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คํานํา 

           โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาสมรรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1 

จัดทําขึ้นเพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้นกับสภาพทางรางกาย เนื่องจากผูเรียนสวนใหญยังขาดสมรรถภาพ
ทางกายที่ดี และขาดความคลองแคลววองไว  ความแข็งแรงทนทาน ในการปฏิบัติภารกิจตางๆ 
ใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี 

ผูวิจัยไดศึกษาหาแนวทางในการแกปญหาที่เกิดขึ้นในหลายๆ วิธี และไดนําการพัฒนา
สมรรถภาพทางกายดวยวิธีการตางๆ ในการเรียนวิชาพลศึกษา มาสริมสรางประสบการณการ
เรียนรูใหกับผูเรียน เพื่อใหผูเรียนเกิดทักษะทางรางกายและพัฒนาระบบตางๆ ของรางกายตามวัย 

ของผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งไดผลเปนที่นาพอใจ  โครงการวิจัยเลมนี้คงจะใหประโยชน
สําหรับผูที่สนใจไมมากก็นอย 

 
 

 

        ผูจัดทํา 
                            นายชเวงศักดิ์   ทองไพบูลย 

       2 มีนาคม 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทคัดยอ 
  

    โครงการวิจยัเร่ืองการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1  โรงเรียน

อัสสัมชัญนครราชสีมา  มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเรียนมีสภาพและทักษะทางรางกายทีด่ี และนําผลการวิจัยทีไ่ด
ไปพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซ่ึงผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองใหมี
ทักษะทางรางกายได และระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาพลศึกษา จะสูงขึ้นเมื่อนักเรียนมีสภาพและทักษะ
ทางรางกายทีด่ี ผลของการวิจัยมดีังนี ้

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาพลศึกษา ของนักเรียนสูงขึ้นเมื่อครูใชวิธีการใหนักเรียนเขารวมกิจกรรม
กีฬาที่ตองใชความแข็งแรงและเขารวมกิจกรรมเสริมสรางสมรรถภาพตัวเองโดยตรง ในคาบเรียน
วิชาพลศึกษา 

2. นักเรียนชายมสีมรรถภาพทางกายดกีวานักเรียนหญิง 
3. นักเรียนสามารถพัฒนาสมรรถภาพตัวเองไดโดยการเขารวมกิจกรรมกฬีา 
4. นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนการสอนวชิาพลศึกษา 

 

 
………………………………………………………. 
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บทที่ 1 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคัญ 
 

วิชาพลศึกษา เปนวิชาที่มคีวามสําคัญวิชาหนึ่ง ที่มุงหวังใหผูเรียนมีทักษะทางรางกาย เพื่อชวย
เสริมสรางใหบุคคลสามารถประกอบภารกจิและดํารงชวีติอยูอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งทําใหปราศจากภัย
ไขเจ็บ และมคีวามแข็งแรงทนทาน มีความคลองแคลววองไว ที่จะประกอบภารกิจตางๆ ใหสําเร็จลุลวงไปได
ดวยดี การที่นักเรียนจะมีทักษะดังกลาวไดตองอาศยัการฝกอยางจริงจังและตอเนื่องจากกจิกรรมการฝกที่
กําหนดไวเปนขั้นตอนอยางมีระบบ 

จากการจดักิจกรรมการเรียนการสอนที่ผานมาพบวานักเรียนสวนใหญยังขาดสมรรถภาพทางกายทีด่ี 
คือนักเรียนยังขาดความแข็งแรง ความคลองแคลววองไว ซ่ึงสงผลกระทบตอการพัฒนาใหผูเรียนมีสุขภาพ
รางกายที่แข็งแรง  และสงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาพลศึกษาต่าํลงอีกดวย 

การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมจะสงผลตอการเรียนรูของผูเรียน ผูเรียนจะเรียนรูไดดี
ที่สุดเมื่อไดเรียนรูตามความเหมาะสมกับความสามารถและสนองตอบความแตกตางระหวางบุคคล ดังนั้น
ผูสอนจึงจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความแตกตางระหวางบคุคล เพื่อสงเสริมทักษะทางกายใหกับ
ผูเรียน เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูอยางเต็มศักยภาพของตน ซ่ึงจะสงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
ดวย 

 

 วัตถุประสงคของการวิจัย 
1.  เพื่อศึกษาการสรางเกณฑปกติสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชายและหญิง ระดับมัธยมศึกษาป

ที่ 1/1 ในโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา จังหวดันครราชสีมา ประจําปการศึกษา 2551 

2. เพื่อใหผูเรยีนสามารถตรวจสอบ วัดความสมบูรณและความสามารถในการเคลื่อนไหวทางรางกาย

ดวยตนเอง 
3. เพื่อนําผลการวิจัยคร้ังนีไ้ปพัฒนา การจดักิจกรรมการเรียนการสอนใหมีประสิทธภิาพยิ่งขึน้ ในป

การศึกษาตอไป 

สมมติฐานการวิจัย 
1. ระดับผลสัมฤทธิ์ของสมรรถภาพทางกายของชั้นมัธยมศึกษาปที1่/1 สูงขึ้นเมื่อมีการพฒันา

สมรรถภาพทางกาย 

2.  ผูเรียนมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน 

3. นักเรียนจะมีเจตคติที่ดีตอวิชาพลศึกษา เมื่อผูเรียนไดรับการพัฒนาใหครบทุกดาน 
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ขอบเขตของการวิจัย 
1.  ประชากร

นักเรียนชายและหญิง ที่กําลังศึกษาอยูในโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ประจําปการศึกษา 2551 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1 ประกอบดวยนักเรยีนชาย    จํานวน  30   คน  นกัเรียนหญิง  จํานวน   

19  คน รวมทัง้ส้ิน   49        คน 

2.  กลุมตัวอยาง

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที1่/1 ปการศึกษา 2551 ในโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ที่มีสมรรถภาพ

ทางกายต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน จํานวน   10     คนโดยแบงเปนนกัเรยีนชายจํานวน 5 คนและนักเรียนหญิง 

จํานวน 5  คน 

3.  ตัวแปรที่ใชในการศึกษาวิจัย

3.1  ตัวแปรอสิระ 

-  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย KASETSART YOUTH FITNESS 

3.2 ตัวแปรตาม 

-  ระดับผลสัมฤทธิ์ของสมรรถภาพทางกาย ของนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1 

-  เจตคติของนักเรียนที่ใชในการออกกําลังกาย เพื่อเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย 

4.  ระยะเวลาในการศึกษา

-  ตลอดปการศึกษา  2551 

 

ประโยชนที่จะไดรับจากการวิจัย 
1. เกณฑมาตรฐานสมรรถภาพทางกาย ใชเปนเกณฑมาตรฐานเปรียบเทยีบสมรรถภาพทางกายของ

นักเรียนชาย และนักเรยีนหญิง ระดับชั้นมธัยมศึกษาปที่ 1/1 

2. ขอมูลจากการวิจัย สามารถนําไปใชในการปรับปรุงระดับสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชาย 
และหญิง ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1 

3.   ขอมูลจากการวจิัย สามารถใชเปนแนวทางในการวางแผนการสอน ในการจัดกิจกรรมการเรยีน

การสอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1 ใหมีประสทิธิภาพมากยิ่งขึ้น 

4. สามารถนําผลการวิจัยไปใชในการพฒันาการจัดทําการวิจยัคร้ังตอไป     ใหมีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

 
………………………………………………………. 
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
ความหมายของการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย 

 สมรรถภาพทางกาย   หมายถึง    ความสามารถของรางกายในการประกอบกจิกรรมตางๆ หรือ
กิจกรรมการเลนกีฬา หรือการออกกําลังกายไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

คําจํากัดความที่ใชในการพฒันาสมรรถภาพทางกาย 

 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  หมายถึง การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ตามแบบทดสอบ
สมรรถภาพทางกายมาตรฐานระหวางประเทศ ฉบับยอ 

 แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายมาตรฐานระหวางประเทศ หมายถึง แบบทดสอบสมรรถภาพทาง
กายตามแบบของคณะกรรมการระหวางประเทศวาดวยการกําหนดมาตรฐานแบบทดสอบสมรรถภาพทาง
กาย 

 น้ําหนัก  หมายถึง  น้ําหนกัของรางกายปราศจากรองเทา ช่ังโดยเครื่องชั่งสปริงอยางละเอียด 

 สวนสูง  หมายถึง ความสูงของรางกายจากเทาถึงศีรษะ ในทายืนตรงปราศจากรองเทา 
 เกณฑมาตรฐานสมรรถภาพทางกาย  หมายถึง  การกําหนดระดับสมรรถภาพทางกาย ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1/1 แบงออกเปน 5 ระดับ คือ ดีมาก    ดี    ปานกลาง   ต่ํา   และต่ํามาก  ตามแบบทดสอบ

สมรรถภาพทางกายมาตรฐานระหวางประเทศ ฉบับยอ 
 

  

………………………………………………………. 
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บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

ประชากร 
 นักเรยีนชายและหญิง ที่กาํลังศึกษาอยูในโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ประจําปการศึกษา 

2551 ระดับชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1/1 ประกอบดวยนกัเรยีนชาย    จํานวน  30      คน และนกัเรียนหญิง  

จํานวน    19       คน รวมทั้งสิ้น     49         คน 

      กลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางทีใ่ชในการวิจยัครั้งนี้ เปนนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1   ปการศึกษา 2551  ใน

โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ประกอบดวยนักเรยีนชาย   5   คน และนักเรยีนหญิงจํานวน    5   คน 

ระยะเวลาของการทดลอง 
     การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจยัใชเครื่องมือในการวิจัยเปนแบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย KASETSART 

YOUTH FITNESS ประกอบดวยแบบทดสอบจํานวน 5 รายการจากแบบทดสอบทั้งหมด 7 รายการ ดังนี ้

1. วิ่ง  50 เมตร 

2. ลุก – นั่ง 30 วนิาที 

3. วิ่งเก็บของ 
4. งอตัวขางหนา 
5. ยืนกระโดดไกล 

            จากเนื้อหาทั้ง 5 หัวขอเร่ือง ผูวิจัยได ใชเวลาสอนทั้งหมดตลอดปการศึกษา 2551 

เครื่องมือท่ีใชในการทดลอง 
1. แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย KASETSART YOUTH FITNESS ประกอบดวย

รายการทดสอบดังตอไปนี ้
- วิ่ง 50 เมตร 

- ลุก – นั่ง 30 วนิาที 

- ดึงขอราวเดีย่วสําหรับชาย และงอแขนหอยตัวสําหรับหญิง 
- วิ่งเก็บของ 
- งอตัวขางหนา 
- วิ่งทางไกล ระยะ 600 เมตร สําหรับนักเรียนหญิง 

- ยืนกระโดดไกล 

2. เกณฑมาตรฐานสมรรถภาพทางกาย 
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3. อุปกรณที่ใชในการวจิัย มีดังนี้ 

- เครื่องชั่งน้ําหนักสปริงอยางละเอียด 

- เครื่องวัดสวนสูงชนิดไม 
- เครื่องวัดความออนตัว 

- เบาะรองสําหรับการทดสอบลุก – นั่ง 

- นาฬิกาจับเวลา บอกทศนิยม 2 ตําแหนง 

- ราวเดี่ยว 

วิธีดําเนินการวิจัย 
  ในการดําเนนิการศึกษาคนควาผูวจิัยไดดําเนินการดังนี้ 

1. สังเกตพฤติกรรมผูเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายต่ําทั้งชายและหญิง 
2.  แบงนกัเรียนออกเปน 2 กลุม  กลุมละ 5   คน ทั้ง 2 กลุมจะไดรับการสอนเปนกลุมตามความรู

พื้นฐานโดยดจูากผลการทดสอบสมรรถภาพกอนเรยีน 

นักเรียนชาย         อยูกลุมที่ 1 

นักเรียนหญิง        อยูกลุมที่ 2 

3. ในขณะที่ทําการสอนครูผูสอนใหผูเรียนไดเรียนรูและปฏิบัติกิจกรรมทางกีฬาทั้ง 5 รายการ   

4. ระหวางการทดลองครูจะสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนทัง้ 2 กลุมวามีพฤติกรรมเปนอยางไร 

5. กอนการเรียนและเมื่อส้ินสุดการเรียนครตูองทดสอบสมรรถภาพทางกายของผูเรียน 

6. เมื่อส้ินสุดการทดลองตามกําหนดใหกลุมตวัอยางตรวจสอบ วัดความสมบูรณและความสามารถ
ในการเคลื่อนไหวทางรางกายดวยตนเอง 

การวิเคราะหขอมูล 
1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของสมรรถภาพทางกาย ของผูเรียนทั้ง 2 กลุมวามีความแตกตางกัน

หรือไม 
2. เปรียบเทียบพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมทางการกีฬา ของนักเรียนทัง้ 2 กลุม หลังจากที่

ผูเรียนไดผานการพัฒนาและทดสอบสมรรถภาพทางกายแลววามีความแตกตางกนัหรือไม 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยนําผลที่ไดจากการทดลองมาวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติดังนี้ 
 หาคาสถิติพื้นฐาน 

หาคาเฉลี่ยจากสูตร 

  เมื่อ  X  แทน  คาเฉลี่ย 

   x แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

   n แทน จํานวนนักเรียนในกลุม 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 
 

ตารางที่ 1        แสดงผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของผูเรียนภาคเรียนท่ี 1 - 2 
 

การทดสอบภาคเรียนท่ี  1 การทดสอบภาคเรียนท่ี   2 

กลุมตัวอยาง 

วิ่ง
 50

 เม
ตร

 

ลุก
 - 
นั่ง

 

วิ่ง
เก
็บข

อง
 

งอ
ตัว

 

ยืน
กร
ะโ
ดด

ไก
ล 

สร
ุปผ

ล 

วิ่ง
 50

 เม
ตร

 

ลุก
 - 
นั่ง

 

วิ่ง
เก
็บข

อง
 

งอ
ตัว

 

ยืน
กร
ะโ
ดด

ไก
ล 

สร
ุปผ

ล 

ด.ช. เขตโสภณ 9.55 10 15.44 -0.9 135 ตํ่า 9.01 15 14.80 -0.4 143 ตํ่า 

ด.ช. กิตติภพ 9.88 11 11.77 -0.7 132 ตํ่า 9.76 11 12.67 -0.9 144 ตํ่า 

   ด.ช. กณิศ 12.22 21 11.23 9.0 156 
ปาน
กลาง 

11.41 23 11.43 4.5 165 
ปาน
กลาง 

   ด.ช. ภูริเดช 10.36 19 14.21 0.9 130 ตํ่า 8.56 21 12.03 0.9 145 
ปาน
กลาง 

กลุมที่ 1 

ด.ช. พีรวิชญ 9.06 14 12.19 -0.8 143 ตํ่า 8.21 20 11.76 10.0 166 
ปาน
กลาง 

ด.ญ. นฤภร 11.55 11 13.44 -0.9 141 ตํ่า 12.00 13 11.21 -0.4 154 ตํ่า 

ด.ญ. สมัชญา 9.88 13 11.43 -0.7 144 ตํ่า 10.01 13 11.55 1.0 150 ตํ่า 

ด.ญ. ทิพาพร 9.18 11 12.00 -0.9 149 ตํ่า 8.98 13 12.12 -0.3 145 ตํ่า 

ด.ญ. นิภาวรรณ 8.35 14 10.79 -0.9 149 
ปาน
กลาง 

8.11 17 11.87 -0.6 155 
ปาน
กลาง 

กลุมที่ 2 

ด.ญ. จามจุร ี 9.90 12 11.78 -0.9 132 ตํ่า 9.12 18 11.32 -0.5 144 
ปาน
กลาง 

 

• กลุมที่ 1 คือนักเรียนชาย 

• กลุมที่ 2 คือนักเรียนหญิง 

จากตารางพบวา 
1. ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายกอนเรียนของทั้ง 2 กลุม แตกตางกัน  

2. นักเรียนในกลุมที่ 1 มีผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายสูงกวานักเรยีนในกลุมที่ 2 

3.   นักเรียนทัง้ 2  กลุม มีผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายภาคเรียนที่ 2 สูงกวาภาคเรียนที่ 1 

4.   นักเรียนทัง้ 2  กลุม มีสมรรถภาพทางกายสูงขึ้นหลังจากมีการพัฒนาสมรรถภาพทางกายแลว 
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ตารางที่ 2 แสดงผลสัมฤทธิ์ของสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปท่ี 1/1 
 
 

กลุมตวัอยาง 
ผลสัมฤทธิ์ของสมรรถภาพทางกาย 

 

ด.ช. เขตโสภณ ต่ํา 

ด.ช. กิตติภพ ต่ํา 

ด.ช. กณิศ ปานกลาง 

ด.ช. ภูริเดช ปานกลาง 

กลุมที่ 1 

ด.ช. พีรวิชญ ปานกลาง 

ด.ญ. นฤภร ต่ํา 

ด.ญ. สมัชญา ต่ํา 

ด.ญ. ทิพาพร ต่ํา 

ด.ญ. นิภาวรรณ ปานกลาง 

กลุมที่ 2 

ด.ญ. จามจุรี ปานกลาง 

 

• กลุมที่ 1 คือนักเรียนชาย 

• กลุมที่ 2 คือนักเรียนหญิง 

จากตารางพบวา  
1. ผลสัมฤทธิ์ของสมรรถภาพทางกายของนักเรียนทัง้ 2 กลุม แตกตางกัน  

2. นักเรียนในกลุมที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ของสมรรถภาพทางกายสูงกวานักเรยีนในกลุมที่ 2 

 

 

 

………………………………………. 
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บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัย และขอเสนอแนะ 
 

การวิจยัคร้ังนี้เปนการศึกษาการพัฒนาสมรรถภาพทางกายโดยใชแบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

KASETSART YOUTH FITNESS สําหรับนักเรียนชั้น ม.1/1 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา  ไดผลสรุปดังนี้ 

1. ผลสัมฤทธ์ิของสมรรถภาพทางกายของนกัเรียนชัน้ ม.1/1 สูงขึ้นหลังจากไดรับการพัฒนาโดยใช

รายการทดสอบจากแบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย KASETSART YOUTH FITNESS 

2. นักเรียนชายมสีมรรถภาพทางกายดกีวานักเรียนหญิง 
3. นักเรียนสามารถตรวจสอบ วัดความสมบูรณและความสามารถในการเคลื่อนไหวทางรางกายดวย

ตนเองได 
4. นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนการสอนวชิาพลศึกษา 

 
ขอเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะซึ่งอาจจะมีประโยชนตอการเรียนการสอน และตอ
การศึกษาคนควาดังตอไปนี ้

1. จากผลการวิจยัพบวานักเรยีนที่ไดรับการฝกฝนและมีความพรอมทางรางกายดกีวาจะมี
ผลสัมฤทธ์ิการทดสอบสมรรถภาพที่ดีกวา จึงควรสนบัสนุนใหนักเรียนไดรับการฝกฝนอยาง
สม่ําเสมอ 

              2. จากการสังเกตขณะทําการสอนพบวานักเรยีนที่มีสมรรถภาพทางกายสูงกวา จะสามารถเรียนรูได
เร็วกวานักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายต่ํา ดังนั้นครูผูสอนจึงควรใหความเอาใจใสนกัเรียนที่มีสมรรถภาพทาง
รางกายต่ําและระหวางการทาํกิจกรรมความดูแลอยางใกลชิด เพื่อชวยใหนักเรยีนสามารถพัฒนาสมรรถภาพ
ทางกายของตนไดดยีิ่งขึ้น 

 

 

…………………………………………………………………… 
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