การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ ที่ 9

เกณฑ์ สมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้ องกับสุขภาพของนักเรี ยนโรงเรี ยนสาธิตแห่ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนย์ วิจัยและพัฒนาการศึกษา
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บทคัดย่ อ
การวิ จัย ครั ง้ นี ม้ ี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ สร้ างเกณฑ์ ส มรรถภาพทางกายที่ เ กี่ ย วข้ องกับ สุข ภาพของนัก เรี ย น
โรงเรี ยนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนย์วิจยั และพัฒนาการศึกษา ประชากรที่ใช้
ในการศึกษาวิจยั คือ นักเรี ยนโรงเรี ยนสาธิ ตแห่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการศึกษา จํานวนทังสิ
้ ้น 1,433 คน เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั นี ้คือ แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายที่สมั พันธ์
กับสุขภาพของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริ มสุขภาพ 5 รายการ คือ วัดความหนาของไขมันใต้ ผิวหนัง
นัง่ งอตัวไปข้ างหน้ า ลุก – นัง่ 60 วินาที ดันพื ้น 30 วินาที และวิ่งระยะทางไกล วิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ ย งเบนมาตรฐานของคะแนนแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายทุ ก รายการของนัก เรี ย นโรงเรี ย นสาธิ ต แห่ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกํ าแพงแสน ศูนย์ วิจัยและพัฒนาการศึกษา แล้ วจึงสร้ างเกณฑ์ ปกติของ
สมรรถภาพทางกายแต่ละรายการ โดยใช้ คะแนน “ที” (T-Score) จากการวิจยั ครัง้ นี ้ทําให้ ได้ เกณฑ์ปกติสมรรถภาพ
ทางกายที่เกี่ ยวข้ องกับสุขภาพของนักเรี ยนโรงเรี ยนสาธิ ตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน
ศูนย์วิจยั และพัฒนาการศึกษา
คําสําคัญ: เกณฑ์สมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้ องกับสุขภาพ

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.
Keywords: Health-Related Physical Fitness norms
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คํานํา
มนุษย์จดั เป็ นทรัพยากรที่มีคณ
ุ ค่าสูงสุดของสังคม ทุกชุมชนจึงได้ พยายามทุกวิถีทางเพื่อพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ ที่เป็ นสมาชิกของตนให้ เป็ นทรั พยากรที่มีคุณภาพ และศักยภาพทัง้ ทางร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา และถือเป็ นนโยบายของรั ฐบาลที่มีการดําเนินการมาตลอด แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 9 พ.ศ.2545-2549 (อ้ างถึงใน สํานักงานเลขาธิ การสภาผู้แทนราษฎร, 2547) ซึง่ เป็ นแผนยุทธศาสตร์ ที่ชี ้
กรอบทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะปานกลางที่สอดคล้ องกับวิสยั ทัศน์ระยะยาว และการดําเนินการต่อเนื่อง
จากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 ในด้ านความคิดที่ยึด “คนเป็ นศูนย์กลางของการพัฒนา” ในทุกมิติอย่างเป็ นองค์รวมให้
ความสําคัญกับการพัฒนาที่สมดุลทังด้
้ านตัวเอง สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้ อมรวมถึงการให้ ความสําคัญกับการ
พัฒนาคนไทยทุกคนให้ มีคณ
ุ ภาพ มีสขุ ภาพแข็งแรง เป็ นคนเก่ง คนดี มีระเบียบวินยั รู้ หน้ าที่ มีความซื่อสัตย์สจุ ริ ต
รับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมและมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึ ้น
การออกกํ าลังกาย จึงเป็ นกิ จกรรมที่ มีความสําคัญอย่างหนึ่งในการที่ จะช่วยส่งเสริ มให้ มนุษย์ ได้ มีการ
พัฒนาทังด้
้ านร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็ นปั จจัยที่สําคัญของการพัฒนาทังปวง
้
เป็ นการสร้ างกําลังคนที่มีประสิทธิภาพให้ กบั
ประเทศที่จะรองรับภารกิจต่าง ๆ ของการพัฒนา การที่คนจะมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีนนจะต้
ั้
องมีสขุ ภาพแข็งแรงสมบูรณ์
มีสดั ส่วนรู ปร่ างได้ มาตรฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยเด็ก เนื่องจากวัยเด็กเป็ นวัยที่กําลังเจริ ญเติบโต เด็กต้ องการ
การออกกําลังกายเพื่อพัฒนาคุณลักษณะทางด้ านต่าง ๆ ได้ แก่ การพัฒนาทางด้ านร่ างกาย ซึง่ การออกกําลังกาย
จะช่ วยทํ าให้ ร่ างกายของเด็ก ได้ มี พัฒ นาการทางด้ านความแข็ง แรง และความอดทนของกล้ ามเนื อ้ อวัย วะที่
เกี่ยวข้ องกับระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจได้ ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ ้น ขนาดรู ปร่ างจะมีสดั ส่วนที่
เหมาะสม การเคลื่อนไหวพืน้ ฐานในรู ปแบบต่าง ๆ เป็ นไปอย่างคล่องแคล่วว่องไว นอกจากนี ้ เด็กยังสามารถนํา
ทักษะการเคลื่อนไหวพื ้นฐานต่าง ๆ ไปใช้ ในภารกิจประจําวัน ใช้ ในเวลาว่างให้ เกิดประโยชน์ต่อตนเองและต่อสังคม
ส่วนรวม สําหรับการพัฒนาทางด้ านอารมณ์และจิตใจ การออกกําลังกายช่วยทําให้ เกิดความสนุกสนาน เด็กได้ ผ่อน
คลายความตึงเครี ยด ช่วยป้องกันความก้ าวร้ าว ได้ ทดแทนความรู้ สกึ ที่ผิดหวังและขจัดความกระวนกระวายใจซึ่ง
อาจจะเนื่องมาจากสาเหตุตา่ ง ๆ การพัฒนาการทางด้ านสังคม การออกกําลังกายและการเข้ าร่ วมกิจกรรมการเล่น
กีฬา จะเปิ ดโอกาสให้ เด็กได้ ฝึกทางด้ านคุณธรรม ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของการเล่น รู้ จกั หน้ าที่ รู้ แพ้ รู้ ชนะ รู้ อภัย
รู้ จกั รับผิดชอบ มีระเบียบวินยั ในการเล่น และรู้ จกั เสียสละประโยชน์ส่วนรวม สําหรับการพัฒนาทางด้ านสติปัญญา
นัน้ เด็กจะได้ มีพฒ
ั นาการการเรี ยนรู้ มีความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ รู้ จกั ใช้ ไหวพริ บในการตัดสินใจ มีการปรับตัวเพื่อให้
เข้ ากับสถานการณ์และสภาพแวดล้ อมต่าง ๆ ได้ อย่างเฉลียวฉลาด
ปั จ จุ บัน ได้ มี ผ้ ู ใ ห้ ค วามสนใจและเอาใจใส่ ใ นเรื่ อ งการออกกํ า ลัง กายของเด็ ก กัน อย่ า งมาก 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)
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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 มีหลักฐานแน่ชัดจากการศึกษาเปรี 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
หนึ่งของสมรรถภาพทางกาย ไม่ว่าจะเป็ นด้ านความแข็ง แรงของกล้ ามเนื อ้ ความอดทนของกล้ ามเนื อ้ ความ
คล่องแคล่วว่องไว ความอ่อนตัว ความเร็ ว หรื อความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ ครู ผ้ ูสอนหรื 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
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สมรรถภาพทางกาย เป็ นสิ่งจําเป็ นและสําคัญอย่างยิ่งสําหรั บการดํารงชีพในปั จจุบัน เมื่อบุคคลมีความ
สมบูรณ์ ทัง้ ทางด้ านร่ างกายและจิ ตใจแล้ ว การดําเนิ นชี วิต ก็จะมีค วามสุขและมี ประสิ ทธิ ภาพ นั่น ก็คื อการมี
สมรรถภาพทางกายที่ดี ซึง่ เป็ นผลทําให้ มีสขุ ภาพดี ร่ างกายมีการเจริ ญเติบโตแข็งแรง ประสิทธิภาพของการทํางาน
ของระบบหายใจและระบบไหลเวียนโลหิต ประสานสัมพันธ์กนั ดี และลดอัตราการเสี่ยงเป็ นโรคต่างๆ อีกทังยั
้ งทําให้
มีทรวงทรง ของร่ างกายได้ สดั ส่วน มีทกั ษะทางกีฬาที่ดี ทําให้ เกิดความสนุกสนานกับการเข้ าร่ วมกิจกรรมการออก
กําลังกายและกีฬา
ในสภาพสังคมปั จจุบัน ความเจริ ญก้ าวหน้ าทางด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ต่างๆ ได้ เข้ ามาอย่าง
รวดเร็ วและมีบทบาทในการดํารงชีวิตประจําวันของมนุษย์ มากขึน้ เช่น การใช้ ลิฟท์ แทน การขึน้ ลงบันได การใช้
เครื่ องอํานวยความสะดวกต่างๆ แทนการเดินหรื อใช้ มือ เป็ นต้ น เครื่ องอํานวยความสะดวกเหล่านี ้ ทําให้ มนุษย์เรา
ได้ เคลื่อนไหวกันน้ อยลงและไม่ค่อยได้ ออกกําลังกาย จึงเป็ นผลให้ มีสมรรถภาพทางกายลดตํ่าลง เพราะการจะมี
สมรรถภาพทางกายที่ดีนนั ้ จําเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องสร้ างให้ เกิดขึน้ และรั กษาไว้ โดยการออกกําลังกายหรื อฝึ กฝน
อย่างสมํ่าเสมอ หากขาดการออกกําลังกายแล้ วสมรรถภาพทางกายก็จะค่อยๆ ลดตํ่าลง และเกิดปั ญหาทางด้ าน
สุขภาพตามมา จากความสําคัญดังกล่าวข้ างต้ นจะเห็นได้ วา่ การพัฒนาคนให้ มีสมรรถภาพทางกายที่ดีนนั ้ เป็ นสิ่ง
สําคัญอย่างยิ่ง ดังที่ การกีฬาแห่งประเทศไทย (2545: 6) ได้ กําหนดวัตถุประสงค์เกี่ยวกับ สมรรถภาพทางกายไว้ ใน
แผนพัฒนากีฬาชาติฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2545 – 2549) โดยสรุ ปสาระสําคัญว่า “...ส่งเสริ มโครงการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายของนักเรี ยนในโรงเรี ยน โดยมีการศึกษาและพัฒนา โครงสร้ างร่ างกาย รวมทังเกณฑ์
้
มาตรฐานสมรรถภาพ
ทางกายของเด็กและเยาวชนไทย...” และ สอดคล้ องกับสํานักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาที่
บรรจุตัวบ่งชี ใ้ นมาตรฐานที่ 10 ว่า “...ผู้เรี ยนมีนํา้ หนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ มาตรฐาน กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข และผู้เรี ยนมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายของกรมพลศึกษา กระทรวง
ศึกษาธิการ...”
นอกจากนี ้ กระทรวงศึกษาธิการ เป็ นอีกหน่วยงานหนึ่งที่รับผิดชอบงานด้ านการศึกษาของชาติที่กําหนด
หลักสูตรให้ มีการจัดการเรี ยนการสอนวิชาพลศึกษาในโรงเรี ยนโดยกํ าหนดไว้ ใน หลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
พุทธศักราช 2544 ทุกระดับ เนื่องจากวิชาพลศึกษามีบทบาทที่สําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาสุขภาพและสมรรถภาพ
ทางกายของผู้เรี ยนให้ มีความสมบูรณ์ จากเหตุผลและความสําคัญดังกล่าวคณะผู้วิจัยเล็งเห็นความสําคัญว่า
สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพมีความสําคัญต่อผู้เรี ยนและจะได้ ทราบผลสุขภาพของตนเองในการปฏิบตั ิตนให้ มี
สุขภาพที่ดีตลอดไป ดังนันคณะผู
้
้ วิจยั จึงสนใจและต้ องการศึกษาและสร้ างเกณฑ์สมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้ องกับ
สุขภาพของนักเรี ยนโรงเรี ยนสาธิ ตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกํ าแพงแสน ศูนย์ วิจัยและพัฒนา
การศึกษา และเป็ นข้ อมูลเสนอแก่ครู ผ้ สู อนวิชาพลศึกษาใช้ เปรี ยบเทียบสมรรถภาพทางกายของนักเรี ยนในโรงเรี ยน
ว่ามีสมรรถภาพทางกายอยู่ในระดับใด จะใช้ เป็ นแนวทางวางแผนการจัดการเรี ยนการสอนวิชาพลานามัยเพื่ อ
พัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักเรี ยนให้ สงู ขึ ้น อันเป็ นแนวทางหนึ่งในการแก้ ไขปั ญหาสุขภาพ สมรรถภาพของ
นักเรี ยนให้ สมบูรณ์ตอ่ ไป

วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่ อ สร้ างเกณฑ์ ส มรรถภาพทางกายที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ สุ ข ภาพของนั ก เรี ยนโรงเรี ยนสาธิ ต แห่ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนย์วิจยั และพัฒนาการศึกษา
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วิธีการวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นนักเรี ยนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา โรงเรี ยนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนย์วิจยั และพัฒนาการศึกษา จํานวนทังสิ
้ ้น 1,433 คน
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
การวิ จัย ครั ง้ นี ้ ใช้ เครื่ อ งมือที่ ใ ช้ ใ นการวิ จัย คือ แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายที่ สัมพัน ธ์ กับสุข ภาพ
สําหรับเด็กไทย อายุ 7-18 ปี ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริ มสุขภาพ (สุพิตร สมาหิโต, 2548) เพื่อ
ประเมินความสามารถและประสิทธิภาพในการทํางานของอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่ างกายเฉพาะเจาะจงที่เกี่ยวกับ
ส่วนประกอบของร่ างกาย ความอ่อนตัว ความแข็งแรงและความอดทนของกล้ ามเนือ้ และความอดทนของระบบ
ไหลเวี ย นและระบบหายใจ จํ านวน 5 รายการ ประกอบด้ วย 1) วัด ความหนาของไขมัน ใต้ ผิ วหนัง (Skinfold
Thickness) 2) นัง่ งอตัวไปข้ างหน้ า (Sit and Reach) 3) ลุก – นัง่ 60 วินาที (Sit-Ups 60 Seconds) 4) ดันพื ้น 30
วินาที (Push-Ups 30 Seconds) และ 5) วิ่งระยะทางไกล (Distance Run)
อุปกรณ์ ท่ ใี ช้ ในการวิจัย
อุปกรณ์ ที่ใช้ ในการวิจัย ได้ แก่ เบาะรองสําหรั บการทดสอบลุก–นัง่ และดันพื ้น ปูนขาวสําหรั บโรยเส้ น
นาฬิกาจับเวลาบอกทศนิยม 2 ตําแหน่ง เครื่ องวัดความอ่อนตัว ใบบันทึกผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
เทปวัดระยะทาง
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ทํ า หนั ง สื อ ขอความร่ ว มมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล ไปยั ง อาจารย์ ใ หญ่ โ รงเรี ย นสาธิ ต แห่ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนย์วิจยั และพัฒนาการศึกษา
2. ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล โดยให้ ครู กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษาฝึ กปฏิบัติ วิธีการใช้
เครื่ องมื อ และการเก็ บ ข้ อมู ล ได้ อย่ า งถู ก ต้ อง ตลอดจนมี ค วามเข้ าใจตรงกั น ในการเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล
3. นัดหมายนักเรี ยน กําหนดวัน เวลา เพื่อเก็บรวบรวมข้ อมูล และนัดหมายการแต่งกายของนักเรี ยนให้ แต่ง
กายด้ วยชุดพลศึกษา
4. จัดเตรี ยมสถานที่ และอุปกรณ์ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลทุกรายการ
5. อธิ บาย สาธิตขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงาน รายละเอียดต่าง ๆ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลกับผู้ช่วยในการเก็บ
รวบรวมข้ อมูล เพื่อความเข้ าใจให้ ถกู ต้ องตรงกัน
6. ก่อนทําการทดสอบผู้วิจยั และผู้ช่วยวิจยั อธิบายและสาธิตวิธีทําการทดสอบแต่ละรายการให้ นกั เรี ยนฟั ง
และดู เพื่อความเข้ าใจและสามารถปฏิบตั ิการทดสอบได้
7. ก่อนดําเนินการทดสอบ ให้ นกั เรี ยนอบอุน่ ร่ างกายก่อน 5 - 10 นาที
8. ดําเนิ นการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรี ยนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา โรงเรี ยน
ส า ธิ ต แ ห่ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย 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 ศู น ย์ วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า ก า ร ศึ ก ษ า
9. นําผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายมาวิเคราะห์ เพื่อหาค่าสถิติและแปลผลต่อไป
10. ทํ าหนังสื อขอบคุณไปยัง อาจารย์ ใ หญ่ โรงเรี ยนสาธิ ตแห่งมหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กําแพงแสน ศูนย์วิจยั และพัฒนาการศึกษา
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ระยะเวลาการดําเนินการเก็บข้ อมูล
สิงหาคม 2555 – กันยายน 2555
การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ( µ ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( σ ) ของวัดความหนาของไขมัน
ใต้ ผิวหนัง นัง่ งอตัวไปข้ างหน้ า ลุก–นัง่ ดันพื ้น และวิ่งระยะไกล และสร้ างเกณฑ์มาตรฐาน (norms) สมรรถภาพทาง
กายของนักเรี ยนชายและนักเรี ยนหญิง โดยใช้ คะแนน “ที” (T-score)

ผลการวิจัย และอภิปรายผล
การวิจยั ครัง้ นี ้ได้ ใช้ แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายที่สมั พันธ์กบั สุขภาพ สําหรับเด็กไทย อายุ 7-18 ปี ของ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริ มสุขภาพ (สสส.) เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ผลการวิเคราะห์
ข้ อมูลแบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังต่อไปนี ้
ตอนที่ 1 ข้ อมูลพืน้ ฐานของประชากร
ตารางที่ 1 ประชากรในการทดสอบสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้ องกับสุขภาพ ของนักเรี ยนระดับประถมศึกษาและ
ระดับมัธยมศึกษา โรงเรี ยนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนย์วิจยั และ
พัฒนาการศึกษา
ประชากร
ระดับประถมศึกษา
เพศชาย
เพศหญิง
รวม
ระดับมัธยมศึกษา
เพศชาย
เพศหญิง
รวม
รวมทัง้ สิน้

จํานวน

ร้ อยละ

314
333
647

21.91
23.24
45.15

343
443
786
1,433

23.94
30.91
54.85
100.00

จากตารางที่ 1 พบว่านักเรี ยนระดับมัธยมศึกษามีจํานวนมากที่สดุ (ร้ อยละ 54.85) รองลงมาได้ แก่นกั เรี ยน
ระดับประถมศึกษา (ร้ อยละ 45.15) ตามลําดับ
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ตอนที่ 2 เสนอค่ าเฉลี่ย ( µ ) และค่ าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( σ ) ของผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้ องกับสุขภาพ ของนักเรี ยนระดับประถมศึกษา
และระดับมัธยมศึกษา โรงเรี ยนสาธิตแห่ งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนย์ วิจัยและพัฒนาการศึกษา
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้ องกับสุขภาพ ของนักเรี ยนโรงเรี ยนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน
ศูนย์วิจยั และพัฒนาการศึกษา
รายการสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์ กับ
สุขภาพ
1. วัดความหนาของไขมันใต้ ผิวหนัง (มิลลิเมตร)
2. นัง่ งอตัวไปข้ างหน้ า (เซนติเมตร)
3. ลุก – นัง่ 60 วินาที (ครัง้ /60 วินาที)
4. ดันพื ้น 30 วินาที (ครัง้ /30 วินาที)
5. วิ่งระยะไกล (นาที:วินาที)

ระดับประถมศึกษา
(เพศชาย)
µ
σ
24.01
11.99
2.54
6.14
22.74
10.79
22.65
10.26
11.15
4.03

ระดับประถมศึกษา
(เพศหญิง)
µ
σ
20.67
11.37
4.29
5.87
21.58
8.73
23.02
11.30
12.28
5.14

ระดับมัธยมศึกษา
(เพศชาย)
µ
σ
37.61
11.10
6.04
9.36
15.30
8.71
26.42
9.15
11.99
2.98

ระดับมัธยมศึกษา
(เพศหญิง)
µ
σ
35.89
8.39
8.95
14.54
35.89
7.98
22.08
7.98
14.60
2.44

ตอนที่ 3 สร้ างเกณฑ์ ป กติ (norms) สมรรถภาพทางกายที่เ กี่ยวข้ องกับสุ ขภาพ ของนั กเรี ยนระดั บประถมศึก ษาและระดับ มั ธยมศึ กษา โรงเรี ยนสาธิต แห่ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนย์ วิจัยและพัฒนาการศึกษา โดยการคํานวณหาค่ าเฉลี่ย ( µ ) และค่ าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( σ ) จากคะแนนดิบ
ตารางที่ 3 เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้ องกับสุขภาพ ในรายการวัดความหนาของไขมันใต้ ผิวหนัง (มิลลิเมตร) ของนักเรี ยนโรงเรี ยนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนย์วิจยั และพัฒนาการศึกษา
ระดับสมรรถภาพ

อ้ วน
ค่ อนข้ างอ้ วน
สมส่ วน
ค่ อนข้ างผอม
ผอม

นักเรี ยนชาย
ระดับประถมศึกษา
คะแนนดิบ
คะแนนที
(T-Score)
54.01 ขึ ้นไป
28.61 ขึ ้นไป
36.01-54.00
24.61-28.60
18.01-36.00
20.61-24.60
0.01-18.00
16.61-20.60
0.00 ลงมา
16.60 ลงมา

นักเรี ยนหญิง
ระดับประถมศึกษา
คะแนนดิบ
คะแนนที
(T-Score)
30.39 ขึ ้นไป
25.89 ขึ ้นไป
23.81-30.38
23.89-25.88
14.98-23.80
21.89-23.88
9.29-14.97
19.89-21.88
9.28 ลงมา
19.88 ลงมา
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นักเรี ยนชาย
ระดับมัธยมศึกษา
คะแนนดิบ
คะแนนที
(T-Score)
72.07 ขึ ้นไป
28.23 ขึ ้นไป
52.07-72.06
24.23-28.22
32.07-52.06
20.23-24.22
12.07-32.06
16.23-20.22
12.06 ลงมา
16.22 ลงมา

นักเรี ยนหญิง
ระดับมัธยมศึกษา
คะแนนดิบ
คะแนนที
(T-Score)
59.70 ขึ ้นไป
26.05 ขึ ้นไป
45.70-59.69
23.05-26.04
31.70-45.69
20.05-23.04
17.70-31.69
17.05-20.04
17.69 ลงมา
17.04 ลงมา
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ตารางที่ 4 เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้ องกับสุขภาพ ในรายการนัง่ งอตัวไปข้ างหน้ า (เซนติเมตร) ของนักเรี ยนโรงเรี ยนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนย์วิจยั และพัฒนาการศึกษา
ระดับสมรรถภาพ

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ตํ่า
ตํ่ามาก

นักเรี ยนชาย
ระดับประถมศึกษา
คะแนนดิบ
คะแนนที
(T-Score)
15.47 ขึ ้นไป
29.26 ขึ ้นไป
7.47-15.46
25.26-29.25
-0.53-7.46
21.26-25.25
-8.53-(-0.54)
17.26-21.25
-8.54 ลงมา
17.26 ลงมา

นักเรี ยนหญิง
ระดับประถมศึกษา
คะแนนดิบ
คะแนนที
(T-Score)
17.35 ขึ ้นไป
9.35 ขึ ้นไป
9.35-17.34
5.35-9.34
1.35-9.34
1.35-5.34
-6.65-1.34
-2.65-1.34
-6.66 ลงมา
-2.66 ลงมา

นักเรี ยนชาย
ระดับมัธยมศึกษา
คะแนนดิบ
คะแนนที
(T-Score)
29.36 ขึ ้นไป
29.20 ขึ ้นไป
15.36-29.35
25.20-29.19
1.36-15.35
21.20-25.19
-12.64-1.35
17.20-21.19
-12.65 ลงมา
17.19 ลงมา

นักเรี ยนหญิง
ระดับมัธยมศึกษา
คะแนนดิบ
คะแนนที
(T-Score)
77.68 ขึ ้นไป
77.67 ขึ ้นไป
39.68-77.67
39.67-77.66
1.68-39.67
1.67-39.66
-36.32-1.67
-36.33-1.66
-32.33 ลงมา
-36.34 ลงมา

ตารางที่ 5 เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้ องกับสุขภาพ ในรายการลุก – นัง่ 60 วินาที (ครัง้ ) ของนักเรี ยนโรงเรี ยนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนย์วิจยั และพัฒนาการศึกษา
ระดับสมรรถภาพ

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ตํ่า
ตํ่ามาก

นักเรี ยนชาย
ระดับประถมศึกษา
คะแนนดิบ
คะแนนที
(T-Score)
49.34 ขึ ้นไป
28.57 ขึ ้นไป
33.34-49.33
24.57-28.56
17.34-33.33
20.57-24.56
1.34-17.33
16.57-20.56
1.33 ลงมา
16.56 ลงมา

นักเรี ยนหญิง
ระดับประถมศึกษา
คะแนนดิบ
คะแนนที
(T-Score)
41.21 ขึ ้นไป
26.26 ขึ ้นไป
29.21-41.20
23.26-26.25
17.21-29.20
20.26-23.25
5.21-17.20
17.26-20.25
5.20 ลงมา
17.25 ลงมา
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นักเรี ยนชาย
ระดับมัธยมศึกษา
คะแนนดิบ
คะแนนที
(T-Score)
40.94 ขึ ้นไป
28.25 ขึ ้นไป
25.94-40.93
24.25-28.24
10.94-25.93
20.25-24.24
-4.06-10.93
16.25-20.24
-4.07 ลงมา
16.24 ลงมา

นักเรี ยนหญิง
ระดับมัธยมศึกษา
คะแนนดิบ
คะแนนที
(T-Score)
44.43 ขึ ้นไป
26.91 ขึ ้นไป
29.43-44.42
22.91-26.90
14.43-29.42
18.91-22.90
-0.57-14.42
14.91-18.90
-0.58 ลงมา
14.90 ลงมา
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ตารางที่ 6 เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้ องกับสุขภาพ ในรายการดันพื ้น 30 วินาที (ครัง้ ) ของนักเรี ยนโรงเรี ยนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน
ศูนย์วิจยั และพัฒนาการศึกษา
ระดับสมรรถภาพ

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ตํ่า
ตํ่ามาก

นักเรี ยนชาย
ระดับประถมศึกษา
คะแนนดิบ
คะแนนที
(T-Score)
47.52 ขึ ้นไป
28.91 ขึ ้นไป
32.52-47.51
24.91-28.90
17.52-32.51
20.91-24.90
3.52-17.51
16.91-20.90
3.51 ลงมา
16.90 ลงมา

นักเรี ยนหญิง
ระดับประถมศึกษา
คะแนนดิบ
คะแนนที
(T-Score)
41.37 ขึ ้นไป
26.98 ขึ ้นไป
29.37-41.36
23.98-26.97
17.37-29.36
20.98-23.97
5.37-17.36
17.98-20.97
5.36 ลงมา
17.97 ลงมา

นักเรี ยนชาย
ระดับมัธยมศึกษา
คะแนนดิบ
คะแนนที
(T-Score)
49.85 ขึ ้นไป
27.59 ขึ ้นไป
35.85-49.84
23.59-27.58
21.85-35.84
19.59-23.58
7.85-21.84
15.59-19.58
7.84 ลงมา
15.58 ลงมา

นักเรี ยนหญิง
ระดับมัธยมศึกษา
คะแนนดิบ
คะแนนที
(T-Score)
36.09 ขึ ้นไป
27.62 ขึ ้นไป
27.09-36.08
23.62-27.61
18.09-27.08
19.62-23.61
9.09-18.08
15.62-19.61
9.08 ลงมา
15.61 ลงมา

ตารางที่ 7 เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้ องกับสุขภาพ ในรายการวิ่งระยะไกล (นาที:วินาที) ของนักเรี ยนโรงเรี ยนสาธิตแห่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนย์วิจยั และพัฒนาการศึกษา
ระดับสมรรถภาพ

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ตํ่า
ตํ่ามาก

นักเรี ยนชาย
ระดับประถมศึกษา
คะแนนดิบ
คะแนนที
(T-Score)
5.13 ลงมา
17.66 ลงมา
5.14-9.13
17.67-20.66
9.14-13.13
20.67-23.66
13.14-17.13
23.67-26.66
17.14 ขึ ้นไป
26.67 ขึ ้นไป

นักเรี ยนหญิง
ระดับประถมศึกษา
คะแนนดิบ
คะแนนที
(T-Score)
5.70 ลงมา
17.41 ลงมา
5.71-12.70
17.42-21.41
12.71-24.70
21.42-25.41
24.71-36.70
25.42-29.41
36.71ขึ ้นไป
29.42 ขึ ้นไป
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นักเรี ยนชาย
ระดับมัธยมศึกษา
คะแนนดิบ
คะแนนที
(T-Score)
7.49 ลงมา
25.71 ลงมา
7.50-10.49
25.72-21.71
10.50-13.49
21.72-25.71
13.50-10.49
25.72-29.71
16.50 ขึ ้นไป
29.72 ขึ ้นไป

นักเรี ยนหญิง
ระดับมัธยมศึกษา
คะแนนดิบ
คะแนนที
(T-Score)
10.37 ลงมา
17.37 ลงมา
10.38-13.37
17.38-21.37
13.38-16.37
21.38-25.37
16.38-19.37
25.38-29.37
19.38 ขึ ้นไป
29.38 ขึ ้นไป
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อภิปรายผล
จากการศึก ษาสมรรถภาพทางกายที่ เ กี่ ย วข้ องกับ สุข ภาพของนัก เรี ย นระดับ ประถมศึก ษาและระดับ
มัธยมศึกษา โรงเรี ยนสาธิ ตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนย์ วิจัยและพัฒนาการศึกษา
พบว่า สมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้ องกับสุขภาพของนักเรี ยนชายมีความสามารถดีกว่านักเรี ยนหญิงทุกรายการ
ยกเว้ นรายการงอตัวข้ างหน้ า ซึง่ เป็ นการวัดความอ่อนตัวของกล้ ามเนือ้ เป็ นความสามารถในการเคลื่อนไหวของ
ร่ างกายให้ เกิดช่วงของการเคลื่อนไหวของข้ อต่อต่าง ๆ ได้ อย่างอิสระมากที่สุด ความอ่อนตัวถือว่ามีความสําคัญ
และมีประโยชน์อย่างยิ่งในการช่วยลดความตึงตัวของกล้ ามเนื ้อ ช่วยให้ ร่างกายผ่อนคลาย ช่วยลดการเสี่ยงต่อการ
บาดเจ็บและการฉีกขาดของกล้ ามเนื ้อและข้ อต่อ ซึง่ สอดคล้ องกับวิริยา บุญชัย (2523) ได้ กล่าวไว้ ว่า ความอ่อนตัว
เป็ นการเคลื่อ นไหวใช้ ข้ อต่อ ซึ่งสามารถวัด ออกมาเป็ นมุมมีหน่ วยเป็ นองศา การยึดต่อของกล้ ามเนื อ้ ที่ อ่อนนุ่ม
โดยเฉพาะเพศหญิง กล้ ามเนื ้อและโครงสร้ างของข้ อต่อจะช่วยให้ มีความอ่อนตัวหรื อยืดหยุ่นมากขึ ้น ความยืดหยุ่น
ของกล้ ามเนื ้อมีความสัมพันธ์ กบั เพศและอายุ ซึง่ สอดคล้ องกับผลการศึกษาที่พบว่า นักเรี ยนหญิงมีความอ่อนตัว
ดีกว่านักเรี ยนชาย เนื่องจากสรี รร่ างกายของเพศหญิงมีกล้ ามเนื ้อที่อ่อนนุ่มกว่าชาย สําหรับสมรรถภาพทางกายนัน้
นักเรี ยนชายมีความสามารถมากกว่านักเรี ยนหญิงทุกรายการ ทังนี
้ ้กล่าวตามหลักสรี รวิทยาแล้ ว ผู้หญิงจะแตกต่าง
กับผู้ชายในหลาย ๆ ด้ าน เช่น ความแข็งแรงของกล้ ามเนือ้ ความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิต ปริ มาณการใช้
ออกซิเจน (อนันต์ อัตชู, 2527) นอกจากนี ้ สมรรถภาพทางกายของเพศหญิงตํ่ากว่าเพศชายเนื่องจากอิทธิพลของ
ฮอร์ โมนเพศหรื ออาจมาจากความเชื่อและค่านิยมต่อแนวทางในการดํารงชีวิต การฝึ กและการเล่นกีฬา ซึง่ โดยปกติ
แล้ วจะเห็นได้ วา่ ผู้หญิงจะมีการเคลื่อนไหวได้ ช้า ความแข็งแรงและความอดทนจะน้ อยกว่าผู้ชาย (พิชิต ภูติจนั ทร์ ,
2535)

สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
จากการศึ ก ษาสมรรถภาพทางกายที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ สุ ข ภาพของนั ก เรี ยนโรงเรี ยนสาธิ ต แห่ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนย์ วิจัยและพัฒนาการศึกษาทุกรายการเมื่อเทียบกับเกณฑ์
สมรรถภาพทางกายที่สร้ างขึน้ จัดอยู่ในระดับปานกลางทุกรายการ ส่วนรายการวัดความหนาของไขมันใต้ ผิวหนัง
จัดอยู่ในระดับค่อนข้ างอ้ วน ทัง้ นีอ้ าจเนื่ องมาจากเด็กในวัยนีเ้ ป็ นวัยที่ต้องเน้ นและให้ ความสําคัญในการเตรี ยม
ความพร้ อมทุก ๆ ด้ า น ทัง้ ด้ า นร่ า งกาย อารมณ์ สัง คม และสติ ปั ญ ญา เด็ ก ในวัย นี จ้ ํ า เป็ นอย่ างยิ่ ง ที่ จ ะต้ อ ง
วางรากฐานด้ านทักษะทางกลไก การเคลื่อนไหวที่ถกู ต้ อง เหมาะสม และมีความปลอดภัยจะนําไปสู่การพัฒนาการ
ด้ านอื่น ๆ ได้ เป็ นอย่างดี
ข้ อเสนอแนะ
1. ในการสอนวิช าพลศึก ษาในโรงเรี ย นสาธิ ต แห่ งมหาวิ ท ยาลัย เกษตรศาสตร์ วิ ท ยาเขตกํ าแพงแสน
ศูนย์วิจยั และพัฒนาการศึกษา ควรนําเกณฑ์ปกติที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นไปทําการทดสอบสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้ อง
กับสุขภาพของนักเรี ยนในทุกภาคเรี ยนอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อใช้ ในการเสริ มแรงทางบวกและส่งเสริ มให้ นักเรี ยนมี
สมรรถภาพทางกายที่ดีขึ ้น
2. โรงเรี ยนสาธิ ตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนย์ วิจัยและพัฒนาการศึกษา
ควรนํ า เกณฑ์ ป กติ ส มรรถภาพทางกายที่ เ กี่ ย วข้ องกับ สุข ภาพของนัก เรี ย นไปใช้ เ ป็ นเครื่ อ งมื อในการประเมิ น
มาตรฐานโรงเรี ยนตามระบบประกันคุณภาพสถานศึกษาด้ านผู้เรี ยน
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3. ในการวัดผลและประเมิ นผลที่ ได้ จากการทดสอบควรกระตุ้น ให้ ผ้ ูปกครองและนัก เรี ย นได้ ทราบถึง
พัฒนาการทางด้ านสมรรถภาพทางกายด้ วย ทังนี
้ ้เพื่อจะได้ นําไปปรับปรุ งส่วนที่บกพร่ องให้ ดีขึ ้น
4. โรงเรี ยนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนย์วิจยั และพัฒนาการศึกษาควร
มีการจัดกิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้ องกับสุขภาพอย่างต่อเนื่องทุกปี ๆละ 2 ครัง้ คือ เมื่อเริ่ ม
เปิ ดเรี ยนในภาคต้ น และปิ ดภาคเรี ยนในภาคปลาย ผลที่ได้ จากการทดสอบจะเป็ นข้ อมูลที่ครู สามารถนําไปใช้ ในการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนพลศึกษา เพื่อจะได้ สร้ างความแข็งแรงและสมบูรณ์ของร่ างกายของนักเรี ยน
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