสัญญาณใหผูเขารับการทดสอบวิ่งไปขางหนาจากกรวย A ไป
ยังกรวย B จากนั้นเอามือสัมผัสกรวยดวยมือขวาและวิ่งสไลดดานขางไปยังกรวย C พรอมกับสัมผัส
กรวยดวยมือซายและวิ่งสไลดดานขางผานกรวย B ไปยังกรวย D พรอมกับสัมผัสกรวยดวยมือขวา 
จากนั้นวิ่งสไลดกลับมายังกรวย B พรอมกับสัมผัสกรวยดวยมือซายหลังจากนั้นใหวิ่งถอยหลังไปยัง
กรวย A และถือวาเสร็จส้ินการทดสอบ ขอสําคัญในการวิ่งสไลดดานขางนั้นผูเขารับการทดสอบ
จะตองสไลดโดยไมใหขานั้นไขวกัน หากผูเขารับการทดสอบปฏิบัติผิดข้ันตอนตางๆ ใหยกเลิกการ
ทดสอบนั้นและทําการทดสอบใหม  การทดสอบจะทําท้ังหมด 2 คร้ังและเลือกเก็บบันทึกผลเวลาท่ี
ทําไดดีท่ีสุดไว 
 สวนแบบทดสอบความคลองตัว Hexagon Test นั้นเปนแบบทดสอบท่ีผูเขารับการทดสอบ
จะอาศัยความคลองตัวในการเคล่ือนที่ๆแตกตางจากแบบทดสอบ Agility T-test คือเปนการทดสอบ
การเคลื่อนท่ีใน 6 ทิศทางตอเนื่องกันไปโดยระยะความหางท่ีใชในการทดสอบน้ันอยูในบริเวณท่ี
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จํากัด ซ่ึงคลายกับการเคล่ือนท่ีหลบหลีกในระยะใกลซ่ึงมีความจําเปนสําหรับกีฬาฟุตบอลเชนกัน 
โดยการทดสอบโดยใชแบบทดสอบ Hexagon Test นั้นจะตองใชพื้นท่ีเรียบและพ้ืนผิวสามารถยึด
เกาะไดดี จากนั้นจัดพื้นท่ีการทดสอบตามภาพท่ี 2 โดยใชเทปกาวท่ีมีสีตัดกับพื้นเพื่อใหมองเห็นได
ชัดเจน แตละดานของรูปหกเหล่ียมนั้นจะมีความยาว 24 นิ้ว และเสนแตละดานจะทํามุมกัน 120 
องศา กอนเร่ิมการทดสอบใหผูเขารับการทดสอบยืนเตรียมพรอมอยูในรูปหกเหล่ียมและเม่ือไดรับ
สัญญาณเร่ิมการทดสอบใหผูเขารับการทดสอบกระโดดโดยใชขาคูขามเสนไปขางหนาและ
กระโดดกลับมาในรูปส่ีเหล่ียมจากนั้นทําเชนเดียวกันในดานตางๆของหกเหล่ียมโดยหมุนตามเข็ม
นาฬิกาจนตอเนื่องกันจนครบ 3 รอบ การกระโดดน้ันผูเขารับการทดสอบจําเปนท่ีจะตองระวัง
ไมใหเหยียบเสนหรือเสียการทรงตัว หากเกิดการเหยียบเสนหรือเสียการทรงตัวจะตองหยุดและเร่ิม
การทดสอบใหมอีกคร้ัง การทดสอบจะทําท้ังหมด 3 คร้ังและเลือกเก็บบันทึกผลเวลาท่ีทําไดดีท่ีสุด
ไว 
 

 
ภาพท่ี 1 Agility T-test(Gray Cook. Athletic Body in Balance. USA, 2003) 

 
 



 12

 
ภาพท่ี 2 Hexagon Test(Gray Cook. Athletic Body in Balance. USA, 2003) 

 
 
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

Hodges & Richardson (1997) ไดทําการศึกษาในเร่ืองของการหดตัวของกลามเน้ือหนา
ทองท่ีมีสวนชวยในการเคล่ือนไหวของรยางคสวนลาง โดยทําการทดลองในกลุมตัวอยางท่ีมี
สุขภาพดีและไมมีประวัติการบาดเจ็บของหลังมากอนจํานวน 15 คน แบงออกเปนเพศชาย 9 คน
และเพศหญิง 6 คน โดยใช Fine-Wire และ Surface Electromyography Electrodes เพื่อเก็บบันทึก
การทํางานของกลามเน้ือหนาทองขณะท่ีทําการเคล่ือนไหวรยางคสวนลางในทา Hip Flexion, Hip 
Abduction และ Hip Extension ผลการทดลองสรุปวา ปฏิกิริยาตอบสนองของกลามเน้ือหนาทองจะ
เกิดข้ึนกอนการเคล่ือนไหวรยางคสวนลางในทุกๆ การเคล่ือนไหว ซ่ึงแสดงใหเห็นวากลามเน้ือ
ลําตัวนั้นมีสวนชวยในการเคลื่อนไหวของรยางคสวนลาง  

Herrington & Davies (2005) ไดทําการศึกษาผลของการฝก Pilates ท่ีมีผลตอการหดตัวของ
กลามเนื้อ TrA  โดยทําการทดลองในกลุมอาสาสมัครจํานวน 36 คน แบงออกเปนกลุมทดลอง 3 
กลุม กลุมแรกจะไดรับการฝกโปรแกรม Pilates เปนเวลา 6 เดือน โดยฝกคร้ังละ 45 นาที สัปดาหละ 
1-2 คร้ัง กลุมท่ีสองจะไดรับการฝกโปรแกรม Abdominal Curl เปนเวลา 6 เดือน โดยฝกคร้ังละ 15 
นาที สัปดาหละ 1-2 คร้ัง และกลุมสุดทายเปนกลุมควบคุม จากผลการศึกษาสรุปไดวา กลุมตัวอยาง
ท่ีไดรับการฝกโปรแกรมการออกกําลังกายแบบ Pilates นั้นผานการทดสอบ TrA Isolation Test 
โดยใชเคร่ือง PBU (Pressure Biofeedback Unit) ถึง 83% ในขณะท่ีกลุมท่ีไดรับการฝกโปรแกรม
การออกกําลังกายแบบ Abdominal Curl ผานการทดสอบ 33% และ 25% ในกลุมควบคุม และใน
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การทดสอบ Lumbo-Pelvic Stability Test นั้น กลุมท่ีไดรับการฝกโปรแกรมการออกกําลังกายแบบ 
Pilates นั้นผานการทดสอบ 42% สวนกลุมท่ีไดไดรับการฝกโปรแกรมการออกกําลังกายแบบ 
Abdominal Curl และกลุมควบคุมไมมีผูผานการทดสอบ 

Mills et al. (2005) ไดทําการทดลองเปรียบเทียบการฝกกลามเน้ือลําตัวสองแบบซ่ึง
แบงกลุมการศึกษาออกเปนสามกลุม คือกลุม Treatment Exercise, Pseudo-Treatment Exercise และ
กลุมควบคุม (Control Group) โดยกลุม Treatment Exercise จะไดรับโปรแกรมฝกกลามเน้ือลําตัว
ควบคูไปกับการฝก Co-contraction ซ่ึงแตกตางกับกลุม Pseudo-Treatment Exercise ท่ีจะไดรับการ
ฝกกลามเน้ือลําตัวโดยปราศจากการฝก Co-contraction ของกลามเน้ือแกนกลางลําตัว เปนเพียงการ
เนนการฝกกลามเน้ือมัดใหญ เชน กลามเน้ือ Rectus Abdominis และ External Obliques เทานั้น ซ่ึง
ผลจากการทดลองปรากฏใหเห็นถึงความแตกตางของผลการทดลองในสวนของการทดสอบความ
คลองตัวโดยใชแบบทดสอบ Agility T-test ซ่ึงกลุม Treatment Exercise นั้นมีคาเวลาของการ
ทดสอบลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p < 0.0005 แตไมพบความแตกตางในกลุมของ 
Pseudo-Treatment Exercise และในสวนของการทดสอบกําลังขา (Leg Power) โดยใชการทดสอบ
แบบ Vertical Jump นั้นในกลุม Treatment Exercise มีคาการทดสอบท่ีเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ p < 0.05 แตไมมีความแตกตางในกลุม Pseudo-Treatment Exercise 

Sato and Mokha (2009) ไดทําการศึกษาในเรื่องผลการฝกความแข็งแรงแกนกลางของ
รางกายท่ีมีผลตอการเคล่ือนไหวขณะวิ่ง ความม่ันคงของรยางคสวนลาง และ ประสิทธิภาพในการ
วิ่งระยะ 5,000 เมตร ในนักวิ่งและผูท่ีออกกําลังกายดวยการวิ่งจํานวน 28 คน โดยแบงกลุมตัวอยาง
ออกเปนสองกลุมคือกลุมทดลองและกลุมควบคุมโดยการสุมกลุมละ 14 คน กลุมทดลองจะไดรับ
การฝกตามโปรแกรม CST (Core Strength Training) เปนเวลา 6 สัปดาห ผลจากการศึกษาพบวา
ประสิทธิภาพในการวิ่ง 5000 เมตรเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) สวนความม่ันคงของ
รยางคสวนลางนั้นมีคาเพิ่มข้ึนแตไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) และการเคล่ือนไหวขณะวิ่งนั้น
ไมมีคาแตกตางกันท้ังในกลุมทดลองและกลุมควบคุม 

พิสิษฐ ธิติเลิศเดชา (2545) ไดทําการศึกษาเชิงทดลองในเร่ืองของผลการฝกกําลังกลามเน้ือ
ลําตัวแบบการหดตัวคงท่ีตอความเร็วในการวายน้ําทาครอวลระยะทาง 50 เมตร โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาผลของการฝกกําลังกลามเนื้อลําตัวตอความเร็วในการวายน้ําและกําลังกลามเนื้อลําตัว โดย
เปรียบเทียบระหวางกลุมท่ีไดรับการฝกกําลังกลามเนื้อลําตัวกับกลุมท่ีไมไดรับการฝกกําลัง
กลามเน้ือลําตัว กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาชาย จํานวน 38 คน โดยแบงเปนกลุมทดลองและกลุม
ควบคุม โดยวิธีการสุมกลุมละ 19 คน กลุมทดลองจะไดรับโปรแกรมการฝกกําลังกลามเนื้อลําตัว
รวมกับโปรแกรมการวายน้ํา สวนกลุมควบคุมจะไดรับโปรแกรมการวายน้ําอยางเดียว กลุมตัวอยาง
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ท้ังสองจะไดรับการวัดความเร็วในการวายน้ําระยะทาง 50 เมตร และวัดกําลังกลามเนื้อลําตัวดวย
เคร่ือง Cybex 6000 กอนและหลังการเขาโปรแกรม ผลการทดลองสรุปวา กลุมทดลองท่ีไดรับ
โปรแกรมการฝกกําลังกลามเนื้อลําตัวใชเวลาในการวายน้ําระยะทาง 50 เมตรนอยกวากลุมควบคุมท่ี
ไมไดรับโปรแกรมการฝกกําลังกลามเน้ือลําตัว แตท้ังนี้ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) และกําลัง
กลามเนื้อลําตัวในกลุมทดลองท่ีไดรับโปรแกรมการฝกกําลังกลามเน้ือลําตัวมีการเพิ่มข้ึนของกําลัง
กลามเน้ือลําตัวมากกวากลุมควบคุมท่ีไมไดรับโปรแกรมการฝกกําลังกลามเน้ือลําตัวอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)  

Vera-Garcia et al. (2000) ไดทําการศึกษาผลการตอบสนองของกลามเน้ือหนาทองท่ีมีตอ
รูปแบบของการ Curl-Up บนสภาพพื้นผิวท่ีม่ันคงและไมม่ันคง โดยใช Surface Electromyography 
ศึกษาการทํางานของกลามเน้ือ Rectus Abdominis, Internal oblique และ External oblique และแบง
ลักษณะการ Curl-Up บนพื้นผิวตางๆออกเปน 4 แบบ คือ แบบแรกจะเปนการ Curl-Up บนพื้นราบ
แบบปกติ สวนอีกสามแบบจะเปนการ Curl-Up บนวัสดุท่ีไมมีความมั่นคง (Labile) จากผลการ
ทดลองสรุปไดวาการ Curl-Up บนวัสดุท่ีไมมีความม่ันคงจะชวยกระตุนการทํางานกลามเน้ือหนา
ทองไดดีกวา  

Marshall and Murphy (2005) ไดศึกษาผลของการฝกความม่ันคงแกนกลางรายกายใน
รูปแบบของการฝกโดยใช Swiss Ball และไมใช Swiss Ball โดยประเมินผลจากระดับการทํางาน
ของกลามเน้ือ Lambo-Pelvic จากการฝก 4 ทา ไดแก Inclined Press-Up, Upper Body Roll-Out, 
Single-Leg Hold และ Quadruped ท้ังหมดเปนการฝกแบบ Isometric Exercise จากการศึกษาพบวา
คาการตอบสนองท่ีวัดไดจากกลามเน้ือ Rectus Abdominis เพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญในการทดสอบ
ทา Single-Leg Hold และทา Inclined Press-Up บน Swiss Ball  

Behm et al. (2005) ไดศึกษาถึงความสําคัญของการประยุกตใช Swiss Ball ในการออก
กําลังกายโดยไดทําการศึกษาการทํางานของกลามเนื้อลําตัวระหวางการออกกําลังกายแบบ Unstable 
และการออกกําลังกายแบบ Unilateral โดยเปรียบเทียบผลท่ีไดระหวางการใชมานั่งสําหรับออก
กําลังกาย (Stable) กับการใช Swiss Ball (Unstable) จากทาออกกําลังกาย 2 ทาคือ Shoulder Press 
และ Chest Press ผลจากการทดสองสรุปวาการออกกําลังกายโดยใช Swiss Ball ในทา Chest Press 
นั้นสามารถท่ีจะกระตุนการทํางานของกลามเน้ือ Trunk Stabilizer ไดมากกวาการออกกําลังกาย
แบบปกติในทาเดียวกันไดถึง 37.7-54.3% แตไมมีผลในทา Shoulder Press ซ่ึงแสดงใหเห็นวาการ
ออกแบบโปรแกรมฝกซอมดวยการใช Swiss Ball นั้นควรคํานึงถึงจุดประสงคดวยวาตองการจะฝก
กลามเน้ือลําตัวสวนใด เพราะทาการออกกําลังกายในทาตางๆ จะสงผลตอการทํางานของกลามเน้ือ
ลําตัวในสวนตางๆไมเทากัน  


