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บทคัดยอ
การวิจั ย ครั้ ง นี้มี วั ตถุ ป ระสงค เ พื่อ สรา งแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายสํ า หรั บ นัก เรีย นระดั บ ก อ น
ประถมศึ ก ษา อายุ 4-6
ป กลุ มตั ว อยา งที่ ใช ในการวิ จัย เปน นัก เรี ย นชายและนัก เรี ยนหญิ งระดั บ ก อ น
ประถมศึกษา อายุ 4-6 ป จํานวน 1,500 คน ไดมาโดยการสุมแบบหลายขั้นตอนจากภูมิภาคตางๆ จํานวน 5
ภูมิภาค ประกอบดวย ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต เครื่องมือที่
ใชในการวิจัย เปนแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายที่ผูวิจัยสรางขึ้น 5 รายการ ประกอบดวย การนั่งแยกเทากม
ตัวไปขางหนา การเดินบนคานทรงตัว การวิ่งเก็บของและออมหลัก การรับลูกตะกรอ การนั่งทุมบอล ผลการวิจัย
พบวาแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายสําหรับนักเรียนระดับกอนประถมศึกษา อายุ 4-6 ป มีความเที่ยงตรงตาม
โครงสรางและความเที่ยงตรงตามสภาพ โดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธความเที่ยงตรงตามสภาพของรายการ
ทดสอบแตละรายการมีคาระหวาง 0.70-0.80 สวนความเชื่อถือไดของแบบทดสอบแตละรายการมีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธระหวาง 0.79-0.90
คําสําคัญ : สมรรถภาพทางกาย แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย

1

ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ. นครปฐม 73140
Department of Physical Education and Sports, Faculty of Education and Development Science, Kasetsart University,
Kamphaengsaen Campus, Nakhon Pathom 73140
2
คณะวิทยาศาสตรการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ. นครปฐม 73140
Faculty of Sport Science, Kasetsart University, Kamphaengsaen Campus, Nakhon Pathom 73140
3
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม จ. เชียงใหม 50300
Faculty of Education, Chiang Mai Rajabhat University, Chiang Mai 50300

888

การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 6

ABSTRACT
The purposes of this study were to construct the test items of physical fitness for pre-school
students of age 4-6. The samples consisted of 1,500 male and female from the regions of north,
central, east, north east and south by using the multistage random sampling method. The instrument
was uses physical fitness test from construct by researcher of 5 items: sit and reach test, walking on
balance beam, shuttle run and zigzag run, catching sepaktakraw ball, and sitting throw ball. The
results of this research were as follows: the five test items from physical fitness test for pre-school
students of age 4-6 have to construct validity and concurrence validity which having value ranging
from 0.70-0.89 along with the 0.79-0.90 for the reliability.
Keywords : physical fitness, physical fitness tests
E-mail : sirichai.s@ku.ac.th

คํานํา
สมรรถภาพทางกายถื อ ได ว า เป นสิ่ ง สํ า คั ญ ต อ การดํ า เนิ น ชี วิ ต ประจํ า วั น และการมีสุ ข ภาพที่ ดี ทั้ ง นี้
เนื่องจากผูที่มีสมรถภาพทางกายที่ดีจะสามารถประกอบกิจกรรมตางๆ ที่ตองใชรางกายไดอยางมีประสิทธิภาพ
อีกทั้งผูที่มีสมรรถภาพทางกายที่ดีจะเปนบุคคลที่มีสุขภาพดีปราศจากการเจ็บปวยเนื่องจากภาวการณขาด
การออกกํ าลัง กาย ซึ่ง ปจจุ บัน จะพบว าประชากรในประเทศประสบป ญหาในเรื่ องของการมี น้ํา หนัก ตัว เกิ น
การเจ็บปวยที่เกิดจากขาดการออกกําลังกายเปนจํานวนมาก ดังที่ Danner (1962) กลาวไววา ...การที่พลเมือง
ของเรามีสมรรถภาพทางกายที่ดีขึ้นนั้นเปนทรัพยากรที่มีคาที่สุดอยางหนึ่งของประเทศเรา ตราบใดที่เราเพิกเฉย
ปลอยใหพลเมืองออนแอ เมื่อนั้นเราบั่นทอนความสามารถของเราที่จะตอสูกับสิ่งตางๆ ที่เผชิญอยู...
จากความจําเปนของการมีสมรรถภาพทางกายที่ดีดังที่กลาวมาขางตนนั้น การที่เราจะทราบวามีระดับ
สมรรถภาพทางกายอยูในระดับใด จําเปนตองมีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ดังที่ Samahito (1998) กลาววา
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย เปนกระบวนการที่มีความสําคัญอีกประการหนึ่ง ซึ่งผูที่มีหนาที่เกี่ยวของไดให
ความเอาใจใสและสนใจเปนอยางมาก ในการกระทํากิจกรรมใดๆ ก็ตามการกระทํากิจกรรมนั้นๆ จะครบวงจร
ไมไดหากไมมีการทดสอบเพื่อที่จะทราบผลที่ไดกระทําแลวทั้งหมดนั้นวาไดบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงค
หรือไม เพียงใด หากการกระทํานั้นมีจุดบกพรองในแงของการบริหารและการดําเนินงานในโครงการ ผูมีหนาที่
เกี่ยวของก็จะไดหาแนวทางในการแกปญหานั้น ขณะเดียวกันในแงของการคนพบจากการทดสอบหากพบวา เด็ก
มีความบกพรองในองคประกอบใดองคประกอบหนึ่งของสมรรถภาพทางกาย ไมวาจะเปนความแข็งแรงของ
กลามเนื้อ ความอดทนของกลามเนื้อ ความคลองแคลววองไว ความออนตัว การทรงตัว ความเร็ว หรือความ
อดทนของระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ ครูผูสอนหรือบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวของก็จะตองศึกษาคนควาหา
วิธีการและรูปแบบในการชวยแกปญหาและขอบกพรองนั้นๆ จะเห็นไดวาการทดสอบสมรรถภาพทางกายนั้น มี
ความสําคัญและมีความจําเปนมากที่จะตองนําไปปฏิบัติเพื่อใหไดผลที่สามารถสรุปถึงระดับของพัฒนาการ
ทางดานรางกายและระดับพัฒนาการทางดานความสามารถทางทักษะของเด็กได

889

การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 6

ดวยความจําเปนของสมรรถภาพทางกายและการที่ตองการทราบระดับของสมรรถภาพทางกายนั้น
จําเปนตองใชแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายเปนเครื่องมือในการทดสอบเพื่อใหนักเรียนไดแสดงสมรรถภาพ
ทางกายของตนเองออกมา และผูทดสอบสมรรถภาพทางกายตองคํานึงถึงการเลือกใชแบบทดสอบและคุณภาพ
ของแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายเปนอยางยิ่ง ซึ่งสุพิตร สมาหิโต และคณะ (2549) กลาววา แบบทดสอบที่
นํามาใชจะตองมีความแมนตรง มีความเชื่อมั่น ที่สําคัญจะตองมีความเหมาะสมและปลอดภัยตอผูเขารับการ
ทดสอบ ดั ง นั้ น ผู วิ จั ย จึ ง ได ส ร า งแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายสํ า หรั บ นั ก เรี ย นระดั บ ก อ นประถมศึ ก ษา
อายุ 4-6 ป เพื่อใชทดสอบสมรรถภาพทางกายตอไป

อุปกรณและวิธีการ
การวิจัยเพื่อสรางแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายสําหรับนักเรียนระดับกอนประถมศึกษา อายุ 4-6 ป
ในครั้งนี้ ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในปการศึกษา 2551
ระดับกอนประถมศึกษา อายุ 4-6 จํานวนทั้งสิ้น 1,500 คน กลุมตัวอยางไดมาโดยการสุมแบบหลายขั้นตอน
(Multistage Random Sampling) โดยในขั้นตอนที่ 1 ผูวิจัยทําการแบงกลุมตัวอยางออกเปน 5 ภูมิภาค
ประกอบดวย ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต โดยในแตละภูมิภาค
ผูวิจัยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางภูมิภาคละ 300 คน ขั้นตอนที่ 2 ผูวิจัยทําการสุมกลุมตัวอยางจังหวัดใน
ภูมิภาคตางๆ ภูมิภาคละ 1 จังหวัด โดยการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) ขั้นตอนที่ 3 ผูวิจัยทํา
การสุมกลุมตัวอยางโรงเรียน โดยการสุมกลุมตัวอยางโรงเรียนแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling)
ซึ่งเจาะจงโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยางตองประกอบดวยโรงเรียนในเขตเทศบาล และโรงเรียนนอกเขตเทศบาล
ขั้นตอนที่ 4 ผูวิจัยทําการสุมกลุมตัวอยางนักเรียนจากโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยางโดยการสุมเปนกลุม (Cluster
Sampling) ดวยการสุมหองเรียน ไดกลุมตัวอยางนักเรียนจากหองเรียนที่ไดรับการสุมจังหวัดละ 300 คน
ประกอบดวยนักเรียนชายและนักเรียนหญิงที่มีอายุ 4 ป 5 ป และ 6 ป จํานวน 3 ระดับอายุๆ ละ 100 คน (ชาย
50 คน หญิง 50 คน)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายที่ผูวิจัยสรางขึ้น 5 รายการทดสอบ
ประกอบดวย การนั่งแยกเทากมตัวไปขางหนา การเดินบนคานทรงตัว การวิ่งเก็บของและออมหลัก การจับลูก
ตะกรอ และการนั่งทุมบอลสองมือเหนือศีรษะ
ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ
ในการวิจัยการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการสรางเครื่องมือโดยพิจารณาถึงความเที่ยงตรง (Validity) และ
ความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบ โดยมีขั้นตอนการสรางเครื่องมือดังนี้
1. ผูวิจัยศึกษาเอกสาร ทฤษฎี ที่เกี่ยวของกับสมรรถภาพทางกาย การสรางแบบทดสอบ
พัฒนาการของนักเรียนระดับกอนประถมศึกษา และงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ
2.
จากข อ มู ล เอกสาร ทฤษฎี และงานวิ จัย ที่ เ กี่ย วขอ ง ผูวิ จั ย ได นํ า มาสรา งกรอบแนวคิ ด
และแนวทางในการสรางแบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย ไดแก มีองคประกอบสมรรถภาพทางกายองคประกอบ
ใดที่มีความจําเปนหรือมีความสําคัญที่ควรทําการทดสอบสําหรับนักเรียนระดับกอนประถมศึกษา อายุ 4-6 ป
มีคุณลักษณะใดที่แสดงใหเห็นวาการปฏิบัติน้นั บงบอกถึงคุณลักษณะขององคประกอบของสมรรถภาพทางกาย
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3. ผูวิจัยเชิญผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5 ทาน พิจารณาองคประกอบของสมรรถภาพทางกายที่มี
ความสําคัญที่ควรทดสอบ โดยจากการพิจารณาของผูทรงคุณวุฒิมีความเห็นรวมกันถึงองคประกอบสมรรถภาพ
ทางกายที่ควรทําการทดสอบใหแกนักเรียนระดับกอนประถมศึกษา อายุ 4-6 ป มี 6 องคประกอบ ประกอบดวย
ความอ อ นตั ว หรื อ ความยื ด หยุ น (Flexibility) การทรงตั ว (Balance) ความคล อ งแคล ว ว อ งไว (Agility)
การประสานสัมพันธ (Coordination) พลัง (Power) และองคประกอบของรางกาย (Body Composition)
4. ผูวิจัยนําองคประกอบที่ผูทรงคุณวุฒิรวมกันพิจารณา มาสรางแบบทดสอบรายการตางๆ ให
สอดคลองกับองคประกอบสมรรถภาพทางกายทั้ง 6 รายการ ประกอบดวย
4.1. การนั่งแยกเทากมตัวไปขางหนา เพื่อวัดความออนตัวหรือความยืดหยุนของกลามเนื้อ เอ็น
และขอตอบริเวณตนขาดานหลังและหลังสวนลาง
4.2. การเดินบนคานทรงตัว เพื่อวัดการทรงตัวในขณะเคลื่อนที่
4.3. การวิ่งเก็บของและออมหลัก เพื่อวัดความคลองแคลววองไวโดยการเคลื่อนที่
4.4. การจับลูกตะกรอ เพื่อวัดการประสานสัมพันธระหวางตา เทา และมือ
4.5. การนั่งทุมบอลสองมือเหนือศีรษะ เพื่อวัดพลังของกลามเนื้อแขนและไหล
4.6. ในสวนขององคประกอบของรางกาย (Body Composition) ผูทรงคุณวุฒิรวมกันพิจารณา
วาควรใชวิธีการหาดัชนีมวลกาย ดังนั้นผูวิจัยจึงไมไดดําเนินการสรางรายการทดสอบเพื่อวัดสวนประกอบของ
รางกาย จึงมีเพียง 5 รายการทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้น
5. ผูวิจัยหาความเที่ยงตรงของรายการทดสอบแตละรายการ โดยใชวิธีการหาความตรงเชิง
โครงสราง (Construct Validity) และความตรงตามสภาพ (Concurrence Validity)
6. ผูวิจัยหาความเชื่อถือไดของรายการทดสอบแตละรายการ ดวยวิธีการทดสอบซ้ํา (Test-Retest)
7. ผูวิจัยจัดทําคูมือการใชและระเบียบการใหคะแนนการทดสอบสมรรถภาพทางกายสําหรับ
นักเรียนระดับกอนประถมศึกษา อายุ 4-6 ป ไปใชตอไป
การวิเคราะหขอมูล
การวิจัยเพื่อสรางแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายสําหรับนักเรียนระดับกอนประถมศึกษา อายุ
4-6 ป ครั้งนี้ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้
1. หาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธดวยวิธีการของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation
Coefficient) เพื่อหาความเที่ยงตรงตามสภาพ (Concurrent Validity) โดยผูวิจัยนําแบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้น
5 รายการ กับแบบทดสอบที่วัดองคประกอบสมรรถภาพทางกาย และวัดในคุณลักษณะเดียวกันกับแบบทดสอบ
ที่ผูวิจัยสรางขึ้นมาหาคาสัมประสิทธิ์สัมพันธกัน
2. หาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธดวยวิธีการของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation
Coefficient) เพื่ อ หาความเชื่ อ มั่ น ของแบบทดสอบด ว ยวิ ธี ก ารทดสอบซ้ํ า (Test-Retest) ซึ่ ง ผู วิ จั ย นํ า ผลการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกายครั้งที่ 1 แลวเวนระยะหางกัน 3 วัน จึงทําการทดสอบซ้ําเปนครั้งที่ 2 นําผลการ
ทดสอบครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 มาหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธความเชื่อถือได
3. ผูวิจัยนําผลการวิเคราะหขอมูลมาเสนอเปนตารางและความเรียง

891

การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 6

ผลการวิจัยและวิจารณผล
1. ความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบทดสอบ
1.1. การหาความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง (Construct Validity) ในการสรางแบบทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายในรายการตางๆ 5 รายการ ผูวิจัยไดศึกษานิยามความหมายตามทฤษฎีและทําการสรางแบบทดสอบ
รายการตางๆ ตามนิยามความหมายทฤษฎี ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงความหมายตามนิยามทฤษฎี และรายการทดสอบสมรรถภาพทางกายที่สรางขึ้นตามความ
ตรงเชิงโครงสรางทางทฤษฎี
นิยามความหมาย
ความออนตัว หมายถึง ความสามารถในการเคลื่อนไหวของ
รางกายที่ขอตอตางๆ ทําใหมกี ารเคลื่อนไหวไดเปนชวงกวาง ซึ่ง
อาจจะเปนขอตอใดขอตอหนึง่ หรือหลายขอตอรวมกันก็ได ดัชนี
ที่วัดความออนตัวจึงเปนมุมมากที่สุดที่ขอตอนั้นเคลื่อน ไหวได
หรือระยะทางที่สวนของรางกายเคลื่อนที่ไปไดมากที่สุด

การทรงตัว หมายถึง ความสามารถในการที่จะรักษาสมดุล
ของรางกายใหอยูในทาที่ตองการได ซึ่งอาจจะเปนทาที่ไมมีการ
เคลื่ อ นที่ (static
balance) หรื อ เป น ท า ที่ มี ก ารเคลื่ อ นที่
(dynamic balance) ก็ได

ความคลองแคลววองไว หมายถึง ความสามารถในการ
เปลี่ยนทาทางหรือทิศทางการเคลื่อนไหวไดอยางรวดเร็ว ดัชนีที่
จะวัดความคลองแคลววองไวอาจจะเปนเวลาที่ใชในการเปลี่ยน
ทิศทางการเคลื่อนไหวแตละครั้งหรือการเคลื่อนที่ซึ่งตองมีการ
เปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนไหวหลายครั้ง
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รายการทดสอบที่สรางขึ้นตามความตรง
เชิงโครงสรางทางทฤษฎี
จากนิ ย ามความหมายผู วิ จั ย ได ส ร า ง
รายการทดสอบนั่งแยกเทากมตัวไปขางหนา
เพื่ อ วั ด ความอ อ นตั ว ของกล า มเนื้ อ หลั ง
สวนลางและตนขาดานหลัง วัดความยืดหยุน
ของเอ็นและขอตอบริเวณสะโพก ซึ่งเปนสวน
ที่ชวยใหเกิดมุมหรือระยะทางในการกมตัวไป
ขางหนา
จากนิ ย ามความหมายผู วิ จั ย ได ส ร า ง
รายการทดสอบเดินบนคานทรงตัว ทั้งนี้เปน
การวั ด การทรงตั ว แบบเคลื่ อ นที่ ซึ่ ง ใน
ชีวิตประจําวันการรักษาสมดุลหรือการทรงตัว
จะเปนการการรักษาสมดุลหรือการทรงตัวใน
ขณะที่มีการเคลื่อนที่เปนสวนมาก
จากนิ ย ามความหมายผู วิ จั ย ได ส ร า ง
รายการทดสอบวิ่งเก็บของและออมหลัก ทั้งนี้
รู ป แบบการทดสอบเป น การเปลี่ ย นท า ทาง
และทิ ศ ทางการเคลื่ อ นไหว เนื่ อ งจากผู
ทดสอบตองมีการเปลี่ยนทาทางจากการยืน
เปนกมตัวเก็บของ และมีการเปลี่ยนทิศทาง
ในการวิ่งโดยเปนการวิ่งแบบออมหลัก
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ตารางที่ 1 (ตอ)
รายการทดสอบที่สรางขึ้นตามความตรง
เชิงโครงสรางทางทฤษฎี

นิยามความหมาย

การประสานสัมพันธ หมายถึง ความสัมพันธระหวางการ จากนิ ย ามความหมายผู วิ จั ย ได ส ร า ง
ทํางานของระบบประสาทและระบบกลามเนื้อในการที่จะปฏิบัติ รายการทดสอบการจับลูกตะกรอ ซึ่งเปนการ
กิจกรรมทางกลไกที่สลับซับซอนในเวลาเดียวกันอยางราบรื่น วัด การประสานสัม พั นธ ร ะหว า งการทํ า งาน
และแมนยํา
ของระบบประสาทและกลามเนื้อตา เทา และ
มือ เนื่องจากการทดสอบผูทดสอบจะตองทํา
การเหยียบไมกระดกเพื่อใหลูกตะกรอลอยขึ้น
และผูรับการทดสอบจะทําการจับลูกตะกรอ
ใหไดตามระเบียบการทดสอบที่กําหนดไว
การวัด พลังของกลามเนื้ อ หมายถึ ง ความสามารถของ
จากนิ ย ามความหมายผู วิ จั ย ได ส ร า ง
กลามเนื้อในการทํางานโดยการออกแรงสูงสุดในชวงเวลาที่สั้น รายการทดสอบการนั่งทุมบอลสองมือเหนือ
ที่สุด ซึ่งจะตองมีความแข็งแรงของกลามเนื้อและความเร็วเปน ศีรษะ ซึ่งวัดพลังของกลามเนื้อแขนและไหล
องคประกอบหลัก
ที่ตองอาศัยความแข็งแรงรวมถึงความเร็วใน
การออกแรงของกลามเนื้อแขนและไหล
1.2. การหาความเที่ยงตรงตามสภาพ (Concurrent Validity) ของแบบทดสอบ หลังจากการหาความ
ตรงเชิงโครงสรางแลวผูวิจัยไดนําแบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้นมาตรวจสอบความตรงตามสภาพอีกครั้ง โดยผูวิจัย
แปลงคะแนนที่ไดจากการทดสอบดวยแบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้นใหเปนคะแนนมาตรฐาน แลวนําคะแนน
มาตรฐาน ไปหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธกับคะแนนมาตรฐานของแบบทดสอบที่วัดคุณลักษณะเดียวกันกับ
แบบทดสอบที่ ผูวิ จัย สร า งขึ้น ด ว ยวิธี การหาค าสั ม ประสิท ธิ์สหสั มพั นธ ของเพีย รสั น จํานวน 4
รายการ
ประกอบดวย การนั่งแยกเทากมตัวไปขางหนา การเดินบนคานทรงตัว การวิ่งเก็บของและออมหลัก การจับลูก
ตะกรอ สวนรายการทดสอบการนั่งทุมบอลสองมือเหนือศีรษะไมมีแบบทดสอบที่วัดคุณลักษณะเดียวกันกับ
แบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้น จึงใชวิธีการหาความตรงเชิงโครงสรางเพียงอยางเดียว ดังรายละเอียดในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธความเที่ยงตรงของแบบทดสอบ
ความตรงตามสภาพ
ระดับความมี
คุณภาพของ
(r)
นัยสําคัญทางสถิติ
ความตรง
1. การนั่งแยกเทากมตัวไปขางหนา
.80
.00*
สูงมาก
2. การเดินบนคานทรงตัว
.75
.00*
สูง
3. การวิ่งเก็บของและออมหลัก
.78
.00*
สูง
4. การจับลูกตะกรอ
.70
.01*
สูง
5. การนั่งทุมบอลสองมือเหนือศีรษะ
ความตรงเชิงโครงสราง
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
รายการทดสอบ
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2. ความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบ
การหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบแตละรายการทดสอบ ผูวิจัยใชวิธีการหาความเชื่อมั่นดวยวิธีการ
ทดสอบซ้ํา (Test-Retest) ไดคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธความเชื่อมั่น ดังรายละเอียดในตารางที่ 3
รายการทดสอบ
1. การนั่งแยกเทากมตัวไปขางหนา
2. การเดินบนคานทรงตัว
3. การวิ่งเก็บของและออมหลัก
4. การจับลูกตะกรอ
5. การนั่งทุมบอลสองมือเหนือศีรษะ
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ความเชื่อมัน่
(r)
.90
.84
.80
.89
.79

ระดับความมี
นัยสําคัญทางสถิติ
.00*
.00*
.00*
.00*
.00*

คุณภาพของ
ความเชื่อมัน่
สูงมาก
สูง
สูง
สูง
ยอมรับ

วิจารณผลการวิจัย
การวิจัยเพื่อสรางแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายสําหรับนักเรียนระดับกอนประถมศึกษา อายุ 4-6 ป
ผูวิจัยมีขอวิจารณดังนี้
1. ความเที่ยงตรงของแบบทดสอบ ถือไดวาเปนสิ่งสําคัญที่สงผลตอคุณภาพของแบบทดสอบ ดังที่
ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ (2539) กลาววา แบบทดสอบทุกฉบับจะตองมีคุณภาพดานความเที่ยงตรงจึง
จะเชื่อไดวาเปนแบบทดสอบที่ดีและผลที่ไดจากการวัดจะถูกตองตรงตามที่ตองการ ดังนั้นจาการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัย
ไดใหความสําคัญกับความเที่ยงตรงเปนอยางยิ่ง จึงไดทําการวิเคราะหเพื่อหาความตรง 2 วิธี คือการหาความตรง
เชิงโครงสราง และการหาความตรงตามสภาพ อยางไรก็ตามจะพบวาในรายการทดสอบนั่งทุมบอลสองมือเหนือ
ศีรษะ ไมสามารถหาความตรงตามสภาพได เนื่องจากการศึกษาไมพบวามีรายการทดสอบที่วัดพลังกลามเนื้อ
แขนและไหลในเด็กระดับกอนประถมศึกษา จึงไมไดหาความตรงตามสภาพ อยางไรก็ตามผูวิจัยไดมีการหา
ความตรงตามโครงสราง ในสวนของคุณภาพของความตรงตามสภาพจะพบวา รายการทดสอบ 4 รายการ
มีคุณภาพความตรงสูงมากในรายการนั่งแยกเทากมตัวไปขางหนา สวนรายการทดสอบเดินบนคานทรงตัว
การวิ่งเก็บของและออมหลัก การจับลูกตะกรอ คุณภาพความตรงอยูในระดับสูง ดังที่ Kirkendall และคณะ
(1987) กลาววา แบบทดสอบที่มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธความเที่ยงตรง 0.70-0.79 ถือวามีความตรงสูง และ
หากมีคาระหวาง 0.80-1.00 ถือวามีความตรงสูงมาก ดังนั้นจึงกลาวไดวาแบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีคุณภาพ
ความตรงสูงถึงสูงมาก
2. ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ ผูวิจัยใชวิธีการทดสอบซ้ํา (Test-Retest) โดยทําการทดสอบครั้งที่ 1
แลวเวนระยะหางกัน 3 วัน จึงทําการทดสอบครั้งที่ 2 โดยผลจากการวิจัยพบวา แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ในรายการนั่งแยกเทากมตัวไปขางหนา มีความเชื่อมั่นสูงมาก รายการเดินบนคานทรงตัว การวิ่งเก็บของและออม
หลัก การจับลูกตะกรอ มีคาความเชื่อมั่นสูง สวนรายการทดสอบนั่งทุมบอลสองมือเหนือศีรษะ อยูระดับยอมรับ
ดังที่ Kirkendall และคณะ (1987) กลาววา แบบทดสอบที่มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธความเชื่อมั่นไววา
แบบทดสอบที่มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธความเชื่อมั่นระหวาง 0.60-0.79 ถือวาแบบทดสอบมีความเชื่อมั่นใน
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ระดับยอมรับได หากมีคาระหวาง 0.80-0.89 ถือวาแบบทดสอบมีความเชื่อมั่นในระดับสูง และหากมีคาระหวาง
0.90-1.00 ถือวาแบบทดสอบมีความเชื่อมั่นในระดับสูงมาก ดังนั้นจึงกลาวไดวาแบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้นมี
ความเชื่อมั่นสามารถนําไปใชได

สรุปผลการวิจัย
จากการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายสําหรับนักเรียนระดับ
กอนประถมศึกษา อายุ 4-6 ป พบวา แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายที่ผูวิจัยสรางขึ้น ประกอบดวย การนั่งแยก
เทากมตัวไปขางหนา การเดินบนคานทรงตัว การวิ่งเก็บของและออมหลัก การรับลูกตะกรอ การนั่งทุมบอล
แบบทดสอบในแตละรายการมีความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางและความตรงตามสภาพอยูในระดับสูงถึงสูงมาก
สวนความเชื่อมั่นของแบบทดสอบแตละรายการมีความเชื่อมั่นในระดับยอมรับถึงสูงมาก ดังนั้นจึงสรุปไดวา
แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายสําหรับนักเรียนระดับกอนประถมศึกษา อายุ 4-6 ป ที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีคุณภาพ
สามารถนําไปใชทดสอบสมรรถภาพทางกายได
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