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บทคดัย่อ 
การศึกษา สมรรถภาพทางกายของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 

มีวตัถุประสงคเ์พือ่ศึกษาขอ้มูลดา้นสมรรถภาพทางกายของนกัเรียน และเพือ่เป็นแนวทางปรับปรุงพฒันา
แผนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศึกษาและพลศึกษา  รวมถึงสามารถส่งเสริมพฒันาผูเ้รียน ใหเ้ขา้สู่เกณฑ์
มาตรฐานสมรรถภาพทางกายของกรมพลศึกษาโดยใชว้ธีิแบ่งเป็นเกณฑก์ารประเมิน 5 ระดบั พบวา่ 

มีนกัเรียนอยูใ่นเกณฑ ์"ดีมาก"จ านวน  15 คน    คิดเป็นร้อยละ 30.00 

มีนกัเรียนอยูใ่นเกณฑ ์"ดี" จ านวน  22 คน    คิดเป็นร้อยละ 44.00 

มีนกัเรียนอยูใ่นเกณฑ ์"ปานกลาง" จ านวน  10 คน    คิดเป็นร้อยละ 20.00 

มีนกัเรียนอยูใ่นเกณฑ ์"ต ่า"จ านวน   3 คน    คิดเป็นร้อยละ 6.00 
   รวม 50 คน    คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 
 

     
 

 

          ม.ธวชัชยั  แกว้ช่ืนชยั 
         ผูว้จิยั 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



   

บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
ที่มาและความส าคญั 

การทดสอบสมรรถภาพทางกาย เป็นส่ิงที่ส าคญัอยา่งยิง่ในการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา ซ่ึงเป็นดัชนีบ่งช้ีให้ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  และผูท้ี่เก่ียวขอ้งภายใน
สถานศึกษาไดท้ราบถึงพฒันาการทางดา้นร่างกายของนักเรียนว่ามีภาวะทางดา้นร่างกายเปล่ียนแปลงไปในทิศทาง
ใด  และสามารถน าขอ้มูลของนักเรียนมาปรับปรุงแก้ไขขอ้บกพร่อง แบบรายกลุ่มและแบบรายบุคคลได้ และ
สามารถพฒันาส่งเสริมความสามารถทางด้านกีฬาหรือส่งเสริมการออกก าลงักาย รวมทั้งการพฒันาทกัษะในการ
ด าเนินชีวติประจ าวนัใหมี้ความสมดุลทั้งดา้นความรู้ความสามารถ ตลอดจนการน ามาแกไ้ขและปรับปรุงเทคนิควิธี
ดา้นการฝึกซอ้มกีฬา และการเรียนการสอนของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ให้มีประสิทธิภาพดี
ยิง่ขึ้น 

ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้จิยัจึงมีแนวคิดที่จะท าวจิยัในชั้นเรียน  เร่ือง สมรรถภาพทางกายของนกัเรียน 
ระดบัชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ 6/1 ซ่ึงอยูใ่นความดูแลในดา้นการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพือ่ศึกษาขอ้มูลดา้นสมรรถภาพทางกายของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ที่ก  าลงัศึกษาอยูใ่น 

โรงเรียนอสัสมัชญั  ศรีราช  จงัหวดัชลบุรี  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2557 
2. เพือ่เป็นเอกสารช้ีน า ในการปรับปรุงพฒันาแผนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ผูเ้รียนใหมี้ความเหมาะสมมากขึ้น 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรที่ใชใ้นการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี คือ นกัเรียนชาย ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ภาคเรียนที่ 1 โรงเรียน

อสัสมัชญัศรีราชา  จงัหวดัชลบุรี   ปีการศึกษา 2557  จ านวน 50 คน 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
ขอ้มูลทัว่ไป ไดแ้ก่ 
1. อาย ุ
2. เกณฑม์าตรฐานการทดสอบสมรรถภาพทางกายนกัเรียน 5 รายการ 

2.1 ยนืกระโดดไกล 
2.2 วิง่กลบัตวัระยะ 10 เมตร 
2.3 ลุก-นัง่ 30 วนิาที 
2.4 ความอ่อนตวั 
2.5 วิง่เร็ว 50 เมตร 



   

3. ผลจากการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 5 ดา้น 
 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย 

1. ใบบนัทึกผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
2. แผน่ยางยนืกระโดดไกล 
3. ไมว้ิง่เก็บของขนาด 5x5x10 เซนติเมตร จ านวน 2 ทอ่น 
4. เบาะรองส าหรับทดสอบลุก-นัง่ 
5. เคร่ืองวดัความอ่อนตวั 
6. ลู่วิง่ทางเรียบระยะทาง 50 เมตร 
7. นาฬิกาจบัเวลา 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

สมรรถภาพทางกาย  หมายถึง  ความสามารถของร่างกายในการประกอบกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการท างาน
ในชีวติประจ าวนั การออกก าลงักาย และการเล่นกีฬาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  หมายถึง  การทดสอบสมรรถภาพทางกายตามแบบทดสอบมาตรฐาน
ระหวา่งประเทศ(ICSPFT) ประกอบดว้ยรายการทดสอบดงัน้ี 

1. ยนืกระโดดไกล (Standing Broad Jump) ใชว้ดัพลงักลา้มเน้ือขาในการกระโดดไปขา้งหนา้ หน่วยวดั
เป็นเซนติเมตร 

2. วิง่กลบัตวั (Shuttle Run) ใชว้ดัความคล่องแคล่ววอ่งไว ความแม่นย  า และการทรงตวั ในการวิ่งกลบัตวั
ระยะทาง 10 เมตร หน่วยวดัเป็นวนิาทีและทศนิยมสองต าแหน่ง 

3. ลุก-นัง่ 30 วนิาที (30 Seconds Sit-ups) ใชว้ดัความแขง็แรงและอดทนของกลา้มเน้ือทอ้งในการท าลุก-
นัง่ หน่วยวดัเป็นจ านวนคร้ัง ภายในเวลา 30 วนิาที 

4. ความอ่อนตวั(Trunk Forward Flexibility) ใชว้ดัความสามารถในการยดืเหยยีดของกลา้มเน้ือและขอ้ต่อ 
จนสุดช่วงของการเคล่ือนไหวจากท่านัง่เหยยีดเทา้ตรงดว้ยเคร่ืองวดัความอ่อนตวั (Flexibilimeter) 
หน่วยวดัเป็นเซนติเมตร 

5. วิง่เร็วระยะ 50 เมตร(50 Meter Sprints) ใชว้ดัความอดทนระบบไหวเวยีนของโลหิตและการหายใจ 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ทราบถึงขอ้มูลดา้นสมรรถภาพทางกายของนกัเรียนชาย   ระดบัชั้นประศึกษาปีที่ 6/1 
ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2557  โรงเรียนอสัสมัชญัศรีราชา  จงัหวดัชลบุรี  

2. ทราบถึงแนวทางการปรับปรุงพฒันาแผนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
3. สามารถใชเ้ป็นขอ้มูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์กบัหน่วยงานภายใน ภายนอกสถานศึกษา เพือ่ก าหนด 

แนวทางในการพฒันาผูเ้รียนต่อไป 
  



   

บทที่ 2 
เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

 

การวจิยัในชั้นเรียนคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดศ้ึกษาคน้ควา้เอกสารงานวจิยัที่เก่ียวขอ้งกบัการศึกษาสมรรถภาพทางกาย
และการสร้างเกณฑม์าตรฐาน ดงัต่อไปน้ี 

1. ความหมายของสมรรถภาพทางกาย 
2. องคป์ระกอบของสมรรถภาพทางกาย 
3. การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
4. การสร้างเกณฑม์าตรฐาน 
 

ความหมายของสมรรถภาพทางกาย 
กรมพลศึกษา (2545:9-10) ประมวลความหมายของสมรรถภาพทางกาย(Physical Fitness) จากนกัวชิาการ 

อาทิ แฮริสนั คลาร์ค (Harrison Clarke) โดนลั เค แมทธิวส์(Donald K.Mathew) รอเรนซ์และโรแนลด ์นิดสนัและเจ
เวทท ์กล่าวไวว้า่ หมายถึง “ความสามารถของร่างกายที่สามารถประกอบกิจกรรมหรือท างานไดเ้ป็นระยะเวลานานๆ
ติดต่อกนั และผลทีไ่ดรั้บมีประสิทธิภาพสูง” นอกจากน้ียงักล่าวไวอี้กวา่ ขณะเดียวกนัมีก าลงักายที่สามารถปฏิบติั
กิจวตัรอ่ืนๆไดอี้ก และควรพจิารณาดา้นจิตใจ อารมณ์ และสงัคมควบคู่กนัไปดว้ย 

สุพติร สมาหิโต (2548:5) กล่าววา่ “สมรรถภาพทางกาย” หมายถึง สภาวะของร่างกายที่อยูใ่นสภาพดี
เพือ่ที่จะช่วยใหบุ้คคลสามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ บุคคลที่มีสมรรถภาพทางกายดี จะสามารถปฏิบติั
ภารกิจต่างๆในชีวติประจ าวนั การออกก าลงักาย การเล่นกีฬา และการแกไ้ขสถานการณ์ต่างๆไดเ้ป็นอยา่งดี 

จากความหมายขา้งตน้ อาจกล่าวสรุปไดว้า่  สมรรถภาพทางกาย  หมายถึง การมีสมรรถนะทางกายที่ดี ท  า
ใหส้ามารถปฏิบติักิจวตัประจ าวนัหรือท างานที่มีประสิทธิภาพ   

 
องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกาย 

สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา นนัทนาการและเตน้ร าประเทศสหรัฐอเมริกา (The American Alliance for 
Health, Physical Education, Recreation and Dance : AAHPERD) จ าแนกสมรรถภาพออกเป็น 2 แบบ (William E 
Prentice,1999:5) คือ  

1. ส่วนที่สมัพนัธก์บัสุขภาพ (Health-related Fitness) คือ องคป์ระกอบของสมรรถภาพที่เก่ียวกบัการพฒันา
ระบบท างานของร่างกายใหมี้ประสิทธิภาพ และการด ารงชีวติอยา่งมีสุขภาพดี ประกอบดว้ยความแขง็แรงของ
กลา้มเน้ือ ความทนทานของกลา้มเน้ือ ความทนทานของระบบไหลเวยีนโลหิตและหายใจ ความอ่อนตวั และสดัส่วน
ร่างกาย 

2. ส่วนที่สมัพนัธก์บัทกัษะกลไก (Motor Skill-related Fitness) คือ องคป์ระกอบของสมรรถภาพที่เก่ียวกบั
ทกัษะกลไก ประกอบดว้ยความเร็ว ก าลงักลา้มเน้ือ การทรงตวั ความคล่องแคล่ววอ่งไว เวลาปฏกิริยาตอบสนอง 
และการท างานประสานสมัพนัธก์นั (Coordination) ที่ส่งผลต่อความสามารถในการเล่นกีฬาหรือการออกก าลงักาย 

องคป์ระกอบของสมรรถภาพที่สมัพนัธก์บัสุขภาพเป็นปัจจยัที่ส าคญัต่อทกัษะกลไกดว้ยเช่นกนั การใช้
องคป์ระกอบส่วนใดมากนอ้ยขึ้นอยูก่บัชนิดของกิจกรรมที่ท  าหรือชนิดของกีฬาที่เล่น 



   

 
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

ตั้งแต่สมยัก่อนสงครามโลกคร้ังที่ 2 ไดมี้การศึกษาการทดสอบสมรรถภาพทางกายรูปแบบต่างๆซ่ึงส่วน
ใหญ่แลว้เป็นการทดสอบที่สร้างขึ้นในประเทศยโุรปและอเมริกา จึงมีแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายมากมาย มีทั้ง
แบบทดสอบความแขง็แรงของกลา้มเน้ือ แบบทดสอบสมรรถภาพทางกลไก แบบทดสอบประสิทธิภาพการ
ไหลเวยีนโลหิตซ่ึงแบบทดสอบสมรรถภาพดงักล่าว (ไพฑูรย ์แสนวเิศษ, 2528) ไดแ้ก่ 

1. แบบทดสอบความแขง็แรงของกลา้มเน้ือ ซ่ึงเร่ิมตน้มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 โดยนกัมานุษยวทิยาชาว
ฝร่ังเศสไดผ้ลิตไดนาโมมิเตอร์ (Dynamometer) ส าหรับวดัขึ้น และต่อๆมามีแบบทดสอบที่สร้างขึ้นไดแ้ก่ 

1.1 แบบทดสอบความแขง็แรงของกลา้มเน้ือ ของซาเจนท ์(Sargent) ที่เรียกวา่ Intercollegiate Strength 
Test 

1.2 เคร่ืองวดัความแขง็แรงของกลา้มเน้ือ ของเคลล็อกก้ี (Kelloggy) ที่เรียกวา่ Universal Dynamometer 
1.3 แบบทดสอบส าหรับวดักลุ่มกลา้มเน้ือที่ท  าหนา้ทีเ่คล่ือนไหว 30 ขอ้ ของ”คลาร์ค (Clarke) 
1.4 แบบทดสอบความแขง็แรงของกลา้มเน้ือของโรเจอร์ (Roger) ที่เรียกวา่ Roger PFI Test 
1.5 แบบทดสอบความแขง็แรงของกลา้มเน้ือของเคราส์ (Kraus) ที่เรียกวา่Kraus Weber Strength Tests 
2. แบบทดสอบสมรรถภาพทางกลไก ซ่ึงเร่ิมมีใชใ้นระหวา่งสงครามโลกคร้ังที่ 2 ไดแ้ก่ 
2.1 แบบทดสอบสมรรถภาพทางกลไกของอินเดียน่า (Indiana Motor Fitness Test) ผูท้ี่คิดคน้ขึ้นคือ บุค๊  

วอลเตอร์ (Book Walter) 
2.2 แบบทดสอบสมรรถภาพทางกลไกของทหารบก (Motor Fitness Test the Armed Force) 
2.3 แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายที่ใชท้ดสอบกบันกับินนาว ี(The Naval Preflight Program) 
2.4 แบบทดสอบสมรรถภาพทางกลไกระดบัประถมศึกษา (Elementary School Motor Fitness Tests) 

ของแฟรงคก์ล้ินและเลห์สเตน (Franklin and listens) 
2.5 แบบทดสอบสมรรถภาพทางกลไกของโอเรกอน (Oregon Motor Fitness Test) 
3 แบบทดสอบสมรรถภาพทางกลไกทัว่ไป (General Motor Fitness Test) ไดแ้ก่ 
3.1 แบบทดสอบสมรรถภาพทางกลไกทัว่ไปของนิวตนั (Newtons Motor Ability Test) 
3.2 แบบทดสอบสมรรถภาพทางกลไกของสกอ๊ต (Scoot Motor Ability Test) 
3.3 แบบทดสอบสมรรถภาพทางกลไกของแบร์โรว ์(Barrow Motor Ability Test) 
3.4 แบบทดสอบความสามารถในการเล่นกีฬาทัว่ไป โดยวดัจากความสามารถทางดา้นกลไกของโคเซน์ 

(The Coizens Test of General Athletic Motor Ability) 
3.5 แบบทดสอบสมรรถภาพทางกลไกของลาร์สนั (Larsons Motor Ability) 
3.6 แบบทดสอบสมรรถภาพทางกลไกทัว่ไปของแมค็คลอย (McCloys General Athletic Motor Ability) 
3. แบบทดสอบการท างานของหวัใจและประสิทธิภาพในการไหลเวยีนโลหิต (Cardio Vascular Test) 
4. แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายมาตรฐานระหวา่งประเทศ เป็นแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายตาม

แบบของ”คณะกรรมการนานาชาติเพือ่จดัหามาตรฐานการทดสอบความสมบูรณ์ทางกาย” 
(International Committee for the Standardization of Physical Fitness Test) ช่ือยอ่ ICSPFT แต่ปัจจุบนั



   

ไดเ้ปล่ียนจากนานาชาติเพือ่จดัหามาตรฐานการทดสอบความสมบูรณ์ทางกายเป็น “สภานานาชาตเิพือ่
การวจิยัความสมบูรณ์ทางกาย” International Council for Physical Fitness Research มีช่ือยอ่วา่ ICPFR  

5. แบบทดสอบสมรรถภาพทางกลไกของสมาคมกีฬาสมคัรเล่นแห่งประเทศญี่ปุ่ น Japan Amateur Sport 
Association (JASA) 

6. แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย ฟิสิคอล เบสท ์(Physical Best) 
  

การสร้างเกณฑ์มาตรฐาน 
ส านกัพฒันาการพลศึกษา สุขภาพ และนนัทนาการ กรมพลศึกษา  (2540) ไดท้  าการศึกษาวจิยัสมรรถภาพ

ทางกาย ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา ระดบัอาย ุ13 – 15 ปี มีวตัถุประสงคเ์พือ่ศึกษาและสร้างเกณฑม์าตรฐาน
สมรรถภาพทางกายของนกัเรียน โดยผลการวิจยัพบวา่ 

 
ตารางที่ 1 เกณฑม์าตรฐานสมรรถภาพทางกายของนกัเรียนชาย อาย ุ13 ปี รวมทัว่ประเทศ  

รายการ ดีมาก ดี ปานกลาง ต ่า ต ่ามาก 
- นัง่งอตวัไปขา้งหนา้ 11.6 ขึ้นไป 9.1-11.5 3.9-9.0 1.3-3.8 1.2 ลงมา 
- ยนืกระโดดไกล 196 ขึ้นไป 185-195 163-184 152-162 151 ลงมา 
- ลุก-นัง่ 30 วนิาที 28 ขึ้นไป 26-27 20-25 18-19 17 ลงมา 
- วิง่เก็บของ 10.97 ลงมา 10.98-11.48 11.49-12.50 12.51-13.01 13.02 ขึ้นไป 
- วิง่ 50 เมตร 7.77 ลงมา 7.78-8.31 8.32-9.38 9.39-9.91 9.92 ขึ้นไป 
 

ตารางที่ 2 เกณฑม์าตรฐานสมรรถภาพทางกายของนกัเรียนหญิง อาย ุ13 ปี รวมทัว่ประเทศ  
รายการ ดีมาก ดี ปานกลาง ต ่า ต ่ามาก 

- นัง่งอตวัไปขา้งหนา้ 12.3 ขึ้นไป 9.5-12.2 3.9-9.4 1.2-3.8 1.1 ลงมา 
- ยนืกระโดดไกล 166 ขึ้นไป 157-165 137-156 128-136 127 ลงมา 
- ลุก-นัง่ 30 วนิาที 22 ขึ้นไป 19-21 14-18 11-13 10 ลงมา 
- วิง่เก็บของ 12.19 ลงมา 12.20-12.77 12.78-13.95 13.96-14.53 14.54 ขึ้นไป 
- วิง่ 50 เมตร 8.74 ลงมา 8.75-9.39 9.40-10.69 10.70-11.34 11.35 ขึ้นไป 
 

ตารางที่ 3 เกณฑม์าตรฐานสมรรถภาพทางกายของนกัเรียนชาย อาย ุ14 ปี รวมทัว่ประเทศ  
รายการ ดีมาก ดี ปานกลาง ต ่า ต ่ามาก 

- นัง่งอตวัไปขา้งหนา้ 13.1 ขึ้นไป 10.3-13.0 4.6-10.2 1.8-4.5 1.7 ลงมา 
- ยนืกระโดดไกล 207 ขึ้นไป 195-206 171-194 159-170 158 ลงมา 
- ลุก-นัง่ 30 วนิาที 28 ขึ้นไป 26-27 21-25 19-20 18 ลงมา 
- วิง่เก็บของ 10.85 ลงมา 10.86-11.34 11.35-12.33 12.34-12.82 12.83 ขึ้นไป 
- วิง่ 50 เมตร 7.39 ลงมา 7.40-7.94 7.95-9.05 9.06-9.60 9.61 ขึ้นไป 

 



   

ตารางที่ 4 เกณฑม์าตรฐานสมรรถภาพทางกายของนกัเรียนหญิง อาย ุ14 ปี รวมทัว่ประเทศ  
รายการ ดีมาก ดี ปานกลาง ต ่า ต ่ามาก 

- นัง่งอตวัไปขา้งหนา้ 13 ขึ้นไป 10.3-12.9 4.8-10.2 2.0-4.7 1.9 ลงมา 
- ยนืกระโดดไกล 168 ขึ้นไป 158-167 139-157 129-138 128 ลงมา 
- ลุก-นัง่ 30 วนิาที 21 ขึ้นไป 19-20 14-18 11-13 10 ลงมา 
- วิง่เก็บของ 12.24 ลงมา 12.25-12.79 12.80-13.90 13.91-14.45 14.46 ขึ้นไป 
- วิง่ 50 เมตร 8.72 ลงมา 8.73-9.34 9.35-10.58 10.59-11.19 11.20 ขึ้นไป 
 

ตารางที่ 5 เกณฑม์าตรฐานสมรรถภาพทางกายของนกัเรียนชาย อาย ุ15 ปี รวมทัว่ประเทศ  
รายการ ดีมาก ดี ปานกลาง ต ่า ต ่ามาก 

- นัง่งอตวัไปขา้งหนา้ 14.7 ขึ้นไป 11.9-14.6 6.0-11.8 3.1-5.9 3.0 ลงมา 
- ยนืกระโดดไกล 221 ขึ้นไป 208-220 183-207 170-182 169 ลงมา 
- ลุก-นัง่ 30 วนิาที 29 ขึ้นไป 27-28 22-26 20-21 19 ลงมา 
- วิง่เก็บของ 10.55 ลงมา 10.56-11.03 11.04-12.00 12.0-12.48 12.49 ขึ้นไป 
- วิง่ 50 เมตร 7.10 ลงมา 7.11-7.64 7.65-8.72 8.73-9.25 9.26 ขึ้นไป 
 

ตารางที่ 6 เกณฑม์าตรฐานสมรรถภาพทางกายของนกัเรียนหญิง อาย ุ15 ปี รวมทัว่ประเทศ  
รายการ ดีมาก ดี ปานกลาง ต ่า ต ่ามาก 

- นัง่งอตวัไปขา้งหนา้ 14.2 ขึ้นไป 11.2-14.1 5.2-11.1 2.3-5.1 2.2 ลงมา 
- ยนืกระโดดไกล 169 ขึ้นไป 159-168 138-158 128-137 127 ลงมา 
- ลุก-นัง่ 30 วนิาที 21 ขึ้นไป 19-20 14-18 12-13 11 ลงมา 
- วิง่เก็บของ 12.23 ลงมา 12.24-12.83 12.84-14.03 14.04-14.62 14.63 ขึ้นไป 
- วิง่ 50 เมตร 8.87 ลงมา 8.88-9.52 9.53-10.82 10.83-11.46 11.47 ขึ้นไป 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



   

บทที่ 3 
วธิีด าเนินการวจิัย 

 

ประชากร 
ประชากรที่ใชใ้นการวจิยัในชั้นเรียนคร้ังน้ี คือ นักเรียนชายและนกัเรียนหญิง ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนอสัสมัชญัศรีราชา  จงัหวดัชลบุรี   จ  านวนทั้งส้ิน 50 คน 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

ขอ้มูลทัว่ไป ไดแ้ก่ 
1. อาย ุ
2. เกณฑม์าตรฐานการทดสอบสมรรถภาพทางกายนกัเรียน 5 รายการ 

2.1 ยนืกระโดดไกล 
2.2 วิง่กลบัตวัระยะ 10 เมตร 
2.3 ลุก-นัง่ 30 วนิาที 
2.4 ความอ่อนตวั 
2.5 วิง่เร็ว 50 เมตร 

3. ผลจากการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 5 ดา้น 
 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย 
1. ใบบนัทึกผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
2. แผน่ยางยนืกระโดดไกล 
3. ไมว้ิง่เก็บของขนาด 5x5x10 เซนติเมตร จ านวน 2 ท่อน 
4. เบาะรองส าหรับทดสอบลุก-นัง่ 
5. เคร่ืองวดัความอ่อนตวั 
6. ลู่วิง่ทางเรียบระยะทาง 50 เมตร 
7. นาฬิกาจบัเวลา 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ก าหนดรายละเอียดขั้นตอน และวนัเวลาที่จะด าเนินการเก็บขอ้มูลผูเ้รียน 
2. จดัเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใชใ้นการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
3. ด าเนินการทดสอบสมรรถภาพทางกายและบนัทกึขอ้มูลของผูท้ดสอบ 

 
 
 



   

การวิเคราะห์ข้อมูล  
  

การวเิคราะห์ขอ้มูล ใชเ้คร่ืองมือวิเคราะห์ผลการเจริญเติบโตและสมรรถภาพทางกาย 5 ดา้น โดยสร้างขึ้น
จากโปรแกรม Microsoft Excel 2003 ใช้เกณฑ์อ้างอิง มาตรฐานสมรรถภาพทางกายของกรมพลศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการเป็นฐานขอ้มูล และประเมินผลผูเ้รียนตามเกณฑ ์5 ระดบั ดงัน้ี 

1. เกณฑดี์มาก 
2. เกณฑดี์ 
3. เกณฑป์านกลาง 
4. เกณฑต์ ่า 
5. เกณฑต์ ่ามาก   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

บทที่ 4 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 การวจิยัในชั้นเรียนคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พือ่ศึกษาขอ้มูลดา้นสมรรถภาพทางกายของนกัเรียนระดบัชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โดยวเิคราะห์ขอ้มูลจากโปรแกรม Microsoft Excel 2003 ซ่ึง
สามารถน าเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง ดงัน้ี 
 
ตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายนกัเรียน   ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6/1 
 

สมรรถภาพทางกาย 
ชาย ร้อยละ 

( คน ) ( % ) 

** ต ่ามาก ** 0 0 

** ต ่า ** 3 6.00 

** ปานกลาง ** 10 20.00 

** ดี ** 22 44.00 

** ดีมาก ** 15 30.00 

รวมจ านวนนกัเรียนทั้งหมด 40 100.00 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 



   

บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลสมรรถภาพทางกายนกัเรียนชาย    ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2557 โรงเรียนอสัสมัชญัศรีราชา  จงัหวดัชลบุรี  สามารถสรุปไดว้า่ 
  
มีนกัเรียนอยูใ่นเกณฑ ์"ดีมาก"จ านวน  15 คน    คิดเป็นร้อยละ 30.00 
มีนกัเรียนอยูใ่นเกณฑ ์"ดี" จ านวน  22 คน    คิดเป็นร้อยละ 44.00 
มีนกัเรียนอยูใ่นเกณฑ ์"ปานกลาง" จ านวน  10 คน    คิดเป็นร้อยละ 38.56 
มีนกัเรียนอยูใ่นเกณฑ ์"ต ่า"จ านวน   3 คน    คิดเป็นร้อยละ 20.00 
มีนกัเรียนอยูใ่นเกณฑ ์"ต ่ามาก"จ านวน   0 คน    คิดเป็นร้อยละ 6.00 
   รวม 50 คน    คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 
อภิปรายผล 
 จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลนกัเรียนชายเพือ่น ามาวเิคราะห์ผล และสรุปผลตามระดบัเกณฑม์าตรฐาน
สมรรถภาพทางกายนกัเรียน 5 ดา้น พบวา่ นกัเรียนมีสมรรถภาพทางกายอยูใ่นเกณฑป์านดี  จ  านวน 22 คน คิดเป็น
ร้อยละ 44.00  รองลงมาเป็นเกณฑดี์มากจ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00  เกณฑป์านกลางจ านวน 10 คนคิดเป็น
ร้อยละ 20.00  ตามล าดบั  
  
ข้อเสนอแนะ 

ควรจดักิจกรรมส่งเสริมสมรรถภาพทางกายใหก้บันกัเรียน  จ  านวน 3 คน  
เพือ่ใหมี้สุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี กลบัเขา้สู่เกณฑม์าตรฐานสมรรถภาพทางกายของกรมพลศึกษาต่อไป 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



   

บรรณานุกรม 
 

 กรมพลศึกษา; 2539  การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนกัเรียน ระดบัอาย ุ10-12 ปี 
 ___________; 2540 การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนกัเรียน ระดบัอาย ุ13-15 ปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

 

ประกาศคุณูปการ 
 

เร่ือง   การศึกษาสมรถภาพทางกายของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่6   

  

 รายงานการวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียนฉบบัน้ี    จดัท าเพือ่ส่งเสริมใหน้กัเรียนพฒันาทกัษะในการด าเนิน
ชีวติประจ าวนัใหมี้ความสมดุลทั้งดา้นความรู้ความสามารถ   ตลอดจนการน ามาแกไ้ขและปรับปรุงเทคนิควธีิดา้น
การฝึกซอ้มกีฬา    และการเรียนการสอนของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
ใหมี้ประสิทธิภาพดียิง่ขึ้น 

 รายงานการวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียนฉบบัน้ี  ส าเร็จรู้ล่วงไดโ้ดย  ไดรั้บความสนบัสนุนจาก   ภราดา
ช านาญ   เหล่ารักผล    ผูอ้  านวยการโรงเรียนอสัสัมชญัศรีราชา      คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  
และขอขอบคุณนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6/1   ที่ใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดีในการทดสอบสมรรถภาพ          
  ผูว้จิยัหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่  การวจิยัเร่ืองน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผูอ่้าน    เพือ่เป็นแนวทางในการพฒันา
ทางดา้นการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น     งานวิจยัฉบบัน้ีถา้มีขอ้บกพร่องประการใด    ผูว้จิยัขออภยั
มา  ณ  ที่น้ี 

 

 

 

ผูว้จิยั 
ม.ธวชัชยั     แกว้ช่ืนชยั 

ครูผูส้อนชั้นประถมศึกษาปีที่  6   กลุ่มสาระการเรียนรู้วชิาสุขศึกษาและพลศึกษา 
โรงเรียนอสัสมัชญัศรีราชา 

 

 

 
 


