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บทคัดย่อ 

การวิจัยครัง้นีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างเกณฑ์สมรรถภาพทางกายท่ีเก่ียวข้องกับสุขภาพของนักเรียน

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ศนูย์วิจยัและพฒันาการศกึษา ประชากรท่ีใช้

ในการศกึษาวิจยัคือ นักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่ง มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ศนูย์วิจัยและ

พฒันาการศกึษา จํานวนทัง้สิน้ 1,433 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยันีคื้อ แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายท่ีสมัพนัธ์

กบัสขุภาพของสํานกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสขุภาพ 5 รายการ คือ วดัความหนาของไขมนัใต้ผิวหนัง 

นัง่งอตวัไปข้างหน้า ลกุ – นัง่ 60 วินาที ดนัพืน้ 30 วินาที และว่ิงระยะทางไกล วิเคราะห์ข้อมลูโดยค่าเฉลี่ยและส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายทุกรายการของนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา แล้วจึงสร้างเกณฑ์ปกติของ

สมรรถภาพทางกายแตล่ะรายการ โดยใช้คะแนน “ที” (T-Score) จากการวิจยัครัง้นีทํ้าให้ได้เกณฑ์ปกติสมรรถภาพ

ทางกายท่ีเก่ียวข้องกับสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 

ศนูย์วิจยัและพฒันาการศกึษา 

คาํสาํคัญ: เกณฑ์สมรรถภาพทางกายที่เก่ียวข้องกบัสขุภาพ 

 

Abstract 

The purpose of this study was to construct Health-Related Physical Fitness Norms for Students 

of Kasetsart University Laboratory School, Kamphaeng Saen Campus. Populations in this study were 

1,433 Students of Kasetsart University Laboratory School, Kamphaeng Saen Campus. The instrument 

used for this study was Thai Health Promotion Foundation Health-Related Physical Fitness test which 

consisted 5 items: skinfold thickness, sit and reach, sit-ups 60 seconds, push-ups 30 seconds and 

distance run. The data were analyzed by using mean, and standard deviation and T-score for setting 

norms. The conclusion of this study aimed to produce statistical norms of Health-Related Physical 

Fitness for Students of Kasetsart University Laboratory School, Kamphaeng Saen Campus. 
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คาํนํา 

มนษุย์จดัเป็นทรัพยากรท่ีมีคณุคา่สงูสดุของสงัคม ทุกชุมชนจึงได้พยายามทุกวิถีทางเพ่ือพฒันาทรัพยากร

มนุษย์ท่ีเป็นสมาชิกของตนให้เป็นทรัพยากรท่ีมีคุณภาพ และศกัยภาพทัง้ทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สงัคมและ

สติปัญญา และถือเป็นนโยบายของรัฐบาลท่ีมีการดําเนินการมาตลอด แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 9 พ.ศ.2545-2549 (อ้างถึงใน สํานกังานเลขาธิการสภาผู้ แทนราษฎร, 2547) ซึง่เป็นแผนยุทธศาสตร์ท่ีชี ้

กรอบทิศทางการพฒันาประเทศในระยะปานกลางท่ีสอดคล้องกบัวิสยัทศัน์ระยะยาว และการดําเนินการต่อเน่ือง

จากแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 8 ในด้านความคิดท่ียึด “คนเป็นศนูย์กลางของการพฒันา” ในทุกมิติอย่างเป็นองค์รวมให้

ความสําคญักบัการพฒันาท่ีสมดลุทัง้ด้านตวัเอง สงัคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมรวมถงึการให้ความสําคญักบัการ

พฒันาคนไทยทุกคนให้มีคณุภาพ มีสขุภาพแข็งแรง เป็นคนเก่ง คนดี มีระเบียบวินยั รู้หน้าท่ี มีความซื่อสตัย์สจุริต 

รับผิดชอบตอ่สงัคมสว่นรวมและมีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้  

การออกกําลงักาย จึงเป็นกิจกรรมท่ีมีความสําคัญอย่างหนึ่งในการท่ีจะช่วยส่งเสริมให้มนุษย์ได้มีการ

พฒันาทัง้ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สงัคม และสติปัญญา สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสงัคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เป็นปัจจยัท่ีสําคญัของการพฒันาทัง้ปวง เป็นการสร้างกําลงัคนท่ีมีประสิทธิภาพให้กบั

ประเทศท่ีจะรองรับภารกิจตา่ง ๆ ของการพฒันา การท่ีคนจะมีคณุภาพชีวิตท่ีดีนัน้จะต้องมีสขุภาพแข็งแรงสมบูรณ์ 

มีสดัสว่นรูปร่างได้มาตรฐาน โดยเฉพาะอย่างย่ิงในวยัเด็ก เน่ืองจากวยัเด็กเป็นวยัท่ีกําลงัเจริญเติบโต เด็กต้องการ

การออกกําลงักายเพ่ือพฒันาคณุลกัษณะทางด้านต่าง ๆ ได้แก่ การพฒันาทางด้านร่างกาย ซึง่การออกกําลงักาย

จะช่วยทําให้ร่างกายของเด็กได้มีพัฒนาการทางด้านความแข็งแรง และความอดทนของกล้ามเนือ้ อวัยวะท่ี

เก่ียวข้องกบัระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจได้ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ ขนาดรูปร่างจะมีสดัส่วนท่ี

เหมาะสม การเคลื่อนไหวพืน้ฐานในรูปแบบต่าง ๆ เป็นไปอย่างคล่องแคล่วว่องไว นอกจากนี ้เด็กยังสามารถนํา

ทกัษะการเคลื่อนไหวพืน้ฐานตา่ง ๆ ไปใช้ในภารกิจประจําวนั ใช้ในเวลาวา่งให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและต่อสงัคม

สว่นรวม สําหรับการพฒันาทางด้านอารมณ์และจิตใจ การออกกําลงักายช่วยทําให้เกิดความสนกุสนาน เด็กได้ผ่อน

คลายความตงึเครียด ช่วยป้องกนัความก้าวร้าว ได้ทดแทนความรู้สกึท่ีผิดหวงัและขจดัความกระวนกระวายใจซึ่ง

อาจจะเน่ืองมาจากสาเหตตุา่ง ๆ การพฒันาการทางด้านสงัคม การออกกําลงักายและการเข้าร่วมกิจกรรมการเล่น

กีฬา จะเปิดโอกาสให้เด็กได้ฝึกทางด้านคณุธรรม ปฏิบติัตามกฎระเบียบของการเล่น รู้จกัหน้าท่ี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภยั 

รู้จกัรับผิดชอบ มีระเบียบวินยัในการเลน่ และรู้จกัเสียสละประโยชน์ส่วนรวม สําหรับการพฒันาทางด้านสติปัญญา

นัน้ เดก็จะได้มีพฒันาการการเรียนรู้ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ รู้จกัใช้ไหวพริบในการตดัสินใจ มีการปรับตวัเพ่ือให้

เข้ากบัสถานการณ์และสภาพแวดล้อมตา่ง ๆ ได้อย่างเฉลียวฉลาด 

ปัจจุบันได้มีผู้ ให้ความสนใจและเอาใจใส่ในเร่ืองการออกกําลังกายของเด็กกันอย่างมาก โดยได้มี

การศกึษากนัอย่างจริงจังในเร่ืองรูปแบบของการออกกําลงักาย เพ่ือพัฒนาสมรรถภาพทางกายทัง้ท่ีเก่ียวข้องกับ

สขุภาพและเก่ียวข้องกบัทกัษะของเดก็ ได้ศกึษาเก่ียวกบัผลท่ีจะเกิดขึน้หากเด็กได้มีการออกกําลงักายอย่างถูกต้อง

และเหมาะสม ได้ศกึษาถงึโทษของการขาดการออกกําลงักายในเดก็ โดยพบวา่ หากเด็กขาดการออกกําลงักายแล้ว

จะเกิดผลเสียตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้คือ (เจริญทศัน์  จินตนเสรี, 2538) 
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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 เดก็ท่ีขาดการออกกําลงักายจะมีสมรรถภาพทางกายด้านต่าง ๆ ต่ํากว่าเด็กท่ีออก

กําลังกายเป็นประจํา เป็นข้อเสียเปรียบในการเรียนกิจกรรมกีฬาและการออกกําลังกาย ย่ิงไปกว่านัน้ การท่ีมี

สมรรถภาพทางกายด้านการประสานงานระหว่างกล้ามเนือ้และระบบประสาทต่ํา จะทําให้ปฏิกิริยาตอบสนองใน

การหลีกเลี่ยงอนัตรายต่ําไปด้วย เดก็จะได้รับอบุติัเหตพุลดัตกหกล้มได้ง่ายและเกิดขึน้บ่อย ๆ 

5. ผลการเรียน มีหลกัฐานแน่ชัดจากการศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนระหว่างเด็กท่ีมีสมรรถภาพทาง

กายสูงกับเด็กท่ีมีสมรรถภาพทางกายต่ํา พบว่า เด็กท่ีมีสมรรถภาพทางกายสูงจะมีผลการเรียนดีกว่าเด็กท่ีมี

สมรรถภาพทางกายต่ํา ดงันัน้การขาดการออกกําลงักายและการเลน่กีฬาในเดก็จงึมีผลเสียไปถงึการเรียนได้ด้วย 

6. ทางสงัคมและจิตใจ เด็กท่ีขาดการออกกําลงักายมกัเก็บตวัและมีเพ่ือนน้อย จิตใจไม่สดช่ืนร่ืนเริง จะมี

นิสยัไมช่อบการออกกําลงักายติดตวัไป และจะได้รับผลเสียของการขาดการออกกําลงักายมากย่ิงขึน้เม่ือเติบโตเป็น

ผู้ ใหญ่ 

ด้วยเหตผุลดงักลา่ว การออกกําลงักายจงึเป็นสิ่งท่ีจําเป็นและมีความสําคญัอย่างย่ิงสําหรับเด็ก โดยเฉพาะ

เดก็ท่ีกําลงัอยู่ในวยัเรียน ซึง่เดก็จะต้องการการออกกําลงักายเช่นเดียวกบัความต้องการอาหาร เพ่ือการเจริญเติบโต

และการมีสขุภาพท่ีสมบรูณ์และแข็งแรง 

การทดสอบสมรรถภาพทางกาย เป็นกระบวนการท่ีมีความสําคญัอีกประการหนึ่ง ซึง่ผู้ ท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวข้อง

ได้ให้ความสนใจกนัเป็นอย่างมาก ในการกระทํากิจกรรมใด ๆ ก็ตาม การกระทํากิจกรรมนัน้ ๆ จะครบวงจรไปไม่ได้

หากไมไ่ด้มีการทดสอบ เพ่ือท่ีจะได้ทราบผลว่าสิ่งท่ีได้กระทําไปแล้วทัง้หมดนัน้ได้บรรลเุป้าหมายหรือวตัถุประสงค์

หรือไม่ เพียงใด หากการกระทํานัน้มีจุดบกพร่องผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องก็จะได้มองหาลู่ทางในการแก้ปัญหานัน้ 

ขณะเดียวกนัในแง่ของข้อค้นพบจากการทดสอบ หากพบว่าเด็กยงัมีความบกพร่องในองค์ประกอบใดองค์ประกอบ

หนึ่งของสมรรถภาพทางกาย ไม่ว่าจะเป็นด้านความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ ความอดทนของกล้ามเนือ้ ความ

คลอ่งแคลว่วอ่งไว ความออ่นตวั ความเร็ว หรือความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ ครูผู้สอนหรือ

บคุคลอ่ืน ๆ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องจะต้องศกึษาค้นคว้าหาวิธีการและรูปแบบในการช่วยแก้ปัญหาและข้อบกพร่องนัน้ ๆ 

ให้ได้ ดังนัน้การทดสอบสมรรถภาพทางกายจึงมีความสําคัญและมีความจําเป็นมากท่ีจะต้องนําไปปฏิบัติ 

เพ่ือท่ีจะให้ได้ผลท่ีสามารถสรุปถึงระดับของการพัฒนาการทางด้านร่างกายและระดับการพัฒนาทางด้าน

ความสามารถทางทกัษะของเดก็ได้ 
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สมรรถภาพทางกาย เป็นสิ่งจําเป็นและสําคญัอย่างย่ิงสําหรับการดํารงชีพในปัจจุบัน เม่ือบุคคลมีความ

สมบูรณ์ทัง้ทางด้านร่างกายและจิตใจแล้ว  การดําเนินชีวิตก็จะมีความสุขและมีประสิทธิภาพ  นั่นก็คือการมี

สมรรถภาพทางกายท่ีดี ซึง่เป็นผลทําให้มีสขุภาพดี ร่างกายมีการเจริญเติบโตแข็งแรง  ประสิทธิภาพของการทํางาน

ของระบบหายใจและระบบไหลเวียนโลหิต ประสานสมัพนัธ์กนัดี และลดอตัราการเสี่ยงเป็นโรคตา่งๆ อีกทัง้ยงัทําให้

มีทรวงทรง ของร่างกายได้สดัส่วน มีทกัษะทางกีฬาท่ีดี ทําให้เกิดความสนุกสนานกบัการเข้าร่วมกิจกรรมการออก

กําลงักายและกีฬา  

ในสภาพสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ ได้เข้ามาอย่าง

รวดเร็วและมีบทบาทในการดํารงชีวิตประจําวนัของมนุษย์มากขึน้ เช่น การใช้ลิฟท์แทน การขึน้ลงบันได การใช้

เคร่ืองอํานวยความสะดวกต่างๆ แทนการเดินหรือใช้มือ เป็นต้น เคร่ืองอํานวยความสะดวกเหล่านี ้ทําให้มนุษย์เรา

ได้เคลื่อนไหวกนัน้อยลงและไม่ค่อยได้ออกกําลงักาย จึงเป็นผลให้มีสมรรถภาพทางกายลดต่ําลง เพราะการจะมี

สมรรถภาพทางกายท่ีดีนัน้ จําเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องสร้างให้เกิดขึน้ และรักษาไว้โดยการออกกําลงักายหรือฝึกฝน

อย่างสม่ําเสมอ หากขาดการออกกําลงักายแล้วสมรรถภาพทางกายก็จะค่อยๆ ลดต่ําลง และเกิดปัญหาทางด้าน

สขุภาพตามมา จากความสําคญัดงักลา่วข้างต้นจะเห็นได้วา่  การพฒันาคนให้มีสมรรถภาพทางกายท่ีดีนัน้ เป็นสิ่ง

สําคญัอย่างย่ิง ดงัท่ี การกีฬาแห่งประเทศไทย (2545: 6) ได้กําหนดวตัถปุระสงค์เก่ียวกบั สมรรถภาพทางกายไว้ใน

แผนพฒันากีฬาชาติฉบบัท่ี 3 (พ.ศ. 2545 – 2549) โดยสรุปสาระสําคญัวา่ “...ส่งเสริมโครงการทดสอบสมรรถภาพ

ทางกายของนกัเรียนในโรงเรียน โดยมีการศกึษาและพฒันา โครงสร้างร่างกาย รวมทัง้เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพ

ทางกายของเดก็และเยาวชนไทย...” และ สอดคล้องกบัสํานกังานรับรองมาตรฐานและประกนัคณุภาพการศกึษาท่ี

บรรจุตัวบ่งชีใ้นมาตรฐานท่ี 10 ว่า “...ผู้ เรียนมีนํา้หนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน กรมอนามัย กระทรวง

สาธารณสขุ และผู้ เรียนมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายของกรมพลศกึษา กระทรวง

ศกึษาธิการ...”  

นอกจากนี ้กระทรวงศกึษาธิการ เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งท่ีรับผิดชอบงานด้านการศึกษาของชาติท่ีกําหนด

หลกัสูตรให้มีการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาในโรงเรียนโดยกําหนดไว้ใน หลักสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

พทุธศกัราช 2544 ทกุระดบั เน่ืองจากวิชาพลศกึษามีบทบาทท่ีสําคญัอย่างย่ิงตอ่การพฒันาสขุภาพและสมรรถภาพ

ทางกายของผู้ เรียนให้มีความสมบูรณ์ จากเหตุผลและความสําคัญดังกล่าวคณะผู้ วิจัยเล็งเห็นความสําคัญว่า

สมรรถภาพทางกายเพ่ือสขุภาพมีความสําคญัต่อผู้ เรียนและจะได้ทราบผลสขุภาพของตนเองในการปฏิบติัตนให้มี

สขุภาพท่ีดีตลอดไป ดงันัน้คณะผู้ วิจยัจงึสนใจและต้องการศกึษาและสร้างเกณฑ์สมรรถภาพทางกายท่ีเก่ียวข้องกบั

สุขภาพของนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนา

การศกึษา และเป็นข้อมลูเสนอแก่ครูผู้สอนวิชาพลศกึษาใช้เปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายของนกัเรียนในโรงเรียน

ว่ามีสมรรถภาพทางกายอยู่ในระดับใด จะใช้เป็นแนวทางวางแผนการจัดการเรียนการสอนวิชาพลานามัยเพ่ือ

พฒันาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนให้สงูขึน้ อนัเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาสุขภาพ สมรรถภาพของ

นกัเรียนให้สมบรูณ์ตอ่ไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

เ พ่ือส ร้าง เกณฑ์สมรรถภาพทางกาย ท่ี เ ก่ียว ข้องกับสุขภาพของนัก เ รียนโรง เ รียนสาธิตแห่ ง

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ศนูย์วิจยัและพฒันาการศกึษา 
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วิธีการวิจัย 

ประชากร 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้เป็นนกัเรียนระดบัประถมศกึษาและระดบัมธัยมศกึษา โรงเรียนสาธิตแห่ง

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ศนูย์วิจยัและพฒันาการศกึษา จํานวนทัง้สิน้ 1,433 คน 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 การวิจัยครัง้นี ้ใช้เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายท่ีสัมพันธ์กับสุขภาพ 

สําหรับเดก็ไทย อายุ 7-18 ปี ของสํานกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสขุภาพ (สพิุตร  สมาหิโต,  2548) เพ่ือ

ประเมินความสามารถและประสิทธิภาพในการทํางานของอวยัวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเฉพาะเจาะจงท่ีเก่ียวกับ

ส่วนประกอบของร่างกาย ความอ่อนตวั ความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนือ้ และความอดทนของระบบ

ไหลเวียนและระบบหายใจ จํานวน 5 รายการ ประกอบด้วย 1) วัดความหนาของไขมันใต้ผิวหนัง (Skinfold 

Thickness) 2) นัง่งอตวัไปข้างหน้า (Sit and Reach) 3) ลกุ – นัง่ 60 วินาที (Sit-Ups 60 Seconds) 4) ดนัพืน้ 30 

วินาที (Push-Ups 30 Seconds) และ 5) ว่ิงระยะทางไกล (Distance Run)  
 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย 

 อปุกรณ์ท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ เบาะรองสําหรับการทดสอบลุก–นัง่ และดนัพืน้  ปูนขาวสําหรับโรยเส้น   

นาฬิกาจบัเวลาบอกทศนิยม 2 ตําแหน่ง  เคร่ืองวดัความอ่อนตวั  ใบบนัทึกผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย   

เทปวดัระยะทาง    
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 1.  ทําหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลไปยังอาจารย์ใหญ่โรงเ รียนสาธิตแห่ง

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ศนูย์วิจยัและพฒันาการศกึษา 

 2. ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาฝึกปฏิบัติ วิธีการใช้

เค ร่ืองมือและการเก็บข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนมีความเข้าใจตรงกันในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

 3. นดัหมายนกัเรียน กําหนดวนั เวลา เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมลู และนดัหมายการแตง่กายของนกัเรียนให้แต่ง

กายด้วยชดุพลศกึษา 

 4. จดัเตรียมสถานท่ี และอปุกรณ์ในการเก็บรวบรวมข้อมลูทกุรายการ 

 5. อธิบาย สาธิตขัน้ตอนการปฏิบติังาน รายละเอียดต่าง ๆ ในการเก็บรวบรวมข้อมลูกบัผู้ช่วยในการเก็บ

รวบรวมข้อมลู เพ่ือความเข้าใจให้ถกูต้องตรงกนั 

 6. ก่อนทําการทดสอบผู้ วิจยัและผู้ช่วยวิจยั อธิบายและสาธิตวิธีทําการทดสอบแตล่ะรายการให้นกัเรียนฟัง

และด ูเพ่ือความเข้าใจและสามารถปฏิบติัการทดสอบได้ 

 7. ก่อนดําเนินการทดสอบ ให้นกัเรียนอบอุน่ร่างกายก่อน 5 - 10 นาที 

 8. ดําเนินการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียนระดับประถมศึกษาและระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียน

ส า ธิ ต แ ห่ ง ม ห า วิ ท ย า ลัย เ ก ษ ต ร ศ า ส ต ร์  วิ ท ย า เ ข ต กํ า แ พ ง แ ส น  ศูน ย์ วิ จั ย แ ล ะ พัฒ น า ก า ร ศึก ษ า 

 9. นําผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายมาวิเคราะห์ เพ่ือหาคา่สถิติและแปลผลตอ่ไป 

 10. ทําหนังสือขอบคุณไปยังอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

กําแพงแสน ศนูย์วิจยัและพฒันาการศกึษา 
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ระยะเวลาการดาํเนินการเก็บข้อมูล 

 สิงหาคม 2555 – กนัยายน 2555 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมลูโดยการหาคา่เฉลี่ย ( µ ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ ) ของวดัความหนาของไขมนั

ใต้ผิวหนงั นัง่งอตวัไปข้างหน้า ลกุ–นัง่ ดนัพืน้ และว่ิงระยะไกล  และสร้างเกณฑ์มาตรฐาน (norms) สมรรถภาพทาง

กายของนกัเรียนชายและนกัเรียนหญิง โดยใช้คะแนน “ที” (T-score) 
 

ผลการวิจัย และอภปิรายผล 

 การวิจยัครัง้นีไ้ด้ใช้แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายท่ีสมัพนัธ์กบัสขุภาพ สําหรับเดก็ไทย อาย ุ7-18 ปี ของ

สํานกังานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการวิเคราะห์

ข้อมลูแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัตอ่ไปนี ้

 

 ตอนที่ 1 ข้อมูลพืน้ฐานของประชากร 

ตารางที่ 1  ประชากรในการทดสอบสมรรถภาพทางกายท่ีเก่ียวข้องกบัสขุภาพ ของนกัเรียนระดบัประถมศกึษาและ 

       ระดบัมธัยมศกึษา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ศนูย์วิจยัและ 

                    พฒันาการศกึษา 

ประชากร จาํนวน ร้อยละ 

ระดับประถมศึกษา 

   เพศชาย 314 21.91 

   เพศหญิง 333 23.24 

รวม 647 45.15 

ระดับมัธยมศึกษา 

   เพศชาย 343 23.94 

   เพศหญิง 443 30.91 

รวม 786 54.85 

รวมทัง้สิน้ 1,433 100.00 

 จากตารางท่ี 1 พบวา่นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษามีจํานวนมากท่ีสดุ (ร้อยละ 54.85) รองลงมาได้แก่นกัเรียน

ระดบัประถมศกึษา (ร้อยละ 45.15) ตามลําดบั 
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 ตอนที่ 2 เสนอค่าเฉล่ีย (µ ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) ของผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายที่เก่ียวข้องกับสุขภาพ ของนักเรียนระดับประถมศึกษา

และระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาํแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

ตารางที่ 2  คา่เฉลี่ย และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานสมรรถภาพทางกายท่ีเก่ียวข้องกบัสขุภาพ ของนกัเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน  

      ศนูย์วิจยัและพฒันาการศกึษา 

รายการสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับ

สุขภาพ 

ระดับประถมศึกษา 

(เพศชาย) 

ระดับประถมศึกษา 

(เพศหญิง) 

ระดับมัธยมศึกษา 

(เพศชาย) 

ระดับมัธยมศึกษา 

 (เพศหญิง) 

µ  σ  µ  σ  µ  σ  µ  σ  

1. วดัความหนาของไขมนัใต้ผิวหนงั (มิลลิเมตร) 24.01 11.99 20.67 11.37 37.61 11.10 35.89 8.39 

2. นัง่งอตวัไปข้างหน้า (เซนติเมตร) 2.54 6.14 4.29 5.87 6.04 9.36 8.95 14.54 

3. ลกุ – นัง่ 60 วินาที (ครัง้/60 วินาที) 22.74 10.79 21.58 8.73 15.30 8.71 35.89 7.98 

4. ดนัพืน้ 30 วินาที (ครัง้/30 วินาที) 22.65 10.26 23.02 11.30 26.42 9.15 22.08 7.98 

5. วิ่งระยะไกล (นาที:วินาที) 11.15 4.03 12.28 5.14 11.99 2.98 14.60 2.44 

 

 ตอนที่  3 สร้างเกณฑ์ปกติ (norms) สมรรถภาพทางกายที่ เก่ียวข้องกับสุขภาพ ของนักเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิตแห่ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาํแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา โดยการคาํนวณหาค่าเฉล่ีย (µ ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) จากคะแนนดบิ 

ตารางที่ 3 เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายท่ีเก่ียวข้องกบัสขุภาพ ในรายการวดัความหนาของไขมนัใต้ผิวหนงั (มิลลิเมตร) ของนกัเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  

     วิทยาเขตกําแพงแสน ศนูย์วิจยัและพฒันาการศกึษา 

ระดับสมรรถภาพ นักเรียนชาย 

ระดับประถมศึกษา 

นักเรียนหญิง 

ระดับประถมศึกษา 

นักเรียนชาย 

ระดับมัธยมศึกษา 

นักเรียนหญิง 

ระดับมัธยมศึกษา 

คะแนนดิบ คะแนนท ี 

(T-Score) 

คะแนนดิบ คะแนนท ี 

(T-Score) 

คะแนนดิบ คะแนนท ี 

(T-Score) 

คะแนนดิบ คะแนนท ี 

(T-Score) 

อ้วน 54.01 ขึน้ไป 28.61 ขึน้ไป 30.39 ขึน้ไป 25.89 ขึน้ไป 72.07 ขึน้ไป 28.23 ขึน้ไป 59.70 ขึน้ไป 26.05 ขึน้ไป 

ค่อนข้างอ้วน 36.01-54.00 24.61-28.60 23.81-30.38 23.89-25.88 52.07-72.06 24.23-28.22 45.70-59.69 23.05-26.04 

สมส่วน 18.01-36.00 20.61-24.60 14.98-23.80 21.89-23.88 32.07-52.06 20.23-24.22 31.70-45.69 20.05-23.04 

ค่อนข้างผอม 0.01-18.00 16.61-20.60 9.29-14.97 19.89-21.88 12.07-32.06 16.23-20.22 17.70-31.69 17.05-20.04 

ผอม 0.00 ลงมา 16.60 ลงมา 9.28 ลงมา 19.88 ลงมา 12.06 ลงมา 16.22 ลงมา 17.69 ลงมา 17.04 ลงมา 
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ตารางที่ 4 เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายท่ีเก่ียวข้องกบัสขุภาพ ในรายการนัง่งอตวัไปข้างหน้า (เซนติเมตร) ของนกัเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  

      วิทยาเขตกําแพงแสน ศนูย์วิจยัและพฒันาการศกึษา 

ระดับสมรรถภาพ นักเรียนชาย 

ระดับประถมศึกษา 

นักเรียนหญิง 

ระดับประถมศึกษา 

นักเรียนชาย 

ระดับมัธยมศึกษา 

นักเรียนหญิง 

ระดับมัธยมศึกษา 

คะแนนดิบ คะแนนท ี 

(T-Score) 

คะแนนดิบ คะแนนท ี 

(T-Score) 

คะแนนดิบ คะแนนท ี 

(T-Score) 

คะแนนดิบ คะแนนท ี 

(T-Score) 

ดีมาก 15.47 ขึน้ไป 29.26 ขึน้ไป 17.35 ขึน้ไป 9.35 ขึน้ไป 29.36 ขึน้ไป 29.20 ขึน้ไป 77.68 ขึน้ไป 77.67 ขึน้ไป 

ดี 7.47-15.46 25.26-29.25 9.35-17.34 5.35-9.34 15.36-29.35 25.20-29.19 39.68-77.67 39.67-77.66 

ปานกลาง -0.53-7.46 21.26-25.25 1.35-9.34 1.35-5.34 1.36-15.35 21.20-25.19 1.68-39.67 1.67-39.66 

ตํ่า -8.53-(-0.54) 17.26-21.25 -6.65-1.34 -2.65-1.34 -12.64-1.35 17.20-21.19 -36.32-1.67 -36.33-1.66 

ตํ่ามาก -8.54 ลงมา 17.26 ลงมา -6.66 ลงมา -2.66 ลงมา -12.65 ลงมา 17.19 ลงมา -32.33 ลงมา -36.34 ลงมา 

 

ตารางที่ 5 เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายท่ีเก่ียวข้องกบัสขุภาพ ในรายการลกุ – นัง่ 60 วินาที (ครัง้) ของนกัเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  

     วิทยาเขตกําแพงแสน ศนูย์วิจยัและพฒันาการศกึษา 

ระดับสมรรถภาพ นักเรียนชาย 

ระดับประถมศึกษา 

นักเรียนหญิง 

ระดับประถมศึกษา 

นักเรียนชาย 

ระดับมัธยมศึกษา 

นักเรียนหญิง 

ระดับมัธยมศึกษา 

คะแนนดิบ คะแนนท ี 

(T-Score) 

คะแนนดิบ คะแนนท ี 

(T-Score) 

คะแนนดิบ คะแนนท ี 

(T-Score) 

คะแนนดิบ คะแนนท ี 

(T-Score) 

ดีมาก 49.34 ขึน้ไป 28.57 ขึน้ไป 41.21 ขึน้ไป 26.26 ขึน้ไป 40.94 ขึน้ไป 28.25 ขึน้ไป 44.43 ขึน้ไป 26.91 ขึน้ไป 

ดี 33.34-49.33 24.57-28.56 29.21-41.20 23.26-26.25 25.94-40.93 24.25-28.24 29.43-44.42 22.91-26.90 

ปานกลาง 17.34-33.33 20.57-24.56 17.21-29.20 20.26-23.25 10.94-25.93 20.25-24.24 14.43-29.42 18.91-22.90 

ตํ่า 1.34-17.33 16.57-20.56 5.21-17.20 17.26-20.25 -4.06-10.93 16.25-20.24 -0.57-14.42 14.91-18.90 

ตํ่ามาก 1.33 ลงมา 16.56 ลงมา 5.20 ลงมา 17.25 ลงมา -4.07 ลงมา 16.24 ลงมา -0.58 ลงมา 14.90 ลงมา 
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ตารางที่ 6 เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายท่ีเก่ียวข้องกบัสขุภาพ ในรายการดนัพืน้ 30 วินาที (ครัง้) ของนกัเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน  

     ศนูย์วิจยัและพฒันาการศกึษา 

ระดับสมรรถภาพ นักเรียนชาย 

ระดับประถมศึกษา 

นักเรียนหญิง 

ระดับประถมศึกษา 

นักเรียนชาย 

ระดับมัธยมศึกษา 

นักเรียนหญิง 

ระดับมัธยมศึกษา 

คะแนนดิบ คะแนนท ี 

(T-Score) 

คะแนนดิบ คะแนนท ี 

(T-Score) 

คะแนนดิบ คะแนนท ี 

(T-Score) 

คะแนนดิบ คะแนนท ี 

(T-Score) 

ดีมาก 47.52 ขึน้ไป 28.91 ขึน้ไป 41.37 ขึน้ไป 26.98 ขึน้ไป 49.85 ขึน้ไป 27.59 ขึน้ไป 36.09 ขึน้ไป 27.62 ขึน้ไป 

ดี 32.52-47.51 24.91-28.90 29.37-41.36 23.98-26.97 35.85-49.84 23.59-27.58 27.09-36.08 23.62-27.61 

ปานกลาง 17.52-32.51 20.91-24.90 17.37-29.36 20.98-23.97 21.85-35.84 19.59-23.58 18.09-27.08 19.62-23.61 

ตํ่า 3.52-17.51 16.91-20.90 5.37-17.36 17.98-20.97 7.85-21.84 15.59-19.58 9.09-18.08 15.62-19.61 

ตํ่ามาก 3.51 ลงมา 16.90 ลงมา 5.36 ลงมา 17.97 ลงมา 7.84 ลงมา 15.58 ลงมา 9.08 ลงมา 15.61 ลงมา 

 

ตารางที่ 7 เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายท่ีเก่ียวข้องกบัสขุภาพ ในรายการว่ิงระยะไกล (นาที:วินาที) ของนกัเรียนโรงเรียนสาธิตแห่ง มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  

     วิทยาเขตกําแพงแสน ศนูย์วิจยัและพฒันาการศกึษา 

ระดับสมรรถภาพ นักเรียนชาย 

ระดับประถมศึกษา 

นักเรียนหญิง 

ระดับประถมศึกษา 

นักเรียนชาย 

ระดับมัธยมศึกษา 

นักเรียนหญิง 

ระดับมัธยมศึกษา 

คะแนนดิบ คะแนนท ี 

(T-Score) 

คะแนนดิบ คะแนนท ี 

(T-Score) 

คะแนนดิบ คะแนนท ี 

(T-Score) 

คะแนนดิบ คะแนนท ี 

(T-Score) 

ดีมาก 5.13 ลงมา 17.66 ลงมา 5.70 ลงมา 17.41 ลงมา 7.49 ลงมา 25.71 ลงมา 10.37 ลงมา 17.37 ลงมา 

ดี 5.14-9.13 17.67-20.66 5.71-12.70 17.42-21.41 7.50-10.49 25.72-21.71 10.38-13.37 17.38-21.37 

ปานกลาง 9.14-13.13 20.67-23.66 12.71-24.70 21.42-25.41 10.50-13.49 21.72-25.71 13.38-16.37 21.38-25.37 

ตํ่า 13.14-17.13 23.67-26.66 24.71-36.70 25.42-29.41 13.50-10.49 25.72-29.71 16.38-19.37 25.38-29.37 

ตํ่ามาก 17.14 ขึน้ไป 26.67 ขึน้ไป 36.71ขึน้ไป 29.42 ขึน้ไป 16.50 ขึน้ไป 29.72 ขึน้ไป 19.38 ขึน้ไป 29.38 ขึน้ไป 
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อภปิรายผล 

 จากการศึกษาสมรรถภาพทางกายท่ีเก่ียวข้องกับสุขภาพของนักเรียนระดับประถมศึกษาและระดับ

มธัยมศึกษา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนย์วิจัยและพฒันาการศึกษา 

พบว่า สมรรถภาพทางกายท่ีเก่ียวข้องกับสขุภาพของนักเรียนชายมีความสามารถดีกว่านักเรียนหญิงทุกรายการ 

ยกเว้นรายการงอตวัข้างหน้า ซึง่เป็นการวดัความอ่อนตวัของกล้ามเนือ้ เป็นความสามารถในการเคลื่อนไหวของ

ร่างกายให้เกิดช่วงของการเคลื่อนไหวของข้อต่อต่าง ๆ ได้อย่างอิสระมากท่ีสุด ความอ่อนตวัถือว่ามีความสําคญั 

และมีประโยชน์อย่างย่ิงในการช่วยลดความตงึตวัของกล้ามเนือ้ ช่วยให้ร่างกายผ่อนคลาย ช่วยลดการเสี่ยงต่อการ

บาดเจ็บและการฉีกขาดของกล้ามเนือ้และข้อตอ่ ซึง่สอดคล้องกบัวิริยา  บญุชยั (2523) ได้กล่าวไว้ว่า ความอ่อนตวั

เป็นการเคลื่อนไหวใช้ข้อต่อซึ่งสามารถวัดออกมาเป็นมุมมีหน่วยเป็นองศา การยึดต่อของกล้ามเนือ้ท่ีอ่อนนุ่ม

โดยเฉพาะเพศหญิง กล้ามเนือ้และโครงสร้างของข้อต่อจะช่วยให้มีความอ่อนตวัหรือยืดหยุ่นมากขึน้ ความยืดหยุ่น

ของกล้ามเนือ้มีความสมัพนัธ์กบัเพศและอายุ ซึง่สอดคล้องกบัผลการศกึษาท่ีพบว่า นกัเรียนหญิงมีความอ่อนตวั

ดีกวา่นกัเรียนชาย เน่ืองจากสรีรร่างกายของเพศหญิงมีกล้ามเนือ้ท่ีอ่อนนุ่มกว่าชาย สําหรับสมรรถภาพทางกายนัน้

นกัเรียนชายมีความสามารถมากกวา่นกัเรียนหญิงทุกรายการ ทัง้นีก้ล่าวตามหลกัสรีรวิทยาแล้ว ผู้หญิงจะแตกต่าง

กบัผู้ ชายในหลาย ๆ ด้าน เช่น ความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ ความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิต ปริมาณการใช้

ออกซิเจน (อนนัต์  อตัชู, 2527) นอกจากนี ้สมรรถภาพทางกายของเพศหญิงต่ํากว่าเพศชายเน่ืองจากอิทธิพลของ

ฮอร์โมนเพศหรืออาจมาจากความเช่ือและคา่นิยมตอ่แนวทางในการดํารงชีวิต การฝึกและการเล่นกีฬา ซึง่โดยปกติ

แล้วจะเห็นได้วา่ผู้หญิงจะมีการเคลื่อนไหวได้ช้า ความแข็งแรงและความอดทนจะน้อยกว่าผู้ชาย (พิชิต  ภูติจนัทร์, 

2535)  

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาสมรรถภาพทางกาย ท่ี เ ก่ียว ข้องกับสุขภาพของนัก เ รียนโรง เ รี ยน สา ธิตแห่ ง

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาทุกรายการเม่ือเทียบกับเกณฑ์

สมรรถภาพทางกายท่ีสร้างขึน้ จดัอยู่ในระดบัปานกลางทุกรายการ ส่วนรายการวดัความหนาของไขมนัใต้ผิวหนัง 

จัดอยู่ในระดับค่อนข้างอ้วน ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากเด็กในวยันีเ้ป็นวัยท่ีต้องเน้นและให้ความสําคญัในการเตรียม

ความพร้อมทุก ๆ ด้าน ทัง้ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เด็กในวัยนีจํ้าเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้อง

วางรากฐานด้านทกัษะทางกลไก การเคลื่อนไหวท่ีถกูต้อง เหมาะสม และมีความปลอดภยัจะนําไปสู่การพฒันาการ

ด้านอ่ืน ๆ ได้เป็นอย่างดี  

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ในการสอนวิชาพลศึกษาในโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 

ศนูย์วิจยัและพฒันาการศกึษา ควรนําเกณฑ์ปกติท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้ไปทําการทดสอบสมรรถภาพทางกายท่ีเก่ียวข้อง

กับสุขภาพของนักเรียนในทุกภาคเรียนอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือใช้ในการเสริมแรงทางบวกและส่งเสริมให้นักเรียนมี

สมรรถภาพทางกายท่ีดีขึน้ 

 2. โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

ควรนําเกณฑ์ปกติสมรรถภาพทางกายท่ีเก่ียวข้องกับสุขภาพของนักเรียนไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการประเมิน

มาตรฐานโรงเรียนตามระบบประกนัคณุภาพสถานศกึษาด้านผู้ เรียน 
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 3. ในการวัดผลและประเมินผลท่ีได้จากการทดสอบควรกระตุ้นให้ผู้ ปกครองและนักเรียนได้ทราบถึง

พฒันาการทางด้านสมรรถภาพทางกายด้วย ทัง้นีเ้พ่ือจะได้นําไปปรับปรุงสว่นท่ีบกพร่องให้ดีขึน้ 

 4. โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ศนูย์วิจยัและพฒันาการศกึษาควร

มีการจดักิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกายท่ีเก่ียวข้องกบัสุขภาพอย่างต่อเน่ืองทุกปีๆละ 2 ครัง้ คือ เม่ือเร่ิม

เปิดเรียนในภาคต้น และปิดภาคเรียนในภาคปลาย ผลท่ีได้จากการทดสอบจะเป็นข้อมลูท่ีครูสามารถนําไปใช้ในการ

จดักิจกรรมการเรียนการสอนพลศกึษา เพ่ือจะได้สร้างความแข็งแรงและสมบรูณ์ของร่างกายของนกัเรียน 

 

กิตตกิรรมประกาศ 

 ขอขอบคณุผู้บริหาร ครู และนกัเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 
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