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บทคัดยอ 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางตนแบบเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสเพื่อวัดความแข็งแรงและความอดทน

ของกลามเนื้อสวนลางของรางกายสําหรับผูสูงวัย คณะผูวิจัยทําการออกแบบระบบตรวจรับรูการลุก-นั่ง โดยใช
เซนเซอรแสง เขียนโปรแกรมควบคุมการทํางานโดยใชไมโครคอนโทรลเลอร ทําการตรวจสอบคุณภาพของตนแบบ
เครื่องมือทดสอบ โดยหาคาความเที่ยงตรงเฉพาะหนา (Face validity) จากการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 
ทาน หาคาความเที่ยงตรงเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน (Criterion validity) โดยเปรียบเทียบผลการทดสอบ
ระหวางตนแบบเครื่องมือทดสอบ ที่คณะผูวิจัยสรางขึ้น กับผลการทดสอบดวยวิธีลุก-นั่ง 30 วินาที ที่เสนอใน
แบบทดสอบ Senior fitness test หาคาความเชื่อถือได โดยใชผูดําเนินการทดสอบคนเดียวทําการทดสอบซ้ํา ใน
ระยะเวลาหางกัน 1 สัปดาห และหาคาความเปนปรนัย โดยใชผูทดสอบดําเนินการทดสอบ จํานวน 2 คน ทดสอบใน
กลุมตัวอยางผูสูงวัยสุขภาพดี จํานวน 100 คน วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
คาสัมประสิทธสหสัมพันธแบบเพียรสัน ผลการศึกษาพบวา ตนแบบเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสเพื่อวัดความแข็งแรง
และความอดทนของกลามเนื้อสวนลางของรางกายสําหรับผูสูงวัย สามารถชวยเพิ่มความเที่ยงตรงของการวัด และ
ความเปนมาตรฐานของการทดสอบได โดยมีคาความเที่ยงตรง (Criterion validity) คาความเชื่อถือได และคาความ
เปนปรนัย เทากับ 0.97, 0.96 และ 0.97 ตามลําดับ 
 
คําสําคัญ :  ความแข็งแรงของกลามเนื้อ  ความอดทนของกลามเนื้อ  อิเล็กทรอนิกส  ผูสูงวัย 
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Abstract 
The purpose of this study was to create prototype of an electronic lower body strength and 

endurance testing equipment for the elderly. Our developed prototype uses photo sensors to detect the 
movement of the elderly that is required by the testing protocol. The prototype is controlled and 
programmed using microcontroller. Face validity of the prototype was investigated by five experts. One 
hundred good health elderly  were recruited in order to find the prototype criterion validity, reliability and 
objectivity. Criterion validity prototype was assessed by comparison the chair stand 30 minute test in 
the Senior fitness test.  A test-retest method was used to find the reliability, and the time line for the test-
retest was within 1 week. The objectivity of the prototype was assessed by using two different 
administrators. The data were analyzed using mean, standard deviation, and Pearson’s product 
moment correlation coefficient. The results showed that the prototype was proved their accuracy in 
case of the principle and assessment process, standard of test whose criterion validity, reliability and 
objectivity were 0.97, 0.96 and 0.97, respectively. 
 
Keywords : Muscular strength, Muscular endurance, Electronic, Elderly 
E-mail : jojoe_spsc_chula@hotmail.com 
 

บทนํา 
การมีสมรรถภาพทางกายที่ด ีถือเปนเปาหมายที่สําคัญสําหรับการดําเนินกิจวัตรประจําวันของผูสูงวัย โดย

การทดสอบสมรรถภาพทางกาย (Physical fitness test) จะสามารถชวยใหผูสูงวัยทราบถึงสมรรถภาพทางดาน
รางกายของตนเองในปจจุบัน เพื่อจะไดหาทางปรับปรุงขอบกพรองทางดานสมรรถภาพทางกายของตนเองใน
อนาคต ใชกําหนดโปรแกรมการออกกําลังกายและฟนฟูสมรรถภาพ ใชเปนเครื่องมือในการประเมินผลและติดตาม
ผลการรักษาทางเวชศาสตรฟนฟ ูและใชเปนเครื่องมือในการสรางแรงจูงใจใหผูสูงวัยสามารถพัฒนาสมรรถภาพทาง
กายของตนเองใหดียิ่งขึ้นตอไป โดยในปจจุบันการทดสอบสมรรถภาพทางกายไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่องทั้งใน
ดานอุปกรณ รูปแบบ วิธีการ ตลอดจนมีการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางดานความ
เที่ยงตรง ความเชื่อถือได และความปลอดภัยของการทดสอบ ตลอดทั้งความสะดวกและรวดเร็วในการจัดการการ
ทดสอบอีกดวย โดยเฉพาะการทดสอบสมรรถภาพทางกายในกลุมผูสูงวัย ซึ่งจําเปนจะตองคํานึงถึงความปลอดภัย
ในการทดสอบเปนอยางมาก แตจากการศึกษาที่ผานมา พบวา อุปกรณและเครื่องมือทดสอบสมรรถภาพทางกายที่
มีจําหนายในเชิงพาณิชยในปจจุบันยังไมมีความสอดคลองกับแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายสําหรับผูสูงวัย
มาตรฐานที่เสนอไวในแบบทดสอบของตางประเทศ และอุปกรณทดสอบสมรรถภาพทางกายบางอุปกรณที่นิยมใช
ในการทดสอบสมรรถภาพทางกายสําหรับนักเรียน นักกีฬา และประชาชน เมื่อนํามาใชทดสอบในกลุมผูสูงวัยอาจ
กอใหเกิดอันตรายกับผูสูงวัยได 
      ความแข็งแรงและอดทนของกลามเนื้อ (Muscular strength and endurance) ถือเปนองคประกอบ
ทางดานรางกายที่สําคัญสําหรับผูสูงวัย โดยพบวา เมื่ออายุมากขึ้นผูสูงวัยจะมีมวลกลามเนื้อโดยรวมลดลง กําลัง
และความเร็วของการหดตัวของกลามเนื้อลดลง เนื่องจากความยืดหยุนของกลามเนื้อและขนาดของกลามเนื้อลดลง 
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ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของระบบกลามเนื้อในกลุมผูสูงวัยนี ้สงผลตอการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ และทาทางการเดินของผู
สูงวัย โดยพบวาทาทางการเดินของผูสูงวัยจะเปลี่ยนไป ศีรษะและคอจะยื่นไปขางหนามากกวาปกติ หลังคอม ขอ
เขาและตะโพกงอ กาวเทาสั้นๆ และการลดลงของมวลกลามเนื้อนั้น ยังมีผลใหผูสูงวัยมีลักษณะกลามเนื้อลีบ ผอม
แหง ผิวหนังเหี่ยวยน ไมมีเรี่ยวแรงและกําลังในการหยิบจับสิ่งของเทาที่ควร และนอกจากนี้ยังสงผลตออาการปวด
เมื่อย ซึ่งเกิดจากเลือดไปเลี้ยงกลามเนื้อบริเวณที่ออกแรงไดนอยลง และเนื่องดวยความแข็งแรงของกลามเนื้อหนา
ทองลดลง ยังสงผลใหผูสูงวัยไมสามารถเกร็งกลามเนื้อเพื่อเพิ่มความดันในชองทองไดอยางเต็มความสามารถ
ในชวงของการขับถาย ทําใหผูสูงวัยมีอาการทองผูกไดงาย ขับถายอุจจาระ และปสสาวะลําบาก เปนตน  

การทดสอบความแข็งแรงและอดทนของกลามเนื้อสวนลางของรางกาย ดวยรายการทดสอบยืน-นั่ง บน
เกาอี้ 1 นาที (1 minute chair stand test) (Varela S, Ayan C and Cancela M, 2008) ถือเปนวิธีการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายวิธีการหนึ่งที่ไดรับการยอมรับเปนมาตรฐานวาสามารถใชเพื่อประเมินความแข็งแรงและความ
อดทนของกลามเนื้อสวนลางของรางกาย (Lower body  strength and endurance) ในกลุมผูสูงวัยได ซึ่งการ
ทดสอบความแข็งแรงและอดทนของกลามเนื้อสวนลางของรางกายนี้ จําเปนที่จะตองทําการวัดสมรรถภาพการ
ทํางานของกลามเนื้อ Gluteus maximus muscle, Rectus femoris muscle,  biceps femoris muscle, 
Gastrocnemius muscle เปนตน ซึ่งกลามเนื้อเหลานี้ถือเปนกลุมกลามเนื้อมัดใหญที่จําเปนสําหรับการดําเนิน
กิจวัตรตางๆ เชน การลุก-นั่ง การเดิน การเดินขึ้นบันได เปนตน ซึ่งจากการศึกษาที่ผานมา และจากประสบการณ
การทดสอบสมรรถภาพทางกายของคณะผูวิจัย คณะผูวิจัยพบวาการทดสอบสมรรถภาพทางกายดานความแข็งแรง
และอดทนของกลามเนื้อดวยรายการทดสอบยืน-นั่งบนเกาอี้ 1 นาที ถือเปนรายการทดสอบที่สามารถปฏิบัติไดงาย 
รวดเร็ว และประหยัด แตอาจเกิดความคลาดเคลื่อนของผลการทดสอบไดเนื่องจากการใชผูดําเนินการทดสอบเปน
คนนับใหคะแนนในการปฏิบัต ิและจับเวลาในการปฏิบัติ ซึ่งการตัดสินใจของผูดําเนินการทดสอบวาจุดไหนที่จะถือ
ไดวาผูเขารับการทดสอบสามารถยืนไดอยางสมบูรณ จุดไหนที่จะถือไดวาผูเขารับการทดสอบสามารถนั่งบนเกาอี้
ไดอยางสมบูรณ และการยืน-นั่ง ในกรณีที่ผูสูงวัยไมสามารถยืนตรงได (หลังคอม เอียงซาย เอียงขวา) จะนับผลการ
ทดสอบหรือไม เปนตน ซึ่งบางครั้งผูดําเนินการทดสอบอาจจะตัดสินใจในเรื่องนี้ไดยาก  

ดังนั้นเพื่อใหการออกกําลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและอดทนของกลามเนื้อสวนลางของรางกายสําหรับ
ผูสูงวัย มีความเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้นในแงของการมีเครื่องมือวัดที่มีความถูกตองตามหลักการวัดและประเมินผล
ทางวิทยาศาสตรการกีฬา มีความชัดเจนในการอานผลการวัด และใชงานไดงาย คณะผูวิจัยจึงมีวัตถุประสงคของ
การวิจัยนี้เพื่อสรางตนแบบเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสเพื่อวัดความแข็งแรงและอดทนของกลามเนื้อสวนลางของ
รางกายสําหรับผูสูงวัยขึ้น ซึ่งผูวิจัยคาดวาตนแบบเครื่องมือทดสอบที่สรางขึ้นนี ้จะสามารถชวยใหบุคลากรทางดาน
วิทยาศาสตรการกีฬา และหนวยงานที่เกี่ยวของ สามารถอานคาผลการทดสอบไดงายขึ้น มีความถูกตองมากขึ้น มี
ความสะดวกและรวดเร็วในการวัดและประเมินผลมากขึ้น และยังชวยลดการนําเขาอุปกรณการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายจากตางประเทศไดอีกดวย 
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วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา 
 

1. ขั้นตอนการออกแบบและติดตั้ง 
ในการสรางตนแบบเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสเพื่อวัดความแข็งแรงและอดทนของกลามเนื้อสวนลางของ

รางกายสําหรับผูสูงวัย คณะผูวิจัยมีวิธีการและขั้นตอนในออกแบบและติดตั้งตนแบบเครื่องมือทดสอบ ดังนี ้
ขั้นที่ 1 วิเคราะห และสังเคราะห ขอดี ขอดอย ของวิธีการทดสอบความแข็งแรงและอดทนของกลามเนื้อ

สวนลางของรางกาย ดวยรายการทดสอบยืน-นั่งบนเกาอี้ 30 วินาที และ 1 นาที (Varela S, Ayan  C and Cancela  
M, 2008) โดยการทดสอบทั้งสองรายการทดสอบนี้ ผูสูงวัยจะทําการนั่งบนเกาอี้ที่มีพนักพิง และทําการลุก-นั่ง 
ภายในเวลา 30 วินาที และ 1 นาที ใหไดจํานวนครั้งมากที่สุด ประเมินผลการทดสอบโดยการนําจํานวนครั้งที่ผูสูง
วัยสามารถปฏิบัติไดในระยะเวลาที่กําหนด ไปเปรียบเทียบกับเกณฑการประเมินผลมาตรฐาน ที่จําแนกตามตัวแปร
เพศ อายุ โดยพบวาการทดสอบดวยทั้งสองวิธีการทดสอบนี้ มีขอดอยในดานการนับผลการทดสอบในกรณี ผูสูงวัย
มีลักษณะหลังคอม หรือโกงการทดสอบ (ไมทําการลุก-นั่ง แบบขึ้นสุด-ลงสุด ตามขอกําหนดของรายการทดสอบ) 
 

     
 

ภาพที ่1 แสดงวิธกีารทดสอบยืน-นั่งบนเกาอี ้1 นาท ี
 

     ขั้นที่ 2 ออกแบบ และประดิษฐตนแบบเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสเพื่อวัดความแข็งแรงและอดทนของ
กลามเนื้อสวนลางของรางกายสําหรับผูสูงวัย โดยคณะผูวิจัยไดใชเซนเซอรแสง (Photo sensor) จํานวน 2 ตัว ใน
การตรวจนับจํานวนครั้งของการปฏิบัติการลุก-นั่ง ของผูสูงวัย ซึ่งสามารถแสดงไดดังภาพที ่2 

 

       
                                                             (ก)                                      (ข) 

  
ภาพที ่2 แสดง ก) ตนแบบเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสเพื่อวัดความแข็งแรงและอดทนของกลามเนื้อสวนลางของ
รางกายสําหรับผูสูงวัย ข) ตัวอยางทาทางการทดสอบดวยตนแบบเครื่องมือทดสอบที่คณะผูวิจัยสรางขึ้น 
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โดยตนแบบเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสเพื่อวัดความแข็งแรงและอดทนของกลามเนื้อสวนลางของรางกาย
สําหรับผูสูงวัยนี้ ประกอบดวยสวนประกอบหลัก 3 สวนคือ สวนที่หนึ่ง (A) สวนการวัด คือ ประกอบดวยเกาอี้
พลาสติกมีพนักพิง สูงประมาณ 43 เซนติเมตร ทําการยึดกับแผนไมเผื่อปองกันเกาอี้ทดสอบลื่นไถลระหวางการ
ดําเนินการทดสอบ ซึ่งดานหลังเกาอี้ของสวนการวัดนี้จะทําการติดตั้งเซนเซอรแสง 2 จุด (ดังภาพที่ 2ก) เซนเซอรตัว
ที่ 1 (Sensor 1) ทําหนาที่ตรวจรับรูการยืนอยางสมบูรณของผูเขารับการทดสอบ โดยเซนเซอรตัวนี้จะทําการติดตั้ง
บริเวณกลางแผนหลังของผูเขารับการทดสอบ (หางจากไหลลงมาประมาณ 5 นิ้ว) ซึ่งจะตองทําการติดตั้งใหมีความ
เหมาะสมกับความสูงของผูเขารับการทดสอบแตละบุคคล และเซนเซอรตัวที่ 2 (Sensor 2) ทําหนาที่ตรวจรับรูการ
นั่งอยางสมบูรณของผูเขารับการทดสอบ โดยเซนเซอรตัวนี้จะทําการยึดกับเสา ดังรูป 2ก ในระยะหางจากขอบเกาอี้
ประมาณ 10 เซนติเมตร สวนที่สอง (B) สวนควบคุมการทํางานของเซนเซอร และควบคุมการประมวลผลของการ
ทดสอบ เขียนโปรแกรมควบคุมการทํางานโดยไมโครคอนโทรลเลอร ซึ่งจะมีปุม ON-OFF สําหรับทําหนาที่เปด-ปด 
การทํางานของตนแบบเครื่องมือทดสอบ ปุม SET ทําหนาที่ตั้งคาเริ่มตนสําหรับการทดสอบใหม และ RESET ทํา
หนาที่เคลียรระบบในกรณีระบบการทํางานเกิดการขัดของ และสวนที่สาม (C) จอประมวลผล ซึ่งประกอบดวย ไฟ
เขียว-ไฟแดง (ภาพที่ 3 สวน ก) เพื่อใหผูเขารับการทดสอบทราบสถานะเริ่มทดสอบ และสิ้นสุดการทดสอบ  สวน
ของนาฬิกาจับเวลา (ภาพที่ 3 สวน ข) เพื่อจับจับเวลาการดําเนินการทดสอบ โดยเวลาจะเริ่มนับถอยหลัง จาก 1 
นาที (01.00 นาที) และสวนของคะแนนการทดสอบ (ภาพที่ 3 สวน ค) ทําหนาที่รายงานจํานวนครั้งของการปฏิบัต ิ
ซึ่งสวนของจอประมวลผลสามารถแสดงไดดังภาพที ่3  

 

 
 

ภาพที ่3 แสดงตัวอยางหนาจอประมวลผล ของตนแบบเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสเพื่อวัดความแข็งแรง 
และอดทนของกลามเนื้อสวนลางของรางกายสําหรับผูสูงวัย 

 
      ขั้นที่ 3 ทดลองใช (Pilot study) ตนแบบครื่องมือทดสอบ ที่ผูวิจัยสรางขึ้นในกลุมตัวอยางผูสูงวัย จํานวน 
10 คน (เพศชาย 5 คน และเพศหญิง 5 คน) เพื่อประเมินความเที่ยงตรงของการวัด ความสะดวกและรวดเร็ว และ
ความปลอดภัยในการทดสอบ 
      ขั้นที ่4 พัฒนาตนแบบเครื่องมือทดสอบ ทีค่ณะผูวิจัยสรางขึ้น 
      ขั้นที ่5 ตรวจสอบความเที่ยงตรงเฉพาะหนา (Face validity) ของตนแบบเครื่องมือทดสอบโดยผูเชี่ยวชาญ 
จํานวน 5 ทาน  
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      ขั้นที่ 6 ปรับปรุงตนแบบเครื่องมือทดสอบ ตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ หลังจากนั้นนําตนแบบ
เครื่องมือทดสอบ ที่คณะผูวิจัยสรางขึ้น ไปทําการทดลองในกลุมตัวอยางผูสูงวัยสุขภาพด ีจํานวน 100 คน เพื่อหา
คาความความเที่ยงตรง (Criterion validity) คาความเชื่อถือได (Reliability) และคาความเปนปรนัย (Objectivity) 
ของตนแบบเครื่องมือทดสอบตอไป 

 
2. ขั้นตอนการทดลองหาคุณภาพของตนแบบเครื่องมือทดสอบ ทีค่ณะผูวิจัยพัฒนาขึ้น 

 
กลุมตัวอยาง : ทําการคัดเลือกตัวอยางผูสูงวัยสุขภาพดี (Healthy aging) ในตําบลกาบิน อําเภอกุด

ขาวปุน จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 100 คน โดยการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) ซึ่งผูวิจัย
มีเกณฑในการคัดเลือกกลุมตัวอยางผูสูงวัยเพื่อเขารวมการวิจัยครั้งนี ้ดังตอไปนี ้

 
เกณฑคัดเขา (Inclusion criteria) 
1. ผูสูงวัยเพศชาย หรือหญิง ที่มีอายุตั้งแต 60 ป ขึ้นไป และอาศัยอยูในตําบลกาบิน อําเภอกุดขาวปุน 

จังหวัดอุบลราชธาน ีในป พ.ศ. 2553  
2. ไมเปนผูทีม่ีปญหาดานระบบประสาทขั้นรุนแรง หรือความผิดปกติทางจิตเวชศาสตรอื่นๆ 
3. ไมเปนผูทีพ่ิการดานการเคลื่อนไหวรางกาย หรือ ดานการมองเห็น หรือ ดานการไดยิน 
4. มีความสมัครใจเขารวมในการศึกษาวิจัยครั้งนี ้

 
เกณฑคัดออก (Exclusion criteria) 
1. มีคําวินิจฉัยจากแพทยวาหามออกกําลังกาย  
2. เปนผูมีปญหาดานระบบประสาทขั้นรุนแรง เชน อาการที่เปนผลมาจากโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) 

หรือความผิดปกติทางจิตเวชศาสตรอื่นๆ 
3. เปนผูพิการดานการเคลื่อนไหวรางกาย หรือดานการมองเห็น หรือดานการไดยิน  
4. เมื่ออาสาสมัครไมสามารถทดสอบสมรรถภาพทางกายดานความแข็งแรงและอดทนของกลามเนื้อตอไป

ได หรืออาสาสมัครบอกเลิกการทดสอบ 
 

ตารางที่ 1 แสดงคุณลักษณะของกลุมตัวอยางผูสูงวัย ที่ใชในการศึกษา 
 

เพศชาย เพศหญิง 
อาย ุ(ป) น้ําหนัก (ก.ก) สวนสูง (ซม.) อาย ุ(ป) น้ําหนัก (ก.ก) สวนสูง (ซม.) 

ชวง
อาย ุ
(ป) 

 
N Mean S.D. Mean S.D. mean S.D. 

 
N Mean S.D. Mean S.D. mean S.D. 

60-69 20 65.10 3.19 63.25 11.94 160.53 6.04 20 64.65 2.78 55.85 8.59 149.15 6.39 
70-79 20 72.55 2.54 58.30 9.10 156.48 6.36 20 74.10 2.94 48.45 10.15 146.88 5.60 
≥ 80 10 83.30 2.36 52.70 10.54 152.75 8.18 10 83.00 1.33 43.50 4.70 141.50 6.29 
รวม 50 71.72 7.28 59.16 11.11 157.35 7.13 50 71.10 7.43 50.42 9.80 146.71 6.58 

หมายเหต ุN หมายถึง จํานวนผูสูงวัย ; Mean หมายถึง คาเฉลี่ย ; S.D. หมายถึง สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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จากตารางที ่1 สรุปไดวากลุมตัวอยางผูสูงวัยทีใ่ชในการวิจัยครั้งนี ้เปนผูสูงวัยเพศชาย จํานวน 50 คน อายุ
เฉลี่ย 71.72 ± 7.28 ป น้ําหนักเฉลี่ย 59.16 ± 11.11 กิโลกรัม สวนสูงเฉลี่ย 157.35 ± 7.13 เซนติเมตร และผูสูงวัย
เพศหญิง จํานวน 50 คน อายุเฉลี่ย 71.10 ± 7.43 ป น้ําหนักเฉลี่ย 50.42 ± 9.80 กิโลกรัม สวนสูงเฉลี่ย 146.71 ± 
6.58 เซนติเมตร 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย : เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี ้เปนตนแบบเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสเพื่อ
วัดความแข็งแรงและอดทนของกลามเนื้อสวนลางของรางกายสําหรับผูสูงวัย ที่คณะผูวิจัยสรางขึ้น  
 

การเก็บรวบรวมขอมูล : ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลในกลุมตัวอยางผูสูงวัย จํานวน 100 คน โดยทีม
คณะผูวิจัยเองทุกขั้นตอน ซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี ้

ขั้นที่ 1 ติดตอประสานงานองคการบริหารสวนตําบลกาบิน เพื่อขอความอนุเคราะหในการดําเนินงานวิจัย 
และชวยประสานงานกลุมตัวอยางผูสูงวัย  

ขั้นที่ 2 ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ตามวัน/เวลา ที่นัดหมายไว เพื่อประเมินความเที่ยงตรง (Criterion 
validity) ความเชื่อถือได และความเปนปรนัย ของตนแบบเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสเพื่อวัดความแข็งแรงและอดทน
ของกลามเนื้อสวนลางของรางกายสําหรับผูสูงวัย ที่คณะผูวิจัยสรางขึ้น ในกลุมตัวอยางผูสูงวัยจํานวน 100 คน (ผู
สูงวัยเพศชาย จํานวน 50 คน และผูสูงวัยเพศหญิงจํานวน 50 คน) เพื่อหา 

- คาความเที่ยงตรง โดยคณะผูวิจัยไดตรวจสอบคาความเที่ยงตรงเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน 
(Criterion validity) โดยการเปรียบเทียบผลการทดสอบระหวางตนแบบเครื่องมือทดสอบ ที่คณะผูวิจัยสรางขึ้น กับ
ผลการทดสอบดวยรายการทดสอบ 30-second chair stand test ที่เสนอในแบบทดสอบ Senior fitness test (Rikli 
& Jones. 1999a : 129-161 ; 1999b : 162-181) โดยนําคะแนนผลการทดสอบจากทั้งสองวิธกีาร มาคํานวณหาคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson product moment correlation coefficient) และนําคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ (Correlation coefficient) ที่ไดมาเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานการประเมินผลสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ ของ Kirkendall et al. (1980) 

- คาความเชื่อถือได โดยการทดสอบซ้ํา (Test-retest reliability) ในระยะเวลาหางกัน 1 สัปดาห และนํา
คะแนนทดสอบจากการทดสอบครั้งแรก และครั้งที่สอง มาหาคาความเชื่อถือได โดยคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธแบบเพียรสัน และนําคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธที่ไดมาเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานการประเมินผล
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ของ Kirkendall et al. (1980) 

- หาคาความเปนปรนัย โดยใชผูดําเนินการทดสอบ (Tester) จํานวน 2 คน มาดําเนินการทดสอบคนละ
ครั้ง และนําคะแนนทดสอบที่ไดจากผูดําเนินการทดสอบทั้ง 2 คน มาหาคาความเปนปรนัย โดยหาคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธแบบเพียรสัน และนําคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธที่ไดมาเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานการประเมินผล
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ของ Kirkendall et al. (1980) 

ขั้นที่ 3 สรุป และวิเคราะหผลการตรวจประเมินคาความเที่ยงตรง คาความเชื่อถือได และคาความเปน
ปรนัยของตนแบบเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสเพื่อวัดความแข็งแรงและอดทนของกลามเนื้อสวนลางของรางกายสําหรับ
ผูสูงวัย ทีค่ณะผูวิจัยสรางขึ้น 
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สถิติที่ใชวิเคราะห : หาคาสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอายุ น้ําหนัก และ
สวนสูง ของตัวอยางผูสูงวัย และหาคาสัมประสิทธสหสัมพันธของเพียรสัน ของคาความเที่ยงตรง (Criterion 
validity) คาความเชื่อถือได และคาความเปนปรนัย ของตนแบบเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสเพื่อวัดความแข็งแรงและ
อดทนของกลามเนื้อสวนลางของรางกายสําหรับผูสูงวัย ทีค่ณะผูวิจัยสรางขึ้น 
 

ผลการทดลองและอภิปรายผลการวิจัย 
จากการศึกษา คณะผูวิจัยไดตนแบบเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสเพื่อวัดความแข็งแรงและอดทนของกลามเนื้อ

สวนลางของรางกายสําหรับผูสูงวัย จํานวน 1 เครื่องทดสอบ ซึ่งมีคุณลักษณะที่สําคัญ ดังนี ้
คุณสมบัติเบื้องตน : ตองการกระแสไฟฟา 220 โวลต 
คุณสมบัติดานการทดสอบ : สามารถทําการทดสอบและประเมินผลการทดสอบดวยรายการทดสอบยืน-

นั่งบนเกาอี ้1 นาท ีและรายการทดสอบยืน-นั่งบนเกาอี ้30 วินาท ี
การติดตั้งตนแบบเครื่องมือทดสอบ : ใหผูดําเนินการทดสอบทําการตอ Connectors ระหวางสวนของการ

วัด สวนควบคุมการทํางานของเซนเซอร และสวนจอประมวลผล ซึ่ง Connectors แตละจุด/อุปกรณ จะมีคําอธิบาย
ติดในตนแบบเครื่องทดสอบ และหลังจากทําการติดตั้งตนแบบเครื่องมือทดสอบแลว ใหผูดําเนินการทดสอบทําการ 
กดปุม ON-OFF เพื่อทําหนาที่ เปด-ปด การทํางานของตนแบบเครื่องมือทดสอบ กดปุม SET เพื่อเริ่มดําเนินการ
ทดสอบ และกดปุม RESET เพื่อทําการทดสอบครั้งตอไป หรือกรณีระบบการทํางานเกิดการขัดของ และสําหรับการ
ประเมินผลการทดสอบ ใหผูดําเนินการทดสอบกดปุม TEST 1 สําหรับประเมินผลการดวยรายการทดสอบยืน-นั่ง
บนเกาอี้ 1 นาท ีและ กดปุม TEST 2 สําหรับประเมินผลการทดสอบดวยรายการทดสอบยืน-นั่งบนเกาอี ้30 วินาท ี

วิธีการดําเนินการทดสอบ : 
1) ใหผูเขารับการทดสอบ (ผูสูงวัย) ทําการยืดเหยียดกลามสวนลางของรางกายกอนเริ่มการทดสอบ เพื่อ

ปองกันตะคริว และการบาดเจ็บจากการทดสอบ 
2) ผูดําเนินการทดสอบ อธิบายวัตถุประสงคของการวัด วิธีการทดสอบที่ถูกตอง และใหผูเขารับการ

ทดสอบทดลองปฏิบัต ิ1-2 ครั้ง กอนเริ่มดําเนินการทดสอบจริง  
3) ใหผูเขารับการทดสอบ (ผูสูงวัย) นั่งบนเกาอี้ที่มีพนักพิง และทําการลุก-นั่ง ภายในเวลา 1 นาที ใหได

จํานวนครั้งมากที่สุด โดยเริ่มปฏิบัติเมื่อเห็นไฟสีเขียวปรากฏที่จอประมวลผล และหยุดการทดสอบเพื่อเห็นไฟสีแดง
ปรากฏที่จอประมวลผล 

4) เมื่อหมดเวลาการทดสอบ ผูเขารับการทดสอบ (ผูสูงวัย) ไมควรลุกออกจากเกาอี้โดยทันที ควรนั่งพัก
ประมาณ 30-60 วินาที เพื่อปองกันอาการหนามืดจากการทดสอบ 

การประเมินผลการทดสอบ : นําผลการทดสอบที่ได ไปเปรียบเทียบกับเกณฑการประเมินผลมาตรฐาน ที่
จําแนกตามตัวแปรเพศ อายุ 

และจากการตรวจสอบความเที่ยงตรงเฉพาะหนา ของตนแบบเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสเพื่อวัดความแข็งแรง
และอดทนของกลามเนื้อสวนลางของรางกายสําหรับผูสูงวัย ที่คณะผูวิจัยสรางขึ้น โดยผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน ผล
การศึกษาพบวา ตนแบบเครื่องมือทดสอบ ที่คณะผูวิจัยสรางขึ้น มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาในดานการวัดความ
แข็งแรงและอดทนของกลามเนื้อสวนลางของรางกาย มีความสะดวกในการทดสอบ งายตอการใชงาน และตนแบบ
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เครื่องมือทดสอบสามารถชวยเพิ่มความเปนมาตรฐานของการทดสอบได ซึ่งสอดคลองกับ ภิรมย กมลรัตนกุล และ
คณะ (2548) ที่กลาวไววา “ความถูกตองในทัศนะของผูเกี่ยวของเปนเรื่องของความถูกตองของการวัดในสิ่งที่
ปรากฏ และเปนที่ยอมรับของคนทั่วไป” ดังนั้นจึงกลาวไดวาตนแบบเครื่องมือทดสอบ ที่คณะผูวิจัยสรางขึ้น มีความ
เที่ยงตรงเฉพาะหนา เปนที่ยอมรับไดซึ่งความถูกตองของผลการวัดนั้น 

    และจากการตรวจสอบความเที่ยงตรงของการวัดโดยการเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐาน (Criterion 
validity) ความเชื่อถือได และความเปนปรนัย ของตนแบบเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสเพื่อวัดความแข็งแรงและอดทน
ของกลามเนื้อสวนลางของรางกายสําหรับผูสูงวัย ที่คณะผูวิจัยสรางขึ้น ในกลุมตัวอยางผูสูงวัยสุขภาพดี ตําบลกา
บิน อําเภอกุดขาวปุน จังหวัดอุบลราชธาน ีจํานวน 100 คน ไดผลการศึกษา ดังนี ้
 
ตารางที่ 2 คาความเที่ยงตรง (Criterion validity) คาความเชื่อถือได และคาความเปนปรนัย ของตนแบบเครื่องมือ

อิเล็กทรอนิกสเพื่อวัดความแข็งแรงและอดทนของกลามเนื้อสวนลางของรางกายสําหรับผูสูงวัย ที่
คณะผูวิจัยสรางขึ้น 

 
อุปกรณทดสอบ คาความเที่ยงตรง คาความเชื่อถือได คาความเปนปรนัย 

ตนแบบเครื่องมืออิ เล็กทรอนิกสเพื่อวัด
ความแข็งแรงและอดทนของกลามเนื้อ
สวนลางของรางกายสําหรับผูสูงวัย  

 
0.97 

 
0.96 

 
0.97 

 
จากตารางที่ 2  ผลการตรวจสอบคาความเที่ยงตรงเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน (Criterion validity) 

โดยการเปรียบเทียบผลการทดสอบระหวางตนแบบเครื่องมือ ที่คณะผูวิจัยพัฒนาขึ้น กับผลการทดสอบ ดวย
รายการทดสอบ 30-second chair stand test ที่เสนอในแบบทดสอบ Senior fitness test (Rikli & Jones. 1999a: 
129-161 ; 1999b: 162-181) ไดคาความเที่ยงตรง เทากับ 0.97 ซึ่งเมื่อนําคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธความเที่ยงตรง 
(r) ไปพิจาณากับคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธความเที่ยงตรงของ Kirkendall et al. (1980) พบวา ตนแบบเครื่องมือ
อิเล็กทรอนิกสเพื่อวัดความแข็งแรงและอดทนของกลามเนื้อสวนลางของรางกายสําหรับผูสูงวัย ที่คณะผูวิจัยสราง
ขึ้น (0.97) มีคาความเที่ยงตรงอยูในเกณฑดมีาก  

การหาความเชื่อถือได ของตนแบบเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสเพื่อวัดความแข็งแรงและอดทนของกลามเนื้อ
สวนลางของรางกายสําหรับผูสูงวัย ที่คณะผูวิจัยสรางขึ้น โดยใชวิธีการวัดซ้ํา ไดคาความเชื่อถือได เทากับ 0.96 ซึ่ง
เมื่อนําคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธความเชื่อถือได (r) ไปพิจาณากับคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธความเชื่อถือไดของ 
Kirkendall et al. (1980) พบวา ตนแบบเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสเพื่อวัดความแข็งแรงและอดทนของกลามเนื้อ
สวนลางของรางกายสําหรับผูสูงวัย ที่คณะผูวิจัยสรางขึ้น (0.96) มีคาความเชื่อถือไดอยูในเกณฑดมีาก  

การหาคาความเปนปรนัย ของตนแบบเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสเพื่อวัดความแข็งแรงและอดทนของ
กลามเนื้อสวนลางของรางกายสําหรับผูสูงวัย ที่คณะผูวิจัยสรางขึ้น โดยผูวิจัยไดใชวิธีการทดสอบความเชื่อถือได
ของผูดําเนินการทดสอบ จํานวน 2 คน ไดคาความเปนปรนัย เทากับ 0.97 ซึ่งเมื่อนําคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธความ
เปนปรนัย (r) ไปพิจาณากับคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธความเปนปรนัยของ Kirkendall et al. (1980) พบวา ตนแบบ
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เครื่องมืออิเล็กทรอนิกสเพื่อวัดความแข็งแรงและอดทนของกลามเนื้อสวนลางของรางกายสําหรับผูสูงวัย ที่
คณะผูวิจัยสรางขึ้น (0.97) มีคาความเปนปรนัยอยูในเกณฑดมีาก  

จากผลการศึกษาสามารถกลาวไดวา ตนแบบเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสเพื่อวัดความแข็งแรงและอดทนของ
กลามเนื้อสวนลางของรางกายสําหรับผูสูงวัย ที่คณะผูวิจัยสรางขึ้น สามารถวัดความแข็งแรงและอดทนของ
กลามเนื้อสวนลางของรางกายไดอยางเที่ยงตรง และมีผลการวัดผลที่แนนอนสม่ําเสมอไมเปลี่ยนแปลง 
(Consistency) เปนที่เชื่อมั่นในผลการวัดได ซึ่งสอดคลองกับ บดี ธนะมั่น และทัสสน ีนุชประยูร (2541) ที่กลาวไว
วาความนาเชื่อถือ หรือ Reproducibility หมายถึง “ระดับที่วิธีการหรือเครื่องมือวิจัยจะวัดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ไดผล
เหมือนเดิม หรือไดผลเทาเดิม เมื่อวัดซ้ําหลายๆครั้งในตัวอยางและสถานการณเชนเดิม” ดังนั้นคณะผูวิจัยจึงกลาว
ไดวาตนแบบเครื่องมือทดสอบ ที่คณะผูวิจัยสรางขึ้นมีความถูกตองตามหลักวิชาการ คือ มีทั้งความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา มีความเชื่อถือได และมีความเปนปรนัย ในการทดสอบนั่นเอง นอกจากนี้ยังมีความปลอดภัยสําหรับทดสอบ
ในกลุมผูสูงวัยอีกดวย 
 

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
จากการศึกษาคณะผูวิจัยไดตนแบบเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสเพื่อวัดความแข็งแรงและอดทนของกลามเนื้อ

สวนลางของรางกายสําหรับผูสูงวัย ที่มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา มีความเชื่อถือได และมีความเปนปรนัย และ
นอกจากนี้ตนแบบเครื่องมือทดสอบ ที่คณะผูวิจัยสรางขึ้นยังสามารถนําไปประยุกตใชในการทดสอบในกลุมบุคคล
อื่น เชน นักเรียน ประชาชน และนักกีฬาได สําหรับการศึกษาตอไปผูวิจัยเห็นวาควรมีการพัฒนาเครื่องมือ
อิเล็กทรอนิกสเพื่อวัดความแข็งแรงและอดทนของกลามเนื้อสวนลางของรางกายสําหรับผูสูงวัย ใหมีรูปแบบของ
เครื่องมือวัดที่สวยงาม เหมาะกับการใชงานในเชิงพาณิชยมากขึ้น ควรเพิ่มโหมดเสียงเพื่อใหสัญญาณผูเขารับการ
ทดสอบในชวงเริ่มการทดสอบและหมดเวลาการทดสอบ และควรหาคุณภาพของเครื่องมือทดสอบในกลุมตัวอยาง
จํานวนที่เพิ่มมากขึ้น และควรมีการสรางเกณฑมาตรฐาน (Norms) สําหรับการวัดดวยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสเพื่อ
วัดความแข็งแรงและอดทนของกลามเนื้อสวนลางของรางกายสําหรับผูสูงวัย ที่คณะผูวิจัยสรางขึ้นนี้ดวย และ
นอกจากนี้ควรมีการพัฒนาเครื่องมือทดสอบสมรรถภาพทางกายสําหรับผูสูงวัยในองคประกอบสมรรถภาพทางกาย
ดานอื่นๆ ดวย เพื่อใหหนวยงานทางดานการการแพทย สาธารณสุข และการกีฬาของไทยมีเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลดานสมรรถภาพทางกายทีถู่กตอง ชัดเจน ใชงานงาย และสะดวกในการทดสอบมากขึ้นในอนาคต 
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คณะผูวิจัยขอขอบคุณ คุณเพชร นันทิวัฒนา คุณเอกฉัตร อินทรสุวรรณ คุณณัฐพล ประทีป ณ ถลาง คุณ
สุฒิ ฤทธิจันทร ผูที่คอยดูแลกระบวนการการสรางเครื่องมือวิจัย ตลอดจนชวยปรับแกเครื่องมือวิจัย ขอขอบคุณ
องคการบริหารสวนตําบลกาบิน ตําบลกาบิน อําเภอกุดขาวปุน จังหวัดอุบลราชธานี ในการติดตอประสานงานกลุม
ตัวอยางผูสูงวัยเขารวมโครงการวิจัย และขอขอบคุณผูสูงวัยทุกทานที่เขารวมโครงการวิจัยนี้ จนทําใหงานวิจัยนี้
สําเร็จลุลวงไดดวยด ีสุดทายขอขอบคุณสํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาต ิ(วช.) ที่ใหทุนอุดหนุนการวิจัย ป 
2552 แกคณะผูวิจัย จนทําใหงานวิจัยสําเร็จดังเปาหมายที่ตั้งไว 
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