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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีจดุ ประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถภาพทางกาย และสร้ างเกณฑ์มาตรฐาน (Norms) สมรรถภาพ
ทางกายของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนเทศบาลบ้ านคูหาสวรรค์ จังหวัดพัทลุง ประชากรเป็ นนักเรี ยน
ระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนเทศบาลบ้ านคูหาสวรรค์ จังหวัดพัทลุง ปี การศึกษา 2553 จํานวน 469 คน เป็ น
นักเรี ยนชาย 242 คน และนักเรี ยนหญิ ง 277 คน เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัยเป็ นแบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย
จํ านวน 6 รายการ วิเคราะห์ ข้ อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และสร้ างเกณฑ์ มาตรฐาน
สมรรถภาพทางกาย ผลการวิจยั ปรากฏว่า
1. ผลการศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนเทศบาลบ้ านคูหาสวรรค์
จังหวัดพัทลุง พบว่า
นักเรี ยนชายชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนเทศบาลบ้ านคูหาสวรรค์ มีคา่ เฉลี่ยของการวิ่งเร็ ว 50 เมตร
เท่ากับ 9.66 วินาที มีคา่ เฉลี่ยของการยืนกระโดดไกล เท่ากับ 148.46 เซนติเมตร มีคา่ เฉลี่ยของการลุก-นัง่ 30 วินาที
เท่ากับ 19.50 ครั ง้ ต่อ 30 วินาที มีค่าเฉลี่ยของการวิ่งเก็บของ เท่ากับ 12.04 วินาที มีค่าเฉลี่ยของความอ่อนตัว
เท่ากับ 6.40 เซนติเมตร และมีคา่ เฉลี่ยของการวิ่งระยะไกล 600 เมตร เท่ากับ 2.76 นาที
นั กเรี ยนหญิงชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนเทศบาลบ้ านคูหาสวรรค์ มีค่าเฉลี่ยของการวิ่งเร็ ว 50
เมตร เท่ากับ 11.47 วินาที มีค่าเฉลี่ยของการยืนกระโดดไกล เท่ากับ 140.35 เซนติเมตร มีค่าเฉลี่ยของการลุก-นัง่
30 วินาที เท่ากับ 16.32 ครัง้ ต่อ 30 วินาที มีค่าเฉลี่ยของการวิ่งเก็บของ เท่ากับ 12.69 วินาที มีค่าเฉลี่ยของความ
อ่อนตัว เท่ากับ 6.79 เซนติเมตร และมีคา่ เฉลี่ยของการวิ่งระยะไกล 600 เมตร เท่ากับ 3.08 นาที
2. เกณฑ์ มาตรฐานสมรรถภาพทางกายของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนเทศบาลบ้ านคูหา
สวรรค์ จังหวัดพัทลุง มีสมรรถภาพทางกายแต่ละรายการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานในระดับดีมาก ดี ปานกลาง
ตํ่า และตํ่ามาก ดังนี ้
นักเรี ยนชาย พบผลเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายดังนี ้ 1) วิ่งเร็ว 50 เมตร 8.62 วินาทีลงมา อยู่
ในระดับดีมาก, 8.63 - 9.14 วินาที อยู่ในระดับดี, 9.15 –10.18 วินาที อยู่ในระดับปานกลาง, 10.19 -10.70 วินาที
อยู่ในระดับตํ่า, 10.71 วินาทีขึ ้นไป อยู่ในระดับตํ่ามาก 2) ยืนกระโดดไกล 170 เซนติเมตรขึ ้นไป อยู่ในระดับดีมาก
159 – 169 เซนติเมตร อยู่ในระดับดี, 138 – 158 เซนติเมตร อยู่ในระดับปานกลาง, 128 – 137 เซนติเมตร
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อยู่ในระดับตํ่า, และ 127 เซนติเมตรลงมาอยู่ในระดับตํ่ามาก 3) ลุก – นั่ ง 30 วินาที 25 ครัง้ ขึ ้นไป อยู่ในระดับดี
มาก 22 – 24 ครัง้ อยู่ในระดับดี, 18 – 21 ครัง้ อยู่ในระดับปานกลาง, 14 – 17 ครัง้ อยู่ในระดับตํ่า, และ 16 ครัง้
ลงมาอยู่ในระดับตํ่ามาก 4) วิ่งเก็บของ 10.09 วินาทีลงมา อยู่ในระดับดีมาก, 10.10–11.49 วินาที อยู่ในระดับดี,
11.50-12.55 วินาที อยู่ในระดับปานกลาง, 12.56-13.09 วินาที อยู่ในระดับตํ่า, และ 13.10 วินาทีขึ ้นไป อยู่ในระดับ
ตํ่ามาก 5) ความอ่ อนตัว 10.60 เซนติเมตรขึ ้นไป อยู่ในระดับดีมาก, 8.50 – 10.59 เซนติเมตร อยู่ในระดับดี,
4.30 – 8.49 เซนติเมตร อยู่ในระดับปานกลาง, 2.20 – 4.29 เซนติเมตร อยู่ในระดับตํ่า, และ 2.19 เซนติเมตรลงมา
อยู่ในระดับตํ่ามาก 6) วิ่งระยะไกล 600 เมตร 1.82 นาทีลงมา อยู่ในระดับดีมาก, 1.83 – 2.29 นาที อยู่ในระดับดี,
2.30 – 3.22 นาที อยู่ในระดับปานกลาง, 3.23 – 3.69 นาที อยู่ในระดับตํ่า, และ 3.70 นาทีขึ ้นไป อยู่ในระดับ
ตํ่ามาก
นักเรี ยนหญิง พบผลเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายดังนี ้ 1) วิ่งเร็ ว 50 เมตร 10.43 วินาทีลงมา
อยู่ในระดับดีมาก, 10.44 – 10.94 วินาที อยู่ในระดับดี, 10.95 –11.96 วินาที อยู่ในระดับปานกลาง, 11.97 -12.47
วินาที อยู่ในระดับตํ่า, 12.48 วินาทีขึน้ ไป อยู่ในระดับตํ่ามาก 2) ยืนกระโดดไกล 159 เซนติเมตรขึน้ ไป
อยู่ในระดับดีมาก, 150 – 158 เซนติเมตร อยู่ในระดับดี, 131 – 149 เซนติเมตร อยู่ในระดับปานกลาง, 122 – 130
เซนติเมตร อยู่ในระดับตํ่า, และ 121 เซนติเมตรลงมา อยู่ในระดับตํ่ามาก 3) ลุก – นั่ ง 30 วินาที 21 ครัง้ ขึ ้นไป
อยู่ในระดับดีมาก, 18 – 20 ครัง้ อยู่ในระดับดี, 14 – 17 ครัง้ อยู่ในระดับปานกลาง, 11 – 13 ครัง้ อยู่ในระดับตํ่า,
และ 10 ครัง้ ลงมา อยู่ในระดับตํ่ามาก 4) วิ่งเก็บของ 11.63 วินาทีลงมา อยู่ในระดับดีมาก, 11.64–12.15 วินาที
อยู่ในระดับดี, 12.16-13.21 วินาที อยู่ในระดับปานกลาง, 13.22-13.73 วินาที อยู่ในระดับตํ่า, และ 13.74 วินาที
ขึ ้นไป อยู่ในระดับตํ่ามาก 5) ความอ่ อนตัว 11 เซนติเมตรขึ ้นไป อยู่ในระดับดีมาก, 9 – 10 เซนติเมตร อยู่ในระดับ
ดี, 5 – 8 เซนติเมตร อยู่ในระดับปานกลาง, 3 – 4 เซนติเมตร อยู่ในระดับตํ่า, และ 2 เซนติเมตรลงมา อยู่ในระดับ
ตํ่ามาก และ 6) วิ่งระยะไกล 600 เมตร 2.09 นาทีลงมา อยู่ในระดับดีมาก, 2.10 – 2.59 นาที อยู่ในระดับดี,
2.60 – 3.53 นาที อยู่ในระดับปานกลาง, 3.54 – 3.59 นาที อยู่ในระดับตํ่า, และ 4.00 นาทีขึ ้นไป อยู่ในระดับ
ตํ่ามาก
คําสําคัญ: แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย เกณฑ์สมรรถภาพทางกาย นักเรี ยน

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. situp, 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
E-mail: fedumrt@ku.ac.th
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คํานํา
ปั จ จุ บัน ได้ มี ผ้ ู ใ ห้ ค วามสนใจและเอาใจใส่ ใ นเรื่ อ งการออกกํ า ลัง กายของเด็ ก กัน อย่ างมาก โดยได้ มี
การศึกษากันอย่างจริ งจังในเรื่ องรู ปแบบของการออกกําลังกาย เพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายทัง้ ที่เกี่ยวข้ องกับ
สุขภาพและเกี่ยวข้ องกับทักษะของเด็ก ได้ ศกึ ษาเกี่ยวกับผลที่จะเกิดขึ ้นหากเด็กได้ มีการออกกําลังกายอย่างถูกต้ อง
และเหมาะสม ได้ ศกึ ษาถึงโทษของการขาดการออกกําลังกายในเด็ก โดยพบว่า หากเด็กขาดการออกกําลังกายแล้ ว
จะเกิดผลเสียต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้ คือ (เจริ ญทัศน์ จินตนเสรี , 2538)
1. การเจริ ญเติบโต เด็กที่ขาดการออกกําลังกายกระดูกจะเล็ก เปราะบาง และขยายส่วนด้ านความยาวได้
ไม่ดีเท่าที่ควร เป็ นผลทําให้ เด็กเจริ ญเติบโตช้ า แคระแกรน และส่งผลให้ มีปัญหาเมื่อเข้ าสู่วยั สูงอายุ โดยเฉพาะ
ผู้หญิง เนื่องจากกระดูกจะพรุ นและแตกหักได้ ง่าย
2. รู ปร่ างทรวดทรง การที่กล้ ามเนื ้อมีความตึงตัวน้ อยเนื่องจากการขาดการออกกําลังกาย จึงทําให้ รูปร่ าง
ผอมบาง ในเด็กบางคนที่รับประทานอาหารมาก แต่ขาดการออกกําลังกาย อาจจะมีไขมันใต้ ผิวหนังมากทําให้ เห็น
ว่าอ้ วนใหญ่ แต่จากการที่กล้ ามเนือ้ น้ อยและไม่แข็งแรง ทําให้ การตึงตัวของกล้ ามเนือ้ คงรู ปในสภาพที่ถูกต้ องนัน้
สูญเสียไป ทําให้ มีการเสียทรวดทรงทังในเด็
้
กที่ผอมและเด็กที่อ้วน เช่น ขาโก่ง หรื อเข่าชิดกันเกินไป หลังโก่ง ศีรษะ
ตกหรื อเอียง ตัวเอียง เป็ นต้ น ซึง่ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี ้ล้ วนแล้ วแต่เป็ นสาเหตุของการทําให้ เด็กมีบคุ ลิกภาพที่ไม่ดีทงสิ
ั ้ ้น
3. สุข ภาพโดยทั่วไป เด็ก ที่ ข าดการออกกํ าลัง กายเป็ นประจํ าจะอ่อนแอ มี ค วามต้ านทานของโรคตํ่ า
เจ็บป่ วยง่าย เมื่อเจ็บป่ วยแล้ วมักหายช้ าและมีโอกาสเป็ นโรคแทรกซ้ อนได้ บ่อย ปั ญหาเกี่ ยวกับสุขภาพนี จ้ ะเป็ น
ปั ญหาติดต่อไปจนกระทัง่ เป็ นผู้ใหญ่
4. สมรรถภาพทางกาย เด็กที่ขาดการออกกําลังกายจะมีสมรรถภาพทางกายด้ านต่าง ๆ ตํ่ากว่าเด็กที่ออก
กํ าลังกายเป็ นประจํ า เป็ นข้ อเสียเปรี ยบในการเรี ยนกิ จกรรมกี ฬาและการออกกํ าลังกาย ยิ่ งไปกว่านัน้ การที่ มี
สมรรถภาพทางกายด้ านการประสานงานระหว่างกล้ ามเนือ้ และระบบประสาทตํ่า จะทําให้ ปฏิกิริยาตอบสนองใน
การหลีกเลี่ยงอันตรายตํ่าไปด้ วย เด็กจะได้ รับอุบตั ิเหตุพลัดตกหกล้ มได้ ง่ายและเกิดขึ ้นบ่อย ๆ
5. ผลการเรี ยน มีหลักฐานแน่ชดั จากการศึกษาเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนระหว่างเด็กที่มีสมรรถภาพทาง
กายสูงกับเด็กที่ มีส มรรถภาพทางกายตํ่ า พบว่า เด็กที่ มีส มรรถภาพทางกายสูงจะมี ผ ลการเรี ยนดี กว่าเด็ก ที่ มี
สมรรถภาพทางกายตํ่า ดังนันการขาดการออกกํ
้
าลังกายและการเล่นกีฬาในเด็กจึงมีผลเสียไปถึงการเรี ยนได้ ด้วย
6. ทางสังคมและจิตใจ เด็กที่ขาดการออกกําลังกายมักเก็บตัวและมีเพื่อนน้ อย จิตใจไม่สดชื่นรื่ นเริ ง จะมี
นิสยั ไม่ชอบการออกกําลังกายติดตัวไป และจะได้ รับผลเสียของการขาดการออกกําลังกายมากยิ่งขึ ้นเมื่อเติบโตเป็ น
ผู้ใหญ่
ด้ วยเหตุผลดังกล่าว การออกกําลังกายจึงเป็ นสิ่งที่จําเป็ นและมีความสําคัญอย่างยิ่งสําหรับเด็ก โดยเฉพาะ
เด็กที่กําลังอยู่ในวัยเรี ยน ซึง่ เด็กจะต้ องการการออกกําลังกายเช่นเดียวกับความต้ องการอาหาร เพื่อการเจริ ญเติบโต
และการมีสขุ ภาพที่สมบูรณ์และแข็งแรง
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย เป็ นกระบวนการที่มีความสําคัญอีกประการหนึ่ง ซึง่ ผู้ที่มีหน้ าที่เกี่ยวข้ อง
ได้ ให้ ความสนใจกันเป็ นอย่างมาก ในการกระทํากิจกรรมใด ๆ ก็ตาม การกระทํากิจกรรมนัน้ ๆ จะครบวงจรไปไม่ได้
หากไม่ได้ มีการทดสอบ เพื่อที่จะได้ ทราบผลว่าสิ่งที่ได้ กระทําไปแล้ วทังหมดนั
้
นได้
้ บรรลุเป้าหมายหรื อวัตถุประสงค์
หรื อ ไม่ เพี ย งใด หากการกระทํ านัน้ มี จุด บกพร่ องผู้ที่ มี ส่วนเกี่ ย วข้ องก็ จ ะได้ ม องหาลู่ท างในการแก้ ปั ญ หานัน้
ขณะเดียวกันในแง่ของข้ อค้ นพบจากการทดสอบ หากพบว่าเด็กยังมีความบกพร่ องในองค์ประกอบใดองค์ประกอบ
1558

การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ ที่ 9

หนึ่งของสมรรถภาพทางกาย ไม่ว่าจะเป็ นด้ านความแข็ง แรงของกล้ ามเนื อ้ ความอดทนของกล้ ามเนื อ้ ความ
คล่องแคล่วว่องไว ความอ่อนตัว ความเร็ ว หรื อความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ ครู ผ้ สู อนหรื อ
บุคคลอื่น ๆ ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องจะต้ องศึกษาค้ นคว้ าหาวิธีการและรู ปแบบในการช่วยแก้ ปัญหาและข้ อบกพร่ องนัน้ ๆ
ให้ ไ ด้ ดัง นัน้ การทดสอบสมรรถภาพทางกายจึ ง มี ค วามสํ า คัญ และมี ค วามจํ า เป็ นมากที่ จ ะต้ อ งนํ า ไปปฏิ บัติ
เพื่ อ ที่ จ ะให้ ไ ด้ ผ ลที่ ส ามารถสรุ ป ถึ ง ระดับ ของการพัฒ นาการทางด้ า นร่ า งกายและระดับ การพัฒ นาทางด้ า น
ความสามารถทางทักษะของเด็กได้
จากเหตุผลและความสําคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้ สนใจทําการศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรี ยนชัน้
ประถมศึก ษาปี ที่ 5 โรงเรี ย นเทศบาลบ้ านคูห าสวรรค์ เพื่ อใช้ เ ป็ นข้ อมูล สมรรถภาพทางกายของนัก เรี ย นชัน้
ประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนเทศบาลบ้ านคูหาสวรรค์ และเป็ นข้ อมูลเสนอแก่ครู ผ้ ูสอนวิชาพลศึกษาใช้ เปรี ยบเทียบ
สมรรถภาพทางกายของนักเรี ยนในโรงเรี ยนว่ามีสมรรถภาพทางกายอยู่ในระดับใด จะใช้ เป็ นแนวทางวางแผนการ
จัดการเรี ยนการสอนวิชาพลานามัยเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักเรี ยนให้ สงู ขึ ้น อันเป็ นแนวทางหนึ่งในการ
แก้ ไขปั ญหาสุขภาพ สมรรถภาพของนักเรี ยนให้ สมบูรณ์ตอ่ ไป

วิธีการวิจัย
การวิ จัย ครั ง้ นี ้ มีจุด มุ่ง หมายเพื่ อสร้ างเกณฑ์ ส มรรถภาพทางกายของนัก เรี ย นชัน้ ประถมศึก ษาปี ที่ 5
โรงเรี ยนเทศบาลบ้ านคูหาสวรรค์ ผู้วิจยั ดําเนินการตามขันตอนดั
้
งนี ้
ประชากร
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นนักเรี ยนระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนเทศบาลบ้ านคูหาสวรรค์
จังหวัดพัทลุง ปี การศึกษา 2553 จํานวน 469 คน เป็ นนักเรี ยนชาย 242 คน นักเรี ยนหญิง 277 คน
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้ ใช้ เครื่ องมือแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายมาตรฐานนานาชาติ ICSPFT (International
Committee Standard of Physical Fitness Test ) (การกีฬาแห่งประเทศไทย, 2545: 17) วัดสมรรถภาพทาง
กายของนักเรี ยนระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนเทศบาลบ้ านคูหาสวรรค์ จังหวัดพัทลุง โดยเลือกมาใช้ จํานวน
6 รายการ ประกอบด้ วย 1. วิ่งเร็ ว 50 เมตร 2. ยืนกระโดดไกล 3. ลุก – นัง่ 30 วินาที 4. วิ่งเก็บของ 5. ความอ่อนตัว
และ 6. วิ่งระยะไกล 600 เมตร
อุปกรณ์ ท่ ใี ช้ ในการวิจัย
อุปกรณ์ ที่ใช้ ในการวิจยั ได้ แก่ แผ่นยางยืนกระโดดไกล เบาะรองสําหรับการทดสอบลุก – นัง่ นาฬิกา
จับเวลา บอกทศนิยม 2 ตําแหน่ง ไม้ วิ่งเก็บของ ขนาด 5x5x10 ซม. จํานวน 2 ท่อน เทปวัดระยะทาง ปูนขาว
สําหรับโรยเส้ น เครื่ องวัดความอ่อนตัว และใบบันทึกผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ทําหนังสือขอความร่ วมมือในการทดสอบไปยังอาจารย์ ใหญ่โรงเรี ยนเทศบาลบ้ านคูหาสวรรค์ จังหวัด
พัทลุง
2. นัดหมายนักเรี ยน กําหนดวัน เวลา เพื่อเก็บรวบรวมข้ อมูล และนัดหมายการแต่งกายของนักเรี ยนให้
แต่งกายด้ วยชุดพลศึกษา
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3. จัดเตรี ยมสถานที่ และอุปกรณ์ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลทุกรายการ
4. อธิ บาย สาธิตขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงาน รายละเอียดต่าง ๆ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลกับผู้ช่วยในการเก็บ
รวบรวมข้ อมูล เพื่อความเข้ าใจให้ ถกู ต้ องตรงกัน
5. ก่อนทําการทดสอบผู้วิจยั และผู้ช่วย อธิบายและสาธิตวิธีทําการทดสอบแต่ละรายการให้ นกั เรี ยนฟั งและ
ดู เพื่อความเข้ าใจและสามารถปฏิบตั ิการทดสอบได้
6. ก่อนดําเนินการทดสอบ ให้ นกั เรี ยนอบอุน่ ร่ างกายก่อน 5 - 10 นาที
7. ดําเนินการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนเทศบาลบ้ านคูหาสวรรค์
จังหวัดพัทลุง
8. นําผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายมาวิเคราะห์ เพื่อหาค่าสถิติและแปลผลต่อไป
การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ( µ ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( σ ) ของรายการทดสอบแต่ละ
รายการ และสร้ างเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายของนักเรี ยนชายและนักเรี ยนหญิง โดยใช้ คะแนน “ดิบ”

ผลการวิจัย และอภิปรายผล
ผลการวิจัย
ผลการวิจยั สามารถนําเสนอในรู ปของตารางประกอบความเรี ยง ได้ ดงั นี ้
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสมรรถภาพทางกายของนักเรี ยนชาย ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5
โรงเรี ยนเทศบาลบ้ านคูหาสวรรค์
รายการสมรรถภาพทางกาย
N = 242
1. วิ่งเร็ ว 50 เมตร (วินาที)
2. ยืนกระโดดไกล (เซนติเมตร)
3. ลุก – นัง่ 30 วินาที (ครัง้ /30 วินาที)
4. วิ่งเก็บของ (วินาที)
5. ความอ่อนตัว (เซนติเมตร)
6. วิ่งระยะไกล 600 เมตร (นาที)

µ

σ

9.66
148.46
19.50
12.04
6.40
2.76

1.04
20.37
5.55
1.06
4.17
.93

จากตารางที่ 1 แสดงว่านักเรี ยนชายชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนเทศบาลบ้ านคูหาสวรรค์ มีค่าเฉลี่ยของการวิ่ง
เร็ ว 50 เมตร เท่ากับ 9.66 วินาที มีค่าเฉลี่ยของการยืนกระโดดไกล เท่ากับ 148.46 เซนติเมตร มีค่าเฉลี่ยของการ
ลุก-นัง่ 30 วินาที เท่ากับ 19.50 ครัง้ ต่อ 30 วินาที มีคา่ เฉลี่ยของการวิ่งเก็บของ เท่ากับ 12.04 วินาที มีคา่ เฉลี่ยของ
ความอ่อนตัว เท่ากับ 6.40 เซนติเมตร และมีคา่ เฉลี่ยของการวิ่งระยะไกล 600 เมตร เท่ากับ 2.76 นาที

1560

การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ ที่ 9

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสมรรถภาพทางกายของนักเรี ยนหญิง ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5
โรงเรี ยนเทศบาลบ้ านคูหาสวรรค์
รายการสมรรถภาพทางกาย
N = 277
µ

σ

1. วิ่งเร็ ว 50 เมตร (วินาที)
11.47
1.03
2. ยืนกระโดดไกล (เซนติเมตร)
140.35
18.30
3. ลุก – นัง่ 30 วินาที (ครัง้ /30 วินาที)
16.32
4.44
4. วิ่งเก็บของ (วินาที)
12.69
1.05
5. ความอ่อนตัว (เซนติเมตร)
6.79
4.28
6. วิ่งระยะไกล 600 เมตร (นาที)
3.08
.95
จากตารางที่ 2 แสดงว่านักเรี ยนหญิงชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนเทศบาลบ้ านคูหาสวรรค์ มีค่าเฉลี่ย
ของการวิ่งเร็ ว 50 เมตร เท่ากับ 11.47 วินาที มีค่าเฉลี่ยของการยืนกระโดดไกล เท่ากับ 140.35 เซนติเมตร มี
ค่าเฉลี่ยของการลุก-นั่ง 30 วินาที เท่ากับ 16.32 ครัง้ ต่อ 30 วินาที มีค่าเฉลี่ยของการวิ่งเก็บของ เท่ากับ 12.69
วินาที มีค่าเฉลี่ยของความอ่อนตัว เท่ากับ 6.79 เซนติเมตร และมีค่าเฉลี่ยของการวิ่งระยะไกล 600 เมตร เท่ากับ
3.08 นาที
ตารางที่ 3 เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายของนักเรี ยนชาย ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนเทศบาล
บ้ านคูหาสวรรค์
รายการ
ดีมาก
1. วิ่งเร็ ว 50 เมตร (วินาที)
8.62 ลงมา
2. ยืนกระโดดไกล (เซนติเมตร)
170 ขึ ้นไป
3. ลุก – นัง่ 30 วินาที
25 ขึ ้นไป
(ครัง้ /30 วินาที)
4. วิ่งเก็บของ (วินาที)
10.09 ลงมา
5. ความอ่อนตัว (เซนติเมตร)
10.60 ขึ ้นไป
6. วิ่งระยะไกล 600 เมตร (นาที) 1.82 ลงมา

ดี
8.63 - 9.14
159 - 169
22 - 24

ปานกลาง
ตํ่า
ตํ่ามาก
9.15 –10.18 10.19 -10.70 10.71 ขึ ้นไป
138 - 158
128 - 137
127 ลงมา
18 - 21
14 - 17
16 ลงมา

10.10–11.49 11.50-12.55 12.56-13.09 13.10 ขึ ้นไป
8.50 – 10.59 4.30 – 8.49 2.20 – 4.29 2.19 ลงมา
1.83 – 2.29 2.30 – 3.22 3.23 – 3.69 3.70 ขึ ้นไป

จากตารางที่ 3 แสดงว่าสมรรถภาพทางกายของนักเรี ยนชาย ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนเทศบาลบ้ าน
คูหาสวรรค์ ตามเกณฑ์มาตรฐานในระดับดีมาก ดี ปานกลาง ตํ่า และตํ่ามาก เรี ยงตาม ลําดับ ดังนี ้
วิ่งเร็ ว 50 เมตร 8.62 วินาทีลงมา อยู่ในระดับดีมาก, 8.63 - 9.14 วินาที อยู่ในระดับดี, 9.15 –10.18 วินาที
อยู่ในระดับปานกลาง, 10.19 -10.70 วินาที อยู่ในระดับตํ่า, 10.71 วินาทีขึ ้นไป อยู่ในระดับตํ่ามาก
ยืนกระโดดไกล 170 เซนติเมตรขึ ้นไป อยู่ในระดับดีมาก, 159 – 169 เซนติเมตร อยู่ในระดับดี, 138 – 158
เซนติเมตร อยู่ในระดับปานกลาง, 128 – 137 เซนติเมตร อยู่ในระดับตํ่า, และ 127 เซนติเมตรลงมา อยู่ในระดับตํ่า
มาก
ลุก – นัง่ 30 วินาที 25 ครัง้ ขึ ้นไป อยู่ในระดับดีมาก, 22 – 24 ครัง้ อยู่ในระดับดี, 18 – 21 ครัง้ อยู่ในระดับ
ปานกลาง, 14 – 17 ครัง้ อยู่ในระดับตํ่า, และ 16 ครัง้ ลงมา อยู่ในระดับตํ่ามาก
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วิ่งเก็บของ 10.09 วินาทีลงมา อยู่ในระดับดีมาก, 10.10–11.49 วินาที อยู่ในระดับดี, 11.50-12.55 วินาที
อยู่ในระดับปานกลาง, 12.56-13.09 วินาที อยู่ในระดับตํ่า, และ 13.10 วินาทีขึ ้นไป อยู่ในระดับตํ่ามาก
ความอ่อนตัว 10.60 เซนติเมตรขึ ้นไป อยู่ในระดับดีมาก, 8.50 – 10.59 เซนติเมตร อยู่ในระดับดี, 4.30 –
8.49 เซนติเมตร อยู่ในระดับปานกลาง, 2.20 – 4.29 เซนติเมตร อยู่ในระดับตํ่า, และ 2.19 เซนติเมตรลงมา อยู่ใน
ระดับตํ่ามาก
วิ่งระยะไกล 600 เมตร 1.82 นาทีลงมา อยู่ในระดับดีมาก, 1.83 – 2.29 นาที อยู่ในระดับดี, 2.30 – 3.22
นาที อยู่ในระดับปานกลาง, 3.23 – 3.69 นาที อยู่ในระดับตํ่า, และ 3.70 นาทีขึ ้นไป อยู่ในระดับตํ่ามาก
ตารางที่ 4 เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายของนักเรี ยนหญิง ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนเทศบาล
บ้ านคูหาสวรรค์
รายการ
ดีมาก
1. วิ่งเร็ ว 50 เมตร (วินาที)
10.43 ลงมา
2. ยืนกระโดดไกล (เซนติเมตร)
159 ขึ ้นไป
3. ลุก – นัง่ 30 วินาที
21 ขึ ้นไป
(ครัง้ /30 วินาที)
4. วิ่งเก็บของ (วินาที)
11.63 ลงมา
5. ความอ่อนตัว (เซนติเมตร)
11 ขึ ้นไป
6. วิ่งระยะไกล 600 เมตร (นาที) 2.09 ลงมา

ดี
ปานกลาง
ตํ่า
ตํ่ามาก
10.44–10.94 10.95–11.96 11.97 -12.47 12.48 ขึ ้นไป
150 - 158
131 - 149
122 - 130
121 ลงมา
18 - 20
14 - 17
11 - 13
10 ลงมา
11.64–12.15 12.16-13.21 13.22-13.73 13.74 ขึ ้นไป
9 – 10
5–8
3–4
2 ลงมา
2.10 – 2.59 2.60 – 3.53 3.54 – 3.59 4.00 ขึ ้นไป

จากตารางที่ 4 แสดงว่าสมรรถภาพทางกายของนักเรี ยนหญิง ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนเทศบาลบ้ าน
คูหาสวรรค์ ตามเกณฑ์มาตรฐานในระดับดีมาก ดี ปานกลาง ตํ่า และตํ่ามาก เรี ยงตามลําดับ ดังนี ้
วิ่งเร็ ว 50 เมตร 10.43 วินาทีลงมา อยู่ในระดับดีมาก, 10.44 – 10.94 วินาที อยู่ในระดับดี, 10.95 –11.96
วินาที อยู่ในระดับปานกลาง, 11.97 -12.47 วินาที อยู่ในระดับตํ่า, 12.48 วินาทีขึ ้นไป อยู่ในระดับตํ่ามาก
ยืนกระโดดไกล 159 เซนติเมตรขึ ้นไป อยู่ในระดับดีมาก, 150 – 158 เซนติเมตร อยู่ในระดับดี, 131 – 149
เซนติเมตร อยู่ในระดับปานกลาง, 122 – 130 เซนติเมตร อยู่ในระดับตํ่า และ 121 เซนติเมตรลงมาอยู่ในระดับตํ่า
มาก
ลุก – นัง่ 30 วินาที 21 ครัง้ ขึ ้นไป อยู่ในระดับดีมาก, 18 – 20 ครัง้ อยู่ในระดับดี, 14 – 17 ครัง้ อยู่ในระดับ
ปานกลาง, 11 – 13 ครัง้ อยู่ในระดับตํ่า, และ 10 ครัง้ ลงมา อยู่ในระดับตํ่ามาก
วิ่งเก็บของ 11.63 วินาทีลงมา อยู่ในระดับดีมาก, 11.64–12.15 วินาที อยู่ในระดับดี, 12.16-13.21 วินาที
อยู่ในระดับปานกลาง, 13.22-13.73 วินาที อยู่ในระดับตํ่า, และ 13.74 วินาทีขึ ้นไป อยู่ในระดับตํ่ามาก
ความอ่อนตัว 11 เซนติเมตรขึ ้นไป อยู่ในระดับดีมาก, 9 – 10 เซนติเมตร อยู่ในระดับดี, 5 – 8 เซนติเมตร
อยู่ในระดับปานกลาง, 3 – 4 เซนติเมตร อยู่ในระดับตํ่า, และ 2 เซนติเมตรลงมา อยู่ในระดับตํ่ามาก
วิ่งระยะไกล 600 เมตร 2.09 นาทีลงมา อยู่ในระดับดีมาก, 2.10 – 2.59 นาที อยู่ในระดับดี, 2.60 – 3.53
นาที อยู่ในระดับปานกลาง, 3.54 – 3.59 นาที อยู่ในระดับตํ่า, และ 4.00 นาทีขึ ้นไป อยู่ในระดับตํ่ามาก
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อภิปรายผล
จากการศึกษาสมรรถภาพทางกายนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนเทศบาลบ้ านคูหาสวรรค์ จังหวัด
พัทลุง พบว่า สมรรถภาพทางกายของนักเรี ยนชายมีความสามารถดีกว่านักเรี ยนหญิงทุกรายการ ยกเว้ นรายการงอ
ตัวข้ างหน้ า ซึง่ เป็ นการวัดความอ่อนตัวของกล้ ามเนื ้อ เป็ นความสามารถในการเคลื่อนไหวของร่ างกายให้ เกิดช่วง
ของการเคลื่อนไหวของข้ อต่อต่าง ๆ ได้ อย่างอิสระมากที่สดุ ความอ่อนตัวถือว่ามีความสําคัญ และมีประโยชน์อย่าง
ยิ่งในการช่วยลดความตึงตัวของกล้ ามเนื ้อ ช่วยให้ ร่างกายผ่อนคลาย ช่วยลดการเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและการฉี ก
ขาดของกล้ ามเนื ้อและข้ อต่อ ซึง่ สอดคล้ องกับวิริยา บุญชัย (2523) ได้ กล่าวไว้ ว่า ความอ่อนตัวเป็ นการเคลื่อนไหว
ใช้ ข้อต่อซึ่งสามารถวัดออกมาเป็ นมุมมีหน่วยเป็ นองศา การยึดต่อของกล้ ามเนื อ้ ที่อ่อนนุ่มโดยเฉพาะเพศหญิ ง
กล้ ามเนื อ้ และโครงสร้ างของข้ อต่อจะช่วยให้ มีความอ่อนตัวหรื อยื ดหยุ่นมากขึน้ ความยื ดหยุ่นของกล้ ามเนื อ้ มี
ความสัมพันธ์กบั เพศและอายุ ซึง่ สอดคล้ องกับผลการศึกษาที่พบว่า นักเรี ยนหญิงมีความอ่อนตัวดีกว่านักเรี ยนชาย
เนื่องจากสรี ระร่ างกายของเพศหญิ งมีกล้ ามเนือ้ ที่อ่อนนุ่มกว่าชาย สําหรั บสมรรถภาพทางกายนัน้ นักเรี ยนชายมี
ความสามารถมากกว่านักเรี ยนหญิงทุกรายการ ทัง้ นีก้ ล่าวตามหลักสรี รวิทยาแล้ ว ผู้หญิ งจะแตกต่างกับผู้ชายใน
หลาย ๆ ด้ าน เช่น ความแข็งแรงของกล้ ามเนื อ้ ความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิ ต ปริ มาณการใช้ ออกซิเจน
(อนันต์ อัตชู, 2537) นอกจากนี ้ สมรรถภาพทางกายของเพศหญิงตํ่ากว่าเพศชายเนื่องจากอิทธิพลของฮอร์ โมนเพศ
หรื ออาจมาจากความเชื่อและค่านิยมต่อแนวทางในการดํารงชีวิต การฝึ กและการเล่นกีฬา ซึง่ โดยปกติแล้ วจะเห็นได้
ว่าผู้หญิงจะมีการเคลื่อนไหวได้ ช้า ความแข็งแรงและความอดทนจะน้ อยกว่าผู้ชาย (พิชิต ภูติจนั ทร์ , 2535)

สรุ ปผลและข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนเทศบาลบ้ านคูหาสวรรค์ทุก
รายการเมื่อเทียบกับเกณฑ์สมรรถภาพทางกายที่สร้ างขึ ้น จัดอยู่ในระดับปานกลางทุกรายการ ทังนี
้ ้อาจเนื่องมาจาก
เด็กในวัยนี ้เป็ นวัยที่ต้องเน้ นและให้ ความสําคัญในการเตรี ยมความพร้ อมทุก ๆ ด้ าน ทังด้
้ านร่ างกาย อารมณ์ สังคม
และสติ ปัญญา เด็ก ในวัย นี จ้ ํ าเป็ นอย่ างยิ่ งที่ จะต้ องวางรากฐานด้ านทัก ษะทางกลไก การเคลื่อนไหวที่ ถูก ต้ อ ง
เหมาะสม และมีความปลอดภัยจะนําไปสูก่ ารพัฒนาการด้ านอื่น ๆ ได้ เป็ นอย่างดี
ข้ อเสนอแนะ
1. การจัดกิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ควรแสดงผลให้ นักเรี ยนได้ รับทราบข้ อบกพร่ องของ
ตนเอง เพื่อปรับปรุ งแก้ ไขส่วนที่บกพร่ องต่อไป
2. จากผลการวิ จัย ครู ผ้ ู ส อนวิ ช าพลศึก ษา และผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งสามารถนํ า ผลจากการวิ จัย เป็ นเกณฑ์
สมรรถภาพทางกายมาตรฐาน มาเปรี ยบเทียบกับระดับสมรรถภาพทางกายของนักเรี ยน เพื่อให้ สามารถจัดกิจกรรม
ส่งเสริ มสมรรถภาพทางกายได้ อย่างถูกต้ อง เหมาะสมตรงตามความต้ องการ
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