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Abstract

The purposes of this research were to study and to construct levels of health – related
physical fitness of secondary school students age 13 – 18 years old at Horwang School in academic
year 2010. The Stratified Random Sampling subjects were 600 male and 600 female students. The
research instruments was FITNESSGRAM health – related physical fitness test comprised Body Mass
Index, Back Saver Sit and Reach, Curl-Up, The 90º Push-Ups and One Mile Walk/Run. Data were
analyzed into means, standard deviations, percentage and T-score
The results were found as follows:
1. Body Mass Index levels of male students age 13-18 years old
1.1 13 years old 0% of very low level, 26% of low level, 31% of normal level, 22% of
high level and 21% of very high level.
1.2 14 years old 0% of very low level, 33% of low level, 38% of normal level, 16% of
high level and 13% of very high level.
1.3 15 years old 1% of very low level, 32% of low level, 46% of normal level, 14% of
high level and 7% of very high level.
1.4 16 years old 0% of very low level, 26% of low level, 58% of normal level, 15% of
high level and 1% of very high level.
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1.5 17 years old 0% of very low level, 29% of low level, 56% of normal level, 9% of high
level and 6% of very high level.
1.6 18 years old 1% of very low level, 8% of low level, 81% of normal level, 8% of high
level and 2% of very high level.
2. Body Mass Index levels of female students age 13-18 years old
2.1 13 years old 0% of very low level, 32% of low level, 43% of normal level, 17% of
high level and 8% of very high level.
2.2 14 years old 0% of very low level, 31% of low level, 38% of normal level, 27% of
high level and 4% of very high level.
2.3 15 years old 1% of very low level, 34% of low level, 51% of normal level, 12% of
high level and 2% of very high level.
2.4 16 years old 0% of very low level, 29% of low level, 62% of normal level, 8% of high
level and 1% of very high level.
2.5 17 years old 0% of very low level, 30% of low level, 58% of normal level, 8% of high
level and 4% of very high level.
2.6 18 years old 3% of very low level, 36% of low level, 54% of normal level, 6% of high
level and 1% of very high level.
3. The health – related physical fitness levels of male students by T-score
3.1 Age 13 years old : very high level were more than 74; high level were 62 – 73;
moderate level were 39 – 61; low level were 27 – 38; very low level were less than 26.
3.2 Age 14-17 years old : very high level were more than 72; high level were 61 – 71;
moderate level were 40 – 60; low level were 29 – 39; very low level were less than 28.
3.3 Age 18 years old : very high level were more than 74; high level were 62 – 73;
moderate level were 39 – 61; low level were 27 – 38; very low level were less than 26.
4. The health – related physical fitness levels of female students by T-score
4.1 Age 13 years old : very high level were more than 70; high level were 60 – 69;
moderate level were 41 – 59; low level were 31 – 40; very low level were less than 30.
4.2 Age 14 years old : very high level were more than 72; high level were 61 – 71;
moderate level were 40 – 60; low level were 29 – 39; very low level were less than 28.
4.3 Age 15 years old : very high level were more than 70; high level were 60 – 69;
moderate level were 41 – 59; low level were 31 – 40; very low level were less than 30.
4.4 Age 16-17 years old : very high level were more than 72; high level were 61 – 71;
moderate level were 40 – 60; low level were 29 – 39; very low level were less than 28.
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4.5 Age 18 years old : very high level were more than 70; high level were 60 – 69;
moderate level were 41 – 59; low level were 31 – 40; very low level were less than 30.
Keyword : Health – Related Physical Fitness Levels, Secondary School Students

บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มจี ุดมุง่ หมายเพือ่ ศึกษาและสร้างระดับสรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 โรงเรียนหอวัง ตามระดับอายุ 13-18 ปี กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาเป็ นนักเรียนชาย 600
คน นักเรียนหญิง 600 คน รวมทัง้ สิน้ 1,200 คน เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็ นแบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย
เพื่อสุขภาพของ ฟิ ตเนสแกรม (FITNESSGRAM) ประกอบด้วยรายการทดสอบ 5 รายการ คือ ดัชนีมวลกาย
(BMI), นังงอตั
่ วไปข้างหน้า, นอนงอตัว, ดันพืน้ 90º , เดิน/วิง่ 1.6 กิโลเมตร วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยหาค่าเฉลีย่ ส่วน
เบีย่ งเบนมาตรฐาน ร้อยละ และคะแนนที (T-score)
ผลการวิ จยั พบว่า
1. ระดับดัชนีมวลกายของนักเรียนชาย อายุ 13-18 ปี มีดงั นี้
1.1 อายุ 13 ปี ระดับตํ่ามาก 0% ระดับตํ่า 26% ระดับเหมาะสม 31% ระดับสูง 22% ระดับสูงมาก 21%
1.2 อายุ 14 ปี ระดับตํ่ามาก 0% ระดับตํ่า 33% ระดับเหมาะสม 38% ระดับสูง 16% ระดับสูงมาก 13%
1.3 อายุ 15 ปี ระดับตํ่ามาก 1% ระดับตํ่า 32% ระดับเหมาะสม 46% ระดับสูง 14% ระดับสูงมาก 7%
1.4 อายุ 16 ปี ระดับตํ่ามาก 0% ระดับตํ่า 26% ระดับเหมาะสม 58% ระดับสูง 15% ระดับสูงมาก 1%
1.5 อายุ 17 ปี ระดับตํ่ามาก 0% ระดับตํ่า 29% ระดับเหมาะสม 56% ระดับสูง 9% ระดับสูงมาก 6%
1.6 อายุ 18 ปี ระดับตํ่ามาก 1% ระดับตํ่า 8% ระดับเหมาะสม 81% ระดับสูง 8% ระดับสูงมาก 2%
2. ระดับดัชนีมวลกายของนักเรียนหญิง อายุ 13-18 ปี มีดงั นี้
2.1 อายุ 13 ปี ระดับตํ่ามาก 0% ระดับตํ่า 32% ระดับเหมาะสม 43% ระดับสูง 17%ระดับสูงมาก 8%
2.2 อายุ 14 ปี ระดับตํ่ามาก 0% ระดับตํ่า 31% ระดับเหมาะสม 38% ระดับสูง 27% ระดับสูงมาก 4%
2.3 อายุ 15 ปี ระดับตํ่ามาก 1% ระดับตํ่า 34% ระดับเหมาะสม 51% ระดับสูง 12% ระดับสูงมาก 2%
2.4 อายุ 16 ปี ระดับตํ่ามาก 0%ระดับตํ่า 29% ระดับเหมาะสม 62% ระดับสูง 8% ระดับสูงมาก 1%
2.5 อายุ 17 ปี ระดับตํ่ามาก 0% ระดับตํ่า 30% ระดับเหมาะสม 58% ระดับสูง 8% ระดับสูงมาก 4%
2.6 อายุ 18 ปี ระดับตํ่ามาก 3% ระดับตํ่า 36% ระดับเหมาะสม 54% ระดับสูง 6% ระดับสูงมาก 1%
3. ระดับสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ รวมทุกรายการ ของนักเรียนชายอายุ 13 - 18 ปี มีคา่ ดังนี้
3.1 อายุ 13 ปี ระดับสูงมาก คะแนนทีตงั ้ แต่ 74 ขึน้ ไป ระดับสูงมีคะแนนทีระหว่าง 62 – 73 ระดับปาน
กลางมีคะแนนทีระหว่าง 39 – 61 ระดับตํ่ามีคะแนนทีระหว่าง 27 – 38 ระดับตํ่ามากมีคะแนนทีตงั ้ แต่ 26 ลงมา
3.2 อายุ 14 ปี ระดับสูงมาก คะแนนทีตงั ้ แต่ 72 ขึน้ ไป ระดับสูงมีคะแนนทีระหว่าง 61 – 71 ระดับปาน
กลางมีคะแนนทีระหว่าง 40 – 60 ระดับตํ่ามีคะแนนทีระหว่าง 29 – 39 ระดับตํ่ามากมีคะแนนทีตงั ้ แต่ 28 ลงมา
3.3 อายุ 15 ปี ระดับสูงมาก คะแนนทีตงั ้ แต่ 72 ขึน้ ไป ระดับสูงมีคะแนนทีระหว่าง 61 – 71 ระดับปาน
กลางมีคะแนนทีระหว่าง 40 – 60 ระดับตํ่ามีคะแนนทีระหว่าง 29 – 39 ระดับตํ่ามากมีคะแนนทีตงั ้ แต่ 28 ลงมา
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3.4 อายุ 16 ปี ระดับสูงมาก คะแนนทีตงั ้ แต่ 72 ขึน้ ไป ระดับสูงมีคะแนนทีระหว่าง 61 – 71 ระดับปาน
กลางมีคะแนนทีระหว่าง 40 – 60 ระดับตํ่ามีคะแนนทีระหว่าง 29 – 39 ระดับตํ่ามากมีคะแนนทีตงั ้ แต่ 28 ลงมา
3.5 อายุ 17 ปี ระดับสูงมาก คะแนนทีตงั ้ แต่ 72 ขึน้ ไป ระดับสูงมีคะแนนทีระหว่าง 61 – 71 ระดับปาน
กลางมีคะแนนทีระหว่าง 40 – 60 ระดับตํ่ามีคะแนนทีระหว่าง 29 – 39 ระดับตํ่ามากมีคะแนนทีตงั ้ แต่ 28 ลงมา
3.6 อายุ 18 ปี ระดับสูงมาก คะแนนทีตงั ้ แต่ 74 ขึน้ ไป ระดับสูงมีคะแนนทีระหว่าง 62 – 73 ระดับปาน
กลางมีคะแนนทีระหว่าง 39 – 61 ระดับตํ่ามีคะแนนทีระหว่าง 27 – 38 ระดับตํ่ามากมีคะแนนทีตงั ้ แต่ 26 ลงมา
4. ระดับสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ รวมทุกรายการ ของนักเรียนหญิงอายุ 13 - 18 ปี มีคา่ ดังนี้
4.1 อายุ 13 ปี ระดับสูงมาก คะแนนทีตงั ้ แต่ 70 ขึน้ ไป ระดับสูงมีคะแนนทีระหว่าง 60 – 69 ระดับปาน
กลางมีคะแนนทีระหว่าง 41 – 59 ระดับตํ่ามีคะแนนทีระหว่าง 31 – 40 ระดับตํ่ามากมีคะแนนทีตงั ้ แต่ 30 ลงมา
4.2 อายุ 14 ปี ระดับสูงมาก คะแนนทีตงั ้ แต่ 72 ขึน้ ไป ระดับสูงมีคะแนนทีระหว่าง 61 – 71 ระดับปาน
กลางมีคะแนนทีระหว่าง 40 – 60 ระดับตํ่ามีคะแนนทีระหว่าง 29 – 39 ระดับตํ่ามากมีคะแนนทีตงั ้ แต่ 28 ลงมา
4.3 อายุ 15 ปี ระดับสูงมาก คะแนนทีตงั ้ แต่ 70 ขึน้ ไป ระดับสูงมีคะแนนทีระหว่าง 60 – 69 ระดับปาน
กลางมีคะแนนทีระหว่าง 41 – 59 ระดับตํ่ามีคะแนนทีระหว่าง 31 – 40 ระดับตํ่ามากมีคะแนนทีตงั ้ แต่ 30 ลงมา
4.4 อายุ 16 ปี ระดับสูงมาก คะแนนทีตงั ้ แต่ 72 ขึน้ ไป ระดับสูงมีคะแนนทีระหว่าง 61 – 71 ระดับปาน
กลางมีคะแนนทีระหว่าง 40 – 60 ระดับตํ่ามีคะแนนทีระหว่าง 29 – 39 ระดับตํ่ามากมีคะแนนทีตงั ้ แต่ 28 ลงมา
4.5 อายุ 17 ปี ระดับสูงมาก คะแนนทีตงั ้ แต่ 72 ขึน้ ไป ระดับสูงมีคะแนนทีระหว่าง 61 – 71 ระดับปาน
กลางมีคะแนนทีระหว่าง 40 – 60 ระดับตํ่ามีคะแนนทีระหว่าง 29 – 39 ระดับตํ่ามากมีคะแนนทีตงั ้ แต่ 28 ลงมา
4.6 อายุ 18 ปี ระดับสูงมาก คะแนนทีตงั ้ แต่ 70 ขึน้ ไป ระดับสูงมีคะแนนทีระหว่าง 60 – 69 ระดับปาน
กลางมีคะแนนทีระหว่าง 41 – 59 ระดับตํ่ามีคะแนนทีระหว่าง 31 – 40 ระดับตํ่ามากมีคะแนนทีตงั ้ แต่ 30 ลงมา
คําสําคัญ : ระดับสมรรถภาพทางกายเพือ่ สุขภาพ , นักเรียนระดับประถมศึกษา

บทนํา
สุขภาพ หรือ สุขภาวะ หมายถึง ภาวะของมนุ ษย์ทส่ี มบูรณ์ทงั ้ ทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทาง
ั
ปญญาหรือจิตวิญญาณ สุขภาพหรือสุขภาวะจึงเป็ นเรือ่ งสําคัญ เพราะเกีย่ วโยงกับทุกมิตขิ องชีวติ ซึง่ ทุกคนควร
จะได้เรียนรูเ้ รือ่ งสุขภาพ เพือ่ จะได้มคี วามรูค้ วามเข้าใจทีถ่ กู ต้อง มีเจตคติ คุณธรรมและค่านิยมทีเ่ หมาะสม
รวมทัง้ มีทกั ษะปฏิบตั ดิ า้ นสุขภาพจนเป็ นกิจนิสยั อันจะส่งผลให้สงั คมโดยรวมมีคุณภาพ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กําหนดคุณภาพของผูเ้ รียน ในกลุ่ม
สาระการเรียนรูส้ ุขศึกษาและพลศึกษาไว้ว่า เมื่อจบชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 แล้วผูเ้ รียนจะมีความเข้าใจและเห็น
ความสําคัญของปจั จัยที่ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่มตี ่อสุขภาพและชีวติ ในช่วงวัยต่างๆ
เข้าใจ ยอมรับ และสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ความรูส้ กึ ทางเพศ ความ
เสมอภาคทางเพศ สร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผูอ้ ่นื และตัดสินใจแก้ปญั หาชีวติ ด้วยวิธกี ารทีเ่ หมาะสม เลือก
กินอาหารที่เหมาะสม ได้สดั ส่วน ส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการตามวัย มีทกั ษะในการประเมิน
อิทธิพลของเพศ เพื่อน ครอบครัว ชุมชนและวัฒนธรรมที่มตี ่อ เจตคติ ค่านิยมเกี่ยวกับสุขภาพและชีวติ และ

วารสารคณะพลศึกษา ปี ที่ 14 เลมที่ 2

37

สามารถจัดการได้อย่างเหมาะสม ป้องกันและหลีกเลี่ยงปจั จัยเสีย่ ง พฤติกรรมเสีย่ งต่อสุขภาพและการเกิดโรค
อุบตั ิเหตุ การใช้ยา สารเสพติด และความรุนแรง รู้จกั สร้างเสริมความปลอดภัยให้แก่ตนเอง ครอบครัว และ
ชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมทางกาย กิจกรรมกีฬา กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อ
สุขภาพ โดยนําหลักการของทักษะกลไกมาใช้ได้อย่างปลอดภัย สนุ กสนาน และปฏิบตั เิ ป็ นประจําสมํ่าเสมอตาม
ความถนัดและความสนใจ แสดงความตระหนักในความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมสุขภาพ การป้องกันโรค การ
ดํารงสุขภาพ การจัดการกับอารมณ์และความเครียด การออกกําลังกายและการเล่นกีฬากับการมีวถิ ีชวี ติ ที่ม ี
สุขภาพดี สํานึกในคุณค่า ศักยภาพและความเป็ นตัวของตัวเอง ปฏิบตั ติ ามกฎ กติกา หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
เคารพสิทธิของตนเองและผูอ้ ่นื ให้ความร่วมมือในการแข่งขันกีฬาและการทํางานเป็ นทีมอย่างเป็ นระบบ ด้วย
ความมุง่ มันและมี
่
น้ําใจนักกีฬา จนประสบความสําเร็จตามเป้าหมายด้วยความชื่นชม และสนุ กสนาน และเมื่อจบ
ชัน้ มัธยมปี ท่ี 6 แล้วผูเ้ รียนจะสามารถดูแลสุขภาพ สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค หลีกเลีย่ งปจั จัยเสีย่ ง และ
พฤติกรรมเสีย่ งต่อสุขภาพ อุบตั เิ หตุ การใช้ยา สารเสพติด และความรุนแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการ
วางแผนอย่างเป็ นระบบ แสดงออกถึงความรัก ความเอือ้ อาทร ความเข้าใจในอิทธิพลของครอบครัว เพื่อน สังคม
และวัฒนธรรมที่มตี ่อพฤติกรรมทางเพศ การดําเนินชีวติ และวิถชี วี ติ ที่มสี ุขภาพดีออกกําลังกาย เล่นกีฬา เข้า
ร่วมกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพโดยนําหลักการของทักษะกลไกมา
ใช้ได้อย่างถูกต้อง สมํ่าเสมอด้วยความชื่นชมและสนุ กสนานแสดงความรับผิดชอบ ให้ความร่วมมือและปฏิบตั ิ
ตามกฎ กติกา สิทธิ หลักความปลอดภัยในการเข้าร่วมกิจกรรมทางกาย และเล่นกีฬาจนประสบความสําเร็จตาม
เป้าหมายของตนเองและทีม แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู การเล่น และการแข่งขัน ด้วยความมีน้ํ าใจ
นักกีฬาและนําไปปฏิบตั ใิ นทุกโอกาสจนเป็ นบุคลิกภาพทีด่ ี วิเคราะห์และประเมินสุขภาพส่วนบุคคลเพื่อกําหนด
กลวิธลี ดความเสีย่ ง สร้างเสริมสุขภาพ ดํารงสุขภาพ การป้องกันโรค และการจัดการกับอารมณ์และความเครียด
ได้ถูกต้องและเหมาะสมใช้กระบวนการทางประชาสังคม สร้างเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งปลอดภัย และมีวถิ ชี วี ติ ทีด่ ี
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2553: 147-149)
ในสาระที่ 4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค มาตรฐาน พ 4.1 เห็นคุณค่าและมี
ทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดํารงสุขภาพ การป้องกันโรคและการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
ตัวชีว้ ดั ชัน้ ปี ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 ข้อที่ 4 กล่าวว่า สร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการ
ทดสอบ ระดับมัธยมศึกษาปี ท่ี 2 ข้อที่ 7 กล่าวว่า พัฒนาสมรรถภาพทางกายตนเองให้เป็ นไปตามเกณฑ์ท่ี
กําหนด ระดับมัธยมศึกษาปี ท่ี 3 ข้อที่ 5 กล่าวว่า ทดสอบสมรรถภาพทางกาย และพัฒนาได้ตามความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล และ ตัวชีว้ ดั ช่วงชัน้ ระดับมัธยมศึกษาปี ท่ี 4-6 ข้อที่ กล่าวว่า วางแผนและปฏิบตั ติ ามแผนการ
พัฒนาสมรรถภาพทางกาย และสมรรถภาพทางกลไก ด้วยเหตุน้ีผวู้ จิ ยั จึงได้เลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปี ท่ี
1-6 โรงเรียนหอวัง เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพือ่ สุขภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2553: 159-161)
จากเหตุผลข้างต้น ทําให้ผวู้ จิ ยั สนใจทีจ่ ะศึกษาระดับสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปี ท่ี 1-6 โรงเรียนหอวัง เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐานพุทธศักราช
2551 และทําให้ทราบระดับสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนหอวังและนําข้อมูลทีไ่ ด้มาเป็ น
แนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนในกลุม่ สาระสุขศึกษาและพลศึกษาให้ดยี งิ่ ขึน้
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ความมุ่งหมายของการวิ จยั
1. เพือ่ ศึกษาระดับสมรรถภาพทางกายเพือ่ สุขภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 โรงเรียนหอวัง
ตามระดับอายุ 13-18 ปี
2. เพือ่ สร้างระดับสมรรถภาพทางกายเพือ่ สุขภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 โรงเรียนหอวัง
ตามระดับอายุ 13-18 ปี

ความสําคัญของการวิ จยั
ทําให้ทราบถึงสมรรถภาพทางกายเพือ่ สุขภาพของนักเรียน มัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 โรงเรียนหอวัง เพือ่
นําข้อมูลทีไ่ ด้มาเป็ นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนในกลุม่ สาระสุขศึกษาและพลศึกษาให้ดยี งิ่ ขึน้
รวมถึงเป็ นแนวทางในการทําวิจยั อื่นต่อไป

วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั
ในการดําเนินการวิจยั ครัง้ นี้ ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง เครือ่ งมือและอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการวิจยั วิธกี าร
เก็บรวบรวมข้อมูล ตลอดจนการศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการตามขัน้ ตอนและรายละเอียดดังนี้
1. การกําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การจัดกระทําข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้เป็ นนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ปีท่ี 1-6 โรงเรียนหอวัง ปีการศึกษา
2553 จํานวน 4,078 คน เป็ นนักเรียนชายจํานวน 1,763 คน และนักเรียนหญิงจํานวน 2,315 คน
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้เป็ นนักเรียนชายและนักเรียนหญิงที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับ
มัธยมศึกษาปี ท่ี 1-6 โรงเรียนหอวัง ปี การศึกษา 2553 กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางประมาณ
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน (เทเวศร์ พิรยิ ะพฤนท์. 2545: 128; อ้างอิงจาก Krejcie and
Morgan. 1970) ทีป่ ระชากร 4,078 คน ได้กลุ่มตัวอย่าง 354 คน แต่ในการวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ใช้กลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 1,200 คน เป็ นนักเรียนชายจํานวน 600 คน และนักเรียนหญิงจํานวน 600 คน โดยการสุม่ แบบแบ่งชัน้
(Strafied Random Sampling)
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
1. แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ ฟิ ตเนสแกรม หรือ FITNESSGRAM (Cooper
Institue. 2007) ประกอบด้วยรายการทดสอบ 5 รายการคือ
1.1 การวัดองค์ประกอบของร่างกายโดยใช้ ดัชนีมวลกาย (Body Mass Index)
1.2 แบบทดสอบความอ่อนตัวโดยใช้การ นังงอตั
่ วไปข้างหน้า (Back Saver Sit and Reach)
1.3 แบบทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อท้องโดยใช้การ นอนยกตัว (Curl-Up)
1.4 แบบทดสอบความแข็งแรงของร่างกายส่วนบนโดยใช้การ ดันพืน้ 90º (The 90º Push-Ups)
1.5 แบบทดสอบความสามารถในการใช้ออกซิเจนโดยใชการ เดิน/วิง่ 1.6 กิโลเมตร (One Mile
Walk/Run)
2. อุปกรณ์ ที่ใช้ในการทดสอบ
2.1 เครือ่ งชังนํ
่ ้ าหนัก
2.2 ทีว่ ดั ส่วนสูง
2.3 อุปกรณ์วดั ความอ่อนตัว
2.4 เบาะรองสําหรับการทดนอนงอตัวและดันพืน้
2.5 สนามหรือพืน้ ราบสําหรับเดิน/วิง่
2.6 นาฬิกาจับเวลา
2.7 ใบบันทึกผลการทดสอบ

การจัดกระทําข้อมูลและการวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิ เคราะห์ข้อมูล
1. หาค่าเฉลีย่ ( X ) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S) ของคะแนนการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพือ่
สุขภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนหอวัง
2. นําผลทีไ่ ด้จากการชังนํ
่ ้าหนักและวัดส่วนสูงมาหาค่าดัชนีมวลกาย แล้วคํานวณตามสูตรแล้วเทียบเกณฑ์
3. แปลงคะแนนดิบ (Raw Score) สมรรถภาพทางกายเพือ่ สุขภาพของนักเรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
และ มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนหอวัง เป็ นคะแนนที (T-Score)
4. สร้างเกณฑ์สมรรถภาพทางกายเพือ่ สุขภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอน
ปลาย โรงเรียนหอวัง โดยใช้ระดับคะแนนและคะแนนที (T-Score) แบ่งระดับสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ
เป็ น 5 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง ตํ่า และตํ่ามาก ส่วนรายการดัชนีมวลกาย แบ่งเป็ น 5 ระดับ คือ สูงมาก
สูง เหมาะสม ตํ่า และตํ่ามาก
5. นําเสนอข้อมูลโดยใช้ตารางและความเรียง

ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของนักเรียนชายและนักเรียนหญิ งอายุ 13 ปี
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ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของนักเรียนชายในรายการดัชนีมวลกาย นัง่ งอตัวไปข้างหน้ า
นอนยกตัว ดันพืน้ 90º เดินวิง่ 1.6 กิโลเมตร มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 20.76 กก./ม.2,0.78 นิ้ว,28.31 ครัง้ ,23.92 ครัง้
,11.29 นาที ตามลําดับ มีสว่ นเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.37 กก./ม.2, 2.77 นิ้ว, 8.42 ครัง้ ,9.86 ครัง้ ,1.10 นาที
ตามลําดับ
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของนักเรียนหญิงในรายการดัชนีมวลกาย นัง่ งอตัวไปข้างหน้า
นอนยกตัว ดันพืน้ 90º เดินวิง่ 1.6 กิโลเมตร มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 19.19 กก./ม.,3.40 นิ้ว,26.35 ครัง้ ,21.67 ครัง้
,12.40 นาที ตามลําดับ มีสว่ นเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.62 กก./ม.2,3.09 นิ้ว, 8.18 ครัง้ ,10.23 ครัง้ ,1.14
นาที ตามลําดับ
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของนักเรียนชายและนักเรียนหญิ งอายุ 14 ปี
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของนักเรียนชายในรายการดัชนีมวลกาย นัง่ งอตัวไปข้างหน้ า
นอนยกตัว ดันพืน้ 90º เดินวิง่ 1.6 กิโลเมตร มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 20.47 กก./ม.,1.79 นิ้ว, 37.42 ครัง้ , 23.55 ครัง้ ,
10.35 นาที ตามลําดับ มีค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน เท่ากับ 4.20 กก./ม.2, 3.44 นิ้ว, 7.58 ครัง้ , 9.05 ครัง้ , 0.97
นาที ตามลําดับ
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของนักเรียนหญิงในรายการดัชนีมวลกาย นัง่ งอตัวไปข้างหน้า
นอนยกตัว ดันพืน้ 90º เดินวิง่ 1.6 กิโลเมตร มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 20.07 กก./ม., 1.76 นิ้ว, 26.08 ครัง้ , 12.94 ครัง้ ,
11.51 นาที ตามลําดับ มีสว่ นเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.56 กก./ม.2, 3.12 นิ้ว, 8.13 ครัง้ , 8.19 ครัง้ , 1.64
นาทีตามลําดับ
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของนักเรียนชายและนักเรียนหญิ ง 15 ปี
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของนักเรียนชายในรายการดัชนีมวลกาย นัง่ งอตัวไปข้างหน้ า
นอนยกตัว ดันพืน้ 90º เดินวิง่ 1.6 กิโลเมตร มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 20.72 กก./ม.2, 1.84 นิ้ว , 36.70 ครัง้ ,23.39 ครัง้
,9.55 นาที ตามลําดับ มีสว่ นเบีย่ งเบนมาตรฐาน เท่ากับ 4.04 กก./ม.2, 2.94 นิ้ว, 7.41 ครัง้ , 10.01 ครัง้ , 1.02
นาที ตามลําดับ
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของนักเรียนหญิงในรายการดัชนีมวลกาย นัง่ งอตัวไปข้างหน้า
นอนยกตัว ดันพืน้ 90º เดินวิง่ 1.6 กิโลเมตร มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 19.68 กก./ม.2 , 2.48 นิ้ว ,27.88 ครัง้ ,16.03 ครัง้
,12.03 นาที ตามลําดับ มีสว่ นเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.11 กก./ม.2, 2.81 นิ้ว, 6.24 ครัง้ , 7.38 ครัง้ , 1.16
นาที ตามลําดับ
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของนักเรียนชายและนักเรียนหญิ ง อายุ 16 ปี
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของนักเรียนชายในรายการดัชนีมวลกาย นัง่ งอตัวไปข้างหน้ า
นอนยกตัว ดันพืน้ 90º เดินวิง่ 1.6 กิโลเมตร มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 20.63 กก./ม.2,1.82 นิ้ว ,37.08 ครัง้ , 29.88 ครัง้
, 9.52 นาที ตามลําดับ มีสว่ นเบีย่ งเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.71 กก./ม.2, 2.40 นิ้ว, 6.86 ครัง้ ,6.64 ครัง้ , 1.14
นาที ตามลําดับ
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของนักเรียนหญิงในรายการดัชนีมวลกาย นัง่ งอตัวไปข้างหน้า
นอนยกตัว ดันพืน้ 90º เดินวิง่ 1.6 กิโลเมตร มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 19.89 กก./ม.2,3.81 นิ้ว ,28.02 ครัง้ ,16.99 ครัง้
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,11.34 นาที ตามลําดับ มีสว่ นเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.73 กก./ม.2, 2.96 นิ้ว, 5.99 ครัง้ ,7.13 ครัง้ , 1.08
นาที ตามลําดับ
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของนักเรียนชายและนักเรียนหญิ ง อายุ 17 ปี
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของนักเรียนชายในรายการดัชนีมวลกาย นัง่ งอตัวไปข้างหน้ า
นอนยกตัว ดันพืน้ 90º เดินวิง่ 1.6 กิโลเมตร มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 21.22 กก./ม.2, 2.21 นิ้ว ,34.14 ครัง้ , 28.11 ครัง้
,10.46 นาที ตามลําดับ มีสว่ นเบีย่ งเบนมาตรฐาน เท่ากับ 3.94 กก./ม.2, 2.69 นิ้ว, 7.48 ครัง้ , 8.21 ครัง้ , 2.51
นาที ตามลําดับ
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของนักเรียนหญิงในรายการดัชนีมวลกาย นัง่ งอตัวไปข้างหน้า
นอนยกตัว ดันพืน้ 90º เดินวิง่ 1.6 กิโลเมตร มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 20.53 กก./ม.2 , 2.97นิ้ว , 28.19 ครัง้ , 14.52 ครัง้
,11.58 นาที ตามลําดับ มีสว่ นเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.36 กก./ม.2, 2.63 นิ้ว , 6.24 ครัง้ , 6.34 ครัง้ ,1.77
นาที ตามลําดับ
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของนักเรียนชายและนักเรียนหญิ ง อายุ 18 ปี
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของนักเรียนชายในรายการดัชนีมวลกาย นัง่ งอตัวไปข้างหน้ า
นอนยกตัว ดันพืน้ 90º เดินวิง่ 1.6 กิโลเมตร มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 21.17 กก./ม.2, 2.27 นิ้ว,33.59 ครัง้ , 28.89 ครัง้
,10.55 นาที ตามลําดับ มีสว่ นเบีย่ งเบนมาตรฐาน เท่ากับ 3.05 กก./ม.2, 2.41 นิ้ว, 6.23 ครัง้ , 7.08 ครัง้ ,1.61
นาที ตามลําดับ
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของนักเรียนหญิงในรายการดัชนี มวลกาย นัง่ งอตัวไปข้างหน้ า
นอนยกตัว ดันพืน้ 90º เดินวิง่ 1.6 กิโลเมตร มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 20.20 กก./ม.2, 3.10 นิ้ว , 2.74 ครัง้ ,15.59 ครัง้
,12.40 นาที ตามลําดับ มีสว่ นเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.93 กก./ม.2 , 2.74 นิ้ว, 6.62 ครัง้ ,6.66 ครัง้ ,1.41
นาทีตามลําดับ

อภิ ปรายผล
จากการศึกษาสมรรถภาพทางกายเพือ่ สุขภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปี ท่ี 1-6 โรงเรียนหอวัง
ตามระดับอายุ 13-18 ปี ปีการศึกษา 2553 พบว่า
รายการดัชนีมวลกาย (Body Mass Index) ค่าเฉลีย่ ดัชนีมวลกายของนักเรียนชายสูงกว่านักเรียน
หญิง ในช่วงมัธยมศึกษาตอนต้นนัน้ อาจเป็ นเพราะเด็กได้รบั การดูแลจากผูป้ กครองในเรื่องของการรับประทาน
อาหาร และประกอบกับในระดับอายุ 14-15 ปี เด็กชายจะมีน้ําหนักเพิม่ ขึน้ มากกว่าเด็กหญิงในวัยเดียวกัน ซึ่ง
เนื่องจากเด็กชายทีม่ อี ายุตงั ้ แต่ 14 ปี ขน้ึ ไปร่างกายจะมีขนาดใหญ่ขน้ึ กระดูกมีการพัฒนาดีขน้ึ ทัง้ ความหนาแน่น
และความแข็งแรง (สมาคมเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย. 2525 ; อ้างอิงจาก อภิวฒ
ั น์ ปานทอง. 2552 : 87)ใน
ส่วนของนักเรียนหญิงนัน้ อาจมีสาเหตุจากทีเ่ พศหญิงนัน้ เป็ นเพศทีร่ กั สวยรักงามและในปจั จุบนั มีค่านิยมทีว่ า่ การ
ที่ผู้หญิงมีรูปร่างผอมบางนัน้ ทําให้ดูดี ทําให้ค่าเฉลี่ยดัชนีมวลกายของนักเรียนหญิงในระดับผอมนัน้ มากกว่า
นักเรียนชาย และการประกอบกิจกรรมในชีวติ ประจําวันรวมไปถึงการออกกําลังกายมีเป็ นประจําก็มผี ลทําให้ค่า
ดัชนีมวลกายออกมาแตกต่างกันได้ ค่าดัชนีมวลกายนี้คอื ความสัมพันธ์ระหว่างนํ้าหนักและส่วนสูง การคํานวณ
ค่าดัชนีมวลกายจะชีใ้ ห้เห็นถึงสภาวะร่างกายของแต่ละคน แต่การประเมินค่าดัชนีมวลกายนัน้ จะต้องประเมินถึง
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องค์ประกอบต่างๆด้วย ดังที่ พงศชา บุตรนาค (2552 : 78) นํ าเสนอว่า การประเมินค่าดัชนีมวลกายนัน้ ต้อง
คํานึงถึงตัวแปรต่างๆด้วย ดังเช่น มวลกล้ามเนื้อ มวลไขมัน เพราะฉะนัน้ การคํานวณดัชนีมวลกายจะไม่สามารถ
นําไปใช้กบั ผูท้ ม่ี มี วลกล้ามเนื้อมากๆ เช่น นักกีฬา นักเพาะกาย เป็ นต้น
รายการนังงอตั
่ วไปข้างหน้า (Back Saver Sit and Reach) นักเรียนหญิงมีค่าเฉลีย่ ทีส่ งู กว่านักเรียน
ชายในทุกระดับอายุ ยกเว้นในช่วงอายุ 14 ปี ซึง่ โดยธรรมชาติแล้วนักเรียนหญิงมีสรีระของร่างกายทีย่ ดื หยุน่ กว่า
นักเรียนชาย ซึง่ สอดคล้องกับ วิรยิ า บุญชัย (2529 : 5) นักเรียนหญิงมีคา่ เฉลีย่ ความอ่อนตัวทีด่ กี ว่านักเรียนชาย
อันเนื่องมาจากสรีระทางร่างกายของเพศหญิงมีกล้ามเนื้ออ่อนนุ่ มมากกว่าเพศชาย ทัง้ นี้เนื่องจากเพศชายมี
สมรรถภาพในการออกกําลังกายด้านความแข็งแรงและความอดทนมากกว่าเพศหญิง ส่วนข้อได้เปรียบของเพศ
หญิงจะมีทกั ษะในการใช้มอื และมีความประณี ตละเอียดอ่อนมากกว่าเพศชาย ดังนัน้ ในรายการนัง่ งอตัวไป
ข้างหน้านักเรียนหญิงทําได้ดกี ว่านักเรียนชายเพราะนักเรียนหญิงมีกล้ามเนื้อทีอ่ ่อนนุ่มและรายการทดสอบนังงอ
่
ตัวไปข้างหน้าเป็ นกิจกรรมทีไ่ ม่ตอ้ งอาศัยความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อ
รายการนอนยกตัว (Curl-Up) ค่าเฉลี่ยของนักเรียนชายสูงกว่านักเรียนหญิงในทุกระดับอายุ เป็ น
เพราะเพศชายมีความสามารถในการออกกําลังกายด้านความแข็งแรงแลความอดทนมากกว่าเพศหญิง ซึ่ง
สอดคล้องกับที่ กรรวี บุญชัย (2540) กล่าวไว้ว่า ความอดทนของกล้ามเนื้อ คือ ความสามารถของกล้ามเนื้อที่
ทํางานหนักพอประมาณได้ตดิ ต่อกันเป็ นเวลานานโดยได้งานมากแต่เหนื่อยน้อย กิจกรรมทีจ่ ะช่วยให้เกิดความ
อดทนของกล้ามเนื้อส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายซํ้าๆ เป็ นเวลานานๆ การลุก-นังหลายๆครั
่
ง้ จะทําให้กล้ามเนื้อ
ั
ท้องมีความอดทนมากขึน้ และสาเหตุท่อี าจจะเป็ นปจจัยอีกอย่างหนึ่งที่นักเรียนชายสามารถปฏิบตั ใิ นรายการ
ทดสอบนี้ได้ดีก็คือ นักเรียนในระดับมัธยมปลายโรงเรียนหอวังนัน้ จะมีการเรียนวิชาทหาร ทําให้ต้องเตรียม
ร่างกายให้พร้อมสําหรับการสอบและการฝึ กวิชาทหาร ซึ่งในส่วนของนักเรียนหญิงนัน้ โรงเรียนหอวังไม่จดั ให้ม ี
การเรียนการสอนวิชาทหาร
รายการดันพืน้ 90º (The 90º Push-Ups) ค่าเฉลีย่ ของนักเรียนชายสูงกว่านักเรียนหญิงในทุกระดับ
อายุโดยตัง้ แต่อายุ 14 ปี ขน้ึ ไปจะมีค่าเฉลีย่ ทีแ่ ตกต่างกันอย่างเห็นได้ชดั ซึง่ โดยปกติแล้วนักเรียนชายจะมีความ
อดทนของกล้ามเนื้อมากกว่านักเรียนหญิง ความแข็งแรงของหญิงและชายจะต่างกันอย่างเห็นได้ชดั โดยเฉพาะ
ขนาดร่างกายทีส่ ามารถมองเห็นได้ ความแข็งแรงในทีน่ ้ีหมายถึง ความสามารถของกล้ามเนื้อทีจ่ ะออกกําลังเพื่อ
ต่อสูก้ บั แรงต้านทานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยความแข็งแรงนัน้ จะขึน้ อยู่กบั ลักษณะกล้ามเนื้อ ข้อต่อ และเอ็น
ซึง่ เป็ นตัวช่วยทําให้ไม่เกิดอันตรายต่อการฝึกปฏิบตั ิ หรือการฝึกซ้อม
รายการเดิน/วิง่ 1.6 กิโลเมตร (One Mile Walk/Run) เป็ นการทดสอบสมรรถภาพทางด้านความ
อดทนของระบบไหลเวียนโลหิต และระบบหายใจ พบว่านักเรียนชายมีค่าเฉลีย่ เวลาทีต่ ่าํ กว่านักเรียนหญิง แสดง
ว่านักเรียนชายมีความอดทน และค่าเฉลี่ยในรายการนี้โดยรวมจะดีขน้ึ ในทุกๆช่วงอายุ แต่ในส่วนของนักเรียน
หญิงในช่วงอายุ 17-18 ปีมคี า่ เฉลีย่ ทีส่ งู ขึน้ ซึง่ อาจมีผลมาจากในวัยนี้เป็ นวัยทีผ่ หู้ ญิงมีความรักสวยรักงามและไม่
ค่อยออกกําลังกาย ซึ่งการออกกําลังแบบแอโรบิกนัน้ จะทําได้ดกี ต็ ่อเมื่อมีการออกกําลังกาย หรือฝึ กเป็ นประจํา
ซึ่งในส่วนของนักเรียนชายนัน้ ในช่วงอายุ 13-18 ปี เป็ นช่วงที่กําลังเจริญเติบโตและรักที่จะทํากิจกรรมกีฬาที่
ตัวเองชอบ ทําให้นกั เรียนชายมีค่าเฉลีย่ ในทุกๆรายการมากกว่านักเรียนหญิง ซึ่งรวมถึงในรายการ เดิน/วิง่ 1.6
กิโลเมตร ซึง่ เป็ นความสามารถในการใช้ออกซิเจนและระบบหายใจด้วย
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