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บทคัดย�อ 

 การวิจัยคร้ังน้ี มี วัตถุประสงคA เพ่ือศึกษาความสัมพันธAระหว̂างความสูงร̂างกายและ
ความสามารถในการเปลี่ยนทิศทางของนักกีฬาประเภททีมระดับสมัครเล^น โดยกลุ^มตัวอย̂างท่ีใช]ใน
งานวิจัยเปSนนักกีฬาประเภททีม ระดับสมัครเล^น เพศชาย จํานวน 20 คน โดยให]กลุ^มตัวอย̂างทําการ
วัดส^วนสูงของร̂างกาย จากน้ันทําการทดสอบความสามารถในการเปลี่ยนแปลงทิศทางโดยใช] 
แบบทดสอบคล^องแคล^วว̂องไว Illinois agility test และแบบทดสอบทีเทส (T-test agility) โดยนํา
ข]อมูลท่ีได]มาวิเคราะหAโดยใช]สถิติ ค̂าเฉลี่ย ส^วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธAของ
เพียรAสัน (Pearson Correlation Coefficient) โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 

ผลการวิจัยพบว̂า ไม̂พบความสัมพันธAระหว̂างความสูงร̂างกายและความสามารถในการ
เปลี่ยนทิศทางของนักกีฬาประเภททีมระดับสมัครเล^น (sig > .05) 
 
คําสําคญั: ความสูงร̂างกาย, ความสามารถในการเปลี่ยนทิศทาง, กีฬาประเภททีม 
 

Abstract 
The purpose of this study was to find relationship between body height and 

change of direction ability in amateur team players. Subjects were 20 men Players of 
university amateur team players. Each sample was measured body height and test 
the change of direction speed with Illinois agility test and T-test agility. Data 
collection was analyze in mean, standard diviation and Pearson Correlation 
Coefficient with the significant level of 0.05. 
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 The research results as follows body height of subject not relation with 
change of direction ability. (sig > .05) 
 
Keyword: body height, change of direction ability, team sport 
 
บทนํา 
 ในป\จจุบัน องคAความรู]ทางด]านวิทยาศาสตรAการกีฬาได]เข]ามามีบทบาทอย̂างมากในการพัฒนา
นักกีฬาให]สามารถแสดงความสามารถออกมาได]อย̂างเต็มท่ีและดีเย่ียม องคAความรู]ทางด]านวิทยาศาสตรA
การกีฬาเปSนการนําเอาองคAความรู]ทางด]านวิทยาศาสตรAในหลายๆ ด]านเข]ามาพัฒนาศักยภาพของ
นักกีฬาให]เกิดการพัฒนานาไปสู^ความสามารถสูงสุด และยังเปSนหลักการและแนวทางปฏิบัติเพ่ือใช]ศึกษา 
ทดสอบ วิเคราะหA และประเมินผลความสามารถของนักกีฬา (เจริญ กระบวนรัตนA, 2557) ซึ่งในการเล^น
หรือการแข̂งขันกีฬาทุกชนิดกีฬาน้ัน น้ันกีฬาจะต]องอาศัยการเคลื่อนไหวของร̂างกายส^วนต̂างๆ เพ่ือเปSน
การแสดงทักษะกีฬาชนิดน้ันๆ โดยนักกีฬาจะต]องมีการพัฒนาทางด]านสมรรถภาพทางกายควบคู̂ไปกับ
การฝ�กซ]อมทักษะเทคนิคกีฬา ซึ่งสมรรถภาพทางกายจะมีส^วนสําคัญในการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ทํางานของร̂างกายให]พร]อมท่ีจะออกแรงในการแข̂งขันกีฬาท่ีจะต]องมีการใช]แรงท่ีมากกว̂าภาวะปกติ 
และยังช̂วยเสริมสร]างกลไกการเคลื่อนไหวให]มีประสิทธิภาพสูงข้ึน โดยนักกีฬาจะต]องมีสมรรถภาพทาง
กายพ้ืนฐานท่ีดี เช̂น ความแข็งแรง ความอดทน ความเร็ว ความอ̂อนตัว การประสานงานการเคลื่อนไหว 
จึงจะนําไปสู^สมรรถภาพทางกายท่ีเก่ียวข]องกับการปฎิบัติทักษะท่ีดีได] เช̂น พลัง การทรงตัว ความ
คล^องแคล^วว̂องไว เวลาปฎิกิริยา เปSนต]น (ถาวร กมุทศรี, 2560) 
 ความคล^องแคล^วว̂องไว สมรรถภาพทางกายท่ีเก่ียวข]องกับการปฎิบัติทักษะกีฬาท่ีเก่ียวข]อง
กับการเปลี่ยนทิศทางอย̂างรวดเร็วในท่ีพบได]บ̂อยในทุกประเภทกีฬา เช̂นการคลื่อนท่ีโดยมีวัตถุประสงคA
ในการเปลี่ยนตําแหน̂ง การว่ิงเข]าหาเป�าหมาย การหลบหลีกคู̂ต̂อสู] (ถาวร กมุทศรี, 2560) โดยความ
คล^องแคล^วว̂องไว เปSนป\จจัยหรือสมรรถภาพทางกายท่ีมีความสําคัญในกีฬาหลายๆ ชนิด เช̂น เบสบอล 
บาสเกตบอล ฮ�อกก้ี ฟุตบอล แฮนดAบอล และกีฬาชนิดอ่ืนๆ ท่ีมีการแสดงความสามารถในการ
เปลี่ยนแปลงทิศทาง (Bompa, 2006) โดยเฉพาะอย̂างย่ิงในกีฬาประเภททีม Farrow et al. (2005) 
กล^าวว̂า ความคล^องแคล^วว̂องไวเปSนการเคลื่อนไหวพ้ืนฐานท่ีช̂วยในเร่ืองการเปลี่ยนทิศทางของร̂างกาย
เม่ือร̂างกายเคลื่อนท่ีอย̂างรวดเร็วและมีความสําคัญในกีฬาประเภททีม ซึ่งเม่ือกล^าวมาแล]วน้ัน หากพูด
ถึงความคล^องแคล^วว̂องไว ผู]ฝ�กสอนหรือนักกีฬาส^วนใหญ^อาจนึกถึงในเร่ืองของการเคลื่อนไหวท่ีมีการ
เปลี่ยนทิศทาง แต̂ Sheppard and Young (2006) ได]กล^าวไว]ว̂าในความเปSนจริงความคล^องแคล^ว
ว̂องไวประกอบด]วยกัน 2 ป\จจัย คือ ป\จจัยด]านการรับรู]และการตัดสินใจในการเลือกทิศทางหรือจังหวะ
ในการเคลื่อนไหวเพ่ือตอบสนองต̂อสิ่งเร]าท่ีมากระตุ]น เช̂นการเคลื่อนท่ีเพ่ือตอบสนองในการป�องกันคู̂
ต̂อสู]หรือหลบหลีกผู]ท่ีจะมาป�องกันในนักกีฬาฟุตบอล บาสเกตบอล หรือฟุตซอล และความสามารถใน
การเปลี่ยนแปลงทิศทางด]วยความเร็วเพ่ือท่ีจะตอบสนองต̂อสิ่งเร]า และเคลื่อนท่ีได]ตามตัวนักกีฬาน้ัน
ต]องการ หรือตอบสนองต̂อการแสดงทักษะของชนิดกีฬาน้ันๆ 
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 รูปร̂าง สัดส^วน และโครงสร]างของร̂างกาย เปSนสิ่งท่ีช̂วยสนับสนุนความสามารถทางการกีฬา
ท่ีดี หรือทําให]ได]เปรียบได]ในการเล^นหรือแข̂งขันกีฬา (ถาวร กมุทศรี, 2560) โดย Sadowski et al 
(2012) ได]กล^าวสนับสนุนว̂า รูปร̂างและการปรับสภาพร̂างกายน้ัน ป\จจัยท่ีสําคัญท่ีสุดในการนําสู^
ความเปSนเลิศของนักกีฬา โดยเฉพาะอย̂างย่ิงในกีฬาประเภททีมท่ีเน]นสมรรถภาพด]านความ
คล^องแคล^วว̂องไว ท่ีมีการแสดงความสามารถในการเปลี่ยนแปลงทิศทางอยู̂ตลอดเวลา โดย 
Sheppard and Young (2006) ได]กล^าวว̂า ลักษณะรูปกายเปSนอีกหน่ึงป\จจัยท่ีมีความเก่ียวข]อง
ความสามารถในการเปลี่ยนทิศทาง นอกจากน้ีหลายๆ การศึกษายังสนับสนุนถึงป\จจัยทางด]านรูปร̂าง
ลักษณะทางกายท่ีมีผลต̂อการแสดงความสามารถในการเปลี่ยนแปลงทิศทาง เช̂นในกีฬาบาสเกตบอล 
การศึกษาของ Sekulic et al. (2016) พบว̂า ผู]เล^นในตําแหน̂ง center ท่ีมีความสูงมากกว̂าตําแหน̂ง
อ่ืนๆ ในทีม มีค^าเฉลี่ยเวลาในการทดสอบความความสามารถในการเปลี่ยนแปลงทิศทางท่ีแย̂กว̂าผู]เลน̂
ในตําแหน̂ง Guard มีความสูงมากกว̂าตําแหน̂งอ่ืนๆ ในทีม ซึ่งเปSนการเพ่ิมความเช่ือให]กับคําว̂าย่ิงผู]
เล^นตัวสูง ย่ิงทําให]การเคลื่อนไหวเปลี่ยนทิศทางช]าลง 
 จากท่ีกล^าวมาจะเห็นได]ว̂า ความสามารถในการเปลี่ยนทิศทาง เปSนความสามารถมท่ีมี
ความสําคัญในกีฬาหลายๆ ชนิด โดยเฉพาะอย̂างย่ิงในกีฬาประเภททีมท่ีจะต]องอาศัยความสามารถใน
การเคลื่อนท่ีปเปลี่ยนแปลงทิศทาง และรูปร̂าง สัดส^วน และโครงสร]างของร̂างกาย เช̂น ความสูงของ
ร̂างกาย เปSนป\จจัยสําคัญในการแสดงความสามารถในการเปลี่ยนทิศทาง หรือความคล^องแคล^วว̂องไว 
และเพ่ือเปSนการทดสอบความคิดท่ีว̂านักกีฬาท่ีตัวสูงมักจะมีความเร็วในการเคลื่อนท่ีท่ีช]ากว̂าคนท่ีตัว
เล็ก ทางผู]วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาความสัมพันธAระหว̂างความสูงและความสามารถในการ
เปลี่ยนทิศทางในนักกีฬาประเภททีมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางเปSนทักษะสําคัญของกีฬาชนิดน้ันๆ 
เช̂น บาสเกตบอล ฟุตบอล ฟุตซอล ซึ่งในการศึกษาคร้ังน้ีได]เลือกแบบทดสอบ Illinois agility test 
แสดงถึงการเคลื่อนท่ีเปลี่ยนทิศทางในลักษณะการเคลื่อนท่ีสลับฟ\นปลา และแบบทดสอบทีเทส (T-
test agility) แสดงถึงการเคลื่อนท่ีในระดับด]านข]าง (ทิศทางซ]ายขวา โดยใช]ทักษะการสไลดA) แต̂
เน่ืองจากการศึกษาส^วนใหญ^มักทําในกลุ^มนักกีฬาช้ันเลิศ หรือนักกีฬาท่ีมีประสบการณAแข̂งขันหรือ
ฝ�กซ]อมมาเปSนระยะเวลานาน หรือเปSนนักกีฬาในระดับอาชีพ การศึกษาในคร้ังน้ีจึงมีความต]องการท่ี
จะศึกษาในกลุ^มนักกีฬาประเภททีมท่ีอยู̂ในระดับสมัครเล^น หรือเปSนกลุ^มนักกีฬาท่ีเพ่ิมเร่ิมทําการ
แข̂งขัน เพ่ือเปSนข]อมูลให]กับผู]ฝ�กสอน นักกีฬา หรือนักวิทยาศาสตรAการกีฬาประจําทีมได]ทราบเปSน
ข]อมูลในการพัฒนานักกีฬาสมัครเล^นว̂าลักษณะรูปร̂างทางกายส^งผลต̂อความสามารถในการ
เปลี่ยนแปลงทิศทางในนักกีฬาสมัครเล^นหรือไม̂ โดยข]อมูลจากการศึกษาน้ีอาจเปSนข]อมูลในการนําไป
พัฒนานักกีฬาให]มีสมรรรถภาพ หรือการเคลื่อนไหวแสองทักษะกีฬาท่ีเพ่ิมข้ึนได] 
 
วัตถุประสงค�ของงานวิจัย 
 เพ่ือศึกษาความสัมพันธAระหว̂างความสูงร̂างกายและความสามารถในการเปลี่ยนทิศทางของ
นักกีฬาประเภททีมระดับสมัครเล^น 
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การทบทวนวรรณกรรม 
 ผู]วิจัยได]รวบรวมจากศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข]องเบ้ืองต]นเก่ียวข]องกับตัวแปรท่ีใช]ใน
การศึกษาตามแนวคิดทฤษฎี ดังน้ี 
 ความคล^องแคล^วว̂องไว (agility) คือ การเปลี่ยนทิศทางอย̂างรวดเร็วในท่ีพบได]บ̂อยในทุก
ประเภทกีฬา เช̂นการคลื่อนท่ีโดยมีวัตถุประสงคAในการเปลี่ยนตําแหน̂ง การว่ิงเข]าหาเป�าหมาย การ
หลบหลีกคู̂ต̂อสู] (ถาวร กมุทศรี, 2560) หรือเปSนการเคลื่อนท่ีร̂างกายด]วยการเปลี่ยนทิศทางหรือ
เปลี่ยนความเร็วเพ่ือตอบสนองต̂อสิ่งเร]าท่ีมากระตุ]น โดยเปSนการรวมกันของความสามารถมางด]าน
ร̂างกาย (strength and conditioning) กระบวนการตัดสินใจ (cognitive processes) และ เทคนิค
การเคลื่อนไหว (biomechanics) ซึ่งความคล^องแคล^วว̂องไว (agility) สามารถแยกองคAประกอบได]
เปSน 2 องคAประกอบคือ ป\จจัยด]านการรับรู]และการตัดสินใจในการเลือกทิศทางหรือจังหวะในการ
เคลื่อนไหว และความสามารถในการเปลี่ยนแปลงทิศทางด]วยความเร็ว โดยการใช]แรงระเบิดของ
กล]ามเน้ือ (พิริยา ชนรักษา, 2560 และSheppard and Young, 2006) ซึ่งเปSนการทํางานท่ีต]อง
อาศัยความสัมพันธAกันของระบบกล]ามเน้ือและประสาทได]อย̂างดี และมีปฏิกิริยาการรับรู]และ
ตอบสนองอย̂างรวดเร็ว 
 Sheppard and Young (2006) ได]กล^าวถึงความสัมพันธAของสมรรถภาพทางกายกับ
ความสามารถด]านความคล^องแคล^วว̂องไว ว̂าประกอบไปด]วยป\จจัยดังต̂อไปน้ี 
 1. ความสัมพันธAระหว̂างความเร็วในการว่ิงทางตรงและความเร็วในช̂วงของการเปลี่ยนแปลง
ทิศทาง (Relationship between straight sprinting speed and change of direction speed) 
 2. คุณภาพความแข็งแรงของกล]ามเน้ือขาและการเปลี่ยนแปลงทิศทาง (Leg strength 
qualities and change of direction speed) 
 3. พลังของกล]ามเน้ือขาและการเปลี่ยนแปลงทิศทาง (Change of direction speed and 
leg muscle strength and power) 
 4. ความสัมพันธAระหว̂างการหดตัวของกล]ามเน้ือและการเปลี่ยนทิศทางในทิศทางต̂างๆ
(Relationship between bilateral reactive strength and change of direction speed) 
 5. ความสัมพันธAระหว̂างการหดตัวของกล]ามเน้ือและการเปลี่ยนทิศทางในทิศทางใดทิศทาง
หน่ึง (Unilateral muscle strength and power qualities and change of direction speed) 
 6. ลักษณะรูปกายและความสามารถในการเปลี่ยนทิศทาง (Anthropometry and change 
of direction speed) 
 7. เทคนิคท่ีใช]ในการเคลื่อนไหว (Technique) เช̂น การเอนลําตัว การย]ายจุดศูนยAถ^วง 
 
การดําเนินงานวิจัย 
 กลุ^มตัวอย̂างท่ีใช]ในการศึกษาคร้ังน้ีเปSนอาสาสมัครนักกีฬาประเภททีม (ฟุตบอล ฟุตซอล 
และบาสเกตบอล) คณะวิทยาศาสตรAและเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จํานวน 20 
คน โดยมีเกณฑAการคัดเข]า (Inclusion criteria) ดังน้ี 
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 1. มีการเล^นกีฬาอย̂างเปSนประจําอย̂างต̂อเน่ืองในระยะเวลาไม̂ตํ่ากว̂า 6 เดือน 
 2. ไม̂มีอาการบาดเจ็บท่ีเปSนอุปสรรคในการทดสอบ 
 3. ไม̂ได]เปSนนักกีฬาในระดับท่ีเข]าร̂วมการแข̂งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห̂งประเทศไทย หรือ
ระดับอาชีพ 
 และมีเกณฑAการคัดออก (Exclusion criteria) คือ 
 1. มีความต]องการท่ีจะหยุดการทดสอบ 
 2. มีอาการบาดเจ็บท่ีส^งผลต̂อความสามารถในขณะทําการทดสอบ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
  

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูล  
 แบบวัดส^วนสูง แบบทดสอบ illinois agility test และแบบทดสอบทีเทส (T-test agility) 
โดยทําการวัดเปSนจํานวน 2 คร้ัง และนําคร้ังท่ีเวลาดีที่สุดไปใช]ในการวิเคราะหAข]อมูล 
 
กระบวนการเก็บรวบรวมข�อมูล  
 1. ศึกษารายละเอียด ข้ันตอนเก่ียวกับวิธีการทดสอบ การใช]อุปกรณA และสถานท่ีดําเนินงาน
วิจัย 
 2. จัดเตรียมสถานท่ี อุปกรณAท่ีเก่ียวข]องและใบบันทึกผลการทดสอบ เพ่ือนํามาใช]ในการเก็บ
รวบรวมข]อมูล 
 3. ช้ีแจงวัตถุประสงคA รายละเอียด วิธีการเก็บรวบรวมข]อมูล ข้ันตอนและวิธีการทดสอบใน
แต̂ละรายการ โดยละเอียดแก̂กลุ^มตัวอย̂าง พร]อมท้ังอธิบายถึงการยุติการทําแบบทดสอบได]ทันทีเม่ือ
กลุ^มตัวอย̂างมีความต]องการ 

กลุ�มตัวอย�าง 
นักกีฬาประเภททีม ระดับสมัครเล^น เพศชาย จํานวน 20 คน 

ตัวแปรตาม 

- ระดับความสัมพันธAระหว̂างความ
สูงและความสามารถในการ
เปลี่ยนทิศทาง 

ตัวแปรอิสระ 
- ความสูงของร̂างกาย 
- ความสามารถในการเปลี่ยน
ทิศทาง 
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 3. ดําเนินการเก็บรวบรวมข]อมูลโดยให]กลุ^มตัวอย̂างทําวัดส^วนสูง และทําการทดสอบ ที T-test 
agility จากน้ันจึงทําการทดสอบ Illinois agility test โดยมีการพักระหว̂างการทดสอบเปSนเวลา 10 นาที 
 4. ตรวจสอบความถูกต]อง และความสมบูรณAของข]อมูลท่ีได]และนําไปวิเคราะหAข]อมูล 
 
การวิเคราะห�ข�อมูล 
 การวิเคราะหAข]อมูลในการวิจัยคร้ังน้ีผู]วิจัยได]วิเคราะหAข]อมูลโดยใช]โปรแกรมคอมพิวเตอรA
สําเร็จรูปโดยมีสถิติที่ใช]ดังต̂อไปน้ี  
 1. ทดสอบหาค̂าสถิติพ้ืนฐาน ประกอบด]วยค̂าเฉลี่ย (Mean) และส^วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation) ของความสูง ความสามารถในการเปลี่ยนทิศทางจากการทดสอบ illinois 
agility test และแบบทดสอบทีเทส (T-test agility) 
 3. ทดสอบความสัมพันธAระหว̂างความสูงร̂างกายและความสามารถในการเปลี่ยนทิศทางของ
นักกีฬาประเภททีมระดับสมัครเล^น จากการทดสอบ illinois agility test และแบบทดสอบทีเทส (T-
test agility) โดยใช]สถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธAของเพียรAสัน (Pearson Correlation Coefficient) 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยพบว̂า กลุ^มตัวอย̂างมีอายุเฉลี่ยอยู̂ท่ี 20.30 ± 1.38 ปr และมีค̂าเฉลี่ยและส^วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานของส^วนสูงเท̂ากับ 1.72 ± 7.44 เซนติเมตร ตามลําดับ 
 ในด]านความสามารถในการเปลี่ยนแปลงทิศทาง พบว̂า ค̂าเฉลี่ยและส^วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
ความคล^องแคล^วว̂องไวจากการทดสอบ Illinois agility test มีค̂าเท̂ากับ 18.19 ± 0.98 วินาที และ 
ค̂าเฉลี่ยและส^วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคล^องแคล^วว̂องไวจากการทดสอบ T-Test agility มีค̂า
เท̂ากับ 12.29 ± 0.96 วินาทีตามลําดับ (ตารางท่ี 1) 
 ความสัมพันธAระหว̂างความสูงร̂างกายและความสามารถในการเปลี่ยนทิศทางของนักกีฬา
ประเภททีมระดับสมัครเล^น พบว̂าความสัมพันธAระหว̂าง ความสูง และ ความสามารถในการ
เปลี่ยนแปลงทิศทางจากการทดสอบ Illinois agility test ไม̂มีความสัมพันธAกัน (sig > .05) ในขณะท่ี
ความสัมพันธAระหว̂าง ความสูง และ ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงทิศทางจากการทดสอบทีเทส 
(T-test agility) พบว̂าไม̂มีความสัมพันธAกัน (sig > .05) (ตารางท่ี 2) 
 
ตารางท่ี 1 ค̂าเฉลี่ยและส^วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความสามารถในการเปลี่ยนแปลงทิศทางจากการ
ทดสอบ 
  

ความสามารถในการ
เปลีย่นแปลงทิศทาง (วินาที) 

ค�าเฉลี่ย ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

Illinois Agility Test 18.19 0.98 
T-test agility 12.29 0.96 
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ตารางท่ี 2 ระดับความสัมพันธAระหว̂างความสูงร̂างกายและความสามารถในการเปลี่ยนทิศทางของ
นักกีฬาประเภททีมระดับสมัครเล^น 
 

ความสูงร�างกาย r sig 
Illinois Agility Test  -0.079    0.740 

T-test agility -0.276  0.239 

 
อภิปรายผล 
 ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงทิศทาง เปSนความสามารถในการเคลื่อนย]ายร̂างกายด]วย
ความเร็ว ในระยะเวลาอันสั้น โดยการใช]แรงระเบิดของกล]ามเน้ือ (พิริยา ชนรักษา, 2560 และ
Sheppard and Young, 2006) ซึ่งความสามารถในการเปลี่ยนแปลงทิศทาง เปSนส^วนหน่ึงของ
สมรรถภาพทางกายด]านความคล^องแคล^วว̂องไว ซึ่งเปSนความสามารถหรือสมรรถภาพท่ีมีความจําเปSน
อย̂างมากในกีฬาประเภททีมหลายๆประเภท ผลการศึกษาพบว̂า ค̂าเฉลี่ยและส^วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
ของส^วนสูงของกลุ^มตัวอย̂างเท̂ากับ 1.72 ± 7.44 เซนติเมตร ตามลําดับ ในด]านความสามารถในการ
เปลี่ยนแปลงทิศทางพบว̂าความสามารถในการเปลี่ยนทิศทางในรูปแบบการเคลื่อนท่ีสลับฟ\นปลาหรือ
การเคลื่อนท่ีรูปแบบ zigzag จากการทดสอบ Illinois agility test มีค̂าเท̂ากับ 18.19 ± 0.98 วินาที 
และความสามารถในการเปลี่ยนทิศทางในรูปแบบการ slide ด]านข]าง จากการทดสอบ T-test agility 
มีค̂าเท̂ากับ 12.29 ± 0.96 วินาทีตามลําดับ เม่ือทําการศึกษาถึงระดับความสัมพันธAระหว̂างความสูง
ร̂างกายและความสามารถในการเปลี่ยนทิศทางของนักกีฬาประเภททีมระดับสมัครเล^นพบว̂า
ความสัมพันธAระหว̂าง ความสูง และ ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงทิศทางจากการทดสอบ 
Illinois agility test ไม̂มีความสัมพันธAกัน (sig > .05) ในขณะท่ีความสัมพันธAระหว̂าง ความสูง และ 
ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงทิศทางจากการทดสอบทีเทส (T-test agility) พบว̂าไม̂มี
ความสัมพันธAกัน (sig > .05) สอดคล]องกับการศึกษาของ Dhapola and Verma (2017) ท่ีไม̂พบ
ความสัมพันธAระหว̂างความสูงร̂างกายกับความคล^องแคล^วว̂องไวในนักกีฬาระดับมหาวิทยาลัยเพศ
ชาย และการศึกษาของ Parseh and Solhjoo (2015) ท่ีไม̂พบความสัมพันธAระหว̂างความสูงกับ
ความคล^องแคลวว̂องไวในนักเรียนท่ีเล^นกีฬาอายุระหว̂าง 13 – 15 ปr และในขณะเดียวกันการศึกษา
ของ Garcia-Gil et al. (2018) ก็ไม̂พบความสัมพันธAของความสูงและสมรรถภาพด]านความ
คล^องแคล^วว̂องไวในนักกีฬาบาสเกตบอลระดับอาชีพ แต̂พบว̂า ความสูงของร̂างกายมีความสัมพันธA
การทักษะความเร็วในการเคลื่อนท่ีในการควบคุมลูกบาสเกตบอล 
 จะเห็นได] ว̂าจากการศึกษาท่ีผ^านมาพบว̂าความสูงของร̂างกายไม̂มีความสัมพันธAกับ
ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงทิศทางและสมรรถภาพด]านความคล^องแคล^วว̂องไว แต̂การศึกษา
ของ Sekulic et al. (2016) ท่ีได]ศึกษาในเร่ืองของรูปแบบความคล^องแคล^วว̂องไวแบบเฉพาะเจาะจง
ในกีฬาบาสเกตบอล ซึ่งได]ทําการทดสอบความคล^องแคล^วว̂องไวแบบเฉพาะเจาะจงในแต̂ละตําแหน̂ง
ของนักกีฬาบาสเกตบอลระดับอาชีพช้ันเลิศพบว̂าความคล^องแคล^วว̂องไวของผู]เล^นตําแหน̂ง Guard ท่ี
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มีค̂าเฉลี่ยความสูงน]อยท่ีสุด ในการทดสอบว่ิงรูปตัวที มีค̂าเฉลี่ยเท̂ากับ 8.96 วินาที. ผู]เล^นตําแหน̂ง
ตําแหน̂ง Forward มีมีค̂าเฉลี่ยเท̂ากับ 8.84 วินาที และผู]เล^นตําแหน̂ง Center ท่ีมีค̂าเฉลี่ยความสูง
มากท่ีสุด มีค̂าเฉลี่ยเท̂ากับ 9.37 วินาที ซึ่งจะเห็นได]ว̂าการทดสอบท้ังหมด ผู]เล^นท่ีมีความสูงน]อยกว̂า
ย̂อมมีความคล^องแคล^วว̂องไวท่ีมากกว̂าผู]เล^นท่ีมีความสูงมากท้ังการทดสอบท่ีมีการครอบครองลูก
บาสเกตบอลและไม̂มีการทดสอบลูกบาสเกตบอล นอกจากน้ีการศึกษาของ Mathisen and 
Pettersen (2018) ยังพบว̂าในนักกีฬาเยาวชนอายุ 13-14 ปrท่ีมีการฝ�กซ]อมเปSนประจํา ความสูงของ
ร̂างกายมีความสัมพันธAในทางบวกระดับตํ่า กับความเร็วในการว่ิงและความคล^องแคล^วว̂องไว ในขณะ
ท่ีนักกีฬาท่ีอายุตํ่ากว̂าช̂วงน้ีไม̂พบความสัมพันธAระหว̂างตัวแปรด]านความสูงความเร็วในการว่ิงและ
ความคล^องแคล^วว̂องไว นอกจากน้ีการศึกษาของ Tine Sattler et al. (2015) พบว̂านักกีฬาชายท่ีอยู̂
ในกลุ^มท่ีมีการแสดงความสามารถในการเปลี่ยนทิศทางในระดับดี มีแนวโน]มค̂าเฉลี่ยความสูงท่ี
มากกว̂ากลุ^มท่ีมีการแสดงความสามารถในการเปลี่ยนทิศทางในระดับตํ่า ซึ่งสามารถอธิบายได]ว̂าการ
ท่ีความสัมพันธAระหว̂างความสูงกับความสามารถในการเปลี่ยนแปลงทิศทางอาจมีความสัมพันธAกันใน
ทางบวก (ย่ิงมีความสูงร̂างกายมาก การเคลื่อนท่ีในการเปลี่ยนทิศทางทําได]ดี) ในทางลบ (ย่ิงมีความ
สูงร̂างกายมาก การเคลื่อนท่ีในการเปลี่ยนทิศทางทําไม̂ได]ดี) หรือไม̂มีความสัมพันธAกัน ข้ึนอยู̂กับ
ทักษะการจัดการร̂างกายในขณะท่ีเคลื่อนไหว Sheppard and Young, (2006) กล^าวว̂า ป\จจัยท่ี
เก่ียวข]องกับประสิทธิภาพในการเปลี่ยนแปลงทิศทางข้ึนอยู̂กับ ความสูง ความยาวช̂วงแขนและขา 
และ ระยะของจุดศูนยAถ̂วงร̂างกาย โดยนักกีฬาท่ีมีหรือมีความสูงไม̂มากหรือมีระยะจุดศูนยAถ̂วงตํ่า จะ
มีความสามารถในการออกแรงเปลี่ยนทิศทางในระนาบด]านข]างได]เร็วกว̂านักกีฬาท่ีสูงกว̂า เน่ืองจาก
นักกีฬาท่ีมีความสูงน]อยกว̂าจะใช]เวลาในการเคลื่อนท่ีจุดศูนยAถ̂วงได]ดีกว̂านักกีฬาท่ีมีระยะจุดศูนยAถ̂วง
ท่ีสูงกว̂า หรือมีความสูงท่ีมากกว̂า ซึ่งทําให]ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงทิศทางดีข้ึนอีกด]วย 
นอกจากน้ีการท่ีมีจุดศูนยAถ̂วงท่ีตํ่า ยังช̂วยในเร่ืองของการเพ่ิมความเร็ว การลดความเร็ว และการ
รักษาการทรงตัว ซึ่งเปSนอีกหน่ึงป\จจัยในเร่ืองของการเปลี่ยนแปลงทิศทาง เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลง
ทิศทางอย̂างรวดเร็วต]องอาศัยการลดความเร็วและการลดระยะศูนยAถ̂วงของร̂างกาย ซึ่งหากนักกีฬาท่ี
มีความสูงใช]หลักการตามท่ีกล^าวมา ก็จะช̂วยเพ่ิมความสามารถในการเปลี่ยนแปลงทิศทางได] และ 
กล^าวว̂าสัดส^วนของร̂างกายเช̂นความสูงหรือความยาวของรยางคAแขนและขาในนักกีฬาท่ีมีการเติบโต
เต็มท่ีแล]วไม̂สามารถท่ีจะพัฒนาได] แต̂ตําแหน̂งของจุดศูนยAถ^วงร̂างกายจะเปSนสิ่งท่ีมีความเก่ียวข]องกับ
การพัฒนาความสามารถในการเปลี่ยนแปลงทิศทาง 
 ป\จจัยท่ีมีผลต̂อความสามารถในการเปลี่ยนทิศทางคือระยะจุดศูนยAถ̂วงของร̂างกาย กล^าวได]
กว̂าการท่ีมีร̂างกายสูง จุดศูนยAถ̂วงของร̂างกายก็จะสูงตามไปด]วย ความสามารถในการเปลี่ยนทิศทาง
ย̂อมทําได]ด]อยกว̂านักกีฬาท่ีมีขนาดความสูงท่ีน]อยกว̂า ซึ่งจะมีจุดศูนยAถ̂วงของร̂างกายท่ีตํ่ากว̂า แต̂
หากนักกีฬามีการใช]ทักษะเทคนิคการเคลื่อนไหวร̂างกายท่ีมีการลดระยะจุดศูนยAถ̂วงของร̂างกายลง 
ย̂อมทําให]ความสามารถในการเปลี่ยนทิศทางทําได]ดีมากย่ิงข้ึนตามเหตุผลท่ีกล^าวไว]ก̂อนหน]าน้ี โดย
การท่ีผลการศึกษาท่ีออกมาพบว̂าความสัมพันธAระหว̂างความสูงร̂างกายและความสามารถในการ
เปลี่ยนทิศทางของนักกีฬาประเภททีมระดับสมัครเล^นท้ังในด]านการเคลื่อนท่ีในด]านข]าง ระนาบซ]าย
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ขวา หรือการเคลื่อนไหวเปลี่ยนทิศทางในรูปแบบสลับฟ\นปลาไม̂มีความสัมพันธAกัน น̂าจะมาจาก
เหตุผลในเร่ืองของการปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหว เน่ืองจากกลุ^มตัวอย̂างเปSนนักกีฬาสมัครเล^น ซึ่งทํา
ให]เทคนิคในการปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวทําได]ไม̂ดีพอ ขาดในส^วนของเร่ืองเทคนิคในเร่ืองการ
จัดการร̂างกาย การจัดจุดศูนยAถ̂วงของร̂างกาย และการจัดท̂าทางและการเคลื่อนไหวท่ีถูกต]อง เม่ือ
เทียบกับนักกีฬาช้ันเลิศ หรือนักกีฬาท่ีมีประสบการณAในการฝ�กซ]อมหรือการแข̂งขันท่ีมากกว̂าท่ีมีการ
ปฏิบัติเทคนิคหรือการจัดการร̂างกายท่ีดีกว̂า ความสัมพันธAระหว̂างความสูงกับความสามารถในการ
เปลี่ยนทิศทางย̂อมไปในทางเดียวกัน โดยผลการศึกษาท่ีออกมาแสดงให]เห็นว̂า ในการฝ�กนักกีฬาควร
ให]ความสําคัญในเร่ืองของเทคนิคการเคลื่อนไหว หรือการจัดระเบียบร̂างกายในขณะท่ีเคลื่อนไหว ซึ่ง
จะทําให]ความสามารถในการเคลื่อนไหวหรือการเปลี่ยนทิศทางทําได]อย̂างมีประสิทธิภาพ ท้ังน้ีป\จจัย
ทางด]านสัดส^วนร̂างกายท่ีส^งผลต̂อความสามารถในการเปลี่ยนทิศทางไม̂ได]มีเพียงความสูงเพียงอย̂าง
เดียว Sheppard and Young (2006) กล^าวว̂าป\จจัยด]านปริมาณไขมันในร̂างกายก็มีส^วนเก่ียวข]อง
กับความสามารถในการเปลี่ยนทิศทางเหมือนกับป\จจัยทางด]านความยาวของรยางคAร̂างกาย
ยกตัวอย̂างเช̂น นักกีฬาท่ีมีมวลร̂างกายท่ีเท̂ากัน นักกีฬาท่ีมีปริมาณไขมันในร̂างกายท่ีมากกว̂า จะมี
มวลกล]ามเน้ือท่ีช̂วยในด]านการสร]างแรงในการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงทิศทางน]อยกว̂านักกีฬาท่ีมี
มวลกล]ามเน้ือท่ีมากกว̂า นอกจากน้ีนักกีฬาท่ีมีรูปร̂างอ]วนจะมีปริมาณไขมันท่ีมาก ทําให]เกิดแรงเฉื่อย
ท่ีมากข้ึนจึงมีความต]องการการผลิตแรงต̂อหน̂วยกล]ามเน้ือท่ีมากข้ึนเพ่ือใช]ในการเปลี่ยนแปลง
อัตราเร็วหรือการเปลี่ยนทิศทาง ซึ่งจากเหตุผลดังกล^าว อาจกล^าวได]ว̂าป\จจัยทางด]านความสูงของ
ร̂างกายไม̂ได]ส^งผลต̂อความสามารถในการเปลี่ยนทิศทางเพียงอย̂างเดียว ยังมีป\จจัยในเร่ืองของมวล
ของร̂างกายและป\จจัยอ่ืนๆ เช̂น เทคนิคการจัดการร̂างกายในการเคลื่อนไหว ระยะจุดศูนยAถ̂วงของ
ร̂างกาย ท่ีส^งผลความสามารถในการเปลี่ยนทิศทางของนักกีฬา ผลทางด]านความสัมพันธAระหว̂าง
ความสูงและความสามารถในการเปลี่ยนทิศทางจึงไม̂เปSนไปในทางเดียวกัน 
 
ข�อเสนอแนะ 
 ข]อมูลจากผลการวิจัยคร้ังน้ีจะเปSนข]อมูลให]ผู]ฝ�กสอน หรือ เจ]าหน]าท่ี ท่ีมีความเก่ียวข]องกับ
นักกีฬาหรือทีมกีฬาอ่ืนๆ ได]ทราบถึงป\จจัยและความสัมพันธAของความสูงร̂างกายท่ีมีต̂อความสามารถ
ในการเปลี่ยนแปลงทิศทางของนักกีฬาระดับสมัครเล^น โดยอาจควรเน]นไปท่ีเทคนิคการจัดการ
ร̂างกาย การรักษาจุดศูนยAส^วน การเพ่ิมหรือลดความเร็วในการเปลี่ยนแปลงทิศทาง ซึ่งป\จจัยเหล^าน้ีมี
ความเก่ียวข]องกับความสามารถในการเปลี่ยนแปลงทิศทาง ไม̂ใช̂แค̂ด]านความสูงของร̂างกายเพียง
อย̂างเดียว นอกจากน้ี ข]อจํากัดของการศึกษาคร้ังน้ีคือขนาดของกลุ^มตัวอย̂างมีจํานวนน]อย ทําให]ผล
ทางสถิติที่ออกมาอาจไม̂ชัดเจน 
 ข�อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต�อไป 
 1. ควรมีกลุ^มตัวอย̂างท่ีมีจํานวนมากข้ึน 
 2. ควรมีการศึกษาในด]านสมรรถภาพอ่ืนท่ีเก่ียวข]องกับการเปลี่ยนแปลงทิศทาง เช̂น พลัง
กล]ามเน้ือ ความแข็งแรง สมดุลร̂างกาย เปSนต]น 
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 3. ควรมีการเปรียบเทียบความสัมพันธAของความสูงร̂างกายท่ีมีต̂อความสามารถในการ
เปลี่ยนแปลงทิศทางในนักกีฬาหลายๆระดับ หรือเฉพาะเจาะจงกับชนิดกีฬา 
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