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ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในเครือสารสาสน์
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Abstract
This research has the objectives to study the test of physical ability for secondary school
students, of Sarasas Affiliated School’s 2011. The samples used were students in secondary, there’re
372 students. The tool for data collection was a test of physical ability (Physical Best: AAHPERD)
Statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean and standard deviation.
The results of physical ability test of secondary school students in Sarasas Affiliated Schools
were divided as gender and the educational level has found that:
1. Grade 1 students: Males have mass index 19.89 of mean, the competency of sitting
forward bend, 5.45 centimeters of mean, the sit-ups is 36.55 times of mean, the tapped is 3.40 times
of mean, and walk and run is 1 mile with 12.60 minutes of mean respectively. The females have mass
index 18.70 of mean, the competency of sitting forward bend, 6.60 centimeters of mean, the sit-ups is
25.87 times of mean, the tapped is 0.80 times of mean, and walk and run is 1 mile with 15.38 minutes
of mean respectively.
2. Grade 2 students: Males have a mass index 20.42 of mean, the competency of sitting
forward bend, 4.23 centimeters of mean, the sit-ups is 35.80 times of mean, the tapped is 3.53 times
of mean, and walk and run is 1 mile with 12.76 minutes of mean respectively. The females have mass
index 19.47 of mean, the competency of sitting forward bend, 5.23 centimeters of mean, the sit-ups is
*
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28.13 times of mean, the tapped is 1.00 times of mean, and walk and run is 1 mile with 16.78 minutes
of mean respectively.
3. Grade 3 students: females have mass index 21.15 of mean, the competency of sitting
forward bend, 3.40 centimeters of mean, the sit-ups is 39.06 times of mean, the tapped is 4.08 times
of mean, and walk and run is 1 mile with 12.38 minutes of mean respectively. The females have mass
index 22.52 of mean, the competency of sitting forward bend, 4.52 centimeters of mean, the sit-ups is
24.56 times of mean, the tapped is 0.74 times of mean, and walk and run is 1 mile with 15.54 minutes
of mean respectively.
Keywords ; Test of Physical Ability, Student

บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มจี ุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้นโรงเรียนในเครือสารสาสน์ กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นปี ท่ี 1 , 2 ,
3 โรงเรียนในเครือสารสาสน์ จํานวน 372 คน สําหรับเครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย ฟิสคิ อล เบสท์ (Physical Best : AAHPERD) สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ความถี่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจ ยั พบว่า ผลการทดสอบสมรรถภาพของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในเครือสารสาสน์ จําแนกตามเพศ และระดับการศึกษาของนักเรียน พบว่า
1. นักเรียนมัธยมศึกษาปี ท่ี 1 เพศชาย มีค่าเฉลีย่ ดัชนีมวลกาย เท่ากับ 19.89 สมรรถภาพด้านการนัง่
งอตัวไปข้างหน้า เท่ากับ 5.45 เซนติเมตร ด้านลุก-นัง่ เท่ากับ 36.55 ครัง้ ดึงข้อ เท่ากับ 3.40 ครัง้ และ เดิน/วิง่
1 ไมล์ เท่ากับ 12.60 นาที สําหรับนักเรียนหญิง มีค่าเฉลีย่ ดัชนีมวลกาย เท่ากับ 18.70 สมรรถภาพด้านการนัง่
งอตัวไปข้างหน้า เท่ากับ 6.60 เซนติเมตร ด้านลุก-นัง่ เท่ากับ 25.87 ครัง้ ดึงข้อ เท่ากับ 0.80 ครัง้ และ เดิน/วิง่
1 ไมล์ เท่ากับ 15.38 นาที
2. นักเรียนมัธยมศึกษาปี ท่ี 2 เพศชาย มีค่าเฉลีย่ ดัชนีมวลกาย เท่ากับ 20.42 สมรรถภาพด้านการนัง่
งอตัวไปข้างหน้า เท่ากับ 4.23 เซนติเมตร ด้านลุก-นัง่ เท่ากับ 35.80 ครัง้ ดึงข้อ เท่ากับ 3.53 ครัง้ และ เดิน/วิง่
1 ไมล์ เท่ากับ 12.76 นาที สําหรับเรียนหญิง มีค่าเฉลีย่ ดัชนีมวลกาย เท่ากับ 19.47 สมรรถภาพด้านการนังงอ
่
ตัวไปข้างหน้า เท่ากับ 5.23 เซนติเมตร ลุก-นัง่ เท่ากับ 28.13 ครัง้ ดึงข้อ เท่ากับ 1.00 ครัง้ และ เดิน/วิง่ 1 ไมล์
เท่ากับ 16.78 นาที
3. นักเรียนมัธยมศึกษาปี ท่ี 3 เพศชาย มีค่าเฉลีย่ ดัชนีมวลกาย เท่ากับ 21.15 สมรรถภาพด้านการนัง่
งอตัวไปข้างหน้า เท่ากับ 3.40 เซนติเมตร ด้านลุก-นัง่ เท่ากับ 39.06 ครัง้ ดึงข้อ เท่ากับ 4.08 ครัง้ และ เดิน /วิง่
1 ไมล์ เท่ากับ 12.38 นาที สําหรับนักเรียนหญิง มีคา่ เฉลีย่ ดัชนีมวลกาย เท่ากับ 22.52 สมรรถภาพด้านการนัง่
งอตัวไปข้างหน้า เท่ากับ 4.52 เซนติเมตร ด้านลุก-นัง่ เท่ากับ 24.56 ครัง้ ดึงข้อ เท่ากับ 0.74 ครัง้ และ เดิน/วิง่
1 ไมล์ เท่ากับ 15.54 นาที
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คําสําคัญ ; การทดสอบสมรรถภาพทางกาย, นักเรียน

บทนํา
สมรรถภาพทางกายมีความสําคัญอย่างยิง่ สําหรับการมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องทุกคน เพราะไม่เพียงจะบ่ง
บอกถึงความสามารถของแต่ละคนว่าจะใช้แรงกายในชีวติ ประจําวัน ในการเล่นกีฬาหรือในยามฉุกเฉินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพียงใดแล้ว ยังเป็ นเครือ่ งมือสําคัญทีแ่ สดงถึงการมีคุณภาพทีด่ หี รือไม่ดดี ว้ ย การทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายเป็ นกิจกรรมหนึ่งทีช่ ่วยในการส่งเสริมการออกกําลังกายหรือเล่นกีฬา เพราะจะช่วยเป็ นแนวทางแก้ไขใน
ความบกพร่ อ งของร่ า งกายให้ แ ข็ง แรงสมบู ร ณ์ ยิ่ง ขึ้น เป็ น แรงจู ง ใจที่สํา คัญ ในการออกกํ า ลัง กายต่ อ ไป
องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายที่สาํ คัญของคนปกติทวไป
ั ่ ประกอบด้วย การมีขนาดร่างกายที่เหมาะสม
การมีความอ่อนตัวยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อดี การมีความแข็งแรงทนทานของกล้ามเนื้อ และมีความอดทนของระบบ
หายใจและระบบไหลเวียนเลือด
การส่งเสริมพัฒนาการด้านสมรรถภาพทางร่างกายควรเริม่ ในระดับพืน้ ฐาน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน
ทีม่ อี ายุระหว่าง 12-15 ปี ซึง่ อยูช่ นั ้ มัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งเป็ นวัยทีม่ กี ารพัฒนาและเปลีย่ นแปลงมากทีส่ ุด ทัง้
ทางด้า นร่า งกาย จิต ใจ อารมณ์ และสังคม ซึ่ง ถือ ว่า เป็ น ช่ว งของวัย ที่สํา คัญ ที่สุด ของชีวิต โดยเฉพาะการ
เปลีย่ นแปลงทางด้านร่างกาย โดยเริม่ มีกล้ามเนื้อทีแ่ ข็งแรงมากขึน้ ต้องการออกกําลังกาย หรือการเล่นกีฬาและ
การเคลื่อนไหวเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนัน้ เด็กในวัยมัธยมศึกษาตอนต้น จึงเป็ นวัยทีเ่ หมาะสมทีจ่ ะฝึกฝน
ให้ได้รบั การพัฒนาทางด้านร่างกายอย่างถูกต้อง นอกจากนัน้ การวัดสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพและวิธี
ปรับปรุงสมรรถภาพถือว่าสําคัญอย่างยิง่ ทีจ่ ะส่งเสริมให้นักเรียนมีความพร้อมในการเรียนวิชาพลศึกษาและการเล่น
กีฬาได้ในโอกาสต่อไป (สมชาย ลีท้ องอิน. 2550: 72 - 73)
โรงเรียนในเครือสารสาสน์ เป็ นโรงเรียนประเภทสามัญศึกษา สังกัดสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษา
เอกชนกระทรวงศึกษาธิการ จัดการเรียนการสอนโดยใช้ ภาษาอังกฤษเป็ นสื่อการสอน ในลักษณะสองภาษา
ไทย-อังกฤษ (BILINGUAL Thai-English) ตัง้ แต่ระดับอนุ บาล 1 ถึงระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 (Kindergarten
1-Grade 12) โรงเรียนในเครือสารสาสน์ ทีม่ ชี นั ้ มัธยมศึกษาตอนต้นจํานวน 15 โรงเรียน ซึง่ นโยบายของโรงเรียน
นัน้ มุง่ เน้นในเรือ่ งของวิชาการเป็ นหลัก ดังนัน้ จึงทําให้นกั เรียนไม่มเี วลาในการทีจ่ ะออกกําลังกายหรือเล่นกีฬาเท่าทีค่ วร
โดยเฉลีย่ แล้วนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา จะมีคาบเรียนในวิชาพลศึกษาสัปดาห์ละ 1 คาบ/ชัวโมง
่ ภาคเรียนละ 20คาบ
เพียงเท่านัน้
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นในฐานะที่ผู้วจิ ยั มีบทบาทหน้าที่เป็ นครูพลศึกษาของโรงเรียนในเครือสาร
สาสน์ ที่มบี ทบาทหน้าในการส่งเสริม พัฒนา และให้ความรูใ้ นด้านการดูแลสุขภาพ และส่งเสริมสรรถภาพของ
นักเรียน ได้ตระหนักถึงปญั หาความสําคัญของการส่งเสริมสมรรถภาพทางกายของนักเรียนโรงเรียนในเครือสาร
สาสน์ จึงมีความสนใจที่ศกึ ษาวิจยั ในเรื่องการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
(มัธยมศึกษาปีท่ี 1, 2, 3) โรงเรียนในเครือสารสาสน์ ซึง่ ข้อมูลทีไ่ ด้จะสามารถนําไปเป็ นข้อมูลให้ผบู้ ริหารหรือผูท้ ม่ี ี
ส่วนเกี่ยวข้องนํามาใช้เป็ นแนวทางในการ กําหนดนโยบายของโรงเรียนในเครือสารสาสน์ อันจะเป็ นแนวทางในการ
ปรับปรุง พัฒนา ส่งเสริมและจัดกิจกรรม เพือ่ เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของนักเรียนต่อไป

184

วารสารคณะพลศึกษา ปี ที่ 14 เลมที่ 2

ความมุ่งหมายของการวิ จยั
เพือ่ ศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในเครือสารสาสน์

ความสําคัญของการวิ จยั
1. เพือ่ ทําให้ทราบถึงสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในเครือสาร
สาสน์
2. ข้อมูลทีไ่ ด้จะสามารถนําไปใช้เป็ นข้อมูลให้ผบู้ ริหารหรือผูท้ ม่ี สี ว่ นเกีย่ วข้องนํามาใช้เป็ นแนวทางใน
การ กําหนดนโยบายของโรงเรียนในเครือสารสาสน์ อันจะเป็ นแนวทางในการปรับปรุง พัฒนา ส่งเสริมและจัด
กิจกรรม เพือ่ เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของนักเรียนต่อไปได้

ขอบเขตการวิ จยั
กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิ จยั
กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ นักเรียนชายและนักเรียนหญิงระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้นที่
กําลังศึกษาอยู่โรงเรียนในเครือสารสาสน์ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
ปีการศึกษา 2553 จํานวน 6 เขต รวมทัง้ หมด 15 โรงเรียน จํานวน 9,080 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิ จยั กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ นักเรียนชายและนักเรียนหญิง
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้นทีก่ าํ ลังศึกษาอยูโ่ รงเรียนในเครือสารสาสน์ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ปี การศึกษา 2553 จํานวน 7 โรงเรียน จํานวน 372 คน ประกอบด้วย เพศชาย
จํานวน 186 คน และเพศหญิง จํานวน 186 คน
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรต้น (Independent Variable) ได้แก่ สถานภาพของนักเรียน ประกอบด้วย
1.1 เพศ จําแนกเป็ น
1) เพศชาย
2) เพศหญิง
1.2 ระดับการศึกษา จําแนกเป็ น
1) ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1
2) ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 2
3) ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้นปี ท่ี 1, 2, 3 โรงเรียนในเครือสารสาสน์ ปี การศึกษา 2553 ประกอบด้วย แบบทดสอบ 5
รายการ คือ
2.1 ดัชนีมวลกาย (Body Mass Index)
2.2 นังงอตั
่ ว (Sit and Reach)
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2.3 ลุก - นัง่ (Modified Sit - Up)
2.4 ดึงข้อ (Pull-Ups)
2.5 เดิน / วิง่ 1 ไมล์ (One Mile Walk/Run)

เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ ของ The American
Alliance of Health, Physical Education Recreation and Dance: AAHPERD (Mathews 1978, 270-271)
ประกอบด้วยแบบทดสอบ 5 รายการ คือ
1. ดัชนีมวลกาย (Body Mass Index)
2. นังงอตั
่ ว (Sit and Reach)
3. ลุก - นัง่ (Modified Sit - Up)
4. ดึงข้อ (Pull-Ups)
5. เดิน / วิง่ 1 ไมล์ (One Mile Walk/Run)

การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. เตรียมและศึกษารายละเอียดเกีย่ วกับสถานที่ อุปกรณ์ และวิธกี ารทดสอบสมรรถภาพทางกาย
กําหนดวันเวลานัดหมายนักเรียน ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. นํ าหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อขอความร่วมมือในการใช้กลุ่ม
ตัวอย่าง สถานที่ และสิง่ อํานวยความสะดวกทีใ่ ช้ในการทําวิจยั ต่อผูบ้ ริหารโรงเรียนในเครือสารสาสน์ สังกัด
สํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ ทัง้ 15 โรงเรียน
3. เตรียมผูช้ ว่ ยในการเก็บรวบรวมข้อมูล พร้อมทัง้ อธิบายและสาธิตวิธกี ารปฏิบตั ติ ่างๆเพือ่ ให้เข้าใจถึง
วัตถุประสงค์และประโยชน์ทจ่ี ะได้รบั จากการทดสอบ
4. ชีแ้ จงกลุม่ ตัวอย่างในการดําเนินการทดสอบเก็บข้อมูล
5. ผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเอง (Physical Best ของ AAHPERD: The American Alliance of
Health, Physical Education Recreation and Dance) (Mathews 1978, 270-271)
5.1 ชีแ้ จงรายละเอียด เครือ่ งมือทดสอบ และใบบันทึกผล กับนักเรียนผูร้ บั การทดสอบ
5.2 นํานักเรียนทีเ่ ข้ารับการทดสอบอบอุ่นร่างกาย ใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที
5.3 ทําการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพือ่ สุขภาพ โดยเรียงลําดับตามสถานี ดังนี้
5.3.1 ดัชนีมวลกาย (Body Mass Index)
5.3.2 นังงอตั
่ วไปข้างหน้า (Sit and Reach)
5.3.3 ลุก - นัง่ (Modified Sit - Up)
5.3.4 ดึงข้อ (Pull-Ups)
5.3.5 เดิน / วิง่ 1 ไมล์ (One Mile Walk/Run)
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การจัดกระทําและการวิ เคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้นําข้อมูลมาวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิตติ ามลําดับขัน้ ตอน ดังนี้
1. หาค่าเฉลีย่ ( X ) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S) ของคะแนนการทดสอบสมรรถภาพทางกาย นํา
ผลทีไ่ ด้จากการชังนํ
่ ้าหนักและวัดส่วนสูงมาหาค่าดัชนีมวลกาย แล้วหาค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
2. การวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้ใช้เกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก (WHO, 2004) เพื่อแปลผลระดับดัชนีมวล
กาย โดยนําข้อมูลทีไ่ ด้มาการแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ ดังนี้
ร้อยละ 27.4 ขึน้ ไป
หมายถึง อ้วน
ร้อยละ 23.0 - 27.4
หมายถึง ภาวะนํ้าหนักเกิน
ร้อยละ 18.5 - 22.9
หมายถึง ปกติ
ร้อยละ 18.5 ลงมา
หมายถึง ผอม
3. นําเสนอข้อมูลโดยใช้ตาราง ประกอบความเรียง

สรุปผลการวิ จยั
จากผลการวิจยั ผูว้ จิ ยั สามารถสรุปได้ดงั นี้
1. ข้อมูลเกี่ยวกับอายุ นํ้ าหนัก และส่วนสูง ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในเครือสาร
สาสน์ ในภาพรวม มีอายุเฉลีย่ เท่ากับ 13.84 ปี นํ้าหนักเฉลีย่ เท่ากับ 49.12 กิโลกรัม และส่วนสูงเฉลีย่ เท่ากับ 158.34
เซนติเมตร เมือ่ จําแนกเป็ นเพศและระดับการศึกษา พบว่า
ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 นักเรียนชาย มีอายุเฉลีย่ เท่ากับ 12.76 ปี นํ้าหนักเฉลีย่ เท่ากับ 52.69 กิโลกรัม
และส่วนสูงเฉลีย่ เท่ากับ 162.29 เซนติเมตร สําหรับนักเรียนหญิง มีอายุเฉลีย่ เท่ากับ 12.93 ปี มีน้ําหนักเฉลีย่
เท่ากับ 45.68 กิโลกรัม และส่วนสูงเฉลีย่ เท่ากับ 156.06 เซนติเมตร
ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 นักเรียนชาย มีอายุเฉลีย่ เท่ากับ 13.78 ปี นํ้าหนักเฉลีย่ เท่ากับ 54.98 กิโลกรัม
และมีสว่ นสูงเฉลีย่ เท่ากับ 164.97 เซนติเมตร สําหรับนักเรียนหญิง อายุเฉลีย่ เท่ากับ 13.88 ปี นํ้าหนักเฉลีย่
เท่ากับ 48.61 กิโลกรัม และส่วนสูงเฉลีย่ เท่ากับ 158.43 เซนติเมตร
ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 นักเรียนชาย มีอายุเฉลีย่ เท่ากับ 14.92 ปี นํ้าหนักเฉลีย่ เท่ากับ 61.46 กิโลกรัม
และส่วนสูงเฉลีย่ เท่ากับ 170.19 เซนติเมตร สําหรับนักเรียนหญิง มีอายุเฉลีย่ เท่ากับ 14.72 ปี นํ้าหนักเฉลีย่
เท่ากับ 53.07 กิโลกรัม และส่วนสูงเฉลีย่ เท่ากับ 160.52 เซนติเมตร
2. ผลการวัดระดับดัชนีมวลกายของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในเครือสารสาสน์ พบว่า
ระดับดัชนีมวลกาย (BMI) ของนักเรียนชายและหญิง ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนในเครือสารสาสน์
พบว่า ในภาพรวมมีดชั นีมวลกายอยูใ่ นระดับผอม จํานวน 58 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.77 และเมือ่ จําแนกระดับ
ของดัชนีมวลกายตามเพศของนักเรียน พบว่านักเรียนชายส่วนใหญ่มรี ะดับดัชนีมวลกายอยูใ่ นระดับผอม จํานวน
28 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.56 สําหรับนักเรียนหญิง พบว่าส่วนใหญ่มดี ชั นีมวลกายอยูใ่ นระดับผอมและปกติ
จํานวน 30 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.39 ตามลําดับ
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ระดับดัชนีมวลกาย (BMI) ของนักเรียนชายและหญิงชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 โรงเรียนในเครือสารสาสน์
พบว่า ในภาพรวมมีดชั นีมวลกายอยูใ่ นระดับผอมและปกติ จํานวน 55 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.35 และเมื่อจําแนก
ระดับของดัชนีมวลกายตามเพศของนักเรียน พบว่า นักเรียนชายส่วนใหญ่มรี ะดับดัชนีมวลกายอยู่ในระดับผอม
จํานวน 27 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.33 สําหรับนักเรียนหญิง พบว่า ส่วนใหญ่มดี ชั นีมวลกายอยู่ในระดับปกติ
จํานวน 31 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.50 ตามลําดับ
ระดับดัชนีมวลกาย (BMI) ของนักเรียนชายและหญิง ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรียนในเครือสารสาสน์
พบว่า ในภาพรวมมีดชั นีมวลกายอยูใ่ นระดับปกติ จํานวน 66 คน คิดเป็ นร้อยละ 53.23 และเมื่อจําแนกระดับของ
ดัชนีมวลกายตามเพศของนักเรียน พบว่า นักเรียนชายส่วนใหญ่มรี ะดับดัชนีมวลกายอยู่ในระดับปกติ จํานวน 32
คน คิดเป็ นร้อยละ 51.61 สําหรับนักเรียนหญิง พบว่า ส่วนใหญ่มดี ชั นีมวลกายอยู่ในระดับปกติ จํานวน 34 คน
คิดเป็ นร้อยละ 53.23ตามลําดับ
3. ผลการทดสอบสมรรถภาพของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในเครือสารสาสน์ จําแนกตาม
เพศ และระดับการศึกษาของนักเรียน พบว่า
นักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เพศชายค่าเฉลีย่ มีดชั นีมวลกาย เท่ากับ 19.89 สมรรถภาพด้านการนังงอตั
่ ว
ไปข้างหน้าเท่ากับ 3.40 เซนติเมตร ด้านลุก-นัง่ เท่ากับ 36.55 ครัง้ ดึงข้อ เท่ากับ 5.45 ครัง้ และเดิน / วิง่ 1
ไมล์ เท่ากับ 12.60 นาที สําหรับนักเรียนหญิงมีคา่ เฉลีย่ ดัชนีมวลกาย มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 18.70 สมรรถภาพด้านการ
นังงอตั
่ วไปข้างหน้า เท่ากับ 6.60 เซนติเมตร ด้านลุก-นัง่ เท่ากับ 25.87 ครัง้ ดึงข้อ เท่ากับ 0.80 ครัง้ และเดิน/
วิง่ 1 ไมล์ เท่ากับ 15.38 นาที
นักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เพศชายมีคา่ เฉลีย่ ดัชนีมวลกาย เท่ากับ 20.42 สมรรถภาพด้านการนังงอตั
่ ว
ไปข้างหน้า เท่ากับ 4.23 เซนติเมตร ด้านลุก-นัง่ เท่ากับ 35.80 ครัง้ ดึงข้อ เท่ากับ 3.53 ครัง้ และเดิน/วิง่ 1 ไมล์
เท่ากับ 12.76 นาที สําหรับนักเรียนหญิงมีค่าเฉลีย่ ดัชนีมวลกาย มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 19.47 สมรรถภาพด้านการนัง่
งอตัวไปข้างหน้า เท่ากับ 5.23 เซนติเมตร ด้านลุก-นัง่ เท่ากับ 28.13 ครัง้ ดึงข้อ เท่ากับ 1.00 ครัง้ และเดิน/วิง่ 1
ไมล์ เท่ากับ 16.79 นาที
นักเรียนมัธยมศึกษาปี ท่ี 3 เพศชายมีค่าเฉลีย่ ดัชนีมวลกาย เท่ากับ 21.15สมรรถภาพด้านการนังงอตั
่ ว
ไปข้างหน้าเท่ากับ 3.40 เซนติเมตร ด้านลุก-นัง่ เท่ากับ 39.06 ครัง้ ดึงข้อ เท่ากับ 4.08 ครัง้ และเดิน / วิง่ 1
ไมล์ เท่ากับ 12.38 นาที สําหรับนักเรียนหญิงมีค่าเฉลีย่ ดัชนีมวลกาย เท่ากับ 22.52 สมรรถภาพด้านการนังงอตั
่ ว
ไปข้างหน้าเท่ากับ 4.52 เซนติเมตร ด้านลุก-นัง่ เท่ากับ 24.56 ครัง้ ดึงข้อ เท่ากับ 0.74 ครัง้ และ เดิน/วิง่ 1 ไมล์
เท่ากับ 15.54 นาที

อภิ ปรายผล
จากผลการศึกษาสมรรถภาพทางกาย และเกณฑ์สมรรถภาพทางกายของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนในเครือสารสาสน์ สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
1. ค่าเฉลีย่ ของอายุ นํ้าหนัก และส่วนสูง ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในเครือสารสาสน์
พบว่า นักเรียนชายและนักเรียนหญิง ทีม่ อี ายุเพิม่ ขึน้ จะมีค่าเฉลีย่ ของนํ้าหนัก และส่วนสูง เพิม่ มากยิง่ ขึน้ ทีเ่ ป็ น
เช่นนี้เนื่องจากเป็ นธรรมชาติของมนุ ษย์ท่เี มื่อมีอายุเพิม่ มากยิง่ ขึ้นยอมที่จะต้องมีพฒ
ั นาการการเจริญเติบโต
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ทางด้านร่างกายเพิม่ ขึน้ ด้วยตามลําดับ สอดคล้องกับพีระพงศ์ บุญศิร ิ (2538) กล่าวว่าสัดส่วนและขนาดของ
ร่ า งกายเป็ น เครื่อ งแสดงสมรรถภาพทางกายประการหนึ่ ง ซึ่ง เป็ น สิ่ง แสดงถึง สุข ภาพกายของบุ ค คลด้ว ย
สอดคล้องกับบุญสม มาร์ตนิ และคณะ (2538 : 130 – 134) กล่าวว่าวัยรุน่ ตอนต้น หญิงจะมีอายุประมาณ 13 15 ปี ชาย 14 – 17 ปี เป็ นวัยทีม่ ปี ญั หาในเรือ่ งการปรับตัวมาก นํ้าหนักและส่วนสูงเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว
2. ดัชนีมวลกายของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในเครือสารสาสน์ พบว่า ในภาพรวม
นักเรียนอยูใ่ นระดับปกติ และผอม ทีเ่ ป็ นเช่นนี้อาจจะเนื่องจากปจั จุบนั ด้วยวิวฒ
ั นาการทางด้านการสือ่ สารมีเพิม่
มากยิง่ ขึน้ ทําให้ประชาชนได้รบั รูข้ อ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพร่างกาย ทัง้ ในเรื่องของการดูแลด้าน
โภชนาการ การดูแลรักษาร่างกายด้วยการออกกําลังกาย เพิม่ มากขึน้ ด้วย ดังนัน้ จึงส่งผลให้การเลีย้ งบุตรหลาน
ของผูป้ กครองของในปจั จุบนั จึงมีการใส่ใจในด้านของการดูแลสุขภาพร่างกายด้วยการนําหลักโภชนาการ และ
การออกกําลังกาย มาเป็ นเครื่องมือในการส่งเสริมให้บุตรหลานของตนมีสภาพร่างกายที่อยู่ในเกณฑ์ปกติได้
ดังทีก่ ลุม่ วิจยั และพัฒนา สํานักวิทยาศาสตร์การกีฬา สํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ ได้กล่าวว่า การ
วัด ดัช นี ม วลกายบอกถึง ภาวะของแต่ ล ะบุ ค คลว่ า อ้ว น (Obese) นํ้ า หนั ก เกิน (Overweight) นํ้ า หนั ก น้ อ ย
(Underweight) และนํ้ าหนักปกติ ตลอดจนบอกถึงภาวะเสีย่ งของความอ้วนที่ก่อให้เกิดโรค และสามารถใช้วดั
การเปลี่ยนแปลงของไขมันในร่างกายได้ วิธกี ารวัดนี้ไม่สามารถบอกถึงองค์ประกอบภายในร่างกายของแต่ละ
บุคคลได้ เพียงแต่เป็ นตัวชีว้ ดั ที่บอกถึงภาวะอ้วนเท่านัน้ ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อความสัมพันธ์ระหว่างค่าดัชนีมวลกาย
กับเปอร์เซ็นต์ไขมัน เช่น อายุ เชือ้ ชาติ เพศ ขนาดโครงสร้างร่างกาย (Frame Size) และการฝึกความแข็งแรงใน
เชิงเพาะกาย (Body Build) สอดคล้องกับงานวิจยั ของเจริญ คงชนะ (2551) ได้ทาํ การวิจยั เรื่องสมรรถภาพทาง
กายเพื่อ สุ ข ภาพของนั ก เรีย นช่ ว งชัน้ ที่ 3 ในโรงเรีย นสัง กัด เขตพื้น ที่ก ารศึก ษากระบี่ ปี ก ารศึก ษา 2550
ผลการวิจยั พบว่าดัชนีมวลกาย ของนักเรียนชายและนักเรียนหญิง ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1,2 และ 3 ส่วนใหญ่ม ี
ดัชนีมวลกายอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ รองลงมาคืออยูใ่ นเกณฑ์ผอม ระดับ 1
3. สมรรถภาพทางกายของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในเครือสารสาสน์ จากการศึกษา
พบว่า นักเรียนชายมีพฒ
ั นาการของสมรรถภาพทางกายดีกว่านักเรียนหญิง และเมื่อพิจารณาสมรรถภาพทาง
กายตามช่วงอายุและระดับชัน้ ของนักเรียน พบว่านักเรียนทัง้ เพศชายและเพศหญิงล้วนแล้วแต่มพี ฒ
ั นาการของ
สมรรถภาพทางกายดีขน้ึ ตามช่วงอายุและระดับชัน้ ของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ทีเ่ ป็ นเช่นนี้เนื่องจากการทีม่ นุ ษย์
เรามีสภาพร่างกายที่เพิม่ มากขึน้ มีการทํากิจกรรมที่จะต้องปฏิบตั ใิ นการดํารงชีวติ เพิม่ มากขึน้ ย่อมที่จะมีการ
พัฒ นาการทางด้า นร่ า งกายและสมรรถภาพเพิ่ม ขึ้น ดัง ที่ส มชาย ลี้ท องอิน (2550:29-30) ได้ก ล่ า วไว้ว่ า
สมรรถภาพทางกาย เป็ นสิง่ ที่สําคัญสําหรับการดํารงชีวติ ผู้ท่มี สี รรถภาพทางกายที่ดี จะมีการเจริญเติบโตที่
สมวัย อวัยวะทุกส่วนมีความแข็งแรงอดทนสามารถดําเนินกิจกรรมในชีวติ ประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
มีพลังงานเหลือที่จะตอบสนองต่อเหตุการณ์ เฉพาะหน้ าที่เกิดขึ้นได้ และยังสอดคล้องกับจรวยพร ธรณินทร์
(2525 : 286-293) ได้กล่าวถึงสมรรถภาพทางกายทีแ่ ตกต่างกันของอายุและเพศไว้วา่ เมื่อเปรียบเทียบการออก
กําลังกายตลอดชีวติ ของคน สมรรถภาพของร่างกายดีขน้ึ อย่างเห็นได้ชดั จากวัยเด็กเรื่อยมาและดีขน้ึ จนสูงสุด
ในช่วงอายุ 25-30 ปี นอกจากนี้ยงั สอดคล้องกับงานวิจยั ของกรมพลศึกษา (2544) ได้ศกึ ษาสมรรถภาพทางกาย
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นอายุ 13-15 ปี ในปี พ.ศ. 2544 ผลการวิจยั พบว่าสมรรถภาพทางกายของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นอายุ 13-15 ปี เพศชายและเพศหญิงมีพฒ
ั นาการดีขน้ึ ตามลําดับ
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิ จยั
1. จากข้อมูลทีไ่ ด้จากการวิจยั จะเห็นได้วา่ นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนในเครือ
สารสาสน์ ส่วนใหญ่ลว้ นแล้วแต่มรี า่ งกายทีค่ อ่ นข้างสมบูรณ์ และเป็ นไปในทางอ้วน ดังนัน้ โรงเรียนจึงควรให้
ความสําคัญ และให้ความดูแลแก่นกั เรียนในเรื่องของการออกกําลังกายและด้านโภชนาการให้กบั นักเรียนควบคูก่ นั ไป
2. การจัดการเรียนการสอนในวิชาพลานามัย (พลศึกษา) หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องควรทีจ่ ะต้องให้
ความสําคัญในเรือ่ งของการเสริมสร้างสุขภาพและสมรรถภาพทางร่างกายของนักเรียน ทัง้ ในเรื่องของการ
รณรงค์การดูแลสุขภาพไม่ให้เป็ นเด็กทีม่ รี า่ งกายอ้วน และการส่งเสริมให้นกั เรียนให้ความสําคัญกับการออกกําลัง
กายเพือ่ เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของตนเองเพิม่ มากยิง่ ขึน้
3. โรงเรียนในเครือสารสาสน์ควรทีจ่ ะต้องมีการทดสอบสมรรถภาพทางกายให้กบั นักเรียนเป็ นประจํา
และต่อเนื่อง ซึง่ จะทําให้ครูผสู้ อนสามารถทราบถึงพัฒนาการด้านสมรรถภาพทางกายของนักเรียน เพือ่ ทีจ่ ะนํา
ข้อมูลทีไ่ ด้มาใช้ในการประเมินสมรรถภาพทางกาย และนําไปปรับปรุง เสริมสร้างให้กบั นักเรียนต่อไปได้
ข้อเสนอแนะในการทําวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1. ควรทําการศึกษาและสร้างเกณฑ์สมรรถภาพทางกายของนักเรียนในระดับต่างๆ ของโรงเรียนใน
เครือสารสาสน์ และโรงเรียนอื่นๆ
2. ควรทําการศึกษาเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระหว่างก่อนการเรียนวิชาพลานามัย
และภายหลังจากทีไ่ ด้เรียนวิชาพลานามัยไปแล้ว ว่านักเรียนมีสมรรถภาพเพิม่ มากยิง่ ขึน้ มากน้อยเพียงใด ทัง้ นี้
เพือ่ นําข้อมูลทีไ่ ด้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อตัวผูเ้ รียนต่อไปได้
3. ควรมีการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีมวลกายกับสมรรถภาพทางกายของนักเรียนใน
โรงเรียนหรือระดับการศึกษาอื่นๆ
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