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บทท่ี 2 
 

เอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการวิจัย 

ปัจจัยที่เก่ียวกับสมรรถภาพทางกาย 
 

1.  ปัจจัยในตัวผู้ รับการฝึก 
 

 อายุวัยต่าง ๆ มคีวามเหมาะสมกบัประเภทกฬีาไมเ่หมอืนกนั เด็กท่ีก  าลงัเติบโตรา่งกายยงัมคีวามทนทาน
น้อยกวา่ผูใ้หญ ่ การออกก  าลงัจึงตอ้งไมห่ักโหมและเลือกท า เด็กต ่าวา่ 8 ขวบ สมรรถภาพในการรว่มงานของ
กลา้มเน้ือยงัต ่า การเลน่ตา่ง ๆ จึงตอ้งเป็นเร่ืองงา่ย ๆ การเลน่ท่ียากและตอ้งการการรว่มงานของกลา้มเน้ือมาก 
ควรท าภายหลงัอายุ 10 ปีไปแลว้ ขอ้สังเกตทัว่ไปคือไมค่วรหัดเด็กให้เลน่กฬีาอยา่งเดียว เพราะจะท าให้รา่งกาย
เจริญเฉพาะสว่น เกดิการผิดรูปหรือพิการ กฬีาท่ีตอ้งใชเ้ทคนิคมาก เชน่ กฬีาท่ีเลน่กบัลูกบอลตา่ง ๆ  อาจเร่ิมฝึก
เทคนิคไดต้ั้งแตอ่ายุน้อย แตไ่มใ่ชฝึ้กความอดทนอยา่งเครง่เครียดจนกวา่จะเติบโตเต็มท่ี 
 

 ในผู้ใหญ่ ความสามารถในการับการฝึกข้ึนกบัวยั สมรรถภาพทางกายดา้นแรงกลา้มเน้ือ ความเร็ว และ
ความไว จะฝึกไดดี้เมือ่อายุไมเ่กนิ 25 – 30 ปี สว่นความอดทนอาจฝึกให้ถึงขีดสูงสุดไดแ้มอ้ายุจะเลย 30 ปีไป
แลว้ อยา่งไรกต็ามเมือ่อายุเกนิ 35-40 ปีไปแลว้ ความสามารถในการับการฝึกสมรรถภาพทางกายทุกอยา่งจะลด
ต ่าลงเป็นล าดบั 
 

 ในวัยชรา การออกก  าลงักายไมใ่ชข่อ้ห้าม ตรงกนัขา้มการเลน่กฬีาชว่ยให้รา่งกายแข็งแรงสดชื่น ใจคอ
สบายอยูเ่ป็นเวลานาน ขอ้ส าคญัคือ ตอ้งระวงัเลือกประเภทกฬีาและก  าหนดความหนักให้เหมาะสมแกส่ภาพของ
บุคคล หลกัทัว่ไปส าหรับประเภทกฬีาท่ีเหมาะสมกบัคนสูงอายุ คือไมห่นักมาก ไมเ่ร็วมาก ไมม่กีารเบง่ก  าลงั, 
กลั้นหายใจ, เหวีย่ง, กระแทก ถา้เลน่นานตอ้งมพีกัเป็นระยะ และควรเป็นการเลน่เพื่อออกก  าลงัและสนุกสนาน
มากกวา่การแขง่ขนักนัอยา่งเอาจริงเอาจงั 
 

 เพศ ถา้เปรียบเทียบหญิงกบัชาย จะพบความแตกตา่งของสมรรถภาพทางกายทุกประเภททั้งโดยแท ้
(สมรรถภาพท่ีแสดงออกจริง) และโดยเทียบสว่น (เทียบกบัน ้ าหนักตอ่ตวั กก.) ขอ้ท่ีเห็นไดช้ดัคือ รูปรา่งของ
หญิงดอ้ยกวา่ชาย น ้ าหนักเฉล่ียน้อยกวา่และสว่นของน ้ าหนักตวัท่ีเป็นกลา้มเน้ือเมือ่เทียบสว่นแลว้น้อยดว้ยเหตุน้ี
จึงไมอ่าจฝึกหญิงให้เลน่กฬีาเกง่เทา่ชายได ้
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 การมีระดูกับการเล่นกีฬา : หญิงสว่นมากมกัรู้สึกตวัวา่สมรรถภาพต ่าลงในระหวา่งการมรีะดูขอ้น้ีเป็น
ผลทางจิตใจมากกวา่ ความจริงการวจิยัในหญิงจ านวนมากพบวา่ระหวา่งมรีะดูสมรรถภาพทางกฬีาอาจปกติ เลว
ลง หรือดีกวา่ปกติกไ็ด ้ (หญิงหลายคนท าสถิติดีท่ีสุดในระหวา่งมรีะดู) อยา่งไรกต็ามมขีอ้เตือนส าหรับกฬีาท่ี
ตอ้งการกระโดดข้ึนลงบอ่ยคร้ัง เน่ืองจากในระหวา่งมรีะดูมดลูกจะมเีลือดไปคัง่อยูม่ากท าให้มนี ้ าหนักมากข้ึน 
การกระเทือนในแนวด่ิงอาจเป็นเหตุให้ตกเลือดมากกวา่ปกติหรืออาจเกิดการอักเสบของมดลูกไดง้า่ย 
 

 สภาพร่างกาย จิตใจ และพรสวรรค์ เป็นเร่ืองของบุคคล ซ่ึงเป็นผลมาจากกรรมพนัธ์ุและอิทธิพลของ
ส่ิงแวดลอ้มจริงอยูก่ารฝึกสามารถท าให้คนเกง่ข้ึนไดทุ้กคน แตล่กัษณะทางกาย จิตใจและพรสวรรค์ของผูรั้บการ
ฝึกจะเป็นตวัจ ากดัขีดสูงสุดของสมรรถภาพส่ิงท่ีเห็นไดช้ดัคือ รูปรา่งของนักกฬีาหลายประเภท ซ่ึงมลีกัษณะ
จ าเพาะส าหรับกฬีานั้น ๆ เชน่ บาสเกตบอล และวอลเลย์บอล จะตอ้งตวัสูง นักวิง่ระยะไกลลกัษณะผอมบาง 
นักมวยปล ้า ยกน ้ าหนัก เป็นพวกล ่าสัน เป็นตน้ 
 

 ความมีใจรัก  ในประเภทกีฬาท่ีเ ลน่  ความตั้งใจจริง และมีสมาธิในการฝึกซ้อมและแขง่ขันเป็น
สว่นประกอบท่ีส าคญัท่ีท าให้การฝึกซ้อมและแขง่ขนัได้ผลดีเต็มท่ี 
 

 พรสวรรค์ เป็นเร่ืองท่ีอธิบายยาก แตค่วามจริงท่ีเห็นกนัอยู ่ คือความสามารถในการรับการฝึก (เฉพาะ
อยา่งย่ิงการฝึกเทคนิค) ของคนตา่งกนัคนบางคนให้ปฏิบติัเพียง2-3 คร้ัง กส็ามารถท าไดอ้ยา่งดี บางคนแมจ้ะท า
เป็นร้อยพนัคร้ังกไ็มส่ามารถท าได ้
 

2. ปัจจัยภายนอก 
 

อาหาร เป็นปัจจยัภายนอกท่ีมอิีทธิพลตอ่การฝึกซอ้มและสมรรถภาพทางกายท่ีส าคญัย่ิงขอ้หน่ึง ขอ้ท่ี
ควรสังเกตอยา่งย่ิง คือ การกนิอาหารโปรตีนมาก ๆ หาไดท้ าให้ก  าลงัและความอดทนดีข้ึนไม ่ ตรงกนัขา้มอาจเป็น
ผลเสียดว้ยอาหารท่ีให้พลงังานโดยตรง คือ พวกคาร์โบไฮเดรต นักกฬีาท่ีใชค้วามอดทนจ าเป็นตอ้งไดรั้บอาหาร
ประเภทน้ีเพิ่มเป็นพิเศษ 

 เกีย่วกบัอาหารกอ่นการฝึกซอ้มหรือแขง่ขนั : กอ่นการฝึกซอ้มหรือแขง่ขนัไมค่วรกนิอาหารหนัก 
อาหารหนักมือ้สุดทา้ยควรเป็นอาหารท่ียอ่ยงา่ยและกนิอยา่งน้อย 3 – 4 ช ัว่โมง กอ่นการฝึกซอ้มหรือแขง่ขนั การ
กนิอาหารหนักกอ่นลงเลน่ท าให้เลือดไหลเวยีนถูกแบง่ไปใชใ้นการท างานของระบบยอ่ยอาหาร อีกประการ
หน่ึงมวลของอาหารในกระเพาะและล าไส้ยงัเป็นตวัขดัขวางการท างานของกลา้มเน้ือกระบงัลม ซ่ึงตอ้งท างาน
เพิ่มข้ึน (การหายใจเพิ่มข้ึน) ในระหวา่งการฝึกซอ้มหรือแขง่ขนัท่ีหนักและยืดเย้ือติดตอ่กนัเป็นเวลาหลาย ๆ 
ช ัว่โมง อาจจ าเป็นตอ้งเติมอาหารน ้ าและเกลือบา้ง อาหารท่ีเหมาะ คือ พวกคาร์โบไฮเดรต ในสภาพท่ีเป็น
ของเหลวและมกีากน้อยการใชก้ลูโคสละลายน ้ าเป็นการใชอ้าหารระหวา่งออกก  าลงัท่ีดีและสะดวก แตจ่ะมี
ประโยชน์ไดเ้ฉพาะในการออกก  าลงัท่ีหนักและนานเป็นช ัว่โมง  ๆ เทา่นั้น น ้ าตาลธรรมดา (น ้ าตาลทราย) อาจ
ให้ผลเหมอืนกนัและราคาถูกกวา่มาก 
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 ภูมิอากาศ (อุณหภูม ิความชื้น ความกดอากาศ) ภูมอิากาศมอิีทธิพลตอ่สมรรถภาพในการออกก  าลังและ
ผลของการฝึกซอ้มมากความร้อนท าให้ความอดทนลดลง เพราะท าให้การระบายความร้อนท่ีเกิดจากการท างาน
ของกลา้มเน้ือท าไดย้ากข้ึน สถิติของการวิง่ระยะไกลในนักกีฬาคนเดียวกนัในอุณหภูมิ 25 องศาฯ จะดีกวา่ใน
อุณหภูม ิ35 องศาฯ ไมต่ ่ากวา่ 5 % แตใ่นการออกก  าลังระยะส้ันอากาศร้อนอาจให้ผลดีกวา่ เพราะท าให้การ
อบอุน่รางกาย (Warm up) ด าเนินไปเร็วข้ึน อนัตรายซ่ึงเกดิจากการท่ีกล้ามเ น้ืออบอุน่ไมพ่อ เชน่ กล้ามเ น้ือฉีก 
ขอ้แพลง จะมนี้อยกวา่ ความเขา้ใจท่ีวา่ควรฝึกความอดทนในท่ีร้อนเพราะเมอืงไทยเป็นเมืองร้อน การแขง่ขันท า
ในท่ีร้อน รา่งกายจะไดท้นทานกบัความร้อนนั้ นเ ป็นความเข้าใจท่ีผิด การฝึกความอดทนในท่ีร้อนท าให้ได้
ปริมาณการฝึกซอ้มน้อยกวา่ในท่ีเย็นถา้ฝึกจนเหน่ือยเทา่กนั ดงันั้น ผลเพิ่มของสมรรถภาพจึงน้อยกวา่ด้วย จริง
อยูเ่ราไมอ่าจเลือกสถานท่ีฝึกซอ้มท่ีเย็นหรือร้อนได้ตามต้องการเสมอไป แตก่ารเ ลือกเวลาฝึ กทุกคนอาจท าได ้
เวลาเชา้ตรูอ่ากาศเย็นกวา่กลางวนั จึงเหมาะส าหรับการฝึกความอดทน ส่วนความเ ร็วและความไวอาจฝึกเวลา
บา่ยกไ็ด ้
  

ความช้ืน เกีย่วขอ้งกบัการระบายความร้อนของรา่งกาย ในระหวา่งการออกก  าลงัถา้อากาศชื้นมาก การ
ระเหยของน ้ าท่ีผิวกายเพื่อระบายความร้อนออกไปจากตวัจะยาก ท าให้ตอ้งมกีารหลัง่เหง่ือมากกวา่ปกติจึงท าให้
ความอดทนลดลง แตก่ารออกก  าลงัในท่ีท่ีอากาศแห้ง (ความชื้นน้อย) อาจท าให้เกดิผลเสียไดเ้หมอืนกนั 
โดยเฉพาะกบันักกฬีาท่ีคุน้เคยกบัอากาศชื้น เพราะอาจท าให้รู้สึกเหน่ือยเร็ว คอแห้ง หายใจไมท่นัได ้ (ปัญหาน้ี
นักกฬีาไทยประสบเสมอเมื่อไปแขง่ขนัในตา่งประเทศ)  
  

ความดันอากาศ ท่ีระดบัน ้ าทะเลความกดอากาศแปรเปล่ียนไปมาก นักกฬีาสว่นมากจะไมรู้่สึก
กระทบกระเทือนจากการเปล่ียนความกดอากาศ แตถ่า้เป็นการออกก  าลงัในท่ีสูง (ตั้งแต ่ 1000 เมตรเหนือ
ระดบัน ้ าทะเลข้ึนไป) สมรรถภาพดา้นความอดทนจะลดต ่าลง เน่ืองจากความหนาแนน่ของบรรยากาศน้อยกวา่ 
(การหายใจดว้ยปริมาตรอากาศเทา่กนัจะไดป้ริมาณออกซิเจนน้อยกวา่) ถา้นักกฬีาไปฝึกซอ้มอยูบ่นท่ีสูงระยะ
หน่ึง รา่งกายจะปรับตวัได ้ โดยเฉพาะระบบการหายใจและการไหลเวยีนเลือดจะปรับตวัให้สามารถรับ
ออกซิเจนจากอากาศไดม้ากข้ึน จึงเชื่อไดว้า่จะท าให้ผลเพิ่มของความอดทนมากกวา่การฝึกในปริมาณเทา่กนัท่ี
ระดบัน ้ าทะเล 
  

เคร่ืองแต่งกาย  มผีลตอ่สมรรถภาพทางกายทั้งในแงค่วามคลอ่งตวั และในแงค่วามอดทนเฉพาะในแง ่
ความอดทนเกีย่วขอ้งกบัการระบายความร้อนจากในรา่งกาย ขอ้ท่ีตอ้งค านึงถึงคือเส้ือแขนยาว ผา้ใยเทียม ท าให้
การระบายความร้อนมากข้ึนเพราะน ้ าจะระเหยออกไดย้าก ท าให้หลัง่เหง่ือมากข้ึน ผา้มทึีบดูดความร้อนได้
มากกวา่สีออ่น จึงไมเ่หมาะกบัการออกก  าลงักลางแดด 

ขอ้สังเกตอนัหน่ึงคือ นักกฬีาในประเทศไทยนิยมใชช้ดุวอร์มประโยชน์ท่ีแทจ้ริงเกีย่วกบัการใชช้ดุวอร์ม
จะท าให้สมรรถภาพในการเลน่กฬีาดีข้ึนยงัไมม่ใีครพิสูจน์ได ้ ถา้จะมปีระโยชน์กเ็ป็นทางดา้นจิตใจมากกวา่ แต ่
ขอ้เสียท่ีเห็นได ้ คือ ส้ินเปลืองและถา้สวมขณะฝึกซ้อมความอดทนจะท าให้หมดแรงเร็วข้ึน 
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การใช้สารต้องห้าม (Doping) คือ การใชย้าหรือสารท่ีไมใ่ชอ่าหารตามปกติเพื่อหวงัผลให้สมรรถภาพ
ในการแขง่ขนัเพิ่มข้ึน การใชส้ารตอ้งห้ามเป็นส่ิงท่ีตอ้งห้ามในการแขง่ขนักฬีาทุกประเภท แตก่ย็งัมผูีใ้ชก้นัอยู ่
โดยบางคร้ังผูค้วบคมุหรือผูฝึ้กสอนหรือแมแ้ตแ่พทย์ประจ าทีมเองเป็นผูน้ ามาให้นักกฬีา เหตุผลส าคญัท่ี
ตอ้งห้ามการใชส้ารตอ้งห้ามกคื็อ เป็นการพยายามเอาเปรียบคูแ่ขง่ขนั และผูใ้ชอ้าจเกดิอนัตรายถึงชีวติได ้ โดย
แทจ้ริงแลว้นักกฬีาท่ีฝึกซอ้มมาจนสมบูรณ์เต็มท่ีทั้งรา่งกายและจิตใจแลว้ สารตอ้งห้ามจะไมส่ามารถท าให้เกง่
ข้ึนไปไดอี้ก และนักกฬีาท่ีไมส่มบูรณ์ถึงแมจ้ะใชส้ารตอ้งห้ามท่ีดีเลิศเพียงใดกไ็มอ่าจชนะนักกฬีาท่ีสมบูรณ์
เต็มท่ีได ้
  

แอลกอฮอล์ มผีลตอ่สมรรถภาพทางกายโดยตรง ในระยะแรกท่ีเร่ิมมแีอลกอฮอล์ในรา่งกายอาจท าให้ผู ้
ด่ืมรู้สึกอบอุน่ข้ึน คึกคกัข้ึน หรือชว่ยระงับความต่ืนเตน้ได ้ เน่ืองจากแอลกอฮอล์ไปท าให้การไหลเวยีนเลือดดี
ข้ึนและกดสมองสว่นท่ีเกีย่วกบับุคลิกภาพเฉพาะของตน แตต่อ่มาเมือ่มแีอลกอฮอล์ในเลือดมากข้ึนจะกดสมอง
สว่นอ่ืน เฉพาะอยา่งย่ิงท่ีเกีย่วกบัการควบคมุการเคล่ือนไหวและการเห็นภาพท าให้การประสานงานของกลุม่
กลา้มเน้ือและการเห็นภาพเลวลง สมรรถภาพทางกายจะต ่าลงในประมาณท่ีมากข้ึนไปอีก จะกดสมองสว่นรับ
ความรู้สึกและศูนย์ควบคมุการท างานของระบบตา่ง ๆ ในรา่งกาย อาทิ การหายใจ การไหลเวยีนเลือด จนท าให้
หมดสติหรือถึงแกช่ีวติได ้
 เน่ืองจากแอลกอฮอล์เป็นสารเคม ี การใชใ้นระยะยามติดตอ่กนัจะท าให้เน้ือเย่ือในรา่งกายหลายสว่นถูก
ท าลาย เชน่เย่ือบุทางเดินอาหาร หลอดเลือด ตบั เป็นผลท าให้เกดิโรคไดห้ลายอยา่งอาทิ แผลในกระเพาะอาหาร 
โรคทุโภชนาการ ความดนัเลือดสูง เส้นเลือดเปราะ ตบัแข็ง เป็นตน้  
  

บุหร่ี  มผีลตอ่สมรรถภาพของนักกฬีาทั้งในระยะส้ันและในระยะยาม ในควนับุหร่ีมสีารหลายชนิดท่ี
เป็นพิษตอ่รา่งกาย นิโคตินท าให้หัวใจเตน้เร็วข้ึน หลอดเลือดสว่นปลายหดตวั และความดนัเลือดสูงข้ึน สาร
พวกน ้ ามนัดิบ (Tar) ในควนับุหร่ีจะเคลือบผนังถุงลมของปอดท าให้การแลกเปล่ียนแกส๊ในถุงลมยากข้ึน ย่ิงไป
กวา่นั้นคาร์บอนมอนนอกไซด์ยงัไปขดัขวางการจบัออกซิเจนของฮีโมโกลบิน ผลดงักลา่วท าให้สมรรถภาพ
ส ารองของระบบการหายใจและการไหลเวยีนเลือดลดลง การรับออกซิเจนของรา่งกายต ่าลง 
 ในระยะยาวบุหร่ี ให้โทษตอ่หลอดลม,ปอด,หลอดเลือด,หัวใจ,ระบบประสาทและอวยัวะภายในอ่ืน ๆ 
เป็นเหตุสง่เสริมให้เกดิโรคหลายอยา่ง เฉพาะอยา่งย่ิงมะเร็งของหลอดลมและปอดและโรคหัวใจเส่ือมสภาพ 
 มตีวัอยา่งท่ีไมดี่ คือ นักกฬีาบางคนติดบุหร่ี แตส่ามารถเลน่กฬีาไดเ้กง่กวา่คนอ่ืน นั่นไมใ่ชข่อ้ยกเวน้วา่
นักกฬีาจะสูบบุหร่ีได ้ เพราะหากนักกฬีาผูน้ั้นไมสู่บบุหร่ีเขาอาจจะเกง่ข้ึนไปอีกผูฝึ้กสอนจ าเป็นตอ้งชี้แจงให้
นักกฬีาเขา้ใจโทษของบุหร่ีและส่ังให้หลีกเล่ียง (ขอ้น้ีผูฝึ้กสอนเองติดบุหร่ียอ่มท าไดย้ากกวา่) 
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ปัจจัยอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวกับการออกก าลังกายและการฝึกซ้อม 
 

 การซ้อมเกิน (Over – training) หมายถึงการท่ีนักกฬีาท าการฝึกซอ้มอยา่งหนักหนว่งจนเกนิไป ซ่ึงจะ
เป็นผลร้ายมากกวา่เป็นผลดี เพราะจะท าให้สมรรถภาพของรา่งกายเส่ือม อาการท่ีเกดิข้ึนจะแยกไดเ้ป็น 2 พวก 
คือ อาการแจง้ กบัอาการแสดง 
 อาการท่ีสังเกตได ้ (Symptoms) ไดแ้ก ่ความเบ่ือหนา่ย หงุดหงิด เหงาซึม นอนไมห่ลบั เบ่ืออาหาร ปวด
เมือ่ย หายเหน่ือยชา้ 
 อาการท่ีวดัได ้ (Signs) ไดแ้กส่มรรถภาพลดลง น ้ าหนักตวัลด ชีพจรและความดนัเลือดสูงข้ึน ผูฝึ้กสอน
กฬีาจ าเป็นตอ้งสังเกตให้ไดแ้ตเ่น่ิน ๆ เพื่อท่ีจะไดแ้กไ้ขไดท้นัทว่งที นอกจากสังเกตลกัษณะอาการของนักกฬีา
แลว้ ส่ิงท่ีจะบอกไดช้ดัเจนคือการสังเกตน ้ าหนักตวัและนับชีพจรวนัตอ่วนั การช ัง่น ้ าหนักตวัทุกเชา้ ในเวลา
เดียวกนัคือ หลงัต่ืนนอนและถา่ยปัสสาวะแลว้จะแสดงสภาพของนักกฬีาได ้ กลา่วคือถา้ระยะใดน ้ าหนักตวัลดลง
เร่ือย ๆ ตอ้งสงสัยทนัทีวา่เกดิอาการซอ้มเกนิแลว้ ธรรมดานักกฬีาระหวา่งฝึกซอ้มน ้ าหนักตวัระหวา่งวนัอาจ
เปล่ียนแปลงไดเ้ล็กน้อย แตไ่มค่วรถึง 1 กก. ดงันั้นถา้วนัใดน ้ าหนักตวัต ่ากวา่เคยถึง 1 กก.ตอ้งสงสัยไวก้อ่น ผู ้
ฝึกสอนอาจให้ลองซอ้มตอ่ไปอีก 1 วนั ถา้น ้ าหนักยงัไมก่ลบัคืนดงัเดิมหรือลดตอ่ไปอีก ตอ้งถือวา่มกีารซอ้มเกนิ
แลว้ชีพจรในตอนต่ืนนอนตอนเชา้ กช็ว่ยบอกภาวะซอ้มเกนิไดดี้ การจบัชีพจรท าบนเตียงนอนกอ่นจะลุกข้ึน
หลงัจากต่ืนนอน โดยปกติชีพจรวนัตอ่วนัจะคอ่ย ๆ ลดต ่าลง เมือ่การฝึกซอ้มท าให้สมรรถภาพเพิ่มข้ึนและจะ
คงท่ีเมือ่การฝึกไดผ้ลเต็มท่ีแลว้ (วนัตอ่วนัตา่งกนัไมเ่กนิ 4 คร้ัง/นาที) ชีพจรสูงข้ึนกวา่นั้นจะตอ้งสงสัยทนัทีและ
ถา้ไมล่ดลงหรือเพิ่มข้ึนอีกในตอ่ไปแสดงวา่นักกฬีานั้นมกีารซ้อมเกนิ หรือเกดิความเจ็บป่วยข้ึนแล้ว 
 เมือ่ปรากฏอาการซอ้มเกนิข้ึน ผูฝึ้กสอนจะตอ้งงดซอ้มช ัว่คราว ถา้อาการน้อยอาจลดความหนักของการ
ฝึกซอ้มลงและเพิ่มการพกัผอ่นและนันทนาการ แตถ่า้มอีาการมากอาจให้หยุดฝึกซอ้มช ัว่ระยะหน่ึง สังเกตวา่
นักกฬีากลบัสดชื่นกระปร้ีกระเปรา่ดีแลว้ จึงให้กลบัฝึกซอ้มใหม ่ โดยเร่ิมจากความหนักท่ีน้อยกวา่กอ่นหยุดแลว้
คอ่ย ๆ เพิ่มข้ึนชา้ ๆ เมือ่สังเกตวา่นักกฬีารับได ้
 

 การเกบ็ตวัเกนิ คือการเอานักกฬีามาอยูป่ระจ าคา่ยฝึกซอ้มเป็นเวลานานเกนิสมควรท าให้เกดิผลเสียทาง
จิตใจ และอาจแสดงออกมาเป็นการเส่ือมสมรรถภาพจากการปฏิบติัของการกฬีาในประเทศตะวนัตก โดยมาก
เขาไมเ่กบ็ตวันักกฬีาไวฝึ้กซอ้มนานกวา่ 3 สัปดาห์ถึงแมว้า่จะมกีารแขง่ขนัท่ีส าคญัมากเพียงไรกต็าม ถา้มเีหตุผล
พิเศษท่ีจะตอ้งให้นักกฬีาอยูใ่นคา่ยนานกวา่นั้น เขาใชว้ธีิแบง่วาระคือ ให้อยูใ่นคา่ยวาระหน่ึง ๆ 10 – 14 วนั แลว้
ให้หยุดพกัไปบา้นไดป้ระมาณ 7 วนัจึงกลบัมาใหม ่ ระหวา่งท่ีอยูใ่นคา่ยจะตอ้งจดัให้มกีารนันทนาการตา่ง ๆ ท่ี
ไมจ่ าเจ เพื่อไมใ่ห้เกดิความเบ่ือหนา่ย เพราะสภาพการกนิอยูแ่ละการฝึกท่ีซ ้าซาก ขอ้ส าคญัในการเกบ็ตวันักกฬีา 
คือจะตอ้งท าให้นักกฬีารู้ตวัวา่จะไดป้ระโยชน์จริงจงัจากการเขา้คา่ยมกีารวางแผนการฝึกซอ้มท่ีสม า่เสมอและ
พอเหมาะมกีารเอาใจใสดู่แลความเป็นอยูแ่ละความกา้วหน้าของการฝึก อยา่ท าให้นักกฬีาเกดิความรู้สึกวา่ถูกกงัขงั 
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การพกัผ่อนและนันทนาการ  การพกัผอ่นและนันทนาการเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับนักกฬีาและตอ้งให้มี
เป็นประจ า (และบงัคบัให้กระท า) เฉพาะอยา่งย่ิงในระหวา่งการฝึกซอ้มใหญ ่ ๆ การพกัผอ่นชว่ยให้รา่งกายได้
ซอ่มแซมความสึกหรอท่ีเกดิระหวา่งการออกก  าลงัและสร้างเน้ือข้ึนใหมใ่นกรณีท่ีการฝึกเกีย่วกบัการสร้างกลา้มเน้ือ 
สว่นนันทนาการเป็นการพกัผอ่นและชว่ยฟ้ืนสภาพทางใจ ท าให้คลายความต่ืนเตน้และความตึงเครียดทางประสาท  
 การพกัผอ่นควรมกี  าหนดแนน่อน เชน่ หลงัอาหารกลางวนัทุกคนตอ้งเขา้ท่ีนอนและสงบเป็นเวลาสอง
หรือสามช ัว่โมง การนอนกลางคืนตอ้งตรงตอ่เวลาและมเีวลาอยา่งน้อย 8 ช ัว่โมงติดตอ่กนั นันทนาการอาจจะ
เป็นไปในรูปการเลน่กฬีาในรม่ การอา่นหนังสือ ดูภาพยนตร์ โทรทศัน์ ฯลฯ 
 

 การอบอุ่นร่างกาย (Warming – up) เป็นส่ิงท่ีนักกฬีาตอ้งท ากอ่นการฝึกซ้อมหรือแขง่ขนั ซ่ึงนอกจาก
จะท าให้การฝึกซอ้มหรือแขง่ขนัไดผ้ลเต็มท่ีแลว้ยงัชว่ยป้องกนับาดเจ็บพวก ขอ้แพลง กลา้มเน้ือฉีกไดอี้กดว้ย  
 ผลดีของการอบอุน่รา่งกายตอ่สมรรถภาพในการเลน่กฬีามีอยู ่ 3 ประการ คือ 

1.ท าให้การประสานงานระหวา่งกลา้มเน้ือและประสาท และระหวา่งกลุม่กลา้มเน้ือดว้ยกนั  
เป็นไปอยา่งถูกตอ้งและราบร่ืน การปฏิบติัตามเทคนิคจะท าไดดี้ 
 2.เพิ่มอุณหภูมใินกลา้มเน้ือ ท าให้กลา้มเน้ือหดตวัไดป้ระสิทธิภาพสูงสุด 
 3.ปรับการหายใจ และการไหลเวยีนเลือดให้เขา้ใกลร้ะยะคงท่ี (Steady state) เป็นการยน่ระยะการ
ปรับตวั (Adaptation period) ในระหวา่งการฝึกซอ้มหรือแขง่ขนั 
 ในการอบอุน่รา่งกายจ าเป็นตอ้งค านึงถึงอุณหภูมแิวดล้อมด้วย ถา้อากาศร้อนการอบอุน่รา่งกายอาจใช ้
เวลาน้อย แตถ่า้อากาศหนาวจ าเป็นตอ้งใชเ้วลามากกวา่ หลกัปฏิบติั คือ ท าทา่ทางท่ีตอ้งใชใ้นการเลน่กฬีาชา้ ๆ 
แลว้คอ่ย ๆ เพิ่มให้เร็วข้ึน ท าจากเบาแลว้คอ่ย ๆ เพิ่มความหนักข้ึน 
 

ร่างกายกับการออกก าลังกาย 
 

 ผูท่ี้จะออกก  าลงักายจ าเป็นต้องมีความรู้เกีย่วกบัการท างานของระบบตา่ง ๆ ในรา่งกายขณะมกีารออก
ก  าลงักายและผลการออกก  าลงัหรือฝึกซ้อมกฬีาตอ่อวยัวะบา้งพอควรจึงจะสามารถเขา้ใจเร่ืองประสิทธิภาพใน
การเลน่กฬีา และการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของนักกฬีาไดง้า่ยและลึกซ้ึง 
การท างานของกลา้มเน้ือขณะออกก  าลงั 
 การหดตวัของกลา้มเน้ือต้องอาศัยพลงังานท่ีไดจ้ากการสลายสารอินทรีย์เคม ี ซ่ึงมอียูใ่นกลา้มเน้ือท่ี
เรียกวา่ ATP (Adenosine tri-phosphate) สารน้ีจะสังเคราะห์กลบัคืนใหมไ่ดโ้ดยใชพ้ลงังานท่ีไดจ้ากการเผา
ผลาญอาหาร โดยเฉพาะ กลยัโคเจน (น ้ าตาล) และไขมนั ในกลา้มเน้ือท าให้กลา้มเน้ือสามารถหดตัวซ ้าติดตอ่กนั
ไปไดเ้ป็นเวลานานในภาวะท่ีกลา้มเน้ือท างานไมห่นักมากแตติ่ดตอ่กนัเป็นเวลานาน กลา้มเน้ือไดรั้บออกซิเจน  
จากเลือดเพียงพอท่ีจะใชอ้อกซิไดส์ กลยัโคเจนและไขมนั ให้เกดิพลงังานในการสังเคราะห์ ATP ข้ึนใหม ่ ของ
เสียท่ีเกดิจากการออกซิไดส์ คือคาร์บอนไดออกไซด์ และน ้ าจะถูกพาออกไปจากกลา้มเน้ือโดยกระแสเลือด การ
ออกก  าลงัแบบน้ีเราเรียกวา่ แบบใชอ้อกซิเจน (aerobic exercise)  
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ซ่ึงไดแ้กใ่นกฬีาท่ีเลน่ติดตอ่กนัอยา่งคอ่นขา้งสม า่เสมอเป็นเวลานาน เชน่ วิง่ระยะไกล วา่ยน ้ าระยะไกล 
แตถ่า้กลา้มเน้ือตอ้งท างานหนักเต็มท่ีติดตอ่กนั (ระยะเวลาส้ัน) พลงังานท่ีใชสั้งเคราะห์ ATP ข้ึนใหม ่ จะไดจ้าก
การสลายของกลยัโคเจนโดยไมใ่ชอ้อกซิเจน (การออกซิไดส์เกดิชา้ไมท่นัการ) ของเสียท่ีเกดิข้ึนคือ กรมแลคติก 
ซ่ึงเป็นตวัส าคญัในการท าให้กลา้มเน้ือเปล้ียลา้ (fatigue) การออกก  าลงัแบบน้ีเราเรียกวา่แบบไมใ่ชอ้อกซิเจน 
(anaerobic exercise) ไดแ้กก่ารวิง่ระยะส้ัน, การเรง่เต็มท่ีเพื่อเขา้เส้นชยั ฯลฯ สมรรถภาพของรา่งกายท่ีจะท างาน
โดยไดรั้บออกซิเจนเพียงพอ (Aerobic Capacity) ข้ึนอยูก่บัสมรรถภาพของระบบการไหลเวยีนเลือด ระบบการ
หายใจ และตวักลา้มเน้ือเองท่ีจะรับออกซิเจน สมรรถภาพของรา่งกายท่ีจะท างานโดยไมใ่ชอ้อกซิเจน 
(Anaerobic Capacity) ข้ึนอยูก่บัความสามารถของกลา้มเน้ือเองท่ีจะฝืนท างานตอ่ไปทั้ง ๆ ท่ีมกีรดเพิ่มข้ึน 
อยา่งไรกต็ามหลงัการออกก  าลงัจะตอ้งมกีารรับออกซิเจนมากกวา่ปกติเพื่อน าไปออกซิไดส์ กรดแลคติกให้เป็น
คาร์บอนไดออกไซด์และน ้ า เทา่กบัเป็นการท างานโดยติดหน้ีออกซิเจน (Oxygen debt) แลว้มาชดใชเ้มือ่หยุด
ออกก  าลงั 
 ในกฬีาประเภทท่ีเลน่ติดตอ่กนัเป็นเวลานาน แตม่ลีกัษณะไมส่ม า่เสมอ เชน่  บาสเกตบอล วอลเลย์บอล 
แบดมนิตนั ฟุตบอล ฯลฯ การท างานของกลา้มเน้ือจะเป็นแบบผสม คือบางคร้ังตอ้งใชส้มรรถภาพของรา่งกายท่ี
จะท างานโดยไดรั้บออกซิเจนเพียงพอ บางคร้ังตอ้งใชส้มรรถาภพของรา่งกายท่ีจะท างานโดยไมใ่ชอ้อกซิเจน  
 

แรงกล้ามเนื้อ (Strength) 
 

 คือความสามารถของกลา้มเน้ือท่ีจะหดตวัเพื่อเคล่ือนน ้ าหนัก หรือตา้นน ้ าหนักโดยไมจ่ ากดัเวลา แบง่ได้
เป็น 2 แบบคือ 

1. แรงอยูก่บัท่ี (Static) เชน่การอดั กด ดนั ฯลฯ โดยส่ิงท่ีถูกกดหรือดนันั้นไมม่ีการเคล่ือนท่ี 
2. แรงเคล่ือนท่ี (Dynamic) เชน่ วิง่ กระโดด ทุม่ ขวา้ง ฯลฯ 
การกฬีาตา่ง ๆ ตอ้งการแรงกลา้มเน้ือไมเ่หมือนกนั พวกยกน ้ าหนัก มวยปล ้า ยูโด จะตอ้งการ 

แรงอยูก่บัท่ีมากแตพ่วกกรีฑา บาสเกตบอล ฟุตบอล และกฬีาท่ีมกีารเคล่ือนไหวเร็ว ๆ อ่ืน ๆ ตอ้งการแรง
เคล่ือนท่ีมาก 
 แรงกลา้มเน้ือ ข้ึนอยูก่บัพื้นท่ีหน้าตดัของกลา้มเน้ือนั้น กลา้มเน้ือท่ีไดรั้บการฝึกให้มีขนาดใหญข้ึ่น จะมี
แรงเพิ่มข้ึนเป็นสัดสว่นกบัขนาดท่ีเพิ่มข้ึนนั้น 
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พลังกล้ามเนื้อ (Muscle Power) 
 

 เป็นความสามารถของกลา้มเน้ือท่ีจะหดตวัไดแ้รง (แรงเคล่ือนท่ี) ในเวลาอนัจ ากดั พลงัจึงข้ึนกบัความเร็ว
ในการหดตวัดว้ย 
 

ความไวและความเร็ว 
 

 เป็นความสามารถของกลา้มเน้ือและระบบประสาทส่ังงานท่ีจะท างานรว่มกนัเป็นคณุสมบติัท่ีสามารถ
ถา่ยทอดทางกรรมพนัธ์ุได ้ และสามารถฝึกฝนให้ดีข้ึนไดไ้มม่าก โดยทัว่ไปแลว้ความเร็วในการวิง่ของคนปกติ
จะมสูีงสุดในระยะไมเ่กนิ 50-60 เมตร ความสามารถท่ีจะรักษาความเร็วไดต้อ่ไปอีกจนถึง 100 ถึง 200 เมตร เป็น
เร่ืองของความอดทนของกลา้มเน้ือ (Muscle endurance) หรือจะกลา่วให้เจาะจงลงไปอีก คือสมรรถภาพของ
กลา้มเน้ือท่ีจะท างานโดยไมใ่ชอ้อกซิเจน 

 

ความอดทนทัว่ไป 
 

 ข้ึนกบัระบบการหายใจ และการไหลเวยีนเลือดประกอบกบัสภาพของกลา้มเน้ือ 
 

การท างานของระบบการหายใจในการออกก าลังกาย 
 

 คนปกติหายใจประมาณ 16 คร้ัง/นาที ระหวา่งอยูเ่ฉย ๆ (พกั) แตล่ะคร้ัง สูดอากาศประมาณ 400-500 
ลบ.ซม. ระหวา่งออกก  าลงัการหายใจจะถ่ีข้ึน และปริมาตรอากาศแตล่ะคร้ังจะมากข้ึนในการออกก  าลงัหนัก
เต็มท่ีอตัราการหายใจอาจสูงกวา่ 50 คร้ัง/นาที และปริมาตรอากาศหายใจแตล่ะคร้ังอาจมากถึง 3000 ลบ.ซม. 
หรือกวา่นั้น การเพิ่มของการหายใจ (ปริมาตรอากาศหายใจตอ่นาที หรืออตัราการหายใจ คณูดว้ย ปริมาตร
อากาศหายใจแตล่ะคร้ัง) เป็นปฏิภาคกบัความหนักของการออกก  าลงั 

การเพิ่มการหายใจในระหวา่งการออกก  าลงัเป็นความพยายามของรา่งกายท่ีจะรับออกซิเจนให้เพียงพอ
กบัความตอ้งการและขบัถา่ย คาร์บอนไดออกไซด์ ท่ีเกดิข้ึนออกไปในภาวะท่ีการออกก  าลงัมคีวามหนักคงท่ีและ
ปริมาตรอากาศหายใจตอ่นาทีคงท่ี (Steady State) ปริมาณการรับออกซิเจนของรา่งกายจะเทา่กบัความตอ้งการ
ออกซิเจนของรา่งกายขณะนั้น 

หลงัการออกก  าลงัจะตอ้งมกีารหายใจแรงและลึกอยูอี่กพกัใหญ ่ แลว้คอ่ย ๆ ลดลงจนอยูใ่นระดบัปกติ 
การท่ีเป็นเชน่นั้นเป็นการชดใชห้น้ีออกซิเจนท่ีกอ่ข้ึนระหวา่งออกซิเจนแบบไมใ่ชอ้อกซิเจน หรือชดใชห้น้ี
ออกซิเจนท่ีกอ่ข้ึนในตอนเร่ิมการออกก  าลงัแบบใชอ้อกซิเจน ซ่ึงในตอนระยะปรับตวั (adaptation period) การ
ออกก  าลงัท าไปอยา่งสม า่เสมอตั้งแตต่น้แลว้ แตก่ารรับออกซิเจนของรา่งกายยงัเพิ่มข้ึนไมเ่ทา่กบัความตอ้งการ
ของรา่งกาย 
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ขณะออกก าลังกายหายใจทางจมูกหรือทางปากดีกว่ากัน 
 

 การหายใจทางจมกูถูกหลกัสรีรวทิยากวา่หายใจทางปาก เพราะจมกูมขีนกรองฝุ่นละอองมเีย่ือเมอืกท า
ให้อากาศช ุม่ชื้น และอบอุน่ ในการออกก  าลงัท่ีไมห่นักมากไมจ่ าเป็นตอ้งสูดอากาศหายใจทีละมาก ๆ การหายใจ
ทางจมกูถูกสุขลกัษณะดีกวา่ แตใ่นการออกก  าลงัหนักท่ีตอ้งการอากาศถา่ยเทเขา้ออกคร้ังละมาก ๆ การหายใจ
ทางจมกูอาจไมพ่อ จ าเป็นตอ้งหายใจทางปากชว่ยในขั้นแรก โดยใชช้ว่ยในขั้นแรก โดยใชช้ว่ยในการหายใจ
ออกในขั้นหนักเต็มท่ีอาจตอ้งหายใจเขา้-ออกทางปากด้วย ทั้งน้ีใชไ้ดส้ าหรับระยะส้ันเทา่นั้น 
 

การท างานของระบบการไหลเวียนเลือดในการออกก าลัง 
 

 อวยัวะส าคญัท่ีสุดของระบบน้ีคือหัวใจ ท่ีเป็นเสมอืนเคร่ืองสูบ สูบฉีดให้เลือดไหลไปตามหลอดเลือดสู่
อวยัวะหลายทางคือกลา้มเน้ือ ในเมด็เลือดแดงม ี ฮีโมโกลบิน (สารประกอบของเหล็กท่ีรวมกบัโปรตีน) ท า
หน้าท่ีจบัออกซิเจนพาไปยงัเซลล์ เมือ่ความตอ้งการออกซิเจนของรา่งกายมากข้ึน เลือดจ าเป็นตอ้งไหลเวยีนมาก
ข้ึน หัวใจจะเพิ่มอตัราการเตน้และปริมาณสูบฉีดแตล่ะคร้ัง ตามปกติหัวใจเตน้ประมาณ 70 คร้ัง/นาที และ
ปริมาณสูบฉีดคร้ังละประมาณ 70 ลบ.ซม. ขณะออกก  าลงัหนัก หัวใจอาจเตน้กวา่ 180 คร้ัง/นาที และปริมาณสูบ
ฉีดคร้ังละกวา่ 100 ลบ.ซม. การเพิ่มของอตัราเตน้หัวใจและความดนัเลือดเป็นไปในลกัษณะเดียวกนักบัการเพิ่ม
การหายใจ คือข้ึนกบัความตอ้งการออกซิเจนส าหรับการออกก  าลงันั้น ในระยะฟ้ืนตวัหลงัออกก  าลงัก็
เชน่เดียวกนัหัวใจจะตอ้งเตน้แรง และเร็วอยูต่อ่ไปและคอ่ย ๆ ลดลงจนเป็นปกติ 
 การศึกษาลกัษณะการเปล่ียนแปลงในการท างานของระบบหายใจและระบบการไหลเวยีนเลือดในการ
ออกก  าลงัไดถู้กน ามาดดัแปลงเพื่อใชเ้ป็นการทดสอบความสมบูรณ์ได ้ ตวัอยา่งเชน่ เมือ่ให้คนกลุม่หน่ึงท างาน
โดยใชป้ริมาณงานท่ีคงท่ีเทา่ ๆ กนั ผูท่ี้มชีีพจรในระยะคงตวั (Steady state) ต ่ากวา่ยอ่มเป็นผูท่ี้สมบูรณ์กวา่ หรือ
เมือ่ให้ปริมาณงานคอ่ย ๆ เพิ่มข้ึนในอตัราเดียวกนั ผูท่ี้มอีตัราการเพิ่มของชีพจรน้อยกวา่กเ็ป็นผูท่ี้สมบูรณ์กวา่ ใน
การฝึกซอ้มกฬีาการจับชีพจรชว่ยบอกความหนักเบาของการฝึก และความสามารถในการฟ้ืนตัวของผูรั้บการฝึกได้ด้วย 
 

การด าเนินการทดสอบความสมบูรณ์ทางกาย 
   

 ความสมบูรณ์ทางกาย  หมายถึงการมสุีขภาพท่ีดีและมีสมรรถภาพทางกายดี  การท่ีสุขภาพดี  หมายถึง 
การปราศจากโรค  สมารถปฏิบติัภารกจิประจ าวนัไดอ้ยา่งราบร่ืน  สุขภาพท่ีดีเป็นรากฐานของสมรรถภาพทางกาย  
ผูท่ี้มสุีขภาพท่ีสามารถฝึกซ้ือกฬีา  ท าให้รา่งกายมสีมรรถภาพดีข้ึนจนถึงจุดสูงสุดของตัวไดส้มรรถภาพทางกาย
เป็นดชันีของความสามารถของรา่งกายท่ีจะประกอบภารกิจ  เลน่กฬีาหรือออกก  าลงักายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
โดยทัว่ไปแลง่สมรรถภาพทางกายออกเป็น   2   อยา่งคือ  สมรรถภาพทางกายทัว่ไป  (General  Physical  Fitess)  
และสมรรถภาพทางกายพิเศษ  (Special  Physical  Fitess)   
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 1.  สมรรถภพทางกายทัว่ไป :  คณะกรรมการนานาชาติเพื่อจดัมาตรฐานการทดสอบความสมบูรณ์ทาง
กาย  (Internation  Zommittee  for  the  Stansardization  of  Physical  Fitess  Reserarch )  ไดจ้ าแนกความ
สมบูรณ์ทางกายออกเป็น  7  ประเภท  คือ  ความเร็ว  (Speed)  พลงักลา้มเน้ือ  (Muscle  power)  ความแข็งแรง
ของกลา้มเน้ือ  (Muscle  strength)  ความอดทนของกลา้มเน้ือ  (Muscle  ensurance)  ความคลอ่งแคลว่วอ่งไว  
(Agility)  ความออ่นตวั  (Flexibility)  และความอดทนทัว่ไป  (General  ensurance  Aerobic  Capacity)   
องค์ประกอบเหลา่น้ีเกดิจากสมรรถภาพการท างานท่ีสัมพนัธ์กนัของอวยัวะตา่งๆ  เชน่  ระบบกลา้มเน้ือ  ระบบ
หายใจ  ระบบประสาท  และระบบไหลเวยีนของเลือด  หากระบบหน่ึงระบบใดท างานขดัขอ้งจะเป็นเหตุให้
สมรรถภาพทางกายทัว่ไปลดลง  และอาจเป็นอุปสรรตอ่การท างานของระบบอ่ืนๆ อีกดว้ย 
 
 2.  สมรรถภาพทางกายพิเศษ  :  เป็นสมรรถภาพท่ีนักกฬีาจะตอ้งมเีฉพาะส าหรับนักกฬีาท่ีจะท าการ
แขง่ขนั  กลา่วคือ  นักกฬีาวา่ยน ้ าจะตอ้งมสีมรรถภาพทางกายพิเศษแตกตา่งจากนักฟุตบอล  และนักกรีฑาใน
การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายพิเศษ   ตอ้งมกีารฝึกนอกเหนือจากการฝึกสมรรถภาพทัว่ไป  เชน่  นักฟุตบอล
ตอ้งฝึกก  าลงักลา้มเน้ือขา  ไหล ่  และล าตวัเป็นพิเศษ  นักมวยตอ้งฝึกก  าลงักลา้มเน้ือแขน  ไหล ่  อก  ขา  และ
ล าตวั  เป็นตน้  กฬีาบา่งประเภทตอ้งการแรงกลา้มเน้ือ  ไมต่อ้งการอดทน  บางอยา่งไมต่อ้งการใชแ้รงมากนัก  
บางประเภทตอ้งการสมมรรถภาพหลายๆอยา่งรวมกนั  อยา่งไรกต็าม  กฬีาท่ีไมต่อ้งการเทคนิคมาก  ผลการ
แขง่ขนัจะข้ึนอยูก่บัสมรรถภาพทางกายเพียงอยา่งเดียว  แตก่ฬีาท่ีใชเ้ทคนิคมกมสีมรรถภาพทางกายท่ีดี  จะชว่ย
ให้นักกฬีาสมารถปฏิบติัตามเทคนิคท่ีฝึกมาไดอ้ยา่ถูกตอ้งและมปีระสิทธิภาพ  กลา่วไดว้า่  สมรรถภาพทางกาย
เป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับกฬีาทุกประเภท 
 
 การด าเนินการทดสอบความสมบูรณ์ทางกายของฝ่ายวทิยาศาสตร์การกฬีาท่ีผา่นมา  ไดม้กีารพฒันา
อยา่งตอ่เน่ืองทั้งในรูปแบบขั้นตอนด าเนินการ  อุปกรณ์  เคร่ืองมอื   เพื่อให้เกดิความเหมาะสมกบัสถานท่ี  
ส่ิงแวดลอ้ม  จ านวนบุคลากรท่ีปฏิบติังาน  และท่ีส าคญัคือ    การรับจองจ านวนผูเ้ขา้รับการทดสอบท่ีมจี านวน
มากข้ึนเร่ือยๆ  แตย่งัคงเน้นถึงการแสดงออกของความสมบูรณ์ของรา่งกายแตล่ะดา้นอยา่งชดัเจน  ส าหรับการ
ทดสอบความส าบูรณ์ของรา่งกายท่ีฝ่ายวิทยาศาสตร์การกฬีาด าเนินการในปัจจุบนัมตีารางตอ่ไปน้ี  
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ตารางการด าเนินการทดสอบความสมบูรณ์ทางกาย 
 
 

รายการ วิธีการ ผู้ตรวจ 

1. ตรวจสุขภาพ โรคต่างๆ 
ชีพจร ความดนัโลหิต  อุณหภูม ิ
อตัราการหายใจ 
ทนัตกรรม 

แพทย์ 
พยาบาล 
 
ทนัตแพทย์ 

2. ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ขนาดรูปร่าง 
   -  น ้ าหนัก   สว่นสูง 
- ปริมาณไขมนัในรา่งกาย 

ความแข็งแรง 
- กลา้มเน้ือมอื 
- กลา้มเน้ือขา 

ปฏกิิริยาตอบสนอง 
- ระหวา่งตากบัมอื 
- ระหวา่งตากบัเทา้ 

การทรงตัว 

ความอ่อนตัว 
- นั่งงอตวั 

ความคล่องแคล่วว่องไว 
- วิง่เกบ็ของ 
- กา้วเตน้ 20 วนิาที 

สมรรถภาพการใช้ออกซิเจน 
- โดยขา 
- โดยแขน 

สมรรถภาพการไม่ใช้ออกซิเจน 
- โดยขา 
-      โดยแขน 

นักวทิยาศาสตร์การกฬีา 
นักพลศึกษา 
นักสรีรวทิยาการออกก  าลงักาย 

3. ปฏบัิติการชีวเคมี ฮีมาโตคริต,ฮีโมโกบิน,หมูเ่ลือด, 
เมด็เลือดแดง,เมด็เลือดขาว ฯลฯ 

เทคนิคการแพทย์ 
นักวทิยาศาสตร์การแพทย์ 
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การทดสอบความสมบูรณ์ทางกายจะแสดงถึงสภาวะของร่างกายในแต่ละด้านดังนี้  
 

1. การตรวจสุขภาพ  เป็นการตรวจเพื่อทราบถึงความปกติของรา่งกาย  การปราศจากโรคภยัไขเ้จ็บหรือ 
     สาเหตุตา่งๆ  ท่ีอาจมผีลตอ่การออกก  าลงักาย  หรือเลน่กฬีา 
2. การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

           2.1  ขนาดรูปรา่ง  เป็นการวดัขนาดของรา่งกาย  และสว่นประกอบของรา่ยกายวา่มกีารเหมาะสมตอ่
การเลน่กฬีาประเภทนั้นๆ   หรือไม ่
           2.2  ความแข็งแรงของกลา้มเน้ือ   เป็นการวดัความสมารถของกลา้มเน้ือในการหดตัวออกแรงตา้น
น ้ าหนักอยา่งเต็มท่ีเพียงคร้ังเดียว  โดยไมจ่ ากดัเวลา 
 2.3  ปฏิกริิยาตอบสนอง   เป็นการทดสอบการท างานรว่มกนัของระบบประสาทกบักลา้มเน้ือ  ในการ
ตอบสนองส่ิงเร้าท่ีมากระตุน้ไดเ้ร็วเพียงใด 
    2.4  การทรงตวั  เป็นการทดสอบความสามารถของรา่งกาย  ในการถา่ยน ้ าหนักตวัโดยการเกร็ง
กลา้มเน้ือหรือการโยกตวั  เพื่อให้รา่ยการเกดิความสมดุลมากข้ึน 
    2.5  ความออ่นตวั  เป็นการทดสอบเพื่อแสดงถึงความยืดหยุน่ของเอ็นยึดขอ้  เอ็นกลา้มเน้ือ  ตลอดจน
มมุการเคล่ือนไหววา่มีมากน้อยเพียงได 
    2.6.  ความคลอ่งแคลว่วอ่งไว   เป็นความทดสอบถึงความเร็วในการเปล่ียนทิศทางการเคล่ือนไหวของ
รา่งกายอยา่งมเีป้าหมาย 
    2.7  สมรรถภาพในการใชอ้อกซิเจน  เป็นการทดสอบถึงความอดทนของระบบไหลเวยีนเลือดในการ
น าออกซิเจนไปเล้ียงสว่นตา่งๆ  ของรา่งกายไดม้ากน้อยเพียงไร  ถา้สมารถน าออกซิเจนไปใชไ้ดม้ากจะบอ่งบอก
ถึงรา่งกายวา่มคีวามอดทนสูง  ไมเ่หน่ือยงา่ย 
     2.8  สมรรถภาพในการไมใ่ชอ้อกซิเจน  เป็นการทดสอบถึงความสามารถระบบพลงังานท่ีสะสมใน
กลา้มเน้ือในการท างานอยา่งรวดเร็ว  และแรงตอ่เน่ืองในเวลาจ ากดัให้ไดง้านมากท่ีสุด 
 3. ปฏิบติัการชีวเคม ี   เป็นการตรวจวเิคราะห์การท างานของรา่งกาย  โดยการใชเ้ลือดหรือปัสสาวะ  วา่มี
ผลตอ่การด าเนินชีวติ  การออกก  าลงัหายหรือเลน่กฬีาหรือไม ่
 

ขั้นตอนการทดสอบความสมบูรณ์ทางกาย 
 

 การทดสอบความสมบูรณ์ทางกายแตล่ะคร้ัง  จะตอ้งมลี าดบัขั้นตอนท่ีเหมาะสม  โดยจะตอ้งมกีาร
ก  าหนดเวลานัดหมาย  จ านวนนักกฬีาท่ีเขา้รับการทดสอบ  การเตรียมรา่งกาย  อุปกรณ์เคร่ืองแตง่กายของ
นักกฬีา  การเตรียมความพร้อมของบุคลากร  เคร่ืองมอื  อุปกรณ์  สถานท่ีและส่ิงแวดลอ้มท่ีดี  ในดา้นการตรวจ
สุขภาพของนักกฬีา  จะเป็นการตรวจความปกติของรา่งกายวา่มผีลตอ่การออกก  าลงักายหรือเลน่กฬีหรือไมถ่า้
นักกฬีาท่ีเขา้รับการทดสอบคนใดมคีวามผิดปกติ  อาจให้เขา้รับการรักษาฟ้ืนฟู  และนัดเขา้รับการทดสอบใหม ่ 
แตถ่า้รา่งกายปกติดีกจ็ะเขา้สู ่ขั้นตอนตอ่ไป 
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 การทดสอบสมรรถภาพทางกายแตล่ะรายการ  จะตอ้งพยายามให้นักกฬีาแสดงออกถึงความสมารถของ
รา่งกายให้มากท่ีสุด  ซ่ึงการทดสอบบางรายการ  นักกฬีาจะตอ้งท ารา่งกายและจิตในให้สงบ  บางรายการ
ตอ้งการเสียงเชียร์ให้ก  าลงัใจ  กค็วรจดัสภาพส่ิงแวดลอ้มให้เหมาะสม  บางรายการนักกฬีาจะตอ้งเตรียมตวัให้
พร้อมกอ่นการทดสอบกค็วรให้นักกฬีาอบอุน่รา่งกาย  (Warm  up)  ยืดเหยียดกลา้มเน้ือ  (Stretching)  กอ่นเป็น
ตน้  และท่ีส าคญัล าดบัของการทดสอบสมมรรถภาพทางกายแตล่ะดา้น  จะตอ้งมคีวามสอดคลอ้ง    หรือเป็น
อุปสรรคตอ่การแสดงออกสมรรถภาพทางกายแตล่ะดา้นน้อยท่ีสุดส าหรับนักกฬีา  สว่นการปฏิบติัการชีวเคม ี 
ควรตรวจกอ่นท่ีจะท าการทดสอบใสมรรถภาพการใชอ้อกซิเจน  และสมรรถภาพการไมใ่ชอ้อกซิเจน  เพราะ
การทดสอบดงักลา่วตอ้งใชร้ะยะเวลาและพลงังานมาก  อาจท าให้คา่ทางชีวเคมเีปล่ียนแปลงได้ 

 

ข้อปฏบัิติของผู้ เข้าร่วมการทดสอบ 
วันก่อนการทดสอบ 
 -  ไมต่อ้งเปล่ียนแปลงอาหารประจ าวนัผิดไปจากเดิมมาก 
 -  งดการออกก  าลงักายอยา่งหนัก  อยา่งน้อย  24  ช ัว่โมง 
 -  งดกนิยาท่ีมฤีทธ์ิอยูน่าน 
 -  พกัผอ่นให้เพียงพอ  นอนหลบัอยา่งน้อย  8  ช ัว่โมง 
วันทีม่าทดสอบ 
 -  ควรรับประทานอาหารหนักกอ่นอยา่งน้อย  2-3  ช ัว่โมง 
 -  ห้ามกนิยาหรือส่ิงกระตุน้  เชน่  กาแฟ  ชา บุหร่ี  ฯลฯ 
 -  เตรียมเคร่ืองแตง่กายให้พร้อม 
ในระหว่างการทดสอบ 
 -  ถา้รู้ตวัวา่ไมส่บาย  หรือส่ิงหน่ึงส่ิงใดมากระทบกระเทือนตอ่การทดสอบให้แจง้เจา้หน้าท่ี 
 -  อยา่สง่เสียงดงั  หรือหยอกลอ้กนั 
 -  ตั้งใจรับการทดสอบอยา่งเมความสามารถ 
 

การเลือกแบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
 

 การทดสอบสมรรถภาพทางกายนักกฬีา  จ าเป็นตอ้งใชส้มรรถภาพทางกายดา้นตา่งๆ  เป็นพิเศษมากกวา่
ประชาชนทัว่ไป  แตอ่ยา่งไรกต็าม  นักกฬีาแตล่ะประเภทไมจ่ าเป็นตอ้งทดสอบสมรรถภาพทางกายทั้งหมดทุก
รายการ  ควรเป็นการทดสอบท่ีตรงกบัทกัษะกฬีานั้นๆ  เพราะกฬีาแตล่ะประเภททั้งกลุม่ท่ีตอ้งใชส้มรรถภาพ
ทางกายหลายๆ  ดา้นประสมประสานกนั  บางประเภทกฬีาไมจ่ าเป็นตอ้งใชส้มรรถภาพทางกายหลายดา้น  
ดงันั้นการเลือกแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักกฬีา  จะตอ้งค านึงถึงส่ิงตา่งๆ  ตอ่ไปน้ี 
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1. ตอ้งเป็นแบบทดสอบท่ีมีมาตรฐาน 
-  มคีวามเป็นปรนัย  (Objectilvilty) 
-  มคีวามเชื่อม ัน่ (Reliability) 
-  มคีวามเท่ียงตรง  (Validity) 

2. มเีทคนิคการทดสอบท่ีเป็นมาตรฐาน  (Technical  Standaed) 
3. มคีวามเหมาะสมกบัสถานท่ี  สภาพแวดลอ้ม  และอุปกรณ์ทดสอบ 
4. อุปกรณ์  วธีิการ  การแสดงคา่มคีวามชดัเจน 
5. มคีวามสอดคล้องกบัทักษะ  และลกัษณะการเลน่จริง  
6. แสดงถึงสมรรถภาพทางกายดา้นท่ีจ าเป็นตอ้งใชแ้ตล่ะประเภทกฬีา  
7. ระยะเวลาของการเลน่หรือการแขง่ขนัจริง 
8. ระบบพลงังานของรา่ยกายท่ีใช  ้

 

จากหลกัในการเลือกแบบทดสอบสมมรรถภาพทางกาย       ฝ่ายวทิยาศาสตร์การกฬีาไดจ้ัดแบบทดสอบ 
สมรรถภาพทางกายแตล่ะดา้น  เพื่อให้เหมาะสมกบัประเภทกฬีาดงัตารางแสดงรายการทดสอบสมรรถภาพทาง
กายนักกฬีาประเภทตา่งๆ 
 

แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายอย่างง่ายของการกีฬาแห่งประเทศไทย 

( Sports Authority of Thailand Simplified Physical Fitness Test  , SATST) 
 

 แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย น้ีไดพ้ิจารณาจากแบบทดสอบท่ีมกีารใชท้ดสอบกบับุคคลทัว่ไป ทั้ง
ในและตา่งประเทศโดยค านึงถึงความมมีาตรฐานของแบบทดสอบ ความเหมาะสมกบัคนไทย ความประหยดั
และความปลอดภยัของผูเ้ขา้รับการทดสอบแบบทดสอบท่ีด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูและจดัท าเกณฑ์คร้ังน้ี จะ
แยกเป็นแบบทดสอบส าหรรับวยัท างาน และแบบทดสอบส าหรรับวยัสูงอายุ ซ่ึงแบบทดสอบบางรายการสามารถ
ใชด้ว้ยกนัไดบ้างรายอาจจะหนักและยากเกนิไปส าหรับคนสูงอายุ แตจ่ะมแีบบทดสอบทดแทนท่ีเหมาะสมกบั
อายุและความปลอดภยัมากข้ึน ซ่ึงจะประกอบดว้ยแบบทดสอบท่ีจะชี้วดัดา้น 
 

1. ขนาดของร่างกาย 
 มุง่เน้นถึงการวดัขนาดของรา่กาย การมนี ้ าหนักตวัท่ีสัมพนัธ์กบัสว่นสูง สัดสว่นระหวา่งเอวกบัสะโพก 
มคีวามเหมาะสมมากน้อยเพียงไร โดยมวีธีิการทดสอบ 2 วธีิ 
  1.1  ดัชนีความหนาร่างกาย (BMI : body mass index)  

ดชันีความหนารา่งกาย (BMI) เป็นคา่ท่ีใชป้ระเมนิขนาดรา่งกายท่ีไดจ้ากการพิจารณา น ้ าหนักตวัท่ี
สัมพนัธ์กบัสว่นสูงของแตล่ะคน สามารถน าไปใชเ้ป็นตวัชี้วดัถึงสว่นประกอบของรา่งกายและความเส่ียง
อนัตรายตอ่สุขภาพ ในคนท่ีมคีา่ BMI มากหรือน้อยเกนิไป เชน่ คนท่ีมคีา่ BMI ระหวา่ง 25.0-29.9 กก./ม2 
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แสดงวา่น ้ าหนักเกนิ เร่ิมอว้นและเร่ิมมคีวามเส่ียงท่ีจะเกดิโรคอ่ืนๆ จากภาวะโรคอว้น แตอ่ยา่งไรกต็าม
สาเหตุของการเกดิโรคตา่งๆ เชน่ โรคหัวใจ โรคความดนัเลือดสูง โรคมะเร็ง บางชนิด โรคถุงน ้ าดี และ
โรคเบาหวาน สว่นใหญจ่ะเกดิจากคนท่ีมคีา่ BMI มากกวา่ 30.0 กก./ม2  

สัดสว่นรอบเอวตอ่รอบสะโพก (WHR) หาไดจ้ากการน าระยะรอบเอวหารดว้ยระยะรอบสะโพก 
นอกจากจะใชว้ดัถึงสัดสว่นรูปรา่งท่ีพอเหมาะหรือไมแ่ลว้ ยงัสามารถใชเ้ป็นตวัชี้วดัความเส่ียงตอ่การเป็นโรค
หลอดเลือดหัวใจ ความดนัเลือดสูง หัวใจลม้เหลว โรคเบาหวาน โรคมะเร็งบางชนิด ขอ้อกัเสบ และไขมนัใน
เลือดสูง ในคนท่ีมรีะยะรอบเอวมคีา่เทา่กบัหรือมากกวา่ระยะรอบสะโพก ซ่ึงการมคีา่  WHR มาก(ชายจะมคีา่ 
WHR มากกวา่ 1.0 สว่นหญิงมคีา่มากกวา่ 0.85) แสดงวา่มคีวามสะสมไขมนับริเวณทอ้งและรอบเอวมาก ซ่ึงถือ
วา่มอีตัราเส่ียงตอ่การเกดิโรค ถา้คา่ WHR มนี้อยกวา่มาตรฐานอาจจะมไีขมนัสะสมบริเวณสะโพก กน้ ตน้ขา
มากเกนิไป แตไ่มเ่ส่ียงตอ่การเป็นโรคตา่ง ๆ เชน่การมไีขมนัมากบริเวณเอวและทอ้ง แตก่ารมไีขมนัสะสม
บริเวณสะโพกมากเกนิไป อาจสง่ผลตอ่สัดสว่นรูปรา่งท่ีไมพ่ึงประสงค์โดยเฉพาะเพศหญิง  

โดยปกติคนทัว่ไป ถา้มคีา่ BMI มาก มกัจะมคีา่ WHR มากดว้ย อาจจะยกเวน้ในกรณีนักกฬีาท่ีมขีนาด
รูปรา่งเฉพาะกฬีาหรือเด็กท่ีก  าลงัเจริญเติบโต 
 

2. ความอ่อนตัวยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ  
มุง่เน้นถึงการยืดหยุน่ของกลา้มเน้ือ เอ็นยึดขอ้ เอ็นกลา้มเน้ือ ตลอดจนมมุการเคล่ือนไหวของขอ้ตอ่ของ
รา่งกาย มวีธีิการทดสอบ 2 วธีิ 
 

2.1 แตะมือด้านหลัง (Shoulder girdlg flexibility test) 
 การแตะมอืดา้นหลงัเป็นการวดัความยืดหยุน่ของเอ็นยึดขอ้ เอ็นกลา้มเน้ือและกลุม่กลา้มเน้ือบริเวณ
หัวไหลเ่ป็นหลกั รวมถึงกลา้มเน้ือบริเวณหน้าอก ตน้แขนดว้ย ซ่ึงถือวา่เป็นการทดสอบความออ่นตวับริเวณชว่ง
บนของรา่งกาย ขณะท่ีท าการทดสอบ ไหลแ่ละแขนทั้งสองขา้งจะตอ้งมกีารยืดเหยียดอยา่งเต็มความสามารถ 
เพื่อให้มอืทั้งสองขา้งแตะหรือซอ้นทบักนัให้มากท่ีสุด การประเมนิทัว่ไป ถา้สามารถเอามอืทั้งสองขา้งแตะทบั
กนัดา้นหลงัไดม้าก แสดงวา่มคีวามยืดหยุน่บริเวณชว่งบนของรา่งกายดี แตถ่า้มอืทั้งสองขา้งแตะกนัไมไ่ดแ้ละ
หา่งกนัมากอาจมสีาเหตุบางประการ เชน่การเส่ือมของขอ้บริเวณไหลเ่มือ่เขา้สูว่ยัสูงอายุ การบาดเจ็บจากอดีต
หรือในปัจจุบนั หรือในชีวติประจ าวนัมกีารท างานท่ีไมม่ลีกัษณะของการยืดเหยียดขอ้ไหลอ่ยา่งเต็มท่ี จึงท าให้
การยืดเหยียดของกลุม่กลา้มเน้ือบริเวณไหลอ่ก แขนยงัไมดี่พอ สว่นใหญม่อืขา้งท่ีถนัดมกัน ามอืแตะดา้นหลงัได้
ดีกวา่อีกขา้งขณะท่ีมอืขา้งถนัดอยูข่า้งบน โดยสรุปแลว้ปัจจยัท่ีมผีลตอ่การทดสอบแตะมอืกนัดา้นหลงั เพื่อ
ทดสอบความยืดหยุน่ของเอ็นยืดขอ้ เอ็นยืดกลา้มเน้ือบริเวณไหล ่ ไดแ้ก ่ อายุ เพศ ความถนัดของแตล่ะคน 
ลกัษณะการท างานหรือการใชง้านบอ่ยๆ และอาการบาดเจ็บทั้งจากอดีตและปัจจุบนั 
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 2.2 นั่งงอตัว (Sit and reach test)การนั่งงอตัว  
 เป็นการวดัความยืดหยุน่ของกลุม่กลา้มเน้ือบริเวณตน้ขาดา้นหลงัและหลงัสว่นลา่ง บางคร้ังใชเ้ป็น
ตวัชี้วดัตวัของคนท่ีมอีาการปวดหลงัไดร้ะดบัหน่ึง การทดสอบน้ีจะสามารถท าไดดี้ในชว่งอายุ 20 -30 ปี จากนั้น
ความยืดหยุน่ออ่นตวัจะลดลงเร่ือยๆ ตามวยัท่ีสูงข้ึน เพราะเกดิจากการเปล่ียนแปลงความยืดหยุน่ของเน้ือเย่ือ น ้ า
ไขขอ้ และระดบักจิกรรมการเคล่ือนไหวของรา่งกายท่ีลดน้อยลง โดยทัว่ไปแลว้เพศหญิงจะมคีวามยืดหยุน่ออ่น
ตวัดีกวา่เพศชาย เพราะวา่โครงสร้างเชิงกรานละฮอร์โมนของเพศหญิงนั้นสง่ผลให้เน้ือเย่ือเกีย่วพนัมคีวาม
ยืดหยุน่ดีกวา่เพศชาย ส าหรรับความส าคญัของความยืดหยุน่ออ่นตวัตอ่การด าเนินชีวิตประจ าวนั พบวา่คนท่ีมี
ความออ่นตวัยืดหยุน่ของขอ้ตอ่และกลา้มเน้ือดี จะสง่ผลดีตอ่บุคลิกภาพ การเคล่ือนไหวของรา่งกาย มกัไมพ่บ
การปวดเมือ่ยตามรา่งกาย ซ่ึงกจิกรรมบริหารกายหรือการยืดเหยียดกลา้มเน้ือเป็นประจ า นอกจากท าให้รา่งกายมี
ความออ่นตวัดีข้ึนแลว้ ยงัเพิ่มประสิทธิภาพในการเคล่ือนไหว บรรเทาอาการปวดกลา้มเน้ือ ปวดประจ าเดือน 
ลดความตึงเครียดระบบประสาทกลา้มเน้ือ ลดอตัราการหายใจ และอาการความดนัเลือดสูงไดด้้วย  
 

3. ความแข็งแรงอดทนของกล้ามเนื้อ 
มุง่เน้นถึงการออกแรงท างานของกล้ามเน้ืออยา่งตอ่เน่ือง และรวดเร็วในระยะเวลาเวลาจ ากดัมีวธีิการทดสอบ  2  วธีิ 
 

        3.1 นอนยกตัว 1 นาท ี(1- Minute abdominal curls) 
        การนอนยกตวั 1 นาที เป็นการทดสอบท่ีมคีวามเท่ียงตรงสูง และใชช้ี้วดัสมรรถภาพความแข็งแรง
อดทนของกลา้มเน้ือหน้าทอ้ง ซ่ึงเป็นกลา้มเน้ือท่ีมคีวามส าคญัตอ่บุคลิกภาพท่ีดีและสุขภาพหลงัดว้ย โดยปกติ
ทัว่ไปการทดสอบความแข็งแรงอดทนของกลา้มเน้ือทอ้ง มวีธีิการตา่งๆ เชน่ sit-ups หรือ bent-knee-sit-ups เป็น
ตน้ ซ่ึงทา่ดงักลา่วขณะทดสอบกลา้มเน้ือตน้ขาและกลา้มเน้ือในการงอสะโพกจะตอ้งออกแรงมากกวา่กลา้มเน้ือ
ทอ้ง ดงันั้นการนอนยกตวั (abdominal curls) จึงเป็นการทดสอบความแข็งแรงอดทนของกลา้มเน้ือหน้าทอ้ง
โดยเฉพาะ และลดความเส่ียงอนัตรายท่ีอาจเกิดจากการทดสอบไดเ้ป็นอยา่งดี 
        
       3.2  การดันพืน้ 1 นาท ี( 1- Minute push – ups) 
       การดนัพื้น 1 นาที เป็นการทดสอบความแข็งแรงอดทนของกลา้มเน้ือชว่งบนของร่างกาย ทา่การ
ทดสอบในเพศชาย แขน หน้าอก ไหล ่ จะรับน ้ าหนักมากกวา่เพศหญิง ท่ีประยุกต์ทา่ดนัพื้น (modified push-ups)  
เพื่อลดน ้ าหนักตวัลง โดยการใชเ้ขา่แตะพื้นขณะทดสอบ แทนการใชป้ลายเทา้แตะพื้น 
 

 โดยปกติความแข็งแรงอดทนของกลา้มเน้ือของเพศชายจะมีมากกวา่เพศหญิง เน่ืองมาจากขนาดรูปรา่ง 
สว่นประกอบของรา่งกายโดยเฉพาะกลา้มเน้ือ การตอบสนองดา้นสรีรรา่งกายท่ีมตีอ่การฝึกโดยชว่งอายุ 20 -30 
ปี จะมคีวามแข็งแรงอดทนของกลา้มเน้ือมากท่ีสุด แลว้จะลดลงเร่ือยๆ เมือ่เขา้สูว่ยัสูงอายุมากข้ึน 
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4. ความอดทนของระบบหายใจและไหลเวียนเลือด  
มุง่เน้นถึงความอดทนของระบบหายใจและไหลเวยีนเลือกจากผลการท างานท่ีมากกวา่ปกติของ  

รา่งกายอยา่งตอ่เน่ืองนานๆ มวีธีิการทดสอบดงัน้ี  
 

       4.1 ก้าวขึ้น-ลง 3 นาท ี(3 – Minute step test) 
       การกา้วข้ึน-ลง 3 นาที แลว้จบัชีพจรหลงัการทดสอบ เป็นการทดสอบความอดทนของระบบหายใจ
และไหลเวยีนเลือด หรืออาจเรียกวา่การทดสอบระบบการท างานของรา่งกายแบบแอโรบิก โดยใชอ้ตัราการเตน้
ของชีพจรหลงัการทดสอบเป็นตวัชี้วดั ซ่ึงมคีวามสัมพนัธ์โดยตรงกบัความหนักของการออกก  าลงักาย อตัราการ
เตน้ของชีพจรและสมรรถภาพการใชอ้อกซิเจน คนท่ีมกีารออกก  าลงักายเป็นประจ าสม า่เสมออยา่งถูกตอ้ง
เหมาะสม จะมอีตัราการเตน้ของชีพจรทั้งขณะพกั และขณะออกก  าลงักายชา้กวา่คนท่ีไมเ่คยออกก  าลงักาย 
(unfit) และอตัราการเตน้ของชีพจรหลงัการออกก  าลงักายคืนสูส่ภาวะปกติไดดี้กวา่คนท่ีไมเ่คยออกก  าลงักาย 
หรือออกก  าลงักายแตม่คีวามบอ่ย ความหนัก ความนานไมเ่พียงพอ โดยปกติทัว่ไปเพศชายจะมสีมรรถภาพดา้น
น้ีดีกวา่เพศหญิง และเมือ่อายุเขา้สูว่ยัสูงอายุมากข้ึนสมรรถภาพดา้นน้ีจะคอ่ยๆ ลดลงเร่ือยๆ ทั้งชายและหญิง  
 

งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกบัการศึกษาค้นควา้ผู ้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นควา้ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยว ข้องกบัการ  
ทดสอบสมรรถภาพทางกายทั้งในตา่งประเทศและในประเทศไทย ปรากฏดงัน้ี 
 

ในต่างประเทศ 
 

Penny (1971 : 3937-A) ไดท้ าศึกษาเร่ือง ผลของการฝึกวิง่ความตา้นทานแบบไอโซเมตริก ท่ีมตีอ่
ความเร็ว ความแข็งแรง ความอดทนและความคลอ่งแคลว่วอ่งไว กระท ากลุม่ตวัอยา่งท่ีเป็นนักศึกษา
ระดบัอุดมศึกษาท่ีเรียนในโปรแกรมพลศึกษา จ านวน 120 คน โดยแบง่ออกเป็น 4 กลุม่ ๆ ละ 30 คน โดยมกีลุม่
ทดลอง 3 กลุม่ และกลุม่ควบคมุ 1 กลุม่ โดยกลุม่ตวัอยา่งไดม้าโดยการสุม่แบบงา่ย (Simple random sampling ) 
ซ่ึงท าการฝึกดงัน้ี กลุม่ท่ี 1 ฝึกวิง่แบบตา้นทานกบัการออกก  าลงักายแบบไอโซเมตริก กลุม่ท่ี 2 ฝึกวิง่แบบ
ตา้นทานกบัการออกก  าลงัขาแบบไอโซโทนิค กลุม่ท่ี 3 ฝึกวิง่แบบตา้นทานการวิง่ดว้ยความเร็วคงท่ีซ ้า ๆ กนั 
กลุม่ท่ี 4  เป็นกลุม่ควบคมุฝึกเฉพาะการวิง่แบบตา้นทานกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุฝึกติดตอ่กนัเป็นเวลา 6  
สัปดาห์ สัปดาห์ละ4วนั ๆ ละ 50 นาที ท าการทดสอบเกีย่วกบัความเร็ว ความแข็งแรง ก  าลงัของกลา้มเน้ือ ความ
อดทนและความคลอ่งแคลว่วอ่งไว ท าการทดสอบเป็น 3 ระยะ คือเมือ่ส้ินสัปดาห์ท่ี 2,  4 และ 6  
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ผลการศึกษาพบวา่   
1)  วธีิการฝึกทั้ง 3 วธีิ ตา่งกเ็พิ่มความเร็ว ความแข็งแรงของขา ก  าลงัของกลา้มเน้ือ ความอดทนและ

ความคลอ่งแคลว่วอ่งไวอยา่งมนีัยส าคญัทางสถิติ   
2)   ตลอดระยะเวลา 6 สัปดาห์ โปรแกรมการฝึกท าให้มกีารพฒันาการของความเร็ว ความแข็งแรงของ

ขา ก  าลงัของกลา้มเน้ือ ความอดทนและความคลอ่งแคลว่วอ่งไวดีข้ึน 
 

Leach (1973 : 90 ) ไดว้จิยัเร่ืองผลของการฝึกยกน ้ าหนัก 8 สัปดาห์ตอ่ความแข็งแรงของขา และการวิง่เร็ว
โดยกลุม่ตวัอยา่ง เป็นเด็กชายในโรงเรียนมธัยม (middle school) โดยใชน้ักเรียนจ านวน 50 คนอายุระหวา่ง 11-15 ปี 
แบง่เป็น 2 กลุม่ เทา่ๆ กนั กลุม่ท่ี 1 กลุม่ทดลองให้ฝึกยกน ้ าหนักโดยเน้นการฝึกความแข็งแรงของขา กลุม่ท่ี 2 
กลุม่ควบคมุให้เลน่พลศึกษาในช ั้นเรียนความแข็งแรงของขาวดัดว้ย (leg dynamometer) และความเร็ววดัดว้ย
การวิง่เร็วระยะทาง 50 หลา ผลปรากฎวา่ การฝึกยกน ้ าหนัก 8 สัปดาห์ ให้ความแข็งแรงของขาเพิ่มข้ึน แตไ่มม่ี
ผลตอ่การวิง่ท่ีนัยส าคญั 0.05 (P = 0.05) หมายความวา่ การฝึกหาความแข็งแรงของขาโดยการยกน ้ าหนักไมท่ า
ให้ความเร็วในการวิง่ดีข้ึน 
 

ในประเทศ 
 

สุรศกัด์ิ  เกดิจนัทึก และคณะ (2543 : 3 - 4 )  ไดท้ าการศึกษา   เร่ืองเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกาย
ประชาชนไทย กลุม่ตวัอยา่งเป็นประชาชนไทย ชายและหญิง จ านวน 5,511 คน เป็นชาย 2,685 คน หญิง 2,826 
คน อายุระหวา่ง17 – 72 ปี ท่ีมสุีขภาพดี จาก 10 เขตภาค เขตภาคละ 2 จงัหวดั รวม 20 จงัหวดั เคร่ืองมอืท่ีใชเ้กบ็
รวบรวมขอ้มลูประกอบดว้ยแบบสอบถามสถานภาพทัว่ไป แบบทดสอบความสมบูรณ์ทางกาย และแบบสอบถาม
ความคิดเห็นและความตอ้งการหลงัการทดสอบประเมนิผลน าขอ้มลูท่ีไดม้าวเิคราะห์คา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย คา่สว่น
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และจดัท าเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกาย 

 

ผลการศึกษาวจิยั  
 1. ดา้นสถานภาพทัว่ไป พบวา่กลุม่ตวัอยา่งมอีาชีพรับราชการ หรือพนักงานรัฐวสิาหกจิมากท่ีสุด สว่น
ใหญไ่มไ่ดใ้ชแ้รงงานมากในแตล่ะวนั มกีารออกก  าลงักายหรือเลน่กฬีาน้อยกวา่ 3 วนั ตอ่สัปดาห์มากท่ีสุด และมี
กจิกรรมการวิง่หรือเดินมากท่ีสุด 
 2. ดา้นความสมบูรณ์ทางกาย 
 2.1 สุขภาพทัว่ไป พบวา่กลุม่ตวัอยา่งมชีีพจรขณะพกัใกลเ้คียงกนัทุกชว่งอายุ และอยูใ่นระดบัปกติ
ทัว่ไป สว่นความดนัเลือด มคีา่ร้อยในชว่งอายุ 17-19 ปี และมคีา่มากข้ึนเร่ือยๆ เมือ่ชว่งอายุมากข้ึน แตย่งัอยูใ่น
ระดบัปกติทัว่ไป 
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 2.2  ขนาดรา่งกาย พบวา่กลุม่ตวัอยา่งมนี ้ าหนักตวัน้อยท่ีสุดชว่งอายุ 17-19 ปี เมือ่อายุมากข้ึน น ้ าหนัก
จะเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ แตจ่ะลดลงเล็กน้อยเมือ่ชว่งอายุ 60-72 ปี ดา้นสว่นสูงมคีา่มากท่ีสุดชว่งอายุ 17-19 ปี และลดลง
เร่ือยๆ เมือ่อายุมากข้ึน ดา้นปริมาณไขมนัในรา่งกายมคีา่น้อยท่ีสุดชว่งอายุ 17-19 ปี เพิ่มข้ึนเร่ือยๆ เมือ่อายุ
เพิ่มข้ึน และลดลงเล็กน้อยเมือ่ชว่งอายุ 60-72 ปี 
 2.3  สมรรถภาพทางกาย พบวา่ ความแข็งแรงของกลา้มเน้ือ มคีา่มากและใกลเ้คียงกนัในชว่งอายุ 17-19 ปี  
20-29 ปี , 30-39 ปี  จากนั้นจะลดลงเร่ือย ๆ เมือ่อายุมากข้ึน ดา้นความจุปอดมีคา่มากและใกลเ้คียงกนัในชว่งอายุ 
17-19 ปี และ 20-29 ปี จากนั้นจะลดลงเร่ือย ๆ  เมือ่อายุมากข้ึน ดา้นสมรรถภาพการใชอ้อกซิเจน มคีา่มากท่ีสุด
ในชว่งอายุ 17-19 ปี จากนั้นจะลดลงเร่ือยๆ เมือ่อายุมากข้ึน 
 3. ดา้นความคิดเห็นและความตอ้งการหลงัการทดสอบสมรรถภาพและประเมนิผล พบวา่กลุม่ตวัอยา่ง
พอใจกบักจิกรรมการทดสอบในระดบัมาก มคีวามรู้ในการออกก  าลงักายหรือเลน่กฬีาอยา่งเหมาะสมหลงัการ
ทดสอบในระดบัมากท่ีสุด ตอ้งการมกีจิกรรมการทดสอบอีกในระดบัมากท่ีสุดตอ้งการออกก  าลงักายหรือเลน่
กฬีาหลงัการทดสอบในระดบัมาก และตอ้งการให้มหีนว่ยงานรับผิดชอบดา้นการทดสอบหรือเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกายในระดบัมากท่ีสุด 
 

ฝ่ายวทิยาศาสตร์การกฬีา (2546 : 1 - 2 )  ไดท้ าการศึกษา  เร่ืองสมรรถภาพทางกายของประชาชนไทย 
โดยการทดสอบอยา่งงา่ย การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถภาพทางกายทัว่ไปของประชาชนไทย 
โดยการทดสอบอยา่งงา่ย สามารถปฏิบติัไดด้้วยตนเอง และเพื่อเป็นแนวทางเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย  กลุม่
ตวัอยา่งเป็นประชาชนไทย จ านวน 4,944 คน เป็นชาย 2,336 คน หญิง 2,608 คน อายุระหวา่ง 17-69 ปี ท่ีมี
สุขภาพดีจาก 20 จงัหวดัทัว่ประเทศ โดยสุม่แบบ Stratified two state sampling เคร่ืองมอืท่ีใชเ้กบ็รวบรวมขอ้มูล
ประกอบดว้ย แบบสอบถามสุขภาพทัว่ไปและแบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย น าขอ้มลูท่ีไดม้าวเิคราะห์คา่ร้อยละ  
คา่เฉล่ีย คา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคา่ความสัมพนัธ์ผลการทดสอบแตล่ะรายการท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.01  
 

ผลการศึกษาวจิยั พบวา่ 
 1. ดา้นสถานภาพทัว่ไป กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญไ่มม่โีรคประจ าตวั มอีาชีพรับราชการ หรือรัฐวสิาหกจิ
มากท่ีสุด สว่นใหญไ่มไ่ดใ้ชแ้รงงานมากในแตล่ะวนั มกีารออกก  าลงักายหรือเลน่กฬีา 3 วนัตอ่สัปดาห์มากท่ีสุด 
สว่นใหญใ่ชเ้วลาประมาณ 30-60 นาที ดา้นความคิดเห็น พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญคิ่ดวา่ตนเองมสีมรรถภาพ
ทางกายดี การออกก  าลงักายเป็นเร่ืองท่ีจ าเป็นส าหรับชีวติ เวลาท่ีใชใ้นการออกก  าลงักายควรอยูร่ะหวา่ง 30 - 60 
นาที, 3 - 5 วนัตอ่สัปดาห์ สว่นในดา้นการบาดเจ็บจากการออกก  าลงักายในรอบ 3 เดือน พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งสว่น
ใหญไ่มม่ภีาวะ-การบาดเจ็บหลงัการออกก  าลงักาย 
 2. ดา้นขนาดรา่งกายและสมรรถภาพทางกาย 
 2.1 ขนาดรา่งกาย ดา้นน ้ าหนักตวั คา่ BMI  ขนาดรอบเอว ขนาดรอบสะโพกและคา่ WHR มคีา่เฉล่ีย
นอ้ยในชว่ง 17-19 ปี จากนั้นคา่เฉล่ียจะเพิ่มมากข้ึนเร่ือย ๆ ตามชว่งอายุท่ีมากข้ึน 
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 2.2 สมรรถภาพทางกายดา้นความออ่นตวั มคีา่เฉล่ียมากท่ีสุดในชว่งอายุ 17-19 ปี สมรรถภาพดา้นความ
แข็งแรงอดทนของกลา้มเน้ือ สว่นใหญม่คีา่เฉล่ียมากท่ีสุดในชว่งอายุ 20-29 ปี จากนั้นคา่เฉล่ียจะลดลงเร่ือยๆ 
ตามชว่งอายุมมีากข้ึน สว่นสมรรถภาพดา้นความอดทนของระบบหายใจและไหลเวยีนเลือด เพศชายมคีา่เฉล่ีย
ชีพจรหลงัการทดสอบกา้วข้ึน-ลง ใกลเ้คียงกนัในแตล่ะชว่งอายุ สว่นเพศหญิงมแีนวโน้มของคา่เฉล่ียลดลงเร่ือย ๆ 
ตามชว่งอายุท่ีมากข้ึน 
 3. คา่ความสัมพนัธ์ผลการทดสอบแตล่ะรายการ 
 3.1 กลุม่ตวัอยา่งเพศชาย พบวา่ 
 -คา่ BMI มคีวามสัมพนัธ์ทางบวกกบัคา่ WHR อยา่งมนีัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยทั้งคา่ 
BMIและ WHR มคีวามสัมพนัธ์ทางบวกกบัชีพจรหลงัการทดสอบกา้วข้ึน-ลง มคีวามสัมพนัธ์ทางลบกบัการแตะ
มอืดา้นหลงั การนั่งงอตวั การนอนยกตวั และการดนัพื้น อยา่งมนีัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 -คา่การแตะมอืดา้นหลงัมคีวามสัมพนัธ์ทางบวกกบัการนั่งงอตวั การนอนยกตวัและการดนัพื้นอยา่ง
มนีัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 -การนั่งงอตวั มคีวามสัมพนัธ์ทางบวกกบัการนั่งงอตัว การนอนยกตวั และการดนัพื้นอยา่งมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 -การนอนยกตวั มคีวามสัมพนัธ์ทางลบกบัชีพจรหลงัการทดสอบกา้วข้ึน-ลง อยา่งมนีัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 
 3.2 กลุม่ตวัอยา่งเพศหญิง พบวา่ 
 -คา่  BMI  มคีวามสัมพนัธ์ทางบวกกบัคา่ WHR ชีพจรหลงัการกา้วข้ึน-ลง มคีวามสัมพนัธ์ทางลบ
กบัการแตะมอืดา้นหลงัอยา่งมนีัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 สว่นคา่ WHR มคีวามสัมพนัธ์ทางลบกบัการแตะ
มอืดา้นหลงั การดนัพื้น อยา่งมนีัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 -การแตะมอืดา้นหลงั มคีวามสัมพนัธ์ทางบวกกบัการนั่งงอตวั การนอนยกตวั   และการดนัพื้นอยา่ง 
มนีัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 -การนั่งงอตวั มคีวามสัมพนัธ์ทางบวกกบัการนั่งงอตัว การนอนยกตวัและการดนัพื้น อยา่งมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 -การนอนยกตวั มคีวามสัมพนัธ์ทางบวกกบัการดนัพื้น อยา่งมนีัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
  

โดยสรุปการมขีนาดรา่งกายตวัอว้นหนาจะเป็นผลให้สมรรถภาพทางกายลดต ่าลง หลงัชว่งอายุ 17-29 ปี 
สว่นใหญจ่ะมรูีปรา่งหนามากข้ึนและสมรรถภาพลดต ่าลงตามอายุท่ีมากข้ึน โดยเพศชายมสีมรรถภาพทางกาย
สว่นใหญดี่กวา่เพศหญิงยกเวน้สมรรถภาพดา้นความออ่นตัว 
 
 

 

 




