
 

ชื่องานวิจัย การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

ผู้วิจัย อาจารย์ทูรย์ มีกุดเวียน 
สังกัดโปรแกรมวิชา โปรแกรมวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
ปีท่ีท าการวิจัยเรียบร้อย 2558 
 

บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ปี
การศึกษา 2557 ชั้นปีที่ 1- 4 เพศชาย 238 คน เพศหญิง 81 คน รวมทั้งหมด 319 เครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย 6 ด้าน  คือ 1) ดัชนีมวลกาย 2) ปริมาณ
ไขมันในร่างกาย 3) แรงบีบมือ 4) แรงเหยียดขา 5) ความอ่อนตัว และ 6) ความจุปอด การวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป เพ่ือหาค่าเฉลี่ยร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ( X) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายของการกีฬาแห่งประเทศไทย 
แยกตามเพศ และชั้นปี 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. ดัชนีมวลกาย นักศึกษาทั้งเพศชาย และเพศหญิง ชั้นปีที่ 1 -4 มีเกณฑ์อยู่ในระดับปาน

กลาง  
2. ปริมาณไขมันในร่างกาย นักศึกษาเพศชาย ชั้นปีที่ 1,2 และ 4 มีเกณฑ์อยู่ในระดับปาน

กลาง ส่วนชั้นปีที่ 3 มีเกณฑ์อยู่ในระดับต่ ามาก นักศึกษาเพศหญิง ชั้นปีที่ 2 และ 4 มีเกณฑ์อยู่ใน
ระดับปานกลาง ส่วนชั้นปีที่ 1 และ 3 มีเกณฑ์อยู่ในระดับต่ ามาก 

3. แรงบีบมือ นักศึกษาเพศชาย ชั้นปีที่ 1,2 และ 4 มีเกณฑ์อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนชั้น
ปีที่ 3 มีเกณฑ์อยู่ในระดับต่ ามาก นักศึกษาเพศหญิง ชั้นปีที่ 1,2 และ 3 มีเกณฑ์อยู่ในระดับปานกลาง 
ส่วนชั้นปีที่ 4 มีเกณฑ์อยู่ในระดับปานกลางและระดับดี 

4. แรงเหยียดขา นักศึกษาเพศชาย ชั้นปีที่ 1- 4 มีเกณฑ์อยู่ในระดับปานกลาง นักศึกษา
เพศหญิง ชั้นปีที่ 1- 4 มีเกณฑ์อยู่ในระดับดีมาก 

5. ความอ่อนตัว นักศึกษาเพศชาย ชั้นปีที่ 1- 4 มีเกณฑ์อยู่ในระดับปานกลาง นักศึกษา
เพศหญิง ชั้นปีที่ 1 มีเกณฑ์อยู่ในระดับดี ชั้นปีที่ 2-4 มีเกณฑ์อยู่ในระดับปานกลาง  

6. ความจุปอด นักศึกษาทั้งเพศชาย และเพศหญิง ชั้นปีที่ 1- 4 มีเกณฑ์อยู่ในระดับปาน
กลาง  
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Abstract 
The objective of this study was to investigate physical fitness of Physical 

Education students in the academic year 2014. The data were collected from 319 
students (238 males and 81 females) using Physical Fitness Test. The test examined 
six categories of physical fitness: 1) Body Mass Index (BMI); 2) total body fats; 3) grip 
strength; 4) leg strength; 5) flexibility; and 6) Vital capacity. Data were analyzed using 

computer software for means ( ) and standard deviations (S.D.), and compared the 
results against the Sports Authority of Thailand Physical Fitness standards, by gender 
and study year. 
 

Results 
1. BMI of both male and female students, from year 1 – 4, was at the 

moderate level. 
2. The body fat levels of male students in year 1, 2, and 4 were moderate, 

while that of year 3 male students was very low. The body fat of female students in 
year 2 and 4 was at the moderate level, and year 1 and 3 at the very low level. 

3. Male students in year 1, 2, and 4 had their grip strength at the moderate 
level, and those in year 3 in the very low level. Female students in year 1, 2, and 3 
had their grip strength at the moderate level, while year 4 was at the moderate and 
high levels. 

4. Leg strength of both male and female students, from year 1 – 4 was at 
the very high level. 

5. Male students of all years had their flexibility at the moderate level. 
However, while the first year female students obtained their flexibility test at the 
high level, year 2-4 students’ flexibility was at the moderate level. 

6. The Vital capacity of both male and female students of all years was at 
the moderate level. 
 


