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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและสรางเกณฑปกติสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพสําหรับ 

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ประชากรท่ีในการวิจัยครั้งน้ีเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชรท่ีลงทะเบียนเรียนวิชากีฬาและนันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิตเปนนักศึกษาชาย 112 คน และนักศึกษา

หญิง 443 คน รวม 555 คน ท่ีกําลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ประจําปการศึกษา 2559 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือ แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายเพ่ือสขุภาพ AAHPERD Health-Related 

Physical Fitness จํานวน 4 รายการคือ ความแข็งแรงของกลามเน้ือมือ น่ังงอตัวขางหนา ลุกน่ัง 30 วินาที การว่ิง 

800 เมตรในผูหญิงและ 1,000 เมตรในผูชาย และแบบทดสอบของ ACSM จํานวน 1 รายการ คือ การวัด

สวนประกอบของรางกาย (ดรรชนีมวลกาย) วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และหา

เกณฑปกติโดยใชคะแนนดิบ แบงออกไดเปน 5 ระดับคือดีมาก ดี ปานกลาง คอนขางต่ํา และต่ํา ตามลําดับ  

ผลการวิจัยพบวา 
  1. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มีคาเฉลี่ยผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายในรายการ
ทดสอบตาง ๆ ประกอบดวย ลุก-น่ัง 30 วินาที ผูชาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 23 ครั้ง ผูหญิง มีคาเฉลี่ยเทากับ 16 ครั้ง น่ัง
งอตัวขางหนา ผูชาย มีคาเฉลี่ยเทากับ (+13.43) เซนติเมตร ผูหญิง มีคาเฉลี่ยเทากับ (+11.85) เซนติเมตร แรงบีบ
มือซาย ผูชาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 33.71 กิโลกรัม  ผูหญิง มีคาเฉลี่ยเทากับ 24.78 กิโลกรัม แรงบีบมือขวา ผูชาย มี
คาเฉลี่ยเทากับ 36.23 กิโลกรัม  ผูหญิง มีคาเฉลี่ยเทากับ 27.56 กิโลกรัม ว่ิงเร็ว 800 และ 1,000 เมตร ผูชาย มี
คาเฉลี่ยเทากับ 5.42 นาที ผูหญิง มีคาเฉลี่ยเทากับ 6.20 นาที ตามลําดับ และทุกรายการทดสอบมีคาเฉลี่ยอยูใน
เกณฑสมรรถภาพทางกาย ระดับปานกลาง 
  2. การสรางเกณฑปกติสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพ โดยใช Curve ปกติแบงเกณฑออกเปน 5 ระดับ 

ดังน้ี ผูท่ีไดคะแนนสูงกวา  µ + 1.5𝜎  ถือวา มีระดับสมรรถภาพทางกาย อยูในระดับดีมาก 

ผูท่ีไดคะแนนตั้งแต µ + 0.5𝜎  ถึง µ + 1.5𝜎  ถือวา มีระดับสมรรถภาพทางกาย อยูในระดับดี  

ผูท่ีไดคะแนนตั้งแต  µ - 0.5𝜎   ถึง µ + 0.5𝜎  ถือวา มีระดับสมรรถภาพทางกาย อยูในระดับปานกลาง  

ผูท่ีไดคะแนนตั้งแต  µ - 0.5𝜎   ถึง µ - 1.5𝜎  ถือวา มีระดับสมรรถภาพทางกาย อยูในระดับต่ํา 

ผูท่ีไดคะแนนตากวา µ - 1.5𝜎   ลงมา ถือวา มีระดับสมรรถภาพทางกาย อยูในระดับต่ํามาก 
งานวิจัยน้ีทําใหไดเกณฑปกติสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 
คําสําคัญ : สมรรถภาพทางกาย/เกณฑสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพ 
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Abstract 
 This research aims to study and establish norms for physical fitness for health. 
Students at Kamphaengphet Rajabhat University. The samples in this study were Kamphaeng 
Phet Rajabhat University students enrolled in Sports and Recreation for Quality of Life were 112 
male students and 443 female students, totaling 555 students, were studying in the two 
semester of academic year 2016. Of Kamphaengphet Rajabhat University. The instrument used 
was the AAHPERD Health-Related Physical fitness Test which consisted of four items: sit and 
reach, thirty second  sit-up, hand grip, run 800 meter for female and run 1,000 meter for male, 
and the ACSM Fitness Test consisting of body mass index. The data were analyzed by mean, 
standaed deviation and norns using raw scores. The norm were divided into five levels: excellent, 
good, moderate, low and poor respectively.  

The results of this study are: 
  1. Students at Kamphaengphet Rajabhat University The results of the physical tests on 
the test items are as follows the sit-ups 30-second male have an average of 23 times. The 
average female is 16 times. Sit and Reach  male have an average of (+13.43) centimeters. Female 
have an average of (+11.85) centimeters. Hand Grip male left hand force is 33.71 kilograms. 
Female have an average of 24.78 kilograms. Hand Grip male right hand force is 36.23 kilograms. 
Female have an average of 27.56 kilograms. 800, 1,000 meter run  male had an average of 5.42 
minutes and the female had an average of 6.20 minutes and all the items tested had an average 
level of physical fitness is moderate level. 
  2. The health-related physical fitness norm for students using normal curve the criteria 
was divided into 5 levels  

1) very good level of physical fitness was those who had higher scores than  µ + 1.5𝜎  

2) good level of physical fitness was those who had scores between µ + 0.5𝜎 to µ + 1.5𝜎 

3) fair level of physical fitness was those who had scores between µ - 0.5𝜎  to µ + 0.5𝜎  

4) low level of physical fitness was those who had scores between µ - 0.5𝜎  to µ - 1.5𝜎  

5) very low level of physical fitness was those who had lower scores than µ - 1.5𝜎 
The research provided health-related physical fitness norms for students of Kamphaeng Phet 

Rajabhat University. 

Keywords : Physical Fitness, health-related physical fitness norms 
 
ความเปนมาและความสําคัญ 

 มนุษยเปนทรัพยากรท่ีสําคัญ ท่ีตองมีสุขภาพ สมรรถภาพทางกายท่ีดี เพราะการมีสมรรถภาพทางกายดี

น้ันทําใหมนุษยมีความสมบูรณท้ังทางดานรางกายและจิตใจ แตการจะมีสมรรถภาพทางกายท่ีดีจําเปนตองสรางให

เกิดข้ึนดวยการออกกําลังกาย และฝกฝนอยางสม่ําเสมอหากขาดการออกกําลังกายแลวสมรรถภาพทางกายจะต่ําลง

ทําใหเกิดปญหาสุขภาพได ดังน้ันการมีสมรรถภาพทางกายดีจึงเปนสิ่งสําคัญสําหรับการดํารงชีวิตอยางมีความสุข 

และมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ันยังกอใหเกิดประโยชนดานตางๆ ซึ่ง ฐิติกร ศิริสุขเจริญพร (2540) ไดกลาวถึง

ประโยชนของสมรรถภาพทางกายไววาการมีสมรรถภาพทางกายท่ีดีทําใหอวัยวะระบบตางๆของรางกายทํางานได

อยางมีประสิทธิภาพ รางกายแข็งแรง วองไว มีการทรงตัวท่ีดีและสวยงาม มีชีวิตยืนยาว มีภูมิตานทานโรคสูง การ
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เจ็บปวยลดลง ชวยลดคาใชจายในการดูแลรักษาพยาบาล สามารถนําเงินไปใชประโยชนดานอ่ืนๆ คนท่ีมีสมรรถภาพ

ทางกายท่ีดีสามารถประกอบอาชีพและทําผลผลิตของประเทศเพ่ิมข้ึน ทําใหสภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศมั่นคง 

 การท่ีบุคคลตางๆ จะรับรูถึงสภาพรางกายตนเองวาสมบูรณแข็งแรงมากนอยเพียงใดจะตองมีการทดสอบ

รางกายในรูปแบบกิจกรรมท่ีแตกตางกันออกไปเพ่ือใหตอบสนองตอสวนตางๆ ของรางกาย แลวนําเอาผลการ

ทดสอบน้ันไปประเมินผลกับเกณฑท่ีมีอยูอยางมากมายในปจจุบันใหเหมาะสม ซึ่งเกณฑสมรรถภาพทางกายท่ีมีอยู

มากมายสรางข้ึนจากกลุมคนท่ีมีความแตกตางกันออกไป ไมวาจะเปนเพศ อายุ และสภาพรางกาย เปนตน จึงทําให

ตองมีการสรางเกณฑปกติท่ีมีความเหมาะสมกับบุคคลแตละกลุม แตละความตองการในการนําไปใชงาน ซึ่ง

สอดคลองกับ ลวน และอังคณา สายยศ (2539) ไดกลาวไววา การท่ีบุคคลจะทราบวาตนเองมีสมรรถภาพทางกายดี

หรือไมน้ันตองมีการทดสอบ มีการวัดและประเมินผลสมรรถภาพทางกายของตนเองและตองมีเกณฑ เพราะเกณฑ

ทําใหทราบขอเท็จจริงทางสถิติท่ีบรรยายการแจกแจงระดับความสามารถของผูทดสอบวาอยูในระดับใดของกลุม

ประชากร   

 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มีหลักสูตรวิชากีฬาและนันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิตบรรจุอยุในหมวด

วิชาศึกษาท่ัวไป ของหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชาตางๆ ท่ีนักศึกษาจะตองเรียน และมีจุดมุงหมายของการ

เรียนคือ เพ่ือเสริมสรางสมรรถภาพของผูเรียน ซึ่งสอดคลองกับ วาสนา คุณาอภิสิทธ์ิ (2541) ไดกลาวถึงหลักสูตร

และวัตถุประสงคของพลศึกษาวาการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนในยุคใหม ตองเนนสมรรถภาพทางกาย เพ่ือ

นําไปปฏิบัติรวมกิจกรรมประจําวันอ่ืนๆ สมรรถภาพทางกายจึงมีความสําคัญในการใชวัดและประเมินผลทางพล

ศึกษา การประเมินผลผูเรียนการเรียนการสอนในยุคใหม ตองเนนสมรรถภาพทางกาย เพ่ือนําไปปฏิบัติรวมกิจกรรม

ประจําวันอ่ืนๆ สมรรถภาพทางกายจึงมีความสําคัญในการในการใชวัดและประเมินผลทางพลศึกษา การประเมินผล

ผูเรียนเปนการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนในดานตางๆ ซึ่งเก่ียวของกับการใหคะแนน (grading) การ

ประเมินผูเรียนจะตองดําเนินไปตามจุดมุงหมายของพลศึกษาท่ีตองการใหผูเรียนเกิดการพัฒนาดานความรู ทัศนคติ 

ทักษะ สมรรถภาพทางกาย จากการท่ีผูวิจัยไดทําการสอนทางดานพลศึกษา และมีการสํารวจขอมูลเบ้ืองตนทางดาน

สุขภาพของนักศึกษา พบวาดัชนีมวลกาย อยูในเกณฑตองปรับปรุง และจากการสังเกตการเขารวมกิจกรรมทางพล

ศึกษา พบวานักศึกษาสวนใหญท่ีเขารวมกิจกรรมไมมีความพรอมดานรางกายเทาท่ีควร จึงเปนเหตุผลหน่ึงท่ีทําให

ผูวิจัยสนใจท่ีจะศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักศึกษาทางกายของนักศึกษา และการสรางเกณฑปกติ เน่ืองจากวา

ในอดีตยังไมมีการสรางเกณฑปกติ ในการประเมินระดับสมรรถภาพทางกายของนักศึกษา ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร และนําผลท่ีไดจากการวิจัยไปใชในการประเมินสมรรถภาพทางกายของนักศึกษาและทําใหอาจารย

ผูสอนวิชาพลศึกษาทราบถึงระดับสมรรถภาพทางกายของนักศึกษา และนําไปใชเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมเพ่ือ

เสริมสรางสมรรถภาพทางกายไดอยางถูกตอง เหมาะสม 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
2. เพ่ือสรางเกณฑปกตสิมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราช

ภัฏกําแพงเพชร 

ขอบเขตการวิจัย 
  ดานเน้ือหา 
  เน้ือหาท่ีใชในการสรางเกณฑปกติสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชรสอดคลองกับ แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพ AAHPERD Health-Related Physical 
Fitness จํานวน 4 รายการคือ ความแข็งแรงของกลามเน้ือมือ น่ังงอตัวขางหนา ลุกน่ัง 30 วินาที การว่ิง 800 เมตร
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ในผูหญิงและ1,000 เมตรในผูชาย และแบบทดสอบของ ACSM จํานวน 1 รายการ คือ การวัดสวนประกอบของ
รางกาย (ดรรชนีมวลกาย)  
  ดานตัวแปร 
  ตัวแปรตน ไดแก สมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
  ตัวแปรตาม ไดแก เกณฑปกติสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภัฏ 

 กําแพงเพชร 
 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
  ประชากร 

ประชากรเปนนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงระดับปริญญาตรี จากคณะตางๆ ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา
กีฬาและนันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิต ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 555 คน 

  

   

 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยใชแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพของ AAHPERD 

Health-Related Physical Fitness Test 4 รายการและของ ACSM (American College of Sports Medicine) 

1 รายการ ซึ่งประกอบดวยรายการทดสอบดานองคประกอบของสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพรวมเปน 5 รายการ

ตามลําดับ ลุก-น่ัง 30 วินาที น่ังกมตัวไปขางหนา แรงบีบมือ ว่ิง 800, 1,000 เมตร และหาคาดรรชนีมวลกาย นําไป

ทดสอบหาคาความเช่ือมั่นกับนักศึกษาท่ีไมไดลงทะเบียนเรียนวิชากีฬาและนันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิตจํานวน 60 

คน เปนชาย 30 คน หญิง 30 คน โดยวิธีการทดสอบซ้ํา (Test-retest) ท้ังหมด 5 รายการ โดยการหาคา

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน (Pearson product-moment correlation coefficient) ของแตละรายการได

ความเช่ือมั่น ดังน้ี 

1. น่ังกมตัวไปขางหนา (sit and reach) คาความเช่ือมั่น (คา r) = 0.97 

2. ลุก-น่ัง (sit-up)  30 วินาที คาความเช่ือมั่น (คา r) = 0.96 

3. วัดแรงบีบมือ คาความเช่ือมั่น (คา r) = 0.96 

4. ว่ิง 800 และ 1,000 เมตร คาความเช่ือมั่น (คา r) = 0.96 

5. การประเมินสวนประกอบของรางกายโดยการใชดรรชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI) แทน

การวัดความหนาของไขมันใตผิวหนัง โดยการคํานวณจากสูตรดรรชนีมวลกาย = นํ้าหนักเปนกิโลกรัม 

หาร สวนสูงหนวยเปนเมตรยกกําลังสอง คาความเช่ือมั่น (คา r) = 0.95 

อุปกรณท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ประกอบดวย 

สมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพของ 

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
เกณฑปกติสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
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1. กลองวัดความออนตัว (sit and reach) 
2. เครื่องวัดแรงบีบมือ (Hand grip) 
3. นาฬิกาจับเวลา 
4. เครื่องช่ังนํ้าหนักมาตรฐาน (กิโลกรัม) 
5. เครื่องวัดสวนสูง (ซ.ม.) 
6. ใบบันทึกผลการทดสอบ 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ในการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลวิจัยครั้งน้ีไดขอความอนุเคราะหจากอาจารยกลุมวิชากีฬาและ

นันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิตเปนผูชวยทําการทดสอบแตละรายการของแบบทดสอบและทําการบันทึกขอมูลในใบ

บันทึกรายการทดสอบเพ่ือใหขอมูลท่ีไดมีความสมบูรณยิ่งข้ึน มีข้ันตอนการดําเนินการดังน้ี 

 การอธิบายและฝกปฏิบัติถึงวิธีการใชเครื่องมือและแบบทดสอบท้ัง 5 รายการเพ่ือท่ีจะสามารถทําการ

ทดสอบไดอยางเช่ือถือไดตามแบบทดสอบ 

 คนควาศึกษาหลักการ เอกสาร งานวิจัยแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพของ AAHPERD 

Health-Related Physical Fitness Test และของ ACSM และการสรางเกณฑปกต ิ(norms) 

 เตรียมอุปกรณและสถานท่ีในการทดสอบโดยใช หองทดสอบสมรรถภาพทางกาย โปรแกรมวิชาพลศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เปนสถานท่ีทําการทดสอบ 

  ดําเนินการทดสอบแตละรายการดงัน้ี 

1. วัดสวนสูง และช่ังนํ้าหนัก 

2. น่ังกมตัวไปขางหนา 

3. ลุก-น่ัง 30 วินาที 

4. วัดแรงบีบมือ 

5. ว่ิง 800 เมตรสําหรับเพศหญิง และ 1,000 เมตรสําหรับเพศชาย 

  โดยใหอาจารยผูสอนในกลุมวิชากีฬาและนันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิต เขาทําการทดสอบตามรายการ

ดังกลาวในช่ัวโมงท่ีมีการเรียนการสอนภายใน 1 สัปดาห 

การวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยใชสถิติในการวิจัยตามข้ันตอนดังน้ี 

  1. หาคาเฉลี่ย (µ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) ของผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักศึกษา
ชายและหญิงแตละรายการ 
  2. ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปเพ่ือวิเคราะหขอมูลจากการใชสถิติ 
  3. สรางเกณฑ (norm) สมรรถภาพทางกายท่ีเก่ียวของกับสุขภาพของนักศึกษาชายและหญิงระดับ

ปริญญาตรี โดยการคํานวณ คาเฉลี่ย (µ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) และกําหนดระดับคะแนนของเกณฑปกติ
แตละรายการโดยใชหลักการใหเกรดท่ีใช Curve (บุญสง โกสะ. 2547) ยกเวนรายการดรรชนีมวลกายใชตามเกณฑ
ของ ACSM  

  3.1 เกณฑปกติของรายการนั่งกมตัวไปขางหนา รายการลุก-นั่ง 30 วินาที รายการวัดแรง
บีบมือ และรายการวิ่งทางไกล ดังนี้ 

มากกวา +1.5 σ  เหนือ µ  หมายถึง สมรรถภาพทางกาย ระดับดมีาก 

ระหวาง +0.5 σ  ถึง +1.5 σ เหนือ µ หมายถึง สมรรถภาพทางกาย ระดับด ี
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ระหวาง -0.5 σ  ถึง +0.5 σ จาก µ  หมายถึง สมรรถภาพทางกาย ระดับปาน
กลาง 

ระหวาง -0.5 σ  ถึง -1.5 σ ต่ํากวา µ  หมายถึง สมรรถภาพทางกาย ระดับต่าํ 

นอยกวา -1.5 σ  ต่ํากวา µ   หมายถึง สมรรถภาพทางกาย ระดับต่าํมาก 

  3.2 รายการดรรชนีมวลกาย (BMI) โดยใชเกณฑปกติของ ACSM ดังนี้ 
นอยกวา 19  หมายถึง   สวนประกอบของรางกาย อยูในเกณฑผอม 
ระหวาง 19-25  หมายถึง   สวนประกอบของรางกาย อยูในเกณฑพอเหมาะ (ปานกลาง) 
ระหวาง 26-30  หมายถึง   สวนประกอบของรางกาย อยูในเกณฑเริ่มอวน (นํ้าหนักเกิน) 
มากกวา 30  หมายถึง   สวนประกอบของรางกาย อยูในเกณฑอวน 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

  1. การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร พบผลดัง
ตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2 
 

ตารางท่ี 1 แสดงคาเฉลี่ย (µ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) และระดับสมรรถภาพทางกายของนักศึกษาชาย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรท่ีเรียนวิชากีฬาและนันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิต 

 

รายการ 
นักศึกษาชาย 

ระดับของสมรรถภาพทางกาย 𝝁 σ 

1. ดรรชนีมวลกาย 22.01 3.51 อยูในเกณฑพอเหมาะ 

2. ลุก-น่ัง 30 วินาที (ครั้ง) 23.37 5.47 อยูในเกณฑปานกลาง 

3. น่ังงอตัวไปขางหนา (เซนตเิมตร) 13.43 7.91 อยูในเกณฑปานกลาง 

4. แรงบีบมือซาย (กิโลกรัม) 33.71 8.29 อยูในเกณฑปานกลาง 

   แรงบีบมือขวา (กิโลกรัม) 36.23 8.76 อยูในเกณฑปานกลาง 

5. ว่ิง 1,000 เมตร (นาที) 5.42 0.91 อยูในเกณฑปานกลาง 

 

  จากตารางท่ี 1 พบวาสมรรถภาพทางกายของนักศึกษาชายประกอบดวย 5 รายการ ไดแก ดรรชนีมวล
กาย มีระดับสมรรถภาพทางกายเฉลี่ยอยูในเกณฑพอเหมาะ คาเฉลี่ยอยูท่ี 22.01 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 3.51 
ลําดับตอไปลุก-น่ัง 30 วินาที มีระดับสมรรถภาพทางกายเฉลี่ยอยูในเกณฑปานกลาง จํานวนครั้งท่ีทําไดเฉลี่ยคือ 23 
ครั้ง และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 5.47 ลําดับตอไปน่ังงอตัวไปขางหนา มีระดับสมรรถภาพทางกายเฉลี่ยอยูในเกณฑ
ปานกลาง ระยะทางเฉลี่ยท่ีทําไดคือ 13.43 เซนติเมตร และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 7.91 ลําดับตอไปแรงบีบมือขาง
ซาย มีระดับสมรรถภาพทางกายเฉลี่ยอยูในเกณฑปานกลาง บีบไดท่ีนํ้าหนักเฉลี่ยคือ 33.71 กิโลกรัม และสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 8.29 และแรงบีบมือขางขวา มีระดับสมรรถภาพทางกายเฉลี่ยอยูในเกณฑปานกลาง บีบไดท่ี
นํ้าหนักเฉลี่ยคือ 36.23 กิโลกรัม และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 8.76 และลําดับสุดทายว่ิง 1,000 เมตร มีระดับ
สมรรถภาพทางกายเฉลี่ยอยูในเกณฑปานกลาง เวลาเฉลี่ยท่ีทําไดคือ 5.42 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.91  
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ตารางท่ี 2 แสดงคาเฉลี่ย (µ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) และระดับสมรรถภาพทางกายของนักศึกษาหญิง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรท่ีเรียนวิชากีฬาและนันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิต 

 

รายการ 
นักศึกษาหญิง 

ระดับของสมรรถภาพทางกาย 𝝁 σ 

1. ดรรชนีมวลกาย 22.02 4.56 อยูในเกณฑพอเหมาะ 

2. ลุก-น่ัง 30 วินาที (ครั้ง) 16.02 4.40 อยูในเกณฑปานกลาง 

3. น่ังงอตัวไปขางหนา (เซนตเิมตร) 11.85 8.20 อยูในเกณฑปานกลาง 

4. แรงบีบมือซาย (กิโลกรัม) 24.78 5.05 อยูในเกณฑปานกลาง 

   แรงบีบมือขวา (กิโลกรัม) 27.56 5.74 อยูในเกณฑปานกลาง 

5. ว่ิง 800 เมตร (นาที) 6.20 1.06 อยูในเกณฑปานกลาง 

 

  จากตารางท่ี 2 พบวาสมรรถภาพทางกายของนักศึกษาหญิงประกอบดวย 5 รายการ ไดแก ดรรชนีมวล
กาย มีระดับสมรรถภาพทางกายเฉลี่ยอยูในเกณฑพอเหมาะ คาเฉลี่ยอยูท่ี 22.02 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 4.56 
ลําดับตอลุก-น่ัง 30 วินาที มีระดับสมรรถภาพทางกายเฉลี่ยอยูในเกณฑปานกลาง จํานวนครั้งท่ีทําไดเฉลี่ยคือ 16 
ครั้ง และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 4.40 ลําดับตอไปน่ังงอตัวไปขางหนา มีระดับสมรรถภาพทางกายเฉลี่ยอยูในเกณฑ
ปานกลาง ระยะทางเฉลี่ยท่ีทําไดคือ 11.85 เซนติเมตร และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 8.20 ลําดับตอไปแรงบีบมือขาง
ซาย มีระดับสมรรถภาพทางกายเฉลี่ยอยูในเกณฑปานกลาง บีบไดท่ีนํ้าหนักเฉลี่ยคือ 24.78 กิโลกรัม และสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 5.05 และแรงบีบมือขางขวา มีระดับสมรรถภาพทางกายเฉลี่ยอยูในเกณฑปานกลาง บีบไดท่ี
นํ้าหนักเฉลี่ยคือ 27.56 กิโลกรัม และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 5.74 และลําดับสุดทายว่ิง 800 เมตร มีระดับ
สมรรถภาพทางกายเฉลี่ยอยูในเกณฑปานกลาง เวลาเฉลี่ยท่ีทําไดคือ 6.20 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.06 
 

  2. การสรางเกณฑปกติสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร พบผลดังตารางท่ี 3 และตารางท่ี 4 
 
ตารางท่ี 3 แสดงเกณฑปกติสมรรถภาพทางกาย ของนักศึกษาชาย มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรท่ีเรียนวิชากีฬา
และนันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิต 
 

รายการ/ระดับ ดีมาก ดี ปานกลาง ตํ่า ตํ่ามาก 

1. ลุก-น่ัง 30 วินาที 33 ครั้งข้ึนไป 27 – 32 ครั้ง 21 -26 ครั้ง 15 – 20 ครั้ง 14 ครั้งลงไป 

2. นัง่ก้มตวัไป 
    ข้างหน้า 

26 ซม. ข้ึนไป 18 – 25 ซม. 10 – 17 ซม. 2 – 9 ซม. 1 ซม. ลงไป 

3. แรงบีบมือซาย 47 กก. ข้ึนไป 39 – 46 กก. 30 – 38 กก. 21 – 29 กก. 20 กก. ลงไป 

   แรงบีบมือขวา 50 กก. ข้ึนไป 41 – 49 กก. 32 – 40 กก. 23 – 31 กก. 22 กก. ลงไป 

4. ว่ิง 1,000 เมตร 4.06 นาที ลงไป 4.07 – 5.36 
นาที 

5.37 – 6.27 
นาที 

6.28 – 7.18 
นาที 

7.19 นาที ข้ึนไป 

  จากตารางท่ี 3 เกณฑปกติสมรรถภาพทางกายของนักศึกษาชาย มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรท่ีเรียน
วิชากีฬาและนันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิต ผูวิจัยแบงเกณฑออกเปน 5 ระดับ ไดแก รายการท่ีหน่ึง ลุก-น่ัง 30 วินาที 
ระดับดีมาก จํานวนครั้งท่ีทําไดมากกวา 33 ครั้ง ระดับดี จํานวนครั้งท่ีทําไดอยูในชวง 27 – 32 ครั้ง ระดับปานกลาง 
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จํานวนครั้งท่ีทําไดอยูในชวง 21 -26 ครั้ง ระดับต่ํา จํานวนครั้งท่ีทําไดอยูในชวง 15 – 20 ครั้ง ระดับต่ํามาก จํานวน
ครั้งท่ีทําไดนอยกวา 14 ครั้ง  

  รายการท่ีสอง นั่งกมตัวไปขางหนา ระดับดีมาก ไดระยะทางมากกวา 26 เซนติเมตร ระดับดี ได
ระยะทางอยูในชวง 18 – 25 เซนติเมตร ระดับปานกลาง ไดระยะทางอยูในชวง 10 – 17 เซนติเมตร ระดับต่ํา ได
ระยะทางอยูในชวง 2 – 9 เซนติเมตร ระดับต่ํามาก ไดระยะทางนอยกวา 1 เซนติเมตร 
  รายการท่ีสาม วัดแรงบีบมือซาย ระดับดีมาก ออกแรงบีบไดมากกวา 47 กิโลกรัม ระดับดี ออกแรงบีบอยู
ในชวง 39 – 46 กิโลกรัม ระดับปานกลาง ออกแรงบีบอยูในชวง 30 – 38 กิโลกรัม ระดับต่ํา ออกแรงบีบอยูในชวง     
21 – 29 กิโลกรัม ระดับต่ํามาก ออกแรงบีบไดนอยกวา 20 กิโลกรัม และวัดแรงบีบมือขวา ระดับดีมาก ออกแรงบีบ
ไดมากกวา 50 กิโลกรัม ระดับดี ออกแรงบีบอยูในชวง 41 – 49 กิโลกรัม ระดับปานกลาง ออกแรงบีบอยูในชวง 32 
– 40 กิโลกรัม ระดับต่ํา ออกแรงบีบอยูในชวง 23 – 31 กิโลกรัม ระดับต่ํามาก ออกแรงบีบไดนอยกวา 22 กิโลกรัม 
  รายการท่ีสี่ ว่ิง 1,000 เมตร ระดับดีมาก ใชเวลาในการว่ิงนอยกวา 4.06 นาที ระดับดี ใชเวลาในการว่ิงอยู
ในชวง 4.07 – 5.36 นาที ระดับปานกลาง ใชเวลาในการว่ิงอยูในชวง 5.37 – 6.27 นาที ระดับต่ํา ใชเวลาในการว่ิง
อยูในชวง 6.28 – 7.18 นาที ระดับต่ํามาก ใชเวลาในการว่ิงมากกวา 7.19 นาที 
 

ตารางท่ี 4 แสดงเกณฑปกตสิมรรถภาพทางกายของนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชรท่ีเรียนวิชากีฬา
และนันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิต 

 

รายการ/ระดับ ดีมาก ดี ปานกลาง ตํ่า ตํ่ามาก 

1. ลุก-น่ัง 30 วินาที 24 ครั้งข้ึนไป 19 – 23 ครั้ง 14 – 18 ครั้ง 9 – 13 ครั้ง 8 ครั้งลงไป 

2. นัง่ก้มตวัไป 
    ข้างหน้า 

26 ซม. ข้ึนไป 17 – 25 ซม. 7 – 16 ซม. -2 – 6 ซม. -3 ซม. ลงไป 

3. แรงบีบมือซาย 33 กก. ข้ึนไป 28 – 32 กก. 22 – 27 กก. 17 – 21 กก. 16 กก. ลงไป 

   แรงบีบมือขวา 37 กก. ข้ึนไป 30 – 36 กก. 25 – 29 กก. 19 – 24 กก. 18 กก. ลงไป 

4. ว่ิง 800 เมตร 5.02 นาที ลงไป 5.03 – 6.07 
นาที 

6.08 – 7.13 
นาที 

7.14 – 8.19 
นาที 

8.20 นาที ข้ึนไป 

 

 จากตารางท่ี 4 เกณฑปกติสมรรถภาพทางกายของนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรท่ีเรียน
วิชากีฬาและนันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิต ผูวิจัยแบงเกณฑออกเปน 5 ระดับ ไดแก รายการท่ีหน่ึง ลุก-น่ัง 30 วินาที 
ระดับดีมาก จํานวนครั้งท่ีทําไดมากกวา 24 ครั้ง ระดับดี จํานวนครั้งท่ีทําไดอยูในชวง 19 – 23 ครั้ง ระดับปานกลาง 
จํานวนครั้งท่ีทําไดอยูในชวง 14 – 18 ครั้ง ระดับต่ํา จํานวนครั้งท่ีทําไดอยูในชวง 9 – 13 ครั้ง ระดับต่ํามาก จํานวน
ครั้งท่ีทําไดนอยกวา 8 ครั้ง  

  รายการท่ีสอง นั่งกมตัวไปขางหนา ระดับดีมาก ไดระยะทางมากกวา 26 เซนติเมตร ระดับดี ได
ระยะทางอยูในชวง 17 – 25 เซนติเมตร ระดับปานกลาง ไดระยะทางอยูในชวง 7 – 16 เซนติเมตร ระดับต่ํา ได
ระยะทางอยูในชวง (-2) – 6 เซนติเมตร ระดับต่ํามาก ไดระยะทางนอยกวา (-3) เซนติเมตร 
  รายการท่ีสาม วัดแรงบีบมือซาย ระดับดีมาก ออกแรงบีบไดมากกวา 33 กิโลกรัม ระดับดี ออกแรงบีบอยู
ในชวง 28 – 32 กิโลกรัม ระดับปานกลาง ออกแรงบีบอยูในชวง 22 – 27 กิโลกรัม ระดับต่ํา ออกแรงบีบอยูในชวง     
17 – 21 กิโลกรัม ระดับต่ํามาก ออกแรงบีบไดนอยกวา 16 กิโลกรัม และวัดแรงบีบมือขวา ระดับดีมาก ออกแรงบีบ
ไดมากกวา 37 กิโลกรัม ระดับดี ออกแรงบีบอยูในชวง 30 – 36 กิโลกรัม ระดับปานกลาง ออกแรงบีบอยูในชวง 25 
– 29 กิโลกรัม ระดับต่ํา ออกแรงบีบอยูในชวง 19 – 24 กิโลกรัม ระดับต่ํามาก ออกแรงบีบไดนอยกวา 18 กิโลกรัม 
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  รายการท่ีสี่ ว่ิง 800 เมตร ระดับดีมาก ใชเวลาในการว่ิงนอยกวา 5.02 นาที ระดับดี ใชเวลาในการว่ิงอยู
ในชวง 5.03 – 6.07 นาที ระดับปานกลาง ใชเวลาในการว่ิงอยูในชวง 6.08 – 7.13 นาที ระดับต่ํา ใชเวลาในการว่ิง
อยูในชวง 7.14 – 8.19 นาที ระดับต่ํามาก ใชเวลาในการว่ิงมากกวา 8.20 นาที 
 

สรุปผลการวิจัย 

 1. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มีคาเฉลี่ยผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายในรายการ
ทดสอบตาง ๆ ประกอบดวย ลุก-น่ัง 30 วินาที ผูชาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 23 ครั้ง ผูหญิง มีคาเฉลี่ยเทากับ 16 ครั้ง น่ัง
งอตัวขางหนา ผูชาย มีคาเฉลี่ยเทากับ (+13.43) เซนติเมตร ผูหญิง มีคาเฉลี่ยเทากับ (+11.85) เซนติเมตร แรงบีบ
มือซาย ผูชาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 33.71 กิโลกรัม  ผูหญิง มีคาเฉลี่ยเทากับ 24.78 กิโลกรัม แรงบีบมือขวา ผูชาย มี
คาเฉลี่ยเทากับ 36.23 กิโลกรัม  ผูหญิง มีคาเฉลี่ยเทากับ 27.56 กิโลกรัม ว่ิงเร็ว 800 และ 1,000 เมตร ผูชาย มี
คาเฉลี่ยเทากับ 5.42 นาที ผูหญิง มีคาเฉลี่ยเทากับ 6.20 นาที ตามลําดับ และทุกรายการทดสอบมีคาเฉลี่ยอยูใน
เกณฑสมรรถภาพทางกาย ระดับปานกลาง 
  2. การสรางเกณฑปกติสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพ โดยใช Curve ปกติแบงเกณฑออกเปน 5 ระดับ 
ดังน้ี 

ผูท่ีไดคะแนนสูงกวา  µ + 1.5𝜎  ข้ึนไป   ถือวา มีระดับสมรรถภาพทางกาย อยูในระดับดีมาก 

ผูท่ีไดคะแนนตั้งแต µ + 0.5𝜎  ถึง µ + 1.5𝜎  ถือวา มีระดับสมรรถภาพทางกาย อยูในระดับดี  

ผูท่ีไดคะแนนตั้งแต  µ - 0.5𝜎   ถึง µ + 0.5𝜎  ถือวา มีระดับสมรรถภาพทางกาย อยูในระดับปานกลาง  

ผูท่ีไดคะแนนตั้งแต  µ - 0.5𝜎   ถึง µ - 1.5𝜎  ถือวา มีระดับสมรรถภาพทางกาย อยูในระดับต่ํา 

ผูท่ีไดคะแนนตากวา µ - 1.5𝜎   ลงมา   ถือวา มีระดับสมรรถภาพทางกาย อยูในระดับต่ํามาก 
งานวิจัยน้ีทําใหไดเกณฑปกติสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 

อภิปรายผลการวิจัย 

 การทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักศึกษา และการสรางเกณฑปกติสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพ
สําหรับนักศึกษาชาย และนักศึกษาหญิงของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรท่ีลงทะเบียบเรียนวิชากีฬาและ
นันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิต มีผลการวิจัยดังน้ี 
 ในการทดสอบสมรรถภาพทางกายครั้งน้ีพบวา 

  1. จากผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพรายการสวนประกอบของรางกาย (ดรรชนีมวลกาย 
หรือ BMI) ซึ่งเปนรายการทดสอบเพ่ือวัดดัชนีมวลกาย ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงสวนมากมี
คาเฉลี่ยดรรชนีมวลกายอยูในระดับพอเหมาะ (ตารางท่ี 1 และ 2 ) ท้ังน้ีอาจเน่ืองจากนักศึกษาอยูในชวงวัยรุน ซึ่ง
เปนชวงท่ีเริ่มสนใจตนเองในเรื่องของความสวยความงามโดยเฉพาะการมีรูปรางท่ีดี ไมอวนหรือมีนํ้าหนักตัวไมมาก
เกินไป เพ่ือสรางความมั่นใจใหแกตนเองและการยอมรับจากเพ่ือนๆ หรือสังคม การรับประทานอาหารประเภทมี
ไขมันจึงถูกควบคุมเพราะไขมันเปนสวนหน่ึงในการเพ่ิมนํ้าหนักของวัยรุน (ประสาท อิศรปรีดา. 2523) จึงทําให
นักศึกษาสนใจและเอาใจใสตอสุขภาพและนํ้าหนักของตัวเอง ซึ่งสอดคลองกับ สุชา จันทรเอม (2542) กลาวไววา 
“เด็กวัยรุนจะวิตกกังวลเรื่องนํ้าหนักตัวจึงพยายามหาวิธีการลดความอวนดวยวิธีตางๆ อยูเสมอ ทําใหไมมีปญหา
เรื่องนํ้าหนักตัว รวมท้ังการเลือกบริโภคอาหารท่ีมีคุณตอรางกาย” ประกอบกับมหาวิทยาลัยไดจัดใหมีการเรียนการ
สอนวิชากีฬาและนันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิตโดยมีหนวยการเรียนเรื่องสมรรถภาพทางกายและมีการทดสอบกอน
เรียนและหลังเรียน นักศึกษาจึงตองฝกฝนออกกําลังกายเปนประจําอยางสม่ําเสมอ พรอมท้ังมหาวิทยาลัยมีสนาม
กีฬาและหองฟตเนตสําหรับออกกําลังกายรองรับไดอยางเพียงพอกับความตองการของนักศึกษาในการเลือกชนิด
กีฬาหรือการออกกําลังกายไดอยางหลากหลาย 
  ในสี่รายการท่ีเหลือ ไดแก รายการลุกน่ัง 30 วินาที น่ังกมตัวไปขางหนา แรงบีบมือ และว่ิง 800, 1,000 
เมตร พบวาผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายในแตละรายการมีคาเฉลี่ยสมรรถภาพทางกายอยูในระดับปานกลาง 
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จากเกณฑปกติสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพท่ีทางผูวิจัยไดสรางข้ึน แตเมื่อนําสมรรถภาพทางท้ังหมดของ
นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงมาเปรียบเทียบ (ตารางท่ี 1 และ 2) ก็พบวา สมรรถภาพทางกายของนักศึกษาชาย
ดีกวานักศึกษาหญิงทุกรายการ รวมถึงรายการน่ังกมตัวไปขางหนาท่ีวัดความสามารถดานความออนตัว (flexibility) 
ซึ่งนักศึกษาชายมีความออนตัวดีกวานักศึกษาหญิง ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา นักศึกษาชายมักจะออกกําลังกายมากกวา
นักศึกษาหญิง โดยสังเกตไดในเวลาตอนเย็นจะมีนักศึกษาชาย มาเลนกีฬาในหองออกกําลังกาย ตลอดจนพ้ืนท่ีวา
ตางๆ เพ่ือเลนฟุตบอลประตูเล็ก สวนนักศึกษาหญิงชอบออกกําลังกายในหองออกกําลังกายแตมีจํานวนนอย ซึ่งการ
ออกกําลังกายโดยการเลนฟุตบอลจะตองประกอบดวยสมรรถภาพทางกายท่ีสมบูรณหลายดาน โดยเฉพาะดานความ
ออนตัวเปนสิ่งจําเปน และเปนองคประกอบหน่ึงของสมรรถภาพทางกายสําหรับนักฟุตบอล ดังท่ี พรเทพย แสงภักดี 
(2545) ไดกลาววา สมรรถภาพทางกายของนักกีฬาฟุตบอลควรประกอบดวย ความออนตัว ความอดทนของระบบ
ไหลเวียนโลหิตและหัวใจ ความแข็งแรงของกลามเน้ือ ความอดทนของกลามเน้ือ ความคลองแคลววองไว ความเร็ว
และพลัง นอกจากน้ันยังพบวานักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงสวนมากมีสมรรถภาพอยูในระดับปานกลาง อาจเปน
เพราะวาในการเรียนการสอนวิชากีฬาและนันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิตในมหาวิทยาลัยอาจารยจะเนนการอบอุน
รางกายโดยท่ัวๆไป จะมองขามหรือใหความสําคัญคอนขางนอยในเรื่องการเหยียดยืดกลามเน้ือในการอบอุนรางกาย 
(warm up) และการคลายอุน (cool down) หลังการเรียนการสอน วิชากีฬาและนันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิตได
เสร็จสิ้นลง สงผลใหนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงมีความออนตัวอยางจริงจังสม่ําเสมอ และเจริญ กระบวน 
(2548) ไดกลาวโดยสรุปถึงเรื่องของความออนตัวไววา ความออนตัวเปนคุณสมบัติท่ีจําเปนสําหรับกีฬาทุกประเภท 
ชวยปองกันการบาดเจ็บ แตถึงแมวาความออนตัวจะเปนสิ่งท่ีไดมาหรือสรางข้ึนโดยอาศัยความสม่ําเสมอหรือแคใช
ความพยายามเพียงเล็กนอยเทาน้ัน แตดูเหมือนครูพลศึกษาท่ีมีความสามารถจํานวนไมนอยละเลยหรือมองขามท่ีจะ
ใหเวลาและความสําคัญในการฝกอยางจริงจัง  ซึ่งการฝกความออนตัวควรจะทําภายหลังไดมีการอบอุนรางกาย
พรอมแลว และควรจะกระทําซ้ําอีกครั้งในชวงของการคลายอุน ซึ่งหลักในการฝกพัฒนาความออนตัวมีวิธีการปฏิบัติ
ท่ีเปนพ้ืนฐานดวยการเหยียดยืดกลามเน้ือ 

2. เกณฑปกติสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ผูวิจัยสราง
ข้ึน โดยแบงออกเปน 5 ระดับ คือ ดีมาก ดี ปานกลาง ต่ํา และต่ํามาก สรางข้ึนจากกลุมประชากรจํานวน 555 คน 
เปนเพศชาย 112 คน และเพศหญิง 443 คน เปนนักศึกษาจากหลายคณะของมาหวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรท่ี
เรียนในวิชากีฬาและนันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิต ซึ่งในแตละมหาวิทยาลัยก็จะมีนักศึกษาท่ีมีคุณลักษณะทาง
กายภาพท่ีแตกตางกันออกไป ทางผูวิจัยไดมีความตั้งใจท่ีจะสรางเกณฑสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรข้ึนมาเพ่ือนําไปใชในการประเมินผลสมรรถภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชรวาอยูในระดับใดบาง และสามารถนํามาเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนใหกับนักศึกษา เพ่ือ
พัฒนาการเรียนรูในรายวิชากีฬาและนันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิตและสามารถวัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับ
ผูเรียน โดยท่ีผูทดสอบสามารถทราบและเปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพของตนเองวา
อยูในระดับใด และยังสามารถสรางแรงจูงใจใหกับผูเรียนในเรื่องของสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย หันมาใหความ
สนใจการดูแลสุขภาพ ใชเวลาวางใหเกิดประโยชนตอตนเอง ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสมรรถภาพทางกายของตนเองให
ดียิ่งข้ึน เพ่ือใหหางไกลจากโรคภัยไขเจ็บตางๆ ยาเสพติดทุกชนิด และสามารถดําเนินชีวิตของตนเองในสังคมไดอยาง
มีความสุข สอดคลองกับ วินวงศ วองสันตติวานิช (2556) กลาวไววา เกณฑปกติระดับสมรรถภาพทางกายเพ่ือ
สุขภาพของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสาธิต ผูวิจัยสรางข้ึนโดยการเปลี่ยนคะแนนดิบจากการ
ทดสอบทุกรายการใหเปนคะแนนที (T-Score) และรวมคะแนนที (T-Score) ของการทดสอบทุกรายการโดยการ
แบงระดับความสามารถออกเปน 5 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ํา และต่ํามาก ทุกระดับทีผูวิจัยสรางข้ึนใช
กลุมตัวอยางจํานวนมากพอตอการนําไปสรางเกณฑ ประกอบกับทุกโรงเรียนจะมีนักเรียนท่ีมีลักษณะหลากหลาย 
ขอมูลจากการวิจัยสามารถใชเปนตัวแทนประชากรได ซึ่งสามารถใชเปนแนวทางในการวางแผนในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาผูเรียนในกลุมสาระพลศึกษาและสามารถวัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมแกผูเรียน 
โดยผูทดสอบสารถทราบและเปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถาภาพทางกายเพ่ือสุขภาพของตัวเองวาอยูในระดับ
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ใด อีกท้ังเปนการสรางแรงจูงใจใหนักเรียนตระหนักในเรื่องของสุขภาพและสมรรถภาพ หันมาสนใจ ปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาสมรรถภาพของตนเองใหดียิ่งข้ึน โดยหางไกลจากโรคภัยไขเจ็บ ยาเสพติด และสามารถ
ดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูในกลุมสุขศึกษและพลศึกษา มาตรฐาน พ
4.1 คือ เห็นคุณคาและมีทักษะในการสรางเสริมสุขภาพ การดํารงสุขภาพ การปองกันโรคและการสรางเสริม
สมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2553) 

 
ขอเสนอแนะ 

 จากการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพของนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงท่ีกําลังศึกษาอยูระดับ

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คณะผูวิจัยขอเสนอแนะดังตอไปน้ี 

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

1.ควรมีการเสริมสรางสมรรถภาพรางกายนอกเวลาเรียนเพ่ือใหเพียงพอตอการพัฒนาสมรรถภาพ

รางกายในดานตางๆ 

2.ควรมีการนําผลท่ีไดจากการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพในจํานวนท่ีบกพรองไปพิจารณา

จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีชวยเสริมสรางองคประกอบสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพ 

3. ควรมีการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพสําหรับนักศึกษากอนและหลังเรียนประจําภาค
เรียนเพ่ือจะไดทราบผลการพัฒนาและเปนขอมูลในการจัดกิจกรรมทางพลศึกษา 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

 1. ควรมกีารศึกษาสมรรถภาพแบบแยกชวงอายุ  

2. ควรมีการศึกษาสมรรถภาพแบบแยกคณะ 

 

เอกสารอางอิง 

กรรวี บุญชัย. (2540). AAHPERD Health-Related Physical Fitness Test. กรุงเทพมหานคร :  

 ภาควิชาพลศึกษาคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

เจริญ กระบวนรตัน. (2548). หลกัการและเทคนิคการฝกกรีฑา. พิมพครั้งท่ี 2.  กรุงเทพมหานคร:  

 สํานักพิมพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ฐิติกร ศิรสิุขเจริญพร. (2540). คูมือปฏิบัติการทางสรีรวิทยาการออกกําลังกาย. กรุงเทพมหานคร:  

ฝายเอกสารและตาํรา, สถาบันราชภัฏสวนดสุิต.  

บุญเรยีง ขจรศิลป. (2545). สถิติวิจัย 1.  พิมพครั้งท่ี 8. กรุงเทพมหานคร: หจก.พี.เอ็น.การพิมพ 

บุญสง โกสะ. (2542). วิธีวิจัยทางพลศึกษา. กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร   

  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

ประสาท อิศรปรีดา. (2523). จิตวิทยาการศึกษา.  มหาสารคาม : คณะศึกษาศาสตร  

  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒสารคาม. 

พิชิต ภูติจันทร, เขมชาติ วิริยาภริมย, ธงชัย วงศเสนา และชัยวิชย ภูงามทอง. (2542). วิทยาศาสตรการกีฬา.  

 กรุงเทพมหานคร: แสงศิลปการพิมพ. 

พรเทพย แสงภักด.ี (2545). แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายสําหรับนักกีฬาฟุตบอลระดับอุดมศึกษา. 

 วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาพลศึกษา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

ลวน และอังคณา สายยศ. (2539). เทคนิคการวัดผลการเรียนรู. ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา 

 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 



53 
 

 

วินวงศ วองสันตติวานิช. (2556). สมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของ

โรงเรียนสาธิต สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 

2555. ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑติ สาขาพลศึกษา, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

วาสนา คุณาอภิสิทธ์ิ. (2541).  หลักสูตรพลศึกษา.  กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพศูนยสงเสริมวิชาการ. 

สุชา จันทรเอม. (2542). จิตวิทยาพัฒนาการ. กรุงเทพมหานคร: บริษัทโรงพิมพไทยพัฒนาวัฒนาพานิช. 

 

 

 


