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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธกับสุขภาพของเด็กและเยาวชนในสถาน
พินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน  จังหวัดนครปฐม ระยะเวลา 3 เดือนตั้งแตเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน              
พ.ศ. 2553 กลุมประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนเด็กสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน จังหวัดนครปฐม 
จํานวนทั้งสิ้น 101 คน ประกอบดวยเพศชาย 96 คนและเพศหญิง 5 คน  

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธกับสุขภาพจํานวน 5 รายการ 
คือ วัดความหนาของไขมันใตผิวหนัง (%ไขมัน) นั่งงอตัวไปขางหนา ลุก-นั่ง (1 นาที) ดันพื้น (30 วินาที) และกาวขึ้น
ลงกลอง (Harvard Step Test)   พิจารณาประเมินความเหมาะสมของแบบทดสอบใหสอดคลองกับลักษณะของ
กลุมประชากรและสถานที่ในการเก็บขอมูล และวิเคราะหขอมูลโดยใชการหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
คารอยละ 

ผลการวิจัย 
สมรรถภาพทางกายของเด็กและเยาวชนเพศชายเมื่อเทียบกับเกณฑ  รายการกาวขึ้นลงกลอง (Harvard 

Step Test)   อยูในเกณฑดีเยี่ยม รายการสวนประกอบของรางกาย (%ไขมัน) อยูในระดับสมสวน รายการลุก-นั่ง  
(1 นาที) และการดันพื้น(30 วินาที) อยูในเกณฑปานกลาง รายการนั่งงอตัวไปขางหนาอยูในเกณฑต่ํามาก 
สมรรถภาพทางกายของเด็กและเยาวชนเพศหญิงเมื่อเทียบกับเกณฑ รายการนั่งงอตัวไปขางหนาอยูในเกณฑด ี
รายการลุก-นั่ง (1 นาที) และรายการกาวขึ้นลงกลอง (Harvard Step Test) อยูในเกณฑปานกลาง รายการดันพื้น 
(30 วินาที) อยูในเกณฑต่ํา รายการสวนประกอบในรางกาย (% ไขมัน) อยูในระดับคอนขางอวน   
 
คําสําคัญ :  สมรรถภาพทางกาย  สุขภาพของเด็กและเยาวชน 

 
Abstract 

The purpose of this research was to study on health – related physical fitness of department of 
Youth Observation and Protection, Nakhonpathom Province during July - December 2010. The 
population was 101 youths with including 96 males and 5 females.  

                                                 
1 ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ.นครปฐม 73140 
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The instrument of this study was the health related physical fitness test, with consisted of 5 

items: body composition (percentage of fat), sit and reach, modified sit – up (1 minute), push up (30 
seconds) and Harvard Step Test. The data were analyzed by using mean, standard deviation and 
percentage.  

The results show that; the physical fitness of male youth comparing with standard as following:  
Harvard Step Test was excellent, body composition was well-built, sit and reach and push up were 
average and modified sit – up was under average. The physical fitness of female youth comparing with 
standard as following:  modified sit-up was good, sit and reach and Harvard Step Test were average 
and, push up was under average and body composition was plump. 
 
Keywords : physical fitness, health of youth 
E-mail : fedutrk@ku.ac.th, tharin5@hotmail.com 
 

คํานํา 
ในปจจุบันเปนที่ทราบกันดีอยูแลววา  “การออกกําลังกาย” เปนสวนสําคัญที่จะทําใหรางกายมนุษยมีการ

พัฒนาการดานการเจริญเติบโตมีสุขภาพรางกายที่สมบูรณแข็งแรง “สมรรถภาพทางกาย” ก็เชนกันเปนสิ่งสําคัญ
สําหรับการดํารงชีวิต ผูที่มีสมรรถภาพทางกายที่ดี จะมีการเจริญเติบโตไดสมวัย อวัยวะทุกสวนมีความแข็งแรง
ทนทาน ซึ่งจะทําใหเราสามารถดําเนินกิจกรรมในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการมีสมรรถภาพที่ด ี
ก็จะทําใหเราสุขภาพดีและทําใหอายุยืนยาว 

การมีสมรรถภาพทางกายที่ดี จะมีการเจริญเติบโตไดสมวัย  และยังมีเด็กและเยาวชนกลุมหนึ่งในสถาน
พินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนที่ยังขาดโอกาสนี้ ผูวิจัยไดเล็งเห็นความสําคัญของปญหานี้จึงไดทําการศึกษา
ทําการศึกษาสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธกับสุขภาพของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุมครองเด็กและ
เยาวชน 

  
อุปกรณวิธีการ 

กลุมประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธกับสุขภาพของเด็ก
และเยาวชนของสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน  จังหวัดนครปฐม ซึ่งประกอบไปดวยเด็กและเยาวชน 
จํานวนทั้งสิ้น 101 คน ประกอบดวยเพศชาย 96 คนและเพศหญิง 5 คน ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย 3 เดือน
ตั้งแตเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2553 

ผูวิจัยไดทําการวิจัยโดยทําการคัดเลือกแบบทดสอบที่เหมาะสมกับสถานที่ทําการวิจัย  
ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปญหาการวิจัย และประสานงานผูเกี่ยวของ 
ระยะที่ 2 สัมภาษณบุคลากรในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 
ระยะที่ 3 ดําเนินการเก็บขอมูล วิเคราะหผล และสรุปผลการทดลอง 
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ในการวิจัยครั้งนีใ้ชแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธกับสุขภาพ จํานวน  5  รายการ  ดังนี ้
1. วัดความหนาของไขมันใตผิวหนัง (Skinfold Thickness)   

เพื่อประเมินองคประกอบของรางกายในสวนของปริมาณไขมัน  ทีส่ะสมในรางกาย 
2. ลุก-นั่ง 60 วินาท ี (Sit-Ups 60 Seconds)   

เพื่อวัดความแข็งแรง และความอดทนของกลามเนื้อทอง 
3. ดันพื้น 30 วินาท ี (Push-Ups 30 Seconds)   

เพื่อวัดความแข็งแรง และความอดทนของกลามเนื้อแขน และกลามเนื้อสวนบนของรางกาย 
4. นั่งงอตัวไปขางหนา  (Sit and Reach)   

เพื่อวัดความออนตัวของกลามเนื้อหลัง และตนขาดานหลัง 
5. กาวขึ้นลงกลอง (Harvard Step Test) 

เพื่อวัดความอดทนของระบบหายใจ และระบบไหลเวียนโลหิต 
 

ผลการทดลองและวิจารณ 
ตารางที่ 1 

สรุปผลการทดสอบเปอรเซ็นไขมันใตผิวหนังของเด็กและเยาวชนเพศชายเมื่อเทียบกับเกณฑแลวมีความ
เหมาะสมของรางกายสมสวน  เด็กและเยาวชนเพศหญิงเมื่อเทียบกับเกณฑ อยูในระดับคอนขางอวน   

 
สรุปผลการทดสอบเปอรเซ็นไขมันใตผิวหนัง 

เพศ อวน คอนขางอวน สมสวน 
คอนขาง
ผอม ผอม รวม 

ชาย 3 12 51 30 0 96 
หญิง 1 2 1 1 0 5 

รวม 101 
 
ตารางที่ 2 

สรุปผลการทดสอบลุก - นั่ง 60 วินาทีของเด็กและเยาวชนเพศชายและหญิงเมื่อเทียบกับเกณฑแลวมีความ
แข็งแรง และความอดทนของกลามเนื้อทองอยูในระดับปานกลาง    
 

สรุปผลการทดสอบลุก - นั่ง 60 วินาท ี
เพศ ดีมาก ด ี ปานกลาง ต่ํา ต่ํามาก รวม 
ชาย 1 9 65 19 2 96 
หญิง 0 0 3 2 0 5 

รวม 101 
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ตารางที่ 3 
สรุปผลการทดสอบดันพื้น 30 วินาทีของเด็กและเยาวชนเพศชายเมื่อเทียบกับเกณฑแลวมีความแข็งแรง 

และความอดทนของกลามเนื้อแขน และกลามเนื้อสวนบนของรางกายอยูในระดับปานกลาง  เด็กและเยาวชนเพศ
หญิงอยูในระดับต่ํา 
 

สรุปผลการทดสอบดันพื้น 30 วินาที 
เพศ ดีมาก ด ี ปานกลาง ต่ํา ต่ํามาก รวม 
ชาย 0 16 47 30 3 96 
หญิง 0 0 2 3 0 5 

รวม 101 
 
ตารางที่ 4 

สรุปผลการทดสอบนั่งงอตัวไปขางหนาของเด็กและเยาวชนเพศชายเมื่อเทียบกับเกณฑแลวมีวัดความออน
ตัวของกลามเนื้อหลัง และตนขาดานหลังอยูในระดับต่ํามาก  เด็กและเยาวชนเพศหญงิอยูในระดับด ี 
 

สรุปผลการทดสอบนั่งงอตัวไปขางหนา 
เพศ ดีมาก ด ี ปานกลาง ต่ํา ต่ํามาก รวม 
ชาย 17 15 19 18 27 96 
หญิง 0 2 1 0 2 5 

รวม 101 
 
ตารางที่ 5 

 สรุปผลการทดสอบกาวขึ้น- ลงกลอง (Harvard Step Test)   ของเด็กและเยาวชนเพศชายเมื่อ
เทียบกับเกณฑแลวมีวัดความอดทนของระบบหายใจ และระบบไหลเวียนโลหิตอยูในระดับดีเยี่ยม เด็กและเยาวชน
เพศหญิงอยูในระดับปานกลาง 
 

สรุปผลการทดสอบกาวขึ้น- ลงกลอง 
เพศ ดีเยี่ยม ด ี ปานกลาง ออน ออนมาก รวม 
ชาย 63 27 6 0 0 96 
หญิง 0 0 4 1 0 5 
รวม  63 27  10  1  0  101 
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สรุปผลและเสนอแนะ 
สมรรถภาพทางกายของเด็กและเยาวชนเพศชายเมื่อเทียบกับเกณฑ  รายการกาวขึ้นลงกลอง (Harvard 

Step Test)   อยูในเกณฑดีเยี่ยม รายการสวนประกอบของรางกาย (%ไขมัน) อยูในระดับสมสวน รายการลุก-นั่ง (1 
นาที) และการดันพื้น (30 วินาที) อยูในเกณฑปานกลาง รายการนั่งงอตัวไปขางหนาอยูในเกณฑต่ํามาก 
สมรรถภาพทางกายของเด็กและเยาวชนเพศหญิงเมื่อเทียบกับเกณฑ รายการนั่งงอตัวไปขางหนาอยูในเกณฑด ี
รายการลุก-นั่ง (1 นาที) และรายการกาวขึ้นลงกลอง (Harvard Step Test) อยูในเกณฑปานกลาง รายการดันพื้น 
(30 วินาที) อยูในเกณฑต่ํา รายการสวนประกอบในรางกาย (% ไขมัน) อยูในระดับคอนขางอวน   
 
ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

1. สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนควรจัดการกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชากิจกรรมพลศึกษา  
ใหเด็กและเยาวชนไดทราบและตระหนักถึงหลักการออกกําลังกายเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย 

2. สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนควรกระตุนใหเด็กและเยาวชนมีนิสัยรักการเลนกีฬา   
ประชาสัมพันธใหเห็นคุณคาประโยชนของการออกกําลังกาย 

3. ควรจัดใหมีการทดสอบสมรรถภาพทางกายสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธกับสุขภาพของเด็กและเยาวชน
ของสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

 
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรศึกษาสมรรถภาพทางกายของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน ทุกจังหวัด
หรือทุกภูมิภาค 

2.   ควรสรางเกณฑสมรรถภาพทางกายของสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธกับสขุภาพของเด็กและเยาวชนของ
สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 
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