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บทคัดย่อ 

การวิจยัครัง้นีมี้จดุประสงค์เพ่ือศกึษาสมรรถภาพทางกาย และสร้างเกณฑ์มาตรฐาน (Norms) สมรรถภาพ

ทางกายของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 โรงเรียนเทศบาลบ้านคหูาสวรรค์ จงัหวดัพทัลงุ ประชากรเป็นนกัเรียน

ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 โรงเรียนเทศบาลบ้านคหูาสวรรค์ จงัหวดัพทัลงุ ปีการศกึษา 2553 จํานวน 469 คน เป็น

นกัเรียนชาย 242 คน และนักเรียนหญิง 277 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

จํานวน 6 รายการ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสร้างเกณฑ์มาตรฐาน

สมรรถภาพทางกาย ผลการวิจยัปรากฏวา่ 

 1. ผลการศกึษาสมรรถภาพทางกายของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 โรงเรียนเทศบาลบ้านคหูาสวรรค์ 

จงัหวดัพทัลงุ พบวา่ 

 นักเรียนชายชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 โรงเรียนเทศบาลบ้านคหูาสวรรค์ มีคา่เฉลี่ยของการว่ิงเร็ว 50 เมตร 

เท่ากบั 9.66 วินาที มีคา่เฉลี่ยของการยืนกระโดดไกล เท่ากบั 148.46 เซนติเมตร มีคา่เฉลี่ยของการลกุ-นัง่ 30 วินาที 

เท่ากับ 19.50 ครัง้ต่อ 30 วินาที มีค่าเฉลี่ยของการว่ิงเก็บของ เท่ากับ 12.04 วินาที มีค่าเฉลี่ยของความอ่อนตวั 

เท่ากบั 6.40 เซนติเมตร และมีคา่เฉลี่ยของการว่ิงระยะไกล 600 เมตร เท่ากบั 2.76 นาที 

 นักเรียนหญิงชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ มีค่าเฉลี่ยของการว่ิงเร็ว 50 

เมตร เท่ากบั 11.47 วินาที มีค่าเฉลี่ยของการยืนกระโดดไกล เท่ากบั 140.35 เซนติเมตร มีค่าเฉลี่ยของการลกุ-นัง่ 

30 วินาที เท่ากบั 16.32 ครัง้ต่อ 30 วินาที มีค่าเฉลี่ยของการว่ิงเก็บของ เท่ากบั 12.69 วินาที  มีค่าเฉลี่ยของความ

ออ่นตวั เท่ากบั 6.79 เซนติเมตร และมีคา่เฉลี่ยของการว่ิงระยะไกล 600 เมตร เท่ากบั 3.08 นาที 

 2. เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหา

สวรรค์ จงัหวดัพทัลงุ มีสมรรถภาพทางกายแต่ละรายการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานในระดบัดีมาก ดี ปานกลาง 

ต่ํา และต่ํามาก ดงันี ้

 นักเรียนชาย พบผลเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายดงันี ้1) วิ่งเร็ว 50 เมตร 8.62 วินาทีลงมา อยู่

ในระดบัดีมาก, 8.63 - 9.14 วินาที อยู่ในระดบัดี, 9.15 –10.18 วินาที อยู่ในระดบัปานกลาง, 10.19 -10.70 วินาที 

อยู่ในระดบัต่ํา, 10.71 วินาทีขึน้ไป อยู่ในระดบัต่ํามาก  2) ยืนกระโดดไกล 170 เซนติเมตรขึน้ไป อยู่ในระดบัดีมาก 

159 – 169 เซนติเมตร อยู่ในระดบัดี, 138 – 158 เซนติเมตร อยู่ในระดบัปานกลาง, 128 – 137 เซนติเมตร  
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อยู่ในระดบัต่ํา, และ 127 เซนติเมตรลงมาอยู่ในระดบัต่ํามาก  3) ลุก – น่ัง 30 วินาที 25 ครัง้ขึน้ไป อยู่ในระดบัดี

มาก 22 – 24 ครัง้ อยู่ในระดบัดี, 18 – 21 ครัง้ อยู่ในระดบัปานกลาง, 14 – 17 ครัง้ อยู่ในระดบัต่ํา, และ 16 ครัง้ 

ลงมาอยู่ในระดบัต่ํามาก  4) วิ่งเก็บของ 10.09 วินาทีลงมา อยู่ในระดบัดีมาก, 10.10–11.49 วินาที อยู่ในระดบัดี,  

11.50-12.55 วินาที อยู่ในระดบัปานกลาง, 12.56-13.09 วินาที อยู่ในระดบัต่ํา, และ 13.10 วินาทีขึน้ไป อยู่ในระดบั

ต่ํามาก  5) ความอ่อนตัว 10.60 เซนติเมตรขึน้ไป อยู่ในระดบัดีมาก, 8.50 – 10.59 เซนติเมตร อยู่ในระดบัดี,  

4.30 – 8.49 เซนติเมตร อยู่ในระดบัปานกลาง, 2.20 – 4.29 เซนติเมตร อยู่ในระดบัต่ํา, และ 2.19 เซนติเมตรลงมา 

อยู่ในระดบัต่ํามาก  6) วิ่งระยะไกล 600 เมตร 1.82 นาทีลงมา อยู่ในระดบัดีมาก, 1.83 – 2.29 นาที อยู่ในระดบัดี,  

2.30 – 3.22 นาที อยู่ในระดบัปานกลาง, 3.23 – 3.69 นาที อยู่ในระดบัต่ํา, และ 3.70 นาทีขึน้ไป อยู่ในระดบั 

ต่ํามาก 

 นักเรียนหญิง พบผลเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายดงันี ้ 1) วิ่งเร็ว 50 เมตร 10.43 วินาทีลงมา 

อยู่ในระดบัดีมาก, 10.44 – 10.94 วินาที อยู่ในระดบัดี, 10.95 –11.96 วินาที อยู่ในระดบัปานกลาง, 11.97 -12.47 

วินาที อยู่ในระดบัต่ํา, 12.48 วินาทีขึน้ไป อยู่ในระดบัต่ํามาก  2) ยืนกระโดดไกล 159 เซนติเมตรขึน้ไป  

อยู่ในระดบัดีมาก, 150 – 158 เซนติเมตร อยู่ในระดบัดี, 131 – 149 เซนติเมตร อยู่ในระดบัปานกลาง, 122 – 130 

เซนติเมตร อยู่ในระดบัต่ํา, และ 121 เซนติเมตรลงมา อยู่ในระดบัต่ํามาก  3) ลุก – น่ัง 30 วินาที 21 ครัง้ขึน้ไป  

อยู่ในระดบัดีมาก, 18 – 20 ครัง้ อยู่ในระดบัดี, 14 – 17 ครัง้ อยู่ในระดบัปานกลาง, 11 – 13 ครัง้ อยู่ในระดบัต่ํา, 

และ 10 ครัง้ลงมา อยู่ในระดบัต่ํามาก  4) วิ่งเก็บของ 11.63 วินาทีลงมา อยู่ในระดบัดีมาก, 11.64–12.15 วินาที 

อยู่ในระดบัดี, 12.16-13.21 วินาที อยู่ในระดบัปานกลาง, 13.22-13.73 วินาที อยู่ในระดบัต่ํา, และ 13.74 วินาที 

ขึน้ไป อยู่ในระดบัต่ํามาก  5) ความอ่อนตัว 11 เซนติเมตรขึน้ไป อยู่ในระดบัดีมาก, 9 – 10 เซนติเมตร อยู่ในระดบั

ดี, 5 – 8 เซนติเมตร อยู่ในระดบัปานกลาง, 3 – 4 เซนติเมตร อยู่ในระดบัต่ํา, และ 2 เซนติเมตรลงมา อยู่ในระดบั 

ต่ํามาก และ 6) วิ่งระยะไกล 600 เมตร 2.09 นาทีลงมา อยู่ในระดบัดีมาก, 2.10 – 2.59 นาที อยู่ในระดบัดี,  

2.60 – 3.53 นาที อยู่ในระดบัปานกลาง, 3.54 – 3.59 นาที อยู่ในระดบัต่ํา, และ 4.00 นาทีขึน้ไป อยู่ในระดบั 

ต่ํามาก 

คาํสาํคัญ: แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย เกณฑ์สมรรถภาพทางกาย นกัเรียน 

 

Abstract 

This research aimed to examine physical fitness and to develop standard norms of the physical 

fitness among Prathom- Sueksa-5 pupils in Baan Kooha Sawan Municipality School in Phatthalung 

Province. The study population was 469 Prathom- Sueksa-5 pupils in Baan Kooha Sawan Municipality 

School in Phatthalung Province in academic year 2010, thus including 242 boy and 277 girl pupils. 

Research instrument was 6-item physical fitness test and data were analyzed in terms of arithmetic 

mean, standard deviation and standard norms of the physical fitness were developed according to 

analysis results. Research findings revealed as follows: 

 1. Among the boy pupils, average test results for 50-meter speed running, long jump, 30-sec. 

sit-up, potato race, flexibility and 600-meter long running were 9.66 seconds, 148.46 centimeters, 19 

times per 30 seconds, 12.04 seconds, 6.40 centimeters and 2.76 seconds respectively. 
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   Among the girl pupils, average test results for 50-meter speed running, long jump, 30-sec. sit-

up, potato race, flexibility and 600-meter long running were 11.47 seconds, 140.35 centimeters, 16.32 

times per 30 seconds, 12.69 seconds, 6.79 centimeters and 3.08 seconds respectively. 

 2. Standard norms of physical fitness for Prathom- Sueksa-5 pupils in Baan Kooha Sawan 

Municipality School in Phatthalung Province according to excellent, good, fair, poor, and very poor 

levels are as follows: 

 Boy Pupils 

 50-meter speed running: 8.62 seconds or shorter is excellent; 8.63 – 9.14 seconds is good; 

9.15 – 10.18 seconds is fair; 10.19 – 10.70 seconds is poor and 10.71 seconds or longer is very poor. 

 Long jump : 170 centimeters or longer is excellent; 159 - 169 centimeters is good; 138 - 158 

centimeters is fair; 128 - 137 centimeters is poor and 127 centimeters or shorter is very poor. 

 Sit - up: 25 times or more is excellent; 22 - 24 times is good; 18 - 21 times is fair; 14 - 17 times is 

poor and 16 times or less is very poor. 

 Potato race : 10.09 seconds or shorter is excellent; 10.10 – 11.49 seconds is good; 11.50 – 

12.55 seconds is fair; 12.56 – 13.09 seconds is poor and 13.10 seconds or longer is very poor. 

 Flexibilit y: 10.60 centimeters or longer is excellent; 8.50 – 10.59 centimeters is good; 4.30 – 

8.49 centimeters is fair; 2.20 – 4.29 centimeters is poor and 2.19 centimeters or shorter is very poor. 

 600-meter long running: 1.82 minutes or shorter is excellent; 1.83 – 2.29 minutes is good; 2.30 – 

3.22 minutes is fair; 3.23 – 3.69 minutes is poor and 3.70 minutes or longer is very poor. 

Girl Pupils 

 50-meter speed running: 10.43 seconds or shorter is excellent; 10.44 – 10.94 seconds is good; 

10.95 – 11.96 seconds is fair; 11.97 – 12.47 seconds is poor and 12.48 seconds or longer is very poor. 

 Long jump : 159 centimeters or longer is excellent; 150 - 158 centimeters is good; 131 - 149 

centimeters is fair; 122 - 130 centimeters is poor and 121 centimeters or shorter is very poor. 

 Sit - up: 21 times or more is excellent; 18 - 20 times is good; 14 - 17 times is fair; 11 - 13 times is 

poor and 10 times or less is very poor. 

 Potato race : 11.63 seconds or shorter is excellent; 11.64 – 12.15 seconds is good; 12.16 – 

13.21 seconds is fair; 13.22 – 13.73 seconds is poor and 13.74 seconds or longer is very poor. 

 Flexibilit y: 11 centimeters or longer is excellent; 9 – 10 centimeters is good; 5 – 8 centimeters is 

fair; 3 – 4 centimeters is poor and 2 centimeters or shorter is very poor. 

 600-meter long running: 2.09 minutes or shorter is excellent; 2.10 – 2.59 minutes is good; 2.60 – 

3.53 minutes is fair; 3.54 – 3.99 minutes is poor and 4.00 minutes or longer is very poor. 

Keywords: Physical Fitness Test,  Physical Fitness norms and Student 
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คาํนํา 

ปัจจุบันได้มีผู้ ให้ความสนใจและเอาใจใส่ในเร่ืองการออกกําลังกายของเด็กกันอย่างมาก โดยได้มี

การศกึษากนัอย่างจริงจังในเร่ืองรูปแบบของการออกกําลงักาย เพ่ือพัฒนาสมรรถภาพทางกายทัง้ท่ีเก่ียวข้องกับ

สขุภาพและเก่ียวข้องกบัทกัษะของเดก็ ได้ศกึษาเก่ียวกบัผลท่ีจะเกิดขึน้หากเด็กได้มีการออกกําลงักายอย่างถูกต้อง

และเหมาะสม ได้ศกึษาถงึโทษของการขาดการออกกําลงักายในเดก็ โดยพบวา่ หากเด็กขาดการออกกําลงักายแล้ว

จะเกิดผลเสียตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้คือ (เจริญทศัน์  จินตนเสรี, 2538) 

1. การเจริญเติบโต เดก็ท่ีขาดการออกกําลงักายกระดกูจะเล็ก เปราะบาง และขยายส่วนด้านความยาวได้

ไม่ดีเท่าท่ีควร เป็นผลทําให้เด็กเจริญเติบโตช้า แคระแกรน และส่งผลให้มีปัญหาเม่ือเข้าสู่วยัสูงอายุ โดยเฉพาะ

ผู้หญิง เน่ืองจากกระดกูจะพรุนและแตกหกัได้ง่าย 

2. รูปร่างทรวดทรง การท่ีกล้ามเนือ้มีความตงึตวัน้อยเน่ืองจากการขาดการออกกําลงักาย จึงทําให้รูปร่าง

ผอมบาง ในเดก็บางคนท่ีรับประทานอาหารมาก แต่ขาดการออกกําลงักาย อาจจะมีไขมนัใต้ผิวหนงัมากทําให้เห็น

ว่าอ้วนใหญ่ แต่จากการท่ีกล้ามเนือ้น้อยและไม่แข็งแรง ทําให้การตงึตวัของกล้ามเนือ้คงรูปในสภาพท่ีถูกต้องนัน้

สญูเสียไป ทําให้มีการเสียทรวดทรงทัง้ในเด็กท่ีผอมและเด็กท่ีอ้วน เช่น ขาโก่ง หรือเข่าชิดกนัเกินไป หลงัโก่ง ศีรษะ

ตกหรือเอียง ตวัเอียง เป็นต้น ซึง่สิ่งตา่ง ๆ เหลา่นีล้้วนแล้วแตเ่ป็นสาเหตขุองการทําให้เดก็มีบคุลิกภาพท่ีไมดี่ทัง้สิน้ 

3. สุขภาพโดยทั่วไป เด็กท่ีขาดการออกกําลังกายเป็นประจําจะอ่อนแอ มีความต้านทานของโรคต่ํา 

เจ็บป่วยง่าย เม่ือเจ็บป่วยแล้วมกัหายช้าและมีโอกาสเป็นโรคแทรกซ้อนได้บ่อย ปัญหาเก่ียวกับสุขภาพนีจ้ะเป็น

ปัญหาติดตอ่ไปจนกระทัง่เป็นผู้ ใหญ่ 

4. สมรรถภาพทางกาย เดก็ท่ีขาดการออกกําลงักายจะมีสมรรถภาพทางกายด้านตา่ง ๆ ต่ํากว่าเด็กท่ีออก

กําลังกายเป็นประจํา เป็นข้อเสียเปรียบในการเรียนกิจกรรมกีฬาและการออกกําลังกาย ย่ิงไปกว่านัน้ การท่ีมี

สมรรถภาพทางกายด้านการประสานงานระหว่างกล้ามเนือ้และระบบประสาทต่ํา จะทําให้ปฏิกิริยาตอบสนองใน

การหลีกเลี่ยงอนัตรายต่ําไปด้วย เดก็จะได้รับอบุติัเหตพุลดัตกหกล้มได้ง่ายและเกิดขึน้บ่อย ๆ 

5. ผลการเรียน มีหลกัฐานแน่ชดัจากการศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนระหว่างเด็กท่ีมีสมรรถภาพทาง

กายสูงกับเด็กท่ีมีสมรรถภาพทางกายต่ํา พบว่า เด็กท่ีมีสมรรถภาพทางกายสูงจะมีผลการเรียนดีกว่าเด็กท่ีมี

สมรรถภาพทางกายต่ํา ดงันัน้การขาดการออกกําลงักายและการเลน่กีฬาในเดก็จงึมีผลเสียไปถงึการเรียนได้ด้วย 

6. ทางสงัคมและจิตใจ เด็กท่ีขาดการออกกําลงักายมกัเก็บตวัและมีเพ่ือนน้อย จิตใจไม่สดช่ืนร่ืนเริง จะมี

นิสยัไมช่อบการออกกําลงักายติดตวัไป และจะได้รับผลเสียของการขาดการออกกําลงักายมากย่ิงขึน้เม่ือเติบโตเป็น

ผู้ ใหญ่ 

ด้วยเหตผุลดงักลา่ว การออกกําลงักายจงึเป็นสิ่งท่ีจําเป็นและมีความสําคญัอย่างย่ิงสําหรับเดก็ โดยเฉพาะ

เดก็ท่ีกําลงัอยู่ในวยัเรียน ซึง่เดก็จะต้องการการออกกําลงักายเช่นเดียวกบัความต้องการอาหาร เพ่ือการเจริญเติบโต

และการมีสขุภาพท่ีสมบรูณ์และแข็งแรง 

การทดสอบสมรรถภาพทางกาย เป็นกระบวนการท่ีมีความสําคญัอีกประการหนึ่ง ซึง่ผู้ ท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวข้อง

ได้ให้ความสนใจกนัเป็นอย่างมาก ในการกระทํากิจกรรมใด ๆ ก็ตาม การกระทํากิจกรรมนัน้ ๆ จะครบวงจรไปไม่ได้

หากไมไ่ด้มีการทดสอบ เพ่ือท่ีจะได้ทราบผลว่าสิ่งท่ีได้กระทําไปแล้วทัง้หมดนัน้ได้บรรลเุป้าหมายหรือวตัถุประสงค์

หรือไม่ เพียงใด หากการกระทํานัน้มีจุดบกพร่องผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องก็จะได้มองหาลู่ทางในการแก้ปัญหานัน้ 

ขณะเดียวกนัในแง่ของข้อค้นพบจากการทดสอบ หากพบว่าเด็กยงัมีความบกพร่องในองค์ประกอบใดองค์ประกอบ
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หนึ่งของสมรรถภาพทางกาย ไม่ว่าจะเป็นด้านความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ ความอดทนของกล้ามเนือ้ ความ

คลอ่งแคลว่วอ่งไว ความออ่นตวั ความเร็ว หรือความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ ครูผู้สอนหรือ

บคุคลอ่ืน ๆ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องจะต้องศกึษาค้นคว้าหาวิธีการและรูปแบบในการช่วยแก้ปัญหาและข้อบกพร่องนัน้ ๆ 

ให้ได้ ดังนัน้การทดสอบสมรรถภาพทางกายจึงมีความสําคัญและมีความจําเป็นมากท่ีจะต้องนําไปปฏิบัติ 

เพ่ือท่ีจะให้ได้ผลท่ีสามารถสรุปถึงระดับของการพัฒนาการทางด้านร่างกายและระดับการพัฒนาทางด้าน

ความสามารถทางทกัษะของเดก็ได้ 

จากเหตุผลและความสําคญัดงักล่าว ผู้ วิจัยจึงได้สนใจทําการศกึษาสมรรถภาพทางกายของนกัเรียนชัน้

ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชัน้

ประถมศกึษาปีท่ี 5 โรงเรียนเทศบาลบ้านคหูาสวรรค์ และเป็นข้อมลูเสนอแก่ครูผู้สอนวิชาพลศกึษาใช้เปรียบเทียบ

สมรรถภาพทางกายของนกัเรียนในโรงเรียนว่ามีสมรรถภาพทางกายอยู่ในระดบัใด จะใช้เป็นแนวทางวางแผนการ

จดัการเรียนการสอนวิชาพลานามยัเพ่ือพฒันาสมรรถภาพทางกายของนกัเรียนให้สงูขึน้ อนัเป็นแนวทางหนึ่งในการ

แก้ไขปัญหาสขุภาพ สมรรถภาพของนกัเรียนให้สมบรูณ์ตอ่ไป 

 

วิธีการวิจัย 

การวิจัยครัง้นี  ้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างเกณฑ์สมรรถภาพทางกายของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 

โรงเรียนเทศบาลบ้านคหูาสวรรค์ ผู้ วิจยัดําเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้
 

ประชากร 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้เป็นนกัเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 โรงเรียนเทศบาลบ้านคหูาสวรรค์ 

จงัหวดัพทัลงุ ปีการศกึษา 2553 จํานวน 469 คน เป็นนกัเรียนชาย 242 คน นกัเรียนหญิง 277 คน 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

การวิจยัครัง้นี ้ใช้เคร่ืองมือแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายมาตรฐานนานาชาติ  ICSPFT (International  

Committee  Standard  of  Physical  Fitness  Test ) (การกีฬาแห่งประเทศไทย, 2545: 17) วดัสมรรถภาพทาง

กายของนกัเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 โรงเรียนเทศบาลบ้านคหูาสวรรค์ จงัหวดัพทัลงุ โดยเลือกมาใช้จํานวน 

6 รายการ ประกอบด้วย 1. ว่ิงเร็ว 50 เมตร 2. ยืนกระโดดไกล 3. ลกุ – นัง่ 30 วินาที 4. ว่ิงเก็บของ 5. ความอ่อนตวั 

และ 6. ว่ิงระยะไกล 600 เมตร  
 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย 

 อปุกรณ์ท่ีใช้ในการวิจยัได้แก่ แผ่นยางยืนกระโดดไกล  เบาะรองสําหรับการทดสอบลกุ – นัง่  นาฬิกา 

จบัเวลา บอกทศนิยม 2 ตําแหน่ง  ไม้ว่ิงเก็บของ ขนาด 5x5x10 ซม. จํานวน 2 ท่อน  เทปวดัระยะทาง  ปูนขาว

สําหรับโรยเส้น  เคร่ืองวดัความออ่นตวั  และใบบนัทกึผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 1. ทําหนงัสือขอความร่วมมือในการทดสอบไปยงัอาจารย์ใหญ่โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ จังหวดั

พทัลงุ 

 2. นัดหมายนักเรียน กําหนดวนั เวลา เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล และนดัหมายการแต่งกายของนักเรียนให้ 

แตง่กายด้วยชดุพลศกึษา  
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 3. จดัเตรียมสถานท่ี และอปุกรณ์ในการเก็บรวบรวมข้อมลูทกุรายการ 

 4. อธิบาย สาธิตขัน้ตอนการปฏิบติังาน รายละเอียดต่าง ๆ ในการเก็บรวบรวมข้อมลูกบัผู้ช่วยในการเก็บ

รวบรวมข้อมลู เพ่ือความเข้าใจให้ถกูต้องตรงกนั 

 5. ก่อนทําการทดสอบผู้ วิจยัและผู้ช่วย อธิบายและสาธิตวิธีทําการทดสอบแตล่ะรายการให้นกัเรียนฟังและ

ด ูเพ่ือความเข้าใจและสามารถปฏิบติัการทดสอบได้ 

 6. ก่อนดําเนินการทดสอบ ให้นกัเรียนอบอุน่ร่างกายก่อน 5 - 10 นาที 

 7. ดําเนินการทดสอบสมรรถภาพทางกายนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 โรงเรียนเทศบาลบ้านคหูาสวรรค์ 

จงัหวดัพทัลงุ 

 8. นําผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายมาวิเคราะห์ เพ่ือหาคา่สถิติและแปลผลตอ่ไป 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมลูโดยการหาค่าเฉลี่ย ( µ ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ ) ของรายการทดสอบแต่ละ

รายการ และสร้างเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายของนกัเรียนชายและนกัเรียนหญิง โดยใช้คะแนน “ดิบ” 

 

ผลการวิจัย และอภปิรายผล 

ผลการวิจัย 

 ผลการวิจยัสามารถนําเสนอในรูปของตารางประกอบความเรียง ได้ดงันี ้

 

ตารางที่ 1  คา่เฉลี่ย และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานสมรรถภาพทางกายของนกัเรียนชาย ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5  

     โรงเรียนเทศบาลบ้านคหูาสวรรค์ 

รายการสมรรถภาพทางกาย N = 242 

µ  σ  
1. ว่ิงเร็ว 50 เมตร (วินาที) 9.66 1.04 

2. ยืนกระโดดไกล (เซนติเมตร) 148.46 20.37 

3. ลกุ – นัง่ 30 วินาที (ครัง้/30 วินาที) 19.50 5.55 

4. ว่ิงเก็บของ (วินาที) 12.04 1.06 

5. ความออ่นตวั (เซนติเมตร) 6.40 4.17 

6. ว่ิงระยะไกล 600 เมตร (นาที) 2.76 .93 

  

จากตารางท่ี 1 แสดงว่านกัเรียนชายชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 โรงเรียนเทศบาลบ้านคหูาสวรรค์ มีค่าเฉลี่ยของการว่ิง

เร็ว 50 เมตร เท่ากบั 9.66 วินาที  มีค่าเฉลี่ยของการยืนกระโดดไกล เท่ากบั 148.46 เซนติเมตร  มีค่าเฉลี่ยของการ

ลกุ-นัง่ 30 วินาที เท่ากบั 19.50 ครัง้ตอ่ 30 วินาที  มีคา่เฉลี่ยของการว่ิงเก็บของ เท่ากบั 12.04 วินาที  มีคา่เฉลี่ยของ

ความออ่นตวั เท่ากบั 6.40 เซนติเมตร และมีคา่เฉลี่ยของการว่ิงระยะไกล 600 เมตร เท่ากบั 2.76 นาที  
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ตารางที่ 2  คา่เฉลี่ย และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานสมรรถภาพทางกายของนกัเรียนหญิง ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5  

 โรงเรียนเทศบาลบ้านคหูาสวรรค์ 

รายการสมรรถภาพทางกาย N = 277 

µ  σ  
1. ว่ิงเร็ว 50 เมตร (วินาที) 11.47 1.03 

2. ยืนกระโดดไกล (เซนติเมตร) 140.35 18.30 

3. ลกุ – นัง่ 30 วินาที (ครัง้/30 วินาที) 16.32 4.44 

4. ว่ิงเก็บของ (วินาที) 12.69 1.05 

5. ความออ่นตวั (เซนติเมตร) 6.79 4.28 

6. ว่ิงระยะไกล 600 เมตร (นาที) 3.08 .95 

 จากตารางท่ี 2 แสดงว่านกัเรียนหญิงชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 โรงเรียนเทศบาลบ้านคหูาสวรรค์ มีค่าเฉลี่ย

ของการว่ิงเร็ว 50 เมตร เท่ากับ 11.47 วินาที  มีค่าเฉลี่ยของการยืนกระโดดไกล เท่ากับ 140.35 เซนติเมตร  มี

ค่าเฉลี่ยของการลกุ-นั่ง 30 วินาที เท่ากบั 16.32 ครัง้ต่อ 30 วินาที  มีค่าเฉลี่ยของการว่ิงเก็บของ เท่ากบั 12.69 

วินาที  มีค่าเฉลี่ยของความอ่อนตวั เท่ากบั 6.79 เซนติเมตร และมีค่าเฉลี่ยของการว่ิงระยะไกล 600 เมตร เท่ากบั 

3.08 นาที  
 

ตารางที่ 3  เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายของนกัเรียนชาย ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 โรงเรียนเทศบาล 

     บ้านคหูาสวรรค์ 

รายการ ดีมาก ด ี ปานกลาง ตํ่า ตํ่ามาก 

1. วิ่งเร็ว 50 เมตร (วินาที) 8.62 ลงมา 8.63 - 9.14 9.15 –10.18 10.19 -10.70 10.71 ขึน้ไป 

2. ยืนกระโดดไกล (เซนติเมตร) 170 ขึน้ไป 159 - 169 138 - 158 128 - 137 127 ลงมา 

3. ลกุ – นัง่ 30 วินาที  

   (ครัง้/30 วินาที) 

25 ขึน้ไป 22 - 24 18 - 21 14 - 17 16 ลงมา 

4. วิ่งเก็บของ (วินาที) 10.09 ลงมา 10.10–11.49 11.50-12.55 12.56-13.09 13.10 ขึน้ไป 

5. ความออ่นตวั (เซนติเมตร) 10.60 ขึน้ไป 8.50 – 10.59 4.30 – 8.49 2.20 – 4.29 2.19 ลงมา 

6. วิ่งระยะไกล 600 เมตร (นาที) 1.82 ลงมา 1.83 – 2.29 2.30 – 3.22 3.23 – 3.69 3.70 ขึน้ไป 

จากตารางท่ี 3 แสดงวา่สมรรถภาพทางกายของนกัเรียนชาย ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 โรงเรียนเทศบาลบ้าน

คหูาสวรรค์ ตามเกณฑ์มาตรฐานในระดบัดีมาก ดี ปานกลาง ต่ํา และต่ํามาก เรียงตาม ลําดบั ดงันี ้

 ว่ิงเร็ว 50 เมตร 8.62 วินาทีลงมา อยู่ในระดบัดีมาก, 8.63 - 9.14 วินาที อยู่ในระดบัดี, 9.15 –10.18 วินาที 

อยู่ในระดบัปานกลาง, 10.19 -10.70 วินาที อยู่ในระดบัต่ํา, 10.71 วินาทีขึน้ไป อยู่ในระดบัต่ํามาก 

 ยืนกระโดดไกล 170 เซนติเมตรขึน้ไป อยู่ในระดบัดีมาก, 159 – 169 เซนติเมตร อยู่ในระดบัดี, 138 – 158 

เซนติเมตร อยู่ในระดบัปานกลาง, 128 – 137 เซนติเมตร อยู่ในระดบัต่ํา, และ 127 เซนติเมตรลงมา อยู่ในระดบัต่ํา

มาก 

 ลกุ – นัง่ 30 วินาที 25 ครัง้ขึน้ไป อยู่ในระดบัดีมาก, 22 – 24 ครัง้ อยู่ในระดบัดี, 18 – 21 ครัง้ อยู่ในระดบั

ปานกลาง, 14 – 17 ครัง้ อยู่ในระดบัต่ํา, และ 16 ครัง้ลงมา อยู่ในระดบัต่ํามาก 
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 ว่ิงเก็บของ 10.09 วินาทีลงมา อยู่ในระดบัดีมาก, 10.10–11.49 วินาที อยู่ในระดบัดี, 11.50-12.55 วินาที 

อยู่ในระดบัปานกลาง, 12.56-13.09 วินาที อยู่ในระดบัต่ํา, และ 13.10 วินาทีขึน้ไป อยู่ในระดบัต่ํามาก 

 ความอ่อนตวั 10.60 เซนติเมตรขึน้ไป อยู่ในระดบัดีมาก, 8.50 – 10.59 เซนติเมตร อยู่ในระดบัดี, 4.30 – 

8.49 เซนติเมตร อยู่ในระดบัปานกลาง, 2.20 – 4.29 เซนติเมตร อยู่ในระดบัต่ํา, และ 2.19 เซนติเมตรลงมา อยู่ใน

ระดบัต่ํามาก 

 ว่ิงระยะไกล 600 เมตร 1.82 นาทีลงมา อยู่ในระดบัดีมาก, 1.83 – 2.29 นาที อยู่ในระดบัดี, 2.30 – 3.22 

นาที อยู่ในระดบัปานกลาง, 3.23 – 3.69 นาที อยู่ในระดบัต่ํา, และ 3.70 นาทีขึน้ไป อยู่ในระดบัต่ํามาก 
 

ตารางที่ 4  เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายของนกัเรียนหญิง ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 โรงเรียนเทศบาล 

    บ้านคหูาสวรรค์ 

รายการ ดีมาก ด ี ปานกลาง ตํ่า ตํ่ามาก 

1. วิ่งเร็ว 50 เมตร (วินาที) 10.43 ลงมา 10.44–10.94 10.95–11.96 11.97 -12.47 12.48 ขึน้ไป 

2. ยืนกระโดดไกล (เซนติเมตร) 159 ขึน้ไป 150 - 158 131 - 149 122 - 130 121 ลงมา 

3. ลกุ – นัง่ 30 วินาที  

   (ครัง้/30 วินาที) 

21 ขึน้ไป 18 - 20 14 - 17 11 - 13 10 ลงมา 

4. วิ่งเก็บของ (วินาที) 11.63 ลงมา 11.64–12.15 12.16-13.21 13.22-13.73 13.74 ขึน้ไป 

5. ความออ่นตวั (เซนติเมตร) 11 ขึน้ไป 9 – 10 5 – 8 3 – 4 2 ลงมา 

6. วิ่งระยะไกล 600 เมตร (นาที) 2.09 ลงมา 2.10 – 2.59 2.60 – 3.53 3.54 – 3.59 4.00 ขึน้ไป 

จากตารางท่ี 4 แสดงวา่สมรรถภาพทางกายของนกัเรียนหญิง ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 โรงเรียนเทศบาลบ้าน

คหูาสวรรค์ ตามเกณฑ์มาตรฐานในระดบัดีมาก ดี ปานกลาง ต่ํา และต่ํามาก เรียงตามลําดบั ดงันี ้

 ว่ิงเร็ว 50 เมตร 10.43 วินาทีลงมา อยู่ในระดบัดีมาก, 10.44 – 10.94 วินาที อยู่ในระดบัดี, 10.95 –11.96 

วินาที อยู่ในระดบัปานกลาง, 11.97 -12.47 วินาที อยู่ในระดบัต่ํา, 12.48 วินาทีขึน้ไป อยู่ในระดบัต่ํามาก 

 ยืนกระโดดไกล 159 เซนติเมตรขึน้ไป อยู่ในระดบัดีมาก, 150 – 158 เซนติเมตร อยู่ในระดบัดี, 131 – 149 

เซนติเมตร อยู่ในระดบัปานกลาง, 122 – 130 เซนติเมตร อยู่ในระดบัต่ํา และ 121 เซนติเมตรลงมาอยู่ในระดบัต่ํา

มาก 

 ลกุ – นัง่ 30 วินาที 21 ครัง้ขึน้ไป อยู่ในระดบัดีมาก, 18 – 20 ครัง้ อยู่ในระดบัดี, 14 – 17 ครัง้ อยู่ในระดบั

ปานกลาง, 11 – 13 ครัง้ อยู่ในระดบัต่ํา, และ 10 ครัง้ลงมา อยู่ในระดบัต่ํามาก 

 ว่ิงเก็บของ 11.63 วินาทีลงมา อยู่ในระดบัดีมาก, 11.64–12.15 วินาที อยู่ในระดบัดี, 12.16-13.21 วินาที 

อยู่ในระดบัปานกลาง, 13.22-13.73 วินาที อยู่ในระดบัต่ํา, และ 13.74 วินาทีขึน้ไป อยู่ในระดบัต่ํามาก 

 ความอ่อนตวั 11 เซนติเมตรขึน้ไป อยู่ในระดบัดีมาก, 9 – 10 เซนติเมตร อยู่ในระดบัดี, 5 – 8 เซนติเมตร 

อยู่ในระดบัปานกลาง, 3 – 4 เซนติเมตร อยู่ในระดบัต่ํา, และ 2 เซนติเมตรลงมา อยู่ในระดบัต่ํามาก 

 ว่ิงระยะไกล 600 เมตร 2.09 นาทีลงมา อยู่ในระดบัดีมาก, 2.10 – 2.59 นาที อยู่ในระดบัดี, 2.60 – 3.53 

นาที อยู่ในระดบัปานกลาง, 3.54 – 3.59 นาที อยู่ในระดบัต่ํา, และ 4.00 นาทีขึน้ไป อยู่ในระดบัต่ํามาก 
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อภปิรายผล 

 จากการศกึษาสมรรถภาพทางกายนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 โรงเรียนเทศบาลบ้านคหูาสวรรค์ จงัหวดั

พทัลงุ พบวา่ สมรรถภาพทางกายของนกัเรียนชายมีความสามารถดีกว่านกัเรียนหญิงทุกรายการ ยกเว้นรายการงอ

ตวัข้างหน้า ซึง่เป็นการวดัความอ่อนตวัของกล้ามเนือ้ เป็นความสามารถในการเคลื่อนไหวของร่างกายให้เกิดช่วง

ของการเคลื่อนไหวของข้อตอ่ตา่ง ๆ ได้อย่างอิสระมากท่ีสดุ ความออ่นตวัถือว่ามีความสําคญั และมีประโยชน์อย่าง

ย่ิงในการช่วยลดความตงึตวัของกล้ามเนือ้ ช่วยให้ร่างกายผ่อนคลาย ช่วยลดการเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและการฉีก

ขาดของกล้ามเนือ้และข้อตอ่ ซึง่สอดคล้องกบัวิริยา  บุญชยั (2523) ได้กล่าวไว้ว่า ความอ่อนตวัเป็นการเคลื่อนไหว

ใช้ข้อต่อซึ่งสามารถวัดออกมาเป็นมุมมีหน่วยเป็นองศา การยึดต่อของกล้ามเนือ้ท่ีอ่อนนุ่มโดยเฉพาะเพศหญิง 

กล้ามเนือ้และโครงสร้างของข้อต่อจะช่วยให้มีความอ่อนตัวหรือยืดหยุ่นมากขึน้ ความยืดหยุ่นของกล้ามเนือ้มี

ความสมัพนัธ์กบัเพศและอาย ุซึง่สอดคล้องกบัผลการศกึษาท่ีพบวา่ นกัเรียนหญิงมีความอ่อนตวัดีกว่านกัเรียนชาย 

เน่ืองจากสรีระร่างกายของเพศหญิงมีกล้ามเนือ้ท่ีอ่อนนุ่มกว่าชาย สําหรับสมรรถภาพทางกายนัน้นักเรียนชายมี

ความสามารถมากกว่านักเรียนหญิงทุกรายการ ทัง้นีก้ล่าวตามหลกัสรีรวิทยาแล้ว ผู้หญิงจะแตกต่างกับผู้ ชายใน

หลาย ๆ ด้าน เช่น ความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ ความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิต ปริมาณการใช้ออกซิเจน 

(อนนัต์  อตัช,ู 2537) นอกจากนี ้สมรรถภาพทางกายของเพศหญิงต่ํากวา่เพศชายเน่ืองจากอิทธิพลของฮอร์โมนเพศ

หรืออาจมาจากความเช่ือและคา่นิยมตอ่แนวทางในการดํารงชีวิต การฝึกและการเลน่กีฬา ซึง่โดยปกติแล้วจะเห็นได้

วา่ผู้หญิงจะมีการเคลื่อนไหวได้ช้า ความแข็งแรงและความอดทนจะน้อยกวา่ผู้ชาย (พิชิต  ภติูจนัทร์, 2535) 

  

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 จากการศกึษาสมรรถภาพทางกายของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 โรงเรียนเทศบาลบ้านคหูาสวรรค์ทุก

รายการเม่ือเทียบกบัเกณฑ์สมรรถภาพทางกายท่ีสร้างขึน้ จดัอยู่ในระดบัปานกลางทกุรายการ ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจาก

เดก็ในวยันีเ้ป็นวยัท่ีต้องเน้นและให้ความสําคญัในการเตรียมความพร้อมทุก ๆ ด้าน ทัง้ด้านร่างกาย อารมณ์ สงัคม 

และสติปัญญา เด็กในวัยนีจํ้าเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องวางรากฐานด้านทักษะทางกลไก การเคลื่อนไหวท่ีถูกต้อง 

เหมาะสม และมีความปลอดภยัจะนําไปสูก่ารพฒันาการด้านอ่ืน ๆ ได้เป็นอย่างดี  
 

ข้อเสนอแนะ 

 1. การจัดกิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ควรแสดงผลให้นักเรียนได้รับทราบข้อบกพร่องของ

ตนเอง เพ่ือปรับปรุงแก้ไขสว่นท่ีบกพร่องตอ่ไป 

 2. จากผลการวิจัย ครูผู้ สอนวิชาพลศึกษา และผู้ ท่ีเก่ียวข้องสามารถนําผลจากการวิจัยเป็นเกณฑ์

สมรรถภาพทางกายมาตรฐาน มาเปรียบเทียบกบัระดบัสมรรถภาพทางกายของนกัเรียน เพ่ือให้สามารถจดักิจกรรม

สง่เสริมสมรรถภาพทางกายได้อย่างถกูต้อง เหมาะสมตรงตามความต้องการ 

 

กิตตกิรรมประกาศ 

 ขอขอบคณุผู้บริหาร ครู และนกัเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านคหูาสวรรค์ จงัหวดัพทัลงุท่ีให้ความอนุเคราะห์

ข้อมลูเพ่ือการวิจยัในครัง้นี ้ 
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