
บทที่ 3 
สมรรถภาพทางกาย 
(Physical  Fitness ) 

 
สมรรถภาพทางกายเป็นส่ิงส าคญัอยา่งหน่ึงในการด ารงชีวิตมนุษย ์ สังคม  หรือ  ประเทศ

จะเจริญก้าวหน้าไดก้็ต่อเม่ือสมาชิกของสังคมหรือประชาชนของประเทศมีสมรรถภาพทางกายดี  
สมรรถภาพทางกายเป็นฐานเบ้ืองตน้ในการท่ีจะท าให้มนุษยป์ระกอบภารกิจในชีวิตประจ าวนัได้
ส าเร็จเป็นอยา่งดีและมีประสิทธิภาพ   ปัจจยัหน่ึงในการ ด ารงชีวิตของมนุษยคื์อสุขภาพและความ
แข็งแรงของอวยัวะต่างๆของร่างกายซ่ึง เป็นมาตรฐานเบ้ืองตน้ของการประกอบกิจกรรมต่างๆ  ใน
ชีวิตประจ าวนัผูท่ี้มีความเจริญเติบโตสมส่วนและมีพฒันาการทางด้านร่างกายดีแล้ว บุคคลผูน้ี้
จะตอ้งกลายเป็นผูท่ี้มีสมรรถภาพทางดา้นร่างกายดีดว้ย ค าวา่สมรรถภาพทางกายนั้น เพิ่งใชก้นัใน
ระยะไม่ก่ีปีมาน้ีเอง ในระยะแรกๆมกัจะ เรียกวา่ สมรรถภาพทางกลไก(Motor Fitness)  

 

ความหมายของสมรรถภาพทางกาย 

ค าวา่ “สมรรถภาพทางกาย” นั้นไดมี้ผูใ้ห้ความหมายไวม้ากมายแตกต่างกนัไปข้ึนอยูก่บัวา่
ยคุนั้นมีความตอ้งการสมรรถภาพทางกายเพื่อวตัถุประสงคอ์ยา่งไร ซ่ึงพอสรุปได ้ดงัน้ี   

Safrit (1986: 212) กล่าวไว้ว่า สมรรถภาพทางกายจะมีความหมายหลาย ๆ ทาง แต่
โดยทัว่ไปมีใชอ้ยู ่2 ลกัษณะ คือ   

1. ความสามารถในการปรับตวัและการฟ้ืนคืนสู่สภาพปกติหลงัจากการท างาน หนกัๆ    
2. ความสามารถในการท ากิจวตัรประจ าวนัดว้ยความกระฉับกระเฉงว่องไว โดยไม่ รู้สึก

เหน่ือย มีก าลงัเหลือท่ีจะประกอบกิจกรรมยามวา่งดว้ยความเพลิดเพลิน และสามารถเผชิญหนา้ กบั
เหตุการณ์ท่ีไม่คาดฝัน   

Kirkendall and et al. (1987: 540) กล่าววา่  สมรรถภาพทางกาย หมายถึง ระบบ การ ท างาน
ของอวยัวะในแต่ละบุคคล คือ ความขง็แรงและความอดทนของกล้ามเน้ือ ความอดทนของ ระบบ
หวัใจและหลอดเลือด พลงั และความอ่อนตวั   

American Alliance for Health Physical Education Recreation and Dance (1988) กล่าวว่า 
สมรรถภาพทางกาย หมายถึง ภาวะท่ีดีของร่างกายท่ีท าให้นกัเรียนสามารถปฏิบติัภารกิจ ประจ าวนั
ไดอ้ยา่งแข็งขนั กระฉบักระเฉง ลดการเส่ียงเก่ียวกบัปัญหาสุขภาพอนัเน่ืองมาจากการขาด การออก
ก าลงักาย และเป็นการจดัสมรรถภาพพื้นฐานส าหรับเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ได ้  
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ในช่วงทศวรรษ 1990 ไดมี้ผูใ้หค้วามหมายของสมรรถภาพทางกายไว ้ ดงัน้ี  
Pestolesi and Baker (1990: 18) ได้สรุปความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบั สมรรถภาพ

ทางกายนั้นจะพิจารณาเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ และส่วนของ ความสามารถใน
การปฏิบติัส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ คือ องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายท่ี เก่ียวขอ้งกบัการ
พฒันาการร่างกายให้สามารถป้องกนัโรคได้ เช่น โรคเก่ียวกบัเส้นเลือดหัวใจและ โรคท่ีเกิดจาก
ความอว้น ส่วนสมรรถภาพทางกายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติั  หมายถึง การพฒันา องค์ประกอบท่ี
จ าเป็นส าหรับส่งเสริมทกัษะในการเล่นกีฬา และกิจกรรมอ่ืนท่ีตอ้งใชร้ะดบั สมรรถภาพทางกายสูง 
ซ่ึงประกอบดว้ยความอดทน ความแข็งแรง ความเร็ว องค์ประกอบของ สมรรถภาพทางกายทั้ง 2 
ประเภทนั้  มีลกัษณะท่ีใกลเ้คียงกนัมากในองค์ประกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบั ระบบอวยัวะภายในร่างกาย 
แต่ระดบัความตอ้งการนั้นแตกต่างกนัไป ข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคข์องแต่ ละคน   

Mood and et al. (1991: 570) กล่าวว่า สมรรถภาพทางกาย คือ ความสามารถในการ 
ประกอบงานประจ าวนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และมีพลงังานพอท่ีจะประกอบกิจกรรมในเวลาวา่ง 
เพือ่ความสนุกสนาน รวมทั้งสามารถเผชิญกบัเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดมาก่อนได ้  

Miller and et al. (1991: 639-640) ไดใ้ห้ความหมายของสมรรถภาพทางกาย โดยทัว่ไป ไว้
วา่เป็นความสามารถในการปฏิบติังานของร่างกาย ซ่ึงแสดงให้เห็นจากการท างานของระบบหลอด 
เลือดและหวัใจ ความอดทน ความแข็งแรง ความอ่อนตวั การท างานประสานกนัและการวดัสัดส่วน 
ของร่างกาย   

American College of Sport Medicine (ACSM) (1992) ได้ให้ความหมายของ สมรรถภาพ
ทางกายไวว้่า เป็นความสามารถในการประกอบกิจกรรมประจ าวนัโดยไม่รู้สึกเหน่ือย บุคคลท่ีมี
สมรรถภาพทางกายท่ีดีเป็นบุคคลท่ีมีพลงังานไม่เพียงแต่ประกอบกิจกรรมประจ าวนั เท่านั้น แต่ยงั
สามารถเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีวางแผนไว ้หรือ ไม่ไดว้างแผนไวท้ั้งในบา้นและสถานท่ีอ่ืนๆ   

Morrow and et al. (1995) ได้ให้ความหมายเก่ียวกับสมรรถภาพทางกายไว้ว่า เป็นการ 
รักษาไวซ่ึ้งความสามารถของร่างกายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีสุขภาพดีหรือ พฒันา สุขภาพท่ีจ าเป็นต่อ 
การประกอบกิจกรรมประจ าวนั และสามารถเผชิญหนา้กบัเหตุการณ์ท่ีไม่คาดฝัน   

Greenberg and et al. (1998) ได้ให้ ความหมายของสมรรถภาพทางกายไว้ว่า  เป็น 
ความสามารถของบุคคลท่ีผจญกับความต้องการของชีวิต และยงัมีพลังงานท่ีจะตอบสนองต่อ 
เหตุการณ์ท่ีไม่ไดว้างแผนไวก่้อน ซ่ึงมีองคป์ระกอบ คือ ความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตและ 
ระบบหายใจ ความแข็งแรงของกล้ามเน้ือ ความอดทนของกล้ามเน้ือ ความอ่อนตัว และ
ส่วนประกอบ ของร่างกาย   
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สรุปได้ว่า ในช่วงปี ค.ศ.1990 ค าว่า สมรรถภาพทางกาย หมายถึง ความสามารถของ 
ร่างกายในการประกอบกิจวตัรประจ าวนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และมีพลงัท่ีจะประกอบกิจกรรม
ใน เวลาวา่งรวมถึงการเผชิญกบัเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดมาก่อนได ้ซ่ึงจะแบ่งสมรรถภาพทางกาย  
ออกเป็น 2 ส่วน คือ สมรรถภาพทางกายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ และสมรรถภาพทางกาย ท่ี เก่ียวขอ้ง
กบัทกัษะ   

ในช่วงปี ค.ศ.2000 ถึงปัจจุบัน ได้มีผูใ้ห้ความหมายของสมรรถภาพทางกายไว้ ดังน้ี  
Tritschler (2000: 476) ไดก้ล่าวถึง ความหมายของสมรรถภาพทางกายไว ้2 แนวทาง คือ   

 1. หมายถึง ความสามารถของร่างกายในการปฏิบติัภาระงานในชีวิตประจ าวนัให้ ประสบผลส าเร็จ 
ดว้ยความแข็งแรง และต่ืนตวัอยูต่ลอดเวลา โดยไม่เหน่ือยลา้จนเกินไป และยงัมี พลงังานเหลือเพียง
พอท่ีจะสนุกกบักิจกรรมในเวลาวา่ง และสามารถเผชิญกบัภาวะฉุกเฉินนอกเหนือ ความคาดหมาย
ได ้ 2. หมายถึง ความสามารถในการปฏิบติักิจกรรมทางกายดว้ยความ กระฉบักระเฉง ในระยะเวลา
หน่ึง โดยไม่เหน่ือยลา้เกินไป และสามารถคงไวซ่ึ้งสมรรถภาพเช่นน้ี ตลอดชีวติ   

Corbin and et al. (2000) กล่าววา่  สมรรถภาพทางกาย คือ การมีชีวติความเป็นอยูท่ี่ดีโดย มี
ความเส่ียงต ่าในการท่ีจะเกิดปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพก่อนถึงเวลาอนัสมควร และมีพลงังานใน 
การประกอบกจิกรรมทางกายเพื่อความสนุกสนาน   

University of Missouri-Rolla (2002) ไดใ้หค้  าจ  ากดัความของสมรรถภาพทางกายไวว้า่ เป็น
ความสามารถของร่างกายในการปฏิบติังานในชีวิตประจ าวนั และกิจกรรมอ่ืนๆ ไดอ้ยา่ง เหมาะสม 
โดยไม่เกิดความเหน่ือยลา้มากเกินไป   

สรุปไดว้า่ ในช่วงปี ค.ศ.2000 ถึงปัจจุบนันั้น ค าวา่ สมรรถภาพทางกาย หมายถึง การมีชีวิต
ความเป็นอยู่ท่ีดี สามารถปฏิบติักิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ าวนัได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ 
เหน่ือยลา้จนเกินไป มีความเส่ียงต ่าในการท่ีจะเกิดปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ และสามารถคงไว ้
ซ่ึงสมรรถภาพเช่นน้ีตลอดไป  ในส่วนประเทศไทยนั้นไดมี้ผูใ้หค้วามหมายของสมรรถภาพทางกาย
ไวม้ากมาย เช่น แพทย ์ นกัสรีรวทิยา และนกัพลศึกษา ซ่ึงมีความหมายแตกต่างกนั ดงัน้ี   

จรินทร์ ธานีรัตน์ (2519: 161) ได้ให้ความหมายไวว้่า สมรรถภาพทางกาย หมายถึง 
ความสามารถของบุคคลท่ีแสดงออกมา ควบคุมตนเองได้ดี และรวมถึงความสามารถอ่ืน ๆ  ท่ี 
ร่างกายปฏิบติังานหรือภารกิจต่าง ๆ ไดเ้ป็นเวลานาน โดยไม่เกิดความเหน็ดเหน่ือยง่าย และไดผ้ลดี 
ไม่เส่ือมประสิทธิภาพ   

สมบติั กาญจนกิจ (2519: 21) กล่าวถึง สมรรถภาพทางกายวา่ หมายถึง ความสามารถท่ี จะ 
ปรับตัวเก่ียวกับความต้องการทางกายในสภาวะฉุกเฉินหรือการปฏิบัติกิจกรรมต่อเน่ืองเป็น 
เวลานาน โดยไม่เหน็ดเหน่ือย ในขณะท่ีเกิดภาวะฉุกเฉิน ท่านสามารถจะมีพลงัมากกวา่ปกติ ระดบั 



  
- 48 - 

ความฟิต หรือความสมบูรณ์ ตดัสินไดจ้ากความพร้อมของกลา้มเน้ือ และอวยัวะในร่างกายของท่าน 
ซ่ึงทั้งสองส่ิงจะสนบัสนุนการเขา้ร่วมกิจกรรมประจ าวนั และสามารถปรับตวัไดดี้ในภาวะฉุกเฉิน   

สมชาย ประเสริฐศิริพนัธ์ (2520: 14) กล่าวว่า สมรรถภาพทางกายหรือความสมบูรณ์ 
หมายถึง ความพร้อมทางดา้นร่างกายและจิตใจของบุคคล ซ่ึงสามารถท่ีจะประกอบกิจกรรมไดอ้ยา่ง 
มีประสิทธิภาพ โดยมีองคป์ระกอบท่ีส าคญั คือ ก าลงัความเร็ว  ความคล่องแคล่ววอ่งไว ความอดทน 
และสุขภาพ   

สุเนตุ นวกิจกุล (2524: 1) ให้ความหมายของสมรรถภาพทางกายไวว้่า ลกัษณะของสภาพ
ร่างกายท่ีสมบูรณ์ แข็งแรง อดทนต่อการปฏิบติังาน มีความคล่องแคล่ววอ่งไวร่างกาย มีภูมิตา้นทาน
โรคสูง ผูท่ี้สมรรถภาพทางกายดีมกัจะเป็นผูมี้จิตใจ ร่าเริง แจ่มใส และมีร่างกายสง่าผา่เผย สามารถ
ปฏิบติัภารกิจการงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   

วรศักด์ิ เพียรชอบ (2527: 98) ได้กล่าวถีงความหมายของค าว่า สมรรถภาพทางกายว่า 
สมรรถภาพทางกาย หมายถึง ความสามารถของร่างกายในการท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีประจ า ในสังคมได ้
อยา่งมีประสิทธิภาพโดยไม่มีความเหน่ือยอ่อนจนเกินไป และสามารถสงวนถนอมก าลงัไวใ้ช้ยาม 
ฉุกเฉิน และใชเ้วลาวา่งเพื่อความสนุกสนาน และความบนัเทิงในชีวติของตนดว้ย   

วิริยา บุญชัย (2529: 4) ได้กล่าวถึง สมรรถภาพทางกาย ไวว้่า สมรรถภาพทางกายเป็น 
ความสามารถของบุคคลในการปฏิบติักิจกรรม โดยไม่รู้สึกเหน็ดเหน่ือย และสมรรถภาพทางกาย
นั้นมีองค์ประกอบท่ีส าคญั คือ ความแข็งแรงของกล้ามเน้ือ ความอดทนของกลา้มเน้ือ ก าลงัของ 
กลา้มเน้ือ ความอ่อนตวัของกลา้มเน้ือ สมรรถภาพของหัวใจและหลอดเลือด และการประสานงาน 
ของกลา้มเน้ือ   

ศิริรัตน์  หิ รัญรัตน์ (2539: 44) ได้ให้ความหมายไว้ว่า สมรรถภาพทางกาย หมายถึง 
ความสามารถของบุคคลในการควบคุม สั่งการให้ร่างกายปฏิบัติภาระกิจต่าง ๆ อย่างได้ผลดีมี 
ประสิทธิภาพ เหมาะสมกบัปริมาณงาน และเวลาตลอดทั้งวนั โดยการปฏิบติันั้นไม่ก่อให้เกิดความ 
ทุกขท์รมานต่อร่างกาย อีกทั้งยงัสามารถประกอบกิจกรรมอ่ืน ๆ นอกเหนือจากภาระกิจประจ าวนัได้
อีกดว้ยความกระฉบักระเฉง ปราศจากอาการเม่ือยลา้ อ่อนเพลีย   

สุพิตร สมาหิโต (2541: 1) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ สมรรถภาพทางกาย ในความหมายของ 
KASETSART Youth Fitness Test หมายถึง สภาวะของร่างกายท่ีอยู่ในสภาพท่ีดี เพื่อท่ีจะช่วยให ้
บุคคลสามารถท าภารกิจประจ าวนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ลดอตัราความเส่ียงของปัญหาทางสุขภาพ 
โดยท่ีขาดการออกก าลงักายสร้างความสมบูรณ์และความแข็งแรงของร่างกาย ในการท่ีจะเขา้ร่วม 
กิจกรรมการออกก าลงักายไดอ้ยา่งหลากหลาย 
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ถนอมวงศ ์กฤษณ์เพช็ร และกุลธิดา เชิงฉลาด (2544: 430) ไดใ้หค้วามหมายของ  
สมรรถภาพทางกายไวว้า่ “เป็นความสามารถของร่างกายในการประกอบภารกิจประจ าวนัไดอ้ยา่ง 
กระฉับกระเฉง และมีประสิทธิภาพ และฟ้ืนตวักลบัคืนสู่สภาพปกติไดอ้ย่างรวดเร็ว และสามารถ 
ด ารงชีวติอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งราบร่ืน มีความสุข ปราศจากโรคท่ีเกิดจากการขาดการออกก าลงักาย”   

สรุปความหมาย ค าว่า “สมรรถภาพทางกาย” หมายถึง  สภาวะท่ีสมบูรณ์ของร่างกาย ซ่ึง 
เป็นผลท าให้การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ของร่างกายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถ 
ด ารงชีวิตอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งเป็นสุข ในความหมายน้ี อาจกล่าวไดว้า่ เป็นลกัษณะของสมรรถภาพ 
ทางกายโดยรวม (Local Fitness) ซ่ึงมีองค์ประกอบ ดังต่อไปน้ี คือ ความแข็งแรงของกล้ามเน้ือ 
ความทนทานของกล้ามเน้ือ ความอดทนของระบบหัวใจและหลอดเลือด ความอ่อนตัว และ
ส่วนประกอบ ของร่างกาย ซ่ึงองคป์ระกอบ ดงักล่าวน้ีก็คือ สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพนัน่เอง   

จากความหมายของค าว่าสมรรถภาพทางกาย คือ ความสามารถของร่างกายท่ีสามารถ 
ปฏิบติักิจกรรมต่างๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ดว้ยความกระฉบักระเฉง และฟ้ืนตวักลบัสู่สภาพเดิม 
ไดอ้ยา่งรวดเร็วในเวลาอนัสั้น อีกทั้งไม่มีปัญหาเก่ียวกบัสุขภาพอนัเน่ืองจากการขาดการออกก าลงั 
กาย  

 
ความสําคญัของสมรรถภาพทางกาย  

กรมพลศึกษา (2539: 9) สมรรถภาพของร่างกายจะเกิดข้ึนไดน้ั้น ก็ตอ้เม่ือร่างกายไดมี้การ 
เคล่ือนไหวหรืออกก าลงักายเท่านั้น และสมรรถภาพทางกายน้ีจะเป็นสภาพของร่างกายท่ีจะเกิดข้ึน 
และหายไปได ้การท่ีจะรักษาให้สมรรถภาพของร่างกายคงสภาพอยูเ่สมอนั้น มีวิธีเดียวเท่านั้น คือ 
จะตอ้งออกก าลงักายเป็นประจ าอยูเ่สมอทุกวนั คุณค่าของสมรรถภาพทางกายจากการออกก าลงั กาย
เป็นประจ านั้น พอจะสรุปเป็นขอ้ๆ ท่ีส าคญั ดงัน้ี คือ   

1. การออกก าลงักายเป็นประจ านั้น จะช่วยกระตุน้ให้ร่างกายไดมี้การเจริญเติบโต ไดอ้ยา่ง 
เต็มท่ีโดยเฉพาะวยัเด็ก ซ่ึงเป็นวยัท่ีอยูใ่นระหวา่งการเจริญเติบโต กลา้มเน้ือส่วนต่างๆ ของร่างกาย 
ได้มีการพัฒนาอย่างเต็มท่ี  และได้สัดส่วนท าให้สมรรถภาพในการท างานต่างๆ ได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพในจ านวนงานเท่ากนักลา้มเน้ือท่ีมีสมรรถภาพสูงจะท างานส าเร็จไดโ้ดย ใชแ้รงงานท่ี 
นอ้ยกวา่และเหน่ือยนอ้ยกวา่ ประหยดักวา่ ท าให้สามารถน าก าลงังานท่ีเหลือไปใชใ้นงานอ่ืนไดอี้ก 
ต่อไป   

2. ผูมี้สมรรถภาพร่างกายดีจะช่วยให้มีบุคลิกลกัษณะสง่าผ่าเผย สามารถท่ีจะเคล่ือนไหว 
หรือเดินเหินไดด้ว้ยความสง่า คล่องแคลว้และกระฉบักระเฉงเป็นไปตามจงัหวะ หรือลีลาของการ 
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เคล่ือนไหวหรือการเดินนั้นๆ การเคล่ือนไหวของร่างกายในลกัษณะดงักล่าวน้ี นอกจากจะเป็นการ 
ประหยดัแรงงานไดเ้ป็นอยา่งดีแลว้ยงัเป็นการส่งเสริมความสง่าราศี ใหแ้ก่ตนเองเป็นอยา่งดีอีกดว้ย   

3. ผูท่ี้มีสมรรถภาพทางร่างกายดีจะเป็นผูท่ี้มีสุขภาพดีมีประสิทธิภาพในการประกอบ 
กิจการงานต่าง ๆ ประจ าวนัไดผ้ลผลิตท่ีสูงถา้เป็นผูท่ี้อยู่ในวยัศึกษาเล่าเรียน จะสามารถตรากตร า 
และมีสมาธิในการศึกษาเล่าเรียนไดดี้กวา่ เป็นระยะเวลานานกวา่ท าให้ไดรั้บผลการเรียนดีกวา่ผูท่ี้ 
ไม่มีสมรรถภาพทางกาย   

4. กลา้มเน้ือหลงัตอนล่างมีความส าคญัในการป้องกนัโรคปวดหลงั เม่ือมีอายสูุงถา้ไดมี้ การ
ออกก าลงักายเพื่อให้กลา้มเน้ือส่วนน้ีไดมี้การพฒันาเป็นอยา่งดีและถูกตอ้งตั้งแต่วยัเด็กแลว้จะ เป็น
การช่วยป้องกนัโรคปวดหลงัไดเ้ป็นอยา่งดีอีกทางหน่ึงดว้ย  

5. ส าหรับวยัเด็กนั้นการมีสมรรถภาพทางกายดีจะช่วยให้เป็นเด็กท่ีมีความกระตือรือร้น มี 
ความตอ้งการท่ีจะเคล่ือนไหวและมีความเช่ือมัน่ในตนเองสูง  

6. การออกก าลงักายเพื่อใหร่้างกายมีสมรรถภาพนั้นเป็นวธีิท่ีดียิง่อยา่งหน่ึงในการท่ีจะ ช่วย
รักษาและควบคุมน ้ าหนกัตวั การควบคุมน ้าหนกัตวัดว้ยวธีิการลดอาหารอยา่งเดียวนั้นเป็น วิธีการท่ี
ไม่ถูกตอ้งอย่างมาก โดยเฉพาะในวยัเด็กท่ีอยู่ระหว่างการเจริญเติบโตวิธีท่ีดีท่ีสุดและ ถูกตอ้งนั้น 
ควรจะเป็นการควบคุมดว้ยการออกก าลงักายและอาหารควบคู่กนัไป  

7. การออกก าลังกายเพื่อให้ร่างกายมีสมรรถภาพนั้น เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการ 
ท างานประสานกนัระหวา่งระบบไหลเวยีนกบัระบบหายใจ ซ่ึงเป็นการป้องกนัโรคหวัใจเส่ือม 
สมรรถภาพไดเ้ป็นอยา่งดี และในปัจจุบนัน้ีมีความเช่ือวา่โรคเส่ือมสมรรถภาพน้ีเองเป็นตน้เหตุของ 
โรคหวัใจวายท่ีก าลงัเป็นโรคร้ายท่ีน่ากลวัยิง่ อยา่งหน่ึงในสังคมสมยัใหม่น้ี วธีิป้องกนัท่ีดีอยา่งหน่ึง
ก็ ดว้ยการออกก าลงักายเป็นประจ า เพื่อรักษาสมรรถภาพทางกายนัน่เอง   

8. ค  ากล่าวของกรีกโบราณท่ีว่า “จิตใจท่ีผ่องใสอยู่ในร่างกายท่ีสมบูรณ์” นั้ นเพื่อให้มี 
ความหมายชัดเจนยิ่งข้ึนควรจะขยายความต่อไปอีกว่า “เรือนร่างท่ีสมบูรณ์นั้นคือเรือนร่างท่ีมี 
สมรรถภาพทางกายดี” ฉะนั้ นเม่ือร่างกายมีสมรรถภาพดี สุขภาพสมบูรณ์ก็ย่อมจะเป็นผลต่อ 
ประสิทธิภาพทางดา้นจิตใจดว้ย   

จากท่ีกล่าวมาแลว้น้ีจะเห็นวา่สมรรถภาพทางกายเป็นปัจจยัท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงในการมี ชีวิต
อยู่ประจ าวนัท่ีเป็นไปไดอ้ย่างมีคุณภาพและมีความสุข ซ่ึงจะไดจ้ากการออกก าลงักายเป็น ประจ า
และสม ่าเสมอ กิจกรรมการออกก าลงักายน้ีอาจจะเป็นกิจกรรมการออกก าลงักายต่างๆ  ท่ีเป็นไป
ตามความสนใจเหมาะสมกบัเพศและวยั สภาพการณ์และเวลาท่ีมีอยู่นั้น เช่น บางคนอาจจะ ออก
ก าลงักายดว้ยการวิ่งช้าๆ วนัละประมาณ 15 ถึง 20 นาที หรือบางคนอาจจะเล่นกีฬาอย่างใด อย่าง
หน่ึงตามความถนดั และความสนใจของตนเองก็ได ้ขอ้ส าคญัก็มีอยูว่า่การออกก าลงักายนั้น ควรจะ
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เป็นกิจกรรมท่ีร่างกายไดอ้อกก าลงักายและท างานมากกวา่กิจกรรมท่ีกระท าอยูใ่นชีวติประจ าวนั คือ 
ให้ร่างกายได้มีโอกาสออกแรงและรู้สึกเหน่ือยมากกว่าปกติ และในขณะเดียวกัน ควรจะเป็น
กิจกรรมท่ีร่างกายไดมี้โอกาสใชส่้วนต่างๆ ของร่างกายอยา่งทัว่ถึงกนัดว้ย   

ประโยชน์ทัว่ไป  
1. ท าใหท้รวดทรงดี  
2. ร่างกายมีความตา้นทานโรค  
3. ระบบต่างๆ ท างานมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  
4. การตดัสินใจดีข้ึน  
5. มีทกัษะดีข้ึน  
ประโยชน์ทางร่างกาย  
1. กลา้มเน้ือมีความแขง็แรง  
2. กลา้มเน้ือมีความทนทาน  
3. อตัราการเตน้ของหัวใจ มีจ านวนคร้ังน้อยลง แต่การสูบฉีดของหัวใจมีประสิทธิภาพ 

เพิ่มข้ึน  
4. การควบคุมอุณหภูมิของร่างกายดีข้ึน  
5. ความอ่อนตวัดีข้ึน  
6. กลา้มเน้ือฉีกขาดไดย้าก  
7. พลงัสูงข้ึน  
8. ความสัมพนัธ์ในการใชมื้อใชเ้ทา้ดีข้ึน  
9. การประกอบกิจกรรมในแง่ ทุ่ม พุง่ ขวา้ง กระโดด มีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  
10. การทรงตวัดีข้ึน  
จากความส าคญัของสมรรถภาพทางกายท่ีอา้งถึงเบ้ืองตน้ สรุปไดว้า่สมรรถภาพทางกาย ถือ

เป็นปัจจยัพื้นฐานเบ้ืองตน้ท่ีส าคญัของการด าเนินชีวิต และการใชชี้วิตประจ าวนัไดอ้ยา่งมี คุณภาพ 
ซ่ึงสมรรถภาพทางกายน้ีมีความสัมพนัธ์เก่ียวกบัสุขภาพของมนุษยใ์นปัจจุบนัเป็นอยา่งมาก  
 

องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกาย   
ได้มีผูท้  าการศึกษาค้นควา้เร่ืองสมรรถภาพ และแบ่งองค์ประกอบของสมรรถภาพไว ้

คลา้ยคลึงกนับา้ง หรืออาจแตกต่างกนัไป เช่น   
Hoeger (1989: 3) ไดแ้บ่งองคป์ระกอบของสมรรถภาพทางกายเป็น 2 ประเภท คือ    

1. องคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ (Health-Related Physical Fitness) มี 4  
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องคป์ระกอบ คือ     
1.1 ความอดทนของระบบหลอดเลือดและหวัใจ     
1.2 ความอดทนและความแขง็แรงของกลา้มเน้ือ     
1.3 ความอ่อนตวั     
1.4 ส่วนประกอบของร่างกาย    

2. องคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัทกัษะ (Skill-Related Physical Fitness) องคป์ระกอบ ต่าง 
ๆ เหล่าน้ีเป็นส่ิงส าคญั ส าหรับสมรรถภาพทางกายท่ีส่งผลใหน้กักีฬาประสบความส าเร็จ ไดแ้ก่     

2.1 ความอดทนของระบบหลอดเลือดและหวัใจ     
2.2 ความอดทนและความแขง็แรงของกลา้มเน้ือ     
2.3 ความอ่อนตวั     
2.4 ส่วนประกอบของร่างกาย     
2.5 ความคล่องแคล่ว     
2.6 การทรงตวัท่ีสมดุล     
2.7 การท างานประสานกนัของระบบประสาทและกลา้มเน้ือ     
2.8 ก าลงั     
2.9 ปฏิกิริยาตอบสนอง     
2.10 ความเร็ว   

สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา นนัทนาการและเตน้ร า  แห่งสหรัฐอเมริกา (AAHPERD) (อา้ง 
ถึงใน Safrit, 1990: 341) กล่าววา่ องคป์ระกอบท่ีส าคญัของสมรรถภาพทางกาย เพื่อการมีสุขภาพดี 
ประกอบดว้ย    

1. ความอดทนของระบบหลอดเลือดและหวัใจ  
        2. ส่วนประกอบของร่างกาย    

3. ความอ่อนตวั    
4. ความอดทนและความแขง็แรงของกลา้มเน้ือและความอดทน   

ศิริรัตน์ หิรัญรัตน์ (2539: 44-45) กล่าววา่ สมรรถภาพทางกายท่ีดี คือ ผลการปฏิบติังาน  
ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงองคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี    

1. ความเร็ว หมายถึง ความสามารถของกล้ามเน้ือในการท างานบางส่วนหรือทั้งหมด 
ของร่างกายใหเ้คล่ือนไปสู่เป้าหมายโดยใชเ้วลาสั้นท่ีสุด เช่น วิง่ 50 เมตร วา่ยน ้า 50 หรือ 100 เมตร    

2. ความแขง็แรง หมายถึง ความสามารถในการหดตวัของกลา้มเน้ือเพื่อต่อตา้นแรงท่ี จะมา
กระท า เช่น ความแขง็แรงของกลา้มเน้ือแขนในการหดตวังอขอ้ศอก    
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3. ความว่องไว หมายถึง ความสามารถในการเปล่ียนท่าทางของร่างกายหรือทิศทางการ
เคล่ือนไหวของร่างกายตามต้องการได้อย่างทันทีทันใด เช่น การเบ่ียงตัว หลบขณะเล้ียงลูก 
บาสเกตบอล    

4. ความอ่อนตวั หมายถึง ความสามารถในการเหยียดและหดตวัของกลา้มเน้ือ เอ็น ขอ้ต่อ
ต่าง ๆ ในปริมาณมุมท่ีมากกวา่ปกติ  เช่น การกม้และใชป้ลายน้ิวแตะพื้น เป็นความสามารถ ของขอ้
ต่อท่ีสะโพก กลา้มเน้ือ และหลงั    

5. ก าลงัหรือพลังกล้ามเน้ือ หมายถึง ความสามารถในการท างานอย่างทนัทีทนัใดของ 
กลา้มเน้ือดว้ยความพยายามสูงสุด เช่น การยกน ้าหนกั การทุ่มลูกน ้าหนกั ขวา้งจกัร    

6. ความสมดุล หมายถึง ความสามารถในการควบคุมท่าทางของร่างกายให้อยูใ่น ลกัษณะท่ี
ตอ้งการได้ ไม่ว่าจะอยู่ในขณะเคล่ือนท่ีหรืออยู่กบัท่ี  เช่น การทรงตวับนคานราวทรงตวั ของนัก
ยมินาสติก    

7. ความสัมพันธ์ของประสาทและกล้ามเน้ือ หมายถึง การควบคุมให้ร่างกายท างาน 
ตอบสนองการสั่งของระบบประสาทอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ความสัมพนัธ์ของการได้ยินค าสั่ง
และกลา้มเน้ือหดตวัเพื่อเคล่ือนท่ี    

8. ความอดทนหรือความทนทาน หมายถึง ความสามารถในการกระท ากิจกรรมซ ้ ากนันาน 
ๆ ของกลา้มเน้ือโดยเกิดความเหน่ือยหรือเม่ือยลา้   

กรรวี  บุญชัย (2541: 2-9) ไดก้ล่าวถึง องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ 
และความเป็นอยูท่ี่ดีของบุคคล ประกอบดว้ย    

1. ความแขง็แรงของกลา้มเน้ือ    
2. ความอดทนของกลา้มเน้ือ    
3. ความอ่อนตวั    
4. ความอดทนของระบบหวัใจและการหายใจ    
5. ส่วนประกอบของร่างกาย  

  ความแข็งแรงของกลา้มเน้ือ หมายถึง ความแข็งแรงสูงสุดท่ีเกิดจากการหดตวัหน่ึงคร้ัง ของ
กล้ามเน้ือ เคร่ืองมือท่ีใช้วดัความแข็งแรงของกล้ามเน้ือ ไดแ้ก่ การทดสอบดว้ยการใช้อุปกรณ์ยก
น ้าหนกั โดยพิจารณาจากน ้าหนกัสูงสุดท่ีสามารถยกได ้1 คร้ัง ตวัอยา่งเช่น ท่า Bench Press เป็น ตน้    

ความอดทนของกลา้มเน้ือ หมายถึง ความสามารถของกลา้มเน้ือท่ีจะท างานซ่ึงมีความหนกั
พอประมาณได้ติดต่อกนัเป็นเวลานาน การวดัความอดทนของกล้ามเน้ือท่ีนิยมใช้  ได้แก่ ลุก-นั่ง   
งอแขนหอ้ยตวั  ดึงขอ้ ดนัพื้น ดนัพื้นเข่าแตะพื้น ยบุขอ้บนราวคู่  กระโดดยอ่ตวั (half squat jump)  
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ความอ่อนตวัของกลา้มเน้ือ หมายถึง ความสามารถในการเคล่ือนไหวของช่วงขอ้ต่อต่างๆ 
วดั เป็นองศา ซ่ึงเป็นความสามารถในการยืดของเน้ือเยื่อ เอ็น และกล้ามเน้ือ ความอ่อนตวัของ 
กลา้มเน้ือมีความส าคญัต่อสมรรถภาพทางกายเป็นอยา่งมาก ถา้มีความอ่อนตวัไม่เพียงพอ การออก 
ก าลังกายอาจจะเกิดอันตรายได้ หรือถ้าอบอุ่นร่างกายไม่เพียงพอ อาจจะไปลดช่วงของการ 
เคล่ือนไหวของขอ้ต่อได ้การมีความอ่อนตวัหรือยดืหยุน่จะท าให้การเคล่ือนไหวนั้นมีความงดงาม 
และโอกาสท่ีจะประสบอุบติัเหตุหรือไดรั้บบาดเจบ็จะนอ้ยลง การวดัความอ่อนตวัท่ีนิยมกนัมาก คือ 
การนัง่งอตวัไปขา้งหนา้ (sit and reach)    

ความอดทนของระบบหัวใจและการหายใจ หมายถึง ประสิทธิภาพของระบบไหลเวียน 
โลหิตและระบบหายใจ ซ่ึงยงัส่งผลให้ร่างกายสามารถปฏิบติังานติดต่อกนัเป็นเวลานานๆ การวดัท่ี
นิยม คือ การวิ่งระยะไกล เช่น 800 เมตร (ส าหรับนกัเรียนหญิง) วิ่ง 1,000 เมตร (ส าหรับนักเรียน
ชาย) การวิ่งระยะทาง 1-1.5 ไมล์  หรือวิ่ง 9-12 นาที   การว ัดส่วนประกอบของร่างกาย มี
วตัถุประสงค์เพื่อวดัเปอร์เซ็นต์ไขมนั (%fat)  การวดั ตอ้งใช้เคร่ืองมือ นกัเรียนท่ีมีรูปร่างอว้นจะมี 
% fat มากกวา่นกัเรียนท่ีออกก าลงักายเป็นประจ า  การวดันั้นส่วนมากวดับริเวณกลา้มเน้ือ Triceps, 
Abdomen, Suprailiac, Subscapular, Thigh, Chest เป็นต้น   ส าห รับนัก กีฬานั้ น  องค์ประกอบ
สมรรถภาพทางกายควรประกอบดว้ยส่ิงต่อไปน้ี    

1. ก าลงั    
2. ความเร็ว    
3. ความอดทนทัว่ไป    
4. ความอดทนของกลา้มเน้ือ    
5. ความแขง็แรงของกลา้มเน้ือ    
6. ความอ่อนตวั    
7. ส่วนประกอบของร่างกาย    
8. ความคล่องตวั    
9. การประสานงาน   

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ร่วมกบัส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมและ 
ประสานงานเยาวชนแห่งชาติ ไดก้ล่าวไวว้า่ (สุพิตร สมาหิโต. 2541: 1-3) องคป์ระกอบของ 
สมรรถภาพทางกาย ท่ีได้รับการพิจารณาให้บรรจุไว้ในแบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
KASETSART Youth Fitness Test ได้แก่ ความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเน้ือ ความอ่อน 
ตวั ความอดทนของระบบหายใจและระบบไหลเวียนเลือดองค์ประกอบของร่างกาย และความ 
คล่องแคล่ววอ่งไว โดยองคป์ระกอบต่าง ๆ ดงักล่าวมีความหมาย ดงัน้ี คือ  
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ความแข็งแรงของกลา้มเน้ือ (Muscle Strength) เป็นความสามารถของกล้ามเน้ือซ่ึงท า ให้
เกิดความตึงตวัเพื่อใช้แรงในการยกหรือดึงส่ิงของต่าง ๆ ความแข็งแรงของกลา้มเน้ือจะช่วยท าให้
ร่างกายทรงตวัเป็นรูปร่าง ข้ึนมาได้ หรือท่ีเรียกว่าความแข็งแรงเพื่อรักษาทรวดทรง ซ่ึงจะเป็น
ความสามารถของกลา้มเน้ือท่ี ช่วยให้ร่างกายทรงตวัตา้นกบัแรงศูนยถ่์วงของโลกอยูไ่ดโ้ดยไม่ลม้
เป็นความแข็งแรงของกล้ามเน้ือ ท่ีใช้ในการเคล่ือนไหวขั้นพื้นฐาน เช่น การวิ่ง การกระโดด การ
เขยง่ การกระโจน การกระโดดขาเดียว การกระโดดสลบัเทา้ เป็นตน้ ความแข็งแรงอีกชนิดหน่ึงของ
กลา้มเน้ือเรียกวา่ ความแขง็แรง เพื่อเคล่ือนไหวในมุมต่าง ๆ ไดแ้ก่ การเคล่ือนไหวแขนและขาในมุม
ต่าง ๆ เพื่อเล่นเกมกีฬา หรือใช้ ในการปา  การขวา้ง  การเตะ  การตี  เป็นต้น ความแข็งแรงของ
กล้ามเน้ือในการเกร็ง เป็นความสามารถของร่างกายหรือส่วนใดส่วนหน่ึงของร่างกายในการ
ตา้นทานต่อแรงท่ีมากระท าจากภายนอกโดยไม่ลม้หรือสูญูเสียการทรงตวัไป   

ความอดทนของกล้ามเน้ือ (Muscle Endurance) หมายถึง  ความสามารถของกล้ามเน้ือใน 
การออกแรงท าให้วตัถุเคล่ือนท่ีติดต่อกนัเป็นเวลานาน ๆ หรือหลายคร้ังติดต่อกนัได ้ความอดทน 
ของกลา้มเน้ือสามารถเพิ่มไดม้ากข้ึน โดยการเพิ่มจ านวนคร้ังในการปฏิบติักิจกรรม ซ่ึงจะข้ึนอยูก่บั 
ปัจจยัหลายอยา่ง เช่น อาย ุเพศ ระดบัสมรรถภาพทางกลไกของเด็ก และชนิดของการออกก าลงักาย  

ความอดทนของระบบหายใจและระบบไหลเวียนเลือด (Cardiorespiratory Endurance) 
หมายถึง ความสามารถของหัวใจ ปอด และหลอดเลือด ในการท่ีจะล าเลียงออกซิเจน และ
สารอาหาร ไปยงักลา้มเน้ือท่ีใช้ในการออกแรง และขณะเดียวกนัก็น าสารท่ีไม่ตอ้งการซ่ึงเกิดข้ึน
ภายหลังการท างานของกล้ามเน้ือออกจากกล้ามเน้ือท่ีใช้ในการออกแรงในการพัฒนา หรือ
เสริมสร้างความอดทน ของระบบไหลเวียนเลือดและการหายใจนั้ น เด็กจะมีการเคล่ือนไหว
กลา้มเน้ือมดัใหญ่ เช่น การวิง่ การกระโดด โดยใชร้ะยะเวลาติดต่อกนัคร้ังละประมาณ 10-15 นาที  

ความอ่อนตวั (Flexibility) เป็นความสามารถในการเคล่ือนไหวของส่วนแขน ส่วนขาหรือ
ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายใหเ้ต็มขีดจ ากดัของการเคล่ือนไหวนั้น ๆ การพฒันาทางดา้นความอ่อนตวัท า
ไดโ้ดยการยดืเหยียดกลา้มเน้ือ และ เอน็ หรือการใชแ้รงตา้นทานในกลา้มเน้ือและเอน็ให้ท างานมาก
ข้ึน การยืดเหยียดของกลา้มเน้ือท าไดท้ั้งแบบอยูก่บัท่ีหรือมีการเคล่ือนท่ี เพื่อให้ไดป้ระโยชน์สูงสุด
ควรใช้ในการเหยียดของกลา้มเน้ือใน ลกัษณะอยูก่บัท่ีนัน่ก็คือ อวยัวะส่วนแขนและขา หรือล าตวั 
จะตอ้งเหยียดจนกวา่กลา้มเน้ือจะรู้สึกตึง และจะตอ้งอยูใ่นท่าเหยยีดกลา้มเน้ือในลกัษณะน้ีประมาณ 
10-15 วนิาที   

องค์ประกอบของร่างกาย (Body Composition) จะเป็นดรรชนีประมาณค่าท่ีท าให้ทราบถึง 
เปอร์เซ็นตข์องน ้ าหนกัท่ีเป็นส่วนของไขมนัท่ีมีอยูใ่นร่างกาย ซ่ึงอาจจะหาค าตอบท่ีเป็นสัดส่วนกนั
ได ้ระหวา่งไขมนัในร่างกายกบัน ้าหนกัของส่วนอ่ืน ๆ ท่ีเป็นองคป์ระกอบ เช่น ส่วนของกระดูก  
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กลา้มเน้ือ และอวยัวะต่าง ๆ การรักษาองคป์ระกอบในร่างกายให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมจะช่วยให ้
นกัเรียนไม่เป็นโรคอว้น ซ่ึงโรคอว้นจะเป็นจุดเร่ิมตน้ของการเป็นโรคท่ีเส่ียงต่ออนัตรายต่อไปอีก
มาก เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคหัวใจวาย และโรคเบาหวาน เป็นต้น ส าหรับการหา
องค์ประกอบ ของร่างกายนั้น จะกระท าได้โดยการวดัความหนาของไขมนัใตผ้ิวหนัง (Skinfold 
Thickness) โดยใช้ เคร่ืองมือท่ีเรียกว่า Skinfold Caliper หรืออาจจะค านวณได้ โดยการใช้สูตร
ดรรชนีมวลของร่างกาย (Body Mass Index)   

ความคล่องแคล่วว่องไว (Agility) หมายถึง ความสามารถในการเปล่ียนทิศทางหรือ
ต าแหน่งอย่างรวดเร็ว และได้ผลอย่างแทจ้ริงในขณะท่ีก าลงัเคล่ือนไหว โดยใช้ความเร็วไดอ้ย่าง 
เตม็ท่ี   

วาสนา คุณาอภิสิทธ์ิ (2541: 4) กล่าวไวว้า่ องคป์ระกอบสมรรถภาพทางกาย ประกอบดว้ย    
1. ศกัยภาพหรือความสามารถของระบบหายใจและระบบไหลเวียนเลือด เรียกอีกอย่าง

ว่า ความทนทานของระบบไหลเวียนเลือด (Circulo–respiratory Endurance) หมายถึง คุณสมบติัท่ี
สามารถทนทานต่อการปฏิบติักิจกรรมหนกัไดเ้ป็นระยะเวลานานๆ หรืออาจกล่าวไดว้า่ สมรรถภาพ
ของระบบไหลเวียนเลือด (Circulo-respiratory Fitness) หมายรวมอยู่ในกิจกรรมท่ี ต้องการใช้
กล้ามเน้ือมดัใหญ่ของร่างกายเป็นส่วนมาก เช่น ว่ายน ้ า ข่ีจกัรยาน ทั้ งน้ีเพราะกิจกรรม เหล่าน้ี
กระตุน้ใหห้วัใจและระบบการไหลเวียนเลือดกบัระบบหายใจไดง้านในระดบัสูงข้ึนกวา่ปกติ อยา่งมี
ประสิทธิภาพ    

2. ความทนทานของกล้ามเน้ือ (Muscular Endurance) ความทนทานของกล้ามเน้ือ 
หมายถึง คุณสมบติัท่ีบุคลากรสามารถเพียรพยายามงานในกิจกรรมท่ีตอ้งใช้กลุ่มกล้ามเน้ือกลุ่ม
เดียวกนัเป็นเวลานานๆ เช่น ดึงขอ้  ดนัพื้น  ลุก-นัง่    

3 . ความแข็งแรง (Strength) หมายถึง ความสามารถในการใชแ้รงสูงสุดในการงาน เพียง
คร้ังเดียว มีอยู ่2 ลกัษณะ คือ     

3.1 ความแขง็แรงแบบอยูก่บัท่ี (Isometric or Static Strength) หมายถึง  ลกัษณะ  
ของการใช้แรงจ านวนสูงสุดในคร้ังเดียว ท่ีบุคคลสามารถกระท าต่อแรงตา้นทานชนิดอยู่กบัท่ีใน
ขณะท่ีกลา้มเน้ือทั้งหมดก าลงัหดตวั     

3.2 ความแขง็แรงแบบไม่อยูก่บัท่ี (Isotonic or Dynamic Strength) หมายถึง         
จ านวนความตา้นทานท่ีบุคคลสามารถกระท าให้ผ่านพน้ไปได้ระหว่างการใช้แรงในขณะมีการ
เคล่ือนท่ี อยา่งเตม็แรงของขอ้ต่อเฉพาะแห่งหรือขอ้ต่อหลายๆ แห่งของร่างกายรวมอยูด่ว้ย เช่น การ
งอแขน ยกบาร์เบล    
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ดงันั้น ความแข็งแรงจึงเป็นการงานของกลา้มเน้ือเฉพาะส่วนหรือเฉพาะกลุ่ม ซ่ึงข้ึนอยู ่กบั
ลกัษณะของแรงตา้นทาน  
   4. ความยืดหยุ่น (Flexibility) ความยืดหยุ่นหรือ ความอ่อนตัว หมายถึง ศักยภาพหรือ
ความสามารถพื้นฐานของขอ้ต่อท่ีเคล่ือนไหวได้ตลอดระยะเวลาของการเคล่ือนท่ีตามปกติ ความ 
ยดืหยุน่จึงค่อนขา้งเจาะจงลงท่ีขอ้ต่อซ่ึงข้ึนอยูก่บัลกัษณะของกลา้มเน้ือและเอ็น (Musculature and 
Connective Tissue) รอบๆ ข้อต่อนั้นมากกว่าโครงสร้างของกระดูกข้อต่อเอง (ยกเวน้กรณีท่ีเป็น 
โรคกระดูกเส่ือมหรือไม่สามารถงานได)้ การเคล่ือนท่ีของขอ้ต่อท่ีมากกวา่ปกติ  คือ ความสามารถ 
พิเศษท่ีเกิดจากการฝึกฝนของคนแต่ละคน เช่น ท่าทางต่างๆ ของนกักายกรรม หรือนกัยิมนาสติก 
ซ่ึงเป็นการกระท าท่ีคนปกติไม่ได ้   

5. องค์ประกอบของร่างกาย (Body composition) องค์ประกอบของร่างกายจดัเป็น ส่วน
หน่ึงของสมรรถภาพทางกาย เพราะในปัจจุบนัมีหลกัฐานยนืยนัได ้   

6. ไขมันส่วนเกินท่ีเก็บเอาไวใ้นร่างกายมีความเก่ียวข้องกับข้อจ ากัดของสุขภาพและ 
สมรรถภาพทางกาย การวดัองคป์ระกอบของร่างกายจึงวดัออกมาเป็นเปอร์เซ็นตไ์ขมนัในร่างกาย   

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
(กระทรวงศึกษาธิการ , 2544: 37) ได้แบ่งองค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ 
ประกอบดว้ย    

1. องค์ประกอบของร่างกาย หมายถึง สัดส่วนปริมาณไขมนัในร่างกายกบัมวลร่างกาย ท่ี
ปราศจากไขมนั โดยการวดัออกมาเป็นเปอร์เซ็นตไ์ขมนั (%fat) ดว้ยเคร่ืองมือ    

2. ความอดทนของระบบไหลเวยีนเลือด หมายถึง สมรรถนะเชิงปฏิบติัของระบบ ไหลเวยีน
เลือด (หัวใจ หลอดเลือด) และระบบหายใจในการล าเลียงออกซิเจนไปยงัเซลล์กล้ามเน้ือท าให้
ร่างกายสามารถยนืหยดัท่ีจะท างานหรือออกก าลงักายท่ีใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่เป็นระยะเวลานานได ้   

3. ความอ่อนตวั หมายถีง พิสัยของการเคล่ือนไหวสูงสุดเท่าท่ีจะท าไดข้องขอ้ต่อหรือ กลุ่ม
ขอ้ต่อ    

4. ความอดทนของกล้ามเน้ือ หมายถึง ความสามารถของกลา้มเน้ือมดัใดมดัหน่ึงหรือ กลุ่ม
กลา้มเน้ือ ในการหดตวัซ้า ๆ เพื่อตา้นแรงหรือความสามารถในการคงสภาพการหดตวัคร้ังเดียว ได้
เป็นระยะเวลานาน    

5. ความแข็งแรงของกลา้มเน้ือ หมายถึง ปริมาณสูงสุดของแรงท่ีกล้ามเน้ือมดัใดมดัหน่ึง
หรือกลุ่มกลา้มเน้ือสามารถออกแรงตา้นทานไดใ้นช่วงการหดตวั 1 คร้ัง   

สรุปได้ว่า องค์ประกอบสมรรถภาพทางกายจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ สมรรถภาพท่ี 
เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ สมรรถภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบัทกัษะ และสมรรถภาพทางสรีรวทิยา ซ่ึงในส่วนของ 
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สมรรถภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพนั้น จะสัมพนัธ์กบัการมีชีวติความเป็นอยูท่ี่ดี ท าใหป้ราศจากโรคท่ี
เกิดจากการขาดการออกก าลงักาย ซ่ึงประกอบดว้ย ความแข็งแรงและความทนทานของกลา้มเน้ือ 
สัดส่วนของร่างกาย ความอดทนของระบบไหลเวยีนโลหิตและความอ่อนตวั 
 

ปัจจัยของสมรรถภาพทางกาย  
กรมพลศึกษา (2539:8) ปัจจยัของสมรรถภาพทางกาย ไดแ้ก่  
1. ความทนทานของระบบไหลเวียนโลหิต และการหายใจ เป็นประสิทธิภาพของการ 

ท างานประสานกนัระหวา่งระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ โดยร่างกายสามารถยนืหยดัท่ีจะ 
ท างานได้เป็นระยะเวลายาวนานได้ เม่ือหยุดงานแล้วร่างกายจะสามารถคืนสู่สภาพปกติได้เร็ว 
กิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมให้มีความทนทานในดา้นน้ี ไดแ้ก่  กิจกรรมการออกก าลงักายท่ีเป็นไปทีละ
นอ้ย และช้าๆ เป็นระยะเวลานานๆ เช่น การวิง่เหยาะในระยะทางไกล หรือวิ่งอยู่กบัท่ีชา้เป็นระยะ 
เวลานานๆ นกัวิ่งระยะไกล  เช่น นกัวิ่ง 5,000 เมตร 10,000 เมตร หรือนกัวิ่งมาราธอน จะเป็นผูท่ี้มี 
ระบบไหลเวียนและระบบหายใจท างานประสานกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ คือ เป็นผูท่ี้มีความอดทน 
ของร่างกายโดยส่วนรวมอยูใ่นระดบัสูงนัน่เอง  

2. ความทนทานของกล้ามเน้ือ เป็นความสามารถของกล้ามเน้ือเฉพาะส่วนท่ีตอ้งท างาน 
ซ ้ าซากไดเ้ป็นระยะเวลานาน โดยไดง้านมากแต่เหน่ือยนอ้ย กิจกรรรมท่ีจะช่วยให้เกิดความทนทาน 
ของกล้ามเน้ือเฉพาะส่วนน้ี ก็ได้แก่กิจกรรมท่ีจะตอ้งใช้กล้ามเน้ือส่วนไดของร่างกายซ ้ าซากเป็น 
เวลานานๆ เช่น การดึงขอ้หลายๆ คร้ัง การดนัพื้นหลายๆ คร้ัง การท าลุกนัง่หลายๆ คร้ัง การงอ แขน
หอ้ยตวัเป็นระยะเวลานานๆ และการนัง่เป็นมุมแหลมเป็นเวลานานๆ เป็นตน้   

3. ความแข็งแรงของกล้ามเน้ือ คือ ความสามารถของกล้ามเน้ือในการหดตวั เพื่อท างาน 
อย่างหน่ึงอย่างใดได้อย่างเต็มท่ีในระยะเวลาใดเวลาหน่ึง โดยกล้ามเน้ือส่วนหน่ึงส่วนใดหรือ 
กล้ามเน้ือของร่ายกายหลายๆ ส่วนท างานร่วมกัน เช่น ความสามารถในการบีบมือซ้ายหรือขวา 
ความสามารถในการยกน ้ าหนกั ความสามารถในการดึงไดนาโมมิเตอร์ เป็นตน้ กิจกรรมท่ีจะช่วย
ให้ เกิดพลงัของกล้ามเน้ือน้ี ได้แก่  กิจกรรมท่ีกลา้มเน้ือตอ้งมีโอกาสในการหดตวัอย่างเต็มท่ีชั่ว
ระยะหน่ึง แล้วก็พกัสลบักนัไป เช่น การยืนอยู่ระหวา่งขอบประตูแลว้ใช้มือทั้งสองดนัขอบประตู
ออกไปขา้งๆ อย่างเต็มท่ีชัว่ครู่หน่ึงแลว้ก็พกัสลบักนัไป การกระท าเช่นน้ีจะช่วยให้กลา้มเน้ือแขน
และไหล่มีพลงัสูงข้ึนเช่นเดียวกนั การบริหารกายดว้ยการยกน ้ าหนกัก็เป็นการช่วยให้กลา้มเน้ือขา 
ล าตวั ไหล่และแขนมีพลงัสูงข้ึนอีกเช่นเดียวกนั  

4. พลงัหรือก าลงัดีดของกลา้มเน้ือ คือ ความสามารถของกล้ามเน้ือส่วนหน่ึงส่วนใดหรือ 
หลายๆ ส่วนของร่างกายในการหดตวัเพื่อท างานอย่างเร็ว และแรงในจงัหวะหน่ึงจังหวะใด พลงั
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หรือ ก าลงัดีดของกลา้มเน้ือน้ีจะแตกต่างจากความแขง็แรงของกลา้มเน้ือท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ก็ตรงท่ีวา่ 
พลงันั้นเป็นผลงานของการหดตวัของกลา้มเน้ือเพียงคร้ังเดียวจงัหวะเดียว ส่วนความแข็งแรงของ 
กลา้มเน้ือเป็นผลงานของการหดตวัของกลา้มเน้ือเช่นเดียวกนั แต่หลงัจากการหดตวัแลว้ยงัมีโอกาส 
ท่ีจะใช้ความพยายามในการหดตวัอย่างเต็มท่ีต่อไปอีกชั่วระยะหน่ึง ผลงานท่ีเกิดข้ึนจากความ 
พยายามในคร้ังหลงัน้ีอาจจะมากกวา่ หรือเท่ากบัการหดตวัไปแลว้ในคร้ังแรกก็ได ้ตวัอยา่งกิจกรรม 
ท่ีเก่ียวกบัพลงัของกลา้มเน้ือ ไดแ้ก่ การยืนอยูก่บัท่ีกระโดดไกล การยืนอยูก่บัท่ีกระโดดสูง การพุ่ง 
แหลน การทุ่มน ้ าหนัก เป็นตน้ กิจกรรมท่ีจะช่วยส่งเสริมให้กล้ามเน้ือได้มีพลงัตวัได้เพิ่มข้ึนนั้น 
ไดแ้ก่ กิจกรมประเภทท่ีช่วยเพิ่มความแขง็แรงของกลา้มเน้ือดงัไดก้ล่าวมาแลว้  

5. ความเร็ว คือ ความสามารถในการหดตวัหลายๆ คร้ังติดต่อกนัของกลา้มเน้ือส่วนหน่ึง 
ส่วนใดหรือกล้ามเน้ือหลายๆ ส่วนของร่างกายรวมกัน เพื่อท างานให้ได้ผลงานมากในเวลา 
อนัรวดเร็ว เช่น การหดตวัเพื่อช่วยให้ร่างกายไดเ้คล่ือนท่ีจากท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึงไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
และในเวลาท่ีสั้ นท่ีสุด ตวัอย่างท่ีเห็นไดช้ดั ก็คือ การวิ่ง 50 เมตร หรือการวิ่ง 100 เมตร กิจกรรมท่ี 
จะช่วยส่งเสริมให้เกิดความเร็วข้ึนน้ี ได้แก่  กิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมให้กล้ามเน้ือมีความแข็งแรง
เพิ่มข้ึน และกิจกรรมท่ีตอ้งใชค้วามเร็ว   

6. ความคล่องตวั คือ ความสามารถในการหดตวัของกลา้มเน้ือส่วนต่างๆ ของร่างกายรวม 
กนัเพื่อให้ร่างกายสามารถเปล่ียนต าแหน่งและทิศทาง ในการเคล่ือนไหวไดด้ว้ยความรวดเร็ว และมี 
ประสิทธิภาพ เช่น สามารถนั่งลงและยืนข้ึนสลบักนัได้ดว้ยความรวดเร็ว มีความสามารถท่ีจะวิ่ง
กลบั ตวัไปมาไดด้ว้ยความรวดเร็ว มีความสามารถท่ีจะวิ่งกลบัตวัไปทางซ้ายและขวาไดด้ว้ยความ
รวดเร็ว กิจกรรมท่ีส่งเสริมความคล่องตวัน้ีก็ไดแ้ก่ กิจกรรมท่ีกลา้มเน้ือไดมี้โอกาสท างานดว้ยการ
เปล่ียน ต าแหน่งและทิศทางต่างๆ ดงัไดก้ล่าวมาแลว้  

7. ความอ่อนตวั คือ ความสามารถในการเหยียดตวัของของขอ้ต่อส่วนต่างๆ ของร่างกาย 
เพื่อให้สามารถเคล่ือนไหวไดใ้นบริเวณท่ีกวา้งท่ีสุด ตวัอยา่งเช่น การยนืเข่าตึงกม้ตวัแตะพื้น การยืน 
เข่าตึงแอ่นล าตวัหงายหลงัเอามือแตะพื้นไปขา้งหลงั กิจกรรมท่ีจะช่วยให้ร่างกายไดมี้ความอ่อนตวั 
มากข้ึนนั้นไดแ้ก่กิจกรรมต่างๆ ท่ีร่างกายตอ้งการเหยยีดตวัมากกวา่ท่ีท างานในเวลาปกติ  

8. การทรงตวัหรือความสมดุล คือ การท่ีประสาทรับความรู้สึกของร่างกายโดยเฉพาะท่ีอยู่
ในกล้ามเน้ือ ขอ้ต่อ ส่วนประสาทควบคุมการทรงตวัภายในหูและประสาทตา เพื่อรักษาดุลของ 
ร่างกายใหอ้ยูใ่นท่าต่างๆ ทั้งในขณะอยูก่บัท่ีและในระหวา่งเคล่ือนท่ี เช่น การเดินบนเส้นตรงให ้
ปลายเทา้ต่อกนั การยนืเทา้เดียวมือทั้งสองกางออกไปทางดา้นขา้ง การหกกบ การยนืดว้ยศีรษะ การ
ยนืดว้ยมือ เป็นตน้ การทรงตวัดว้ยท่าต่างๆ เหล่าน้ี ควรจะไดรั้บการฝึกฝนเป็นประจ าจึงจะสามารถ 
ทรงตวัไดดี้ข้ึน  
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บนัเทิง เกิดปรางค ์(2540: 3) กล่าววา่  การท่ีร่างกายมนุษยเ์ราจะมีสมรรถภาพทางกายได ้ดี
มากนอ้ยเพียงไรนั้น ตอ้งประกอบดว้ยปัจจยัหลกั 2 ประการ คือ  

1. ปัจจยัภายใน (อา้งอิงในประอร. 2535)  
1.1 อายุ วยัต่างๆ มีความเหมาะสมกบัการออกก าลงักายไม่เหมือนกนั เด็กท่ีก าลงัเติบโต

ร่างกายยงัมีความทนทานน้อยกว่าผูใ้หญ่ การออกก าลงักายจึงไม่ตอ้งหักโหมเด็กท่ีอายุต่าํ กว่า 8 
ขวบ สมรรถภาพในการท างานของกล้ามเน้ือยงัต ่า การออกก าลงักายต่างๆ จึงตอ้งเป็นเร่ือง ท่ีง่าย ๆ 
ฉะนั้นการออกก าลงักายท่ียาก และตอ้งการการร่วมท างานของกลา้มเน้ือเป็นอยา่งมาก ดงันั้นจึงควร
กระท าภายหลงัอายุ 10 ขวบข้ึนไปแล้ว ขอ้สังเกตทัว่ไป คือ ไม่ควรหัดให้เด็กเล่นกีฬา เพียงอย่าง
เดียว เพราะจะท าให้ร่างกายเจริญเฉพาะส่วน เกิดการผิดรูปหรือพิการได ้กีฬาท่ีตอ้งใช ้เทคนิคมาก 
เช่น กีฬาท่ีตอ้งเล่นกบัลูกบอลต่างๆ อาจเร่ิมฝึกได้ตั้งแต่อายุยงัน้อย แต่ไม่ให้ฝึกความอดทนอย่าง
เคร่งเครียด จนกวา่ร่างกายจะเจริญเติบโตเต็มท่ี โดยเฉพาะในเร่ืองของการฝึกความ แขง็แรงด้วยการ
ยกน ้าหนกั (Weight Training) ผูฝึ้กจะตอ้งมีอายไุม่นอ้ยกวา่ 12 ปี จึงจะปลอดภยั (เด็กไทย)  

ในวยัผูใ้หญ่ ความสามารถในการรับการออกก าลงัข้ึนกบัวยั สมรรถภาพทางกายด้าน 
กล้ามเน้ือ ความเร็วและความไว และจะออกก าลังกายได้ดีเม่ืออายุไม่เกิน 25 - 30 ปี ส่วนความ 
อดทนอาจฝึกให้ถึงขีดสูงสุดได้แมอ้ายุเลย 30 ปีไปแล้ว อย่างไรก็ตามเม่ืออายุเกิน 35 - 40 ปีแล้ว 
ความสามารถในการรับการฝึกสมรรถภาพทางกายทุกอยา่ง จะลดต ่าลงมาเป็นล าดบั  

1.2 เพศ ถ้าเปรียบเทียบกันระหว่างเพศชายกับเพศหญิง จะพบความแตกต่างของ 
สมรรถภาพทางกายทุกด้าน ทั้งโดยแท ้(สมรรถภาพท่ีแสดงออกจริง) และโดยเทียบส่วน (เทียบกบั 
น ้าหนกัตวัต่อกิโลกรัม)   

เน่ืองจากรูปร่างของเพศหญิงดอ้ยกว่าเพศชาย น ้ าหนักเฉล่ียน้อยกว่าและน ้ าหนักของ 
ส่วนท่ีเป็นกลา้มเน้ือ เม่ือเทียบส่วนแลว้ก็น้อยกว่า เด็กหญิงจนถึงวยัแตกเน้ือสาว จะมีความอดทน 
เท่ากบัเด็กชาย แต่จะถึงจุดสูงสุดท่ีอายุต  ่ากว่าในการออกก าลงักายปานกลางความอดทนของเพศ 
หญิงจะต ่ากวา่ชายมากซ่ึง Morehouse และMiller (1976) ไดช้ี้ให้เห็นว่า ความอดทนของเพศหญิง 
เป็นคร่ึงหน่ึงของชายในการวิง่และปัจจยัท่ีจ  ากดัความอดทนของเพศหญิงคือ  

- อตัราการเตน้ของหวัใจ ของหญิงเร็วกวา่ ชาย 10 %  
- หวัใจมีขนาดเล็กกวา่  
- ทรวงอกเล็กกวา่ ท าใหค้วามจุปอดนอ้ยกวา่  
- ความสามารถในการขนส่งออกซิเจน มีนอ้ยกวา่ เพราะเมด็เลือดแดงมีนอ้ยกวา่แต่  

ทางดา้นความอ่อนตวั ผูห้ญิงทั้งในวยัเด็กและวยัผูใ้หญ่ จะมีความอ่อนตวัมากกวา่ผูช้าย   
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1.3 สภาพร่างกาย จิตใจ และพรสวรรค์ เป็นเร่ืองของบุคคล ซ่ึงเป็นผลมาจากทาง 
กรรมพนัธ์ุและอิทธิพลของส่ิงแวดลอ้ม จริงอยูก่ารฝึกสามารถท าใหค้นเก่งข้ึนไดทุ้กคน แต่ลกัษณะ 
ทางกาย จิตใจ และพรสวรรค ์ของผูรั้บการฝึกจะเป็นตวัจ ากดัขีดสูงสุดของสมรรถภาพทางกาย ส่ิงท่ี 
เห็นได้ชัดเจน  คือ รูปร่างของนักกีฬาหลายประเภท จะมีลักษณะจ าเพาะส าหรับนักกีฬานั้นๆ 
เน่ืองจากรูปร่างท่ีแตกต่างกนั ย่อมมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อการออกก าลงักายหรือการเล่นกีฬาได ้
แตกต่างกนั ตลอดจนในเร่ืองของโอกาสท่ีจะไดรั้บบาดเจบ็ข้ึนได ้ดงันั้นเพื่อใหมี้ความสอดคลอ้งกนั
ระหวา่งลกัษณะรูปร่างทางกายกบัชนิดของกีฬาท่ีเหมาะสมในแต่ละบุคคล William Shaldal ซ่ึงเป็น 
นกัมนุษยวทิยาไดท้  าการศึกษาและแบ่งลกัษณะรูปร่างทางกายของมนุษยอ์อกเป็น 3 พวก คือ  

1.3.1 รูปร่างอว้นเต้ียหรือสูงใหญ่ (Endomorphy)  คือ พวกท่ีมีน ้าหนกัตวัมากเหมาะสม
กบัการเล่นกีฬาประเภท ยกน ้ าหนกั มวยปล ้า ทุ่มน ้ าหนกั ขวา้งจกัร พุ่งแหลน เพราะตอ้งการความ
แขง็แรงและความสามารถในการรับแรงปะทะไดเ้ป็นอยา่งดี  

1.3.2  รูปร่างสันทดั (Mesomophy) คือ พวกท่ีมีกล้ามเน้ือมาก ถ้ารูปร่างไม่สูงนักจะ
เหมาะกบั การเล่นกีฬาประเภทมวยสากล ยกน ้ าหนัก ยิมนาสติก กระโดดน ้ า ยูโด ถา้รูปร่างสูงจะ
เหมาะกับ การเล่นกีฬาประเภท บาสเกตบอล กระโดดไกล รักบ้ีฟุตบอล ฟุตบอล วอลเลยบ์อล 
กระดานโตค้ล่ืน  เทนนิส  แบดมินตนั และเทเบิลเทนนิส เป็นตน้   

1.3.3  รูปร่างผอมเล็กหรือผอมสูง (Ectomorphy) คือพวกผอมเล็กจะเหมาะกบัการเล่น
กีฬาประเภท  ยิมนาสติก  กระโดดไกล เขยง่กา้วกระโดด  กระโดดขา้มร้ัว  วิ่งระยะสั้นและวิ่งระยะ
กลาง  เป็นตน้   

2. ปัจจยัภายนอก   
2.1 อาหาร มีอิทธิพลต่อการฝึกซ้อมและสมรรถภาพทางกายท่ีส าคญัอยา่งยิ่งขอ้หน่ึงท่ี

ควร สังเกต คือ การกินอาหารประเภทโปรตีนมากๆ หาไดท้  าให้ก าลงัและความอดทนดีข้ึนหรือไม่ 
ตรง ขา้มอาจเป็นผลเสียดว้ย อาหารท่ีให้พลงังานโดยตรง คือ พวกคาร์โบไฮเดรต นกักีฬาท่ีตอ้งใช้
ความ อดทน จ าเป็นตอ้งไดรั้บอาหารประเภทน้ี ส่วนในเร่ืองของอาหารก่อนการฝึกซอ้มหรือแข่งขนั 
นายแพทยเ์จริญทศัน์  จินตนเสรี (2536) กล่าวว่า ก่อนการฝึกซ้อมหรือแข่งขนั ไม่ควรกินอาหาร 
หนัก อาหารหนักม้ือสุดทา้ย ควรเป็นอาหารท่ีย่อยง่ายและตอ้งกินมาอย่างน้อย 3 - 4 ชัว่โมง ก่อน
การฝึกซ้อมหรือแข่งขนั การกินอาหารหนกัก่อนออกก าลงักาย จะท าให้เลือดถูกแบ่งไปใช้ใน การ
ท างานของระบบยอ่ยอาหาร อีกประการหน่ึงมวลของอาหารในกระเพาะอาหารและล าไส้ ยงัเป็น 
ตวัขดัขวางการท างานของกลา้มเน้ือกระบงัลม ซ่ึงตอ้งท างานหนกัเพิ่มข้ึน (การหายใจเพิ่มข้ึน)  ใน
ระหวา่งการฝึกซอ้มหรือแข่งขนัท่ีหนกัและยดืเยื้อติดต่อกนัเป็นเวลาหลายๆ ชัว่โมง   
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อาจจ าเป็นต้องเติมอาหารน ้ าและเกลือล้างอาหารท่ีเหมาะคือพวกคาร์โบไฮเดรต ในสภาพท่ีเป็น 
ของเหลวและมีกากน้อย การใช้กลูโคสละลายน ้ า เป็นการให้อาหารระหว่างการออกก าลงัท่ีดีและ 
สะดวก แต่จะมีประโยชน์ ไดเ้ฉพาะในการออกก าลงัท่ีหนกัและนานเป็นชัว่โมง ๆ เท่านั้น น ้ าตาล 
ธรรมดา (น ้าตาลทราย) อาจไดผ้ลไดเ้หมือนกนัและราคาถูกกวา่    

2.2 สารกระตุ้น หมายถึง ยาหรือสารท่ีไม่ใช่อาหารตามปกติ ส่วนใหญ่จะใช้ในหมู่
นกักีฬา  เพื่อท าให้สมรรถภาพในการฝีกซ้อม และแข่งขนัเพิ่มข้ึน หรือในหมู่นกัออกก าลงักาย ท่ีมี
ความ เขา้ใจวา่ เม่ือน าเอาส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีเขา้สู่ร่างกายแลว้ จะช่วยใหร่้างกายมีสมรรถภาพทางกายดี
ข้ึน เช่น อะนาโบลิค (Anabolic) สเตอรอยด์ (Steroids) แอมแฟตามิน (Ampheamin) กาแฟอีน 
(Cafeine) การให้เลือด (Blood Doping) การใช้ยาบดบงัสารกระตุน้ท่ีใช้ (Buffering Solutions)  ซ่ึง
ทางวงการแพทยไ์ดย้นืยนัแลว้วา่ สารเหล่าน้ีจะออกฤทธ์ิหรือจะแสดงผลใหเ้ห็นไดใ้นระยะเวลา อนั
สั้นเท่านั้น แต่ถา้ในระยะยาวแลว้กลบัเป็นอนัตรายต่อสุขภาพได ้อาจพิการหรือเสียชีวติ อีกทั้งยงั ถือ
วา่เป็นสารตอ้งห้าม ไม่ให้น ามาใชใ้นการแข่งขนักีฬาทุกประเภท โดยแทจ้ริงแลว้นกักีฬาท่ี ฝึกซ้อม
มาจนสมบูรณ์เต็มท่ีทั้งทางร่างกายและจิตใจแลว้ สารกระตุน้จะไม่สามารถท าให้เก่งข้ึนไปได ้อีก 
ส่วนนกักีฬาท่ีไม่สมบูรณ์ ถึงแมจ้ะใชส้ารกระตุน้ท่ีดีเลิศเพียงใด ก็ยอ่มไม่สามารถเอาชนะ นกักีฬาท่ี
สมบูรณ์เตม็ท่ีได ้  

2.3  สภาพอากาศ มีอิทธิพลต่อการออกก าลงักาย อุณหภูมิสูงท าให้ความทนทานลดลง  
เพราะท าให้การระบายความร้อนท่ีเกิดจากการท างานของกลา้มเน้ือท าไดย้ากเยน็ สถิติของการวิ่ง 
ระยะไกลในนกักีฬาคนเดียวกนัท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส จะดีกวา่ท่ีอุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส 
ไม่ต ่ากวา่ 5 เปอร์เซ็นต ์แต่ในการออกก าลงักายระยะสั้น อากาศร้อนอาจจะไดผ้ลดีกวา่เพราะท าให้
การอบอุ่นร่างกาย (Warm Up) ด าเนินไปได้เร็วข้ึน อนัตรายซ่ึงเกิดจากการท่ีกล้ามเน้ืออบอุ่นไม่ 
เพียงพอ เช่น กล้ามเน้ือฉีกขาด ขอ้เท้าแพลง จะมีน้อยกว่า การฝึกความอดทนในท่ีร้อนท าให้ได ้
ปริมาณการฝึกซอ้มนอ้ยกวา่ในท่ีอากาศเยน็ หากฝึกจนเหน่ือยเท่ากนั ซ่ึงผลของสมรรถภาพทาง กาย
จะน้อยกว่าด้วย ดงันั้น เวลาเช้าตรู่อากาศเยน็กว่าตอนกลางวนั จึงเหมาะส าหรับการฝึกเพื่อ ความ
อดทน ส่วนความเร็วและความวอ่งไวอาจฝึกในเวลาบ่ายได ้  

2.4  ความช้ืนของอากาศ เก่ียวขอ้งกบัการระบายความร้อนของร่างกายในระหว่างการ
ออกก าลงักาย ถา้อากาศช้ืนมากการระเหยของน ้ าท่ีผิวกายเพื่อระบายความร้อนไปจากตวัจะยาก  ท า
ใหมี้การหลัง่เหง่ือออกมามากกวา่ปกติ เป็นสาเหตุให้ความอดทนลดนอ้ยลง แต่ในการออกก าลงักาย
ในท่ีอากาศแหง้ (ความช้ืนนอ้ย) อาจท าให้ผลเสียเกิดข้ึนไดเ้หมือนกนั โดยเฉพาะในนกักีฬาท่ีคุน้เคย
กบัอากาศช้ืน เพราะอาจท าให้รู้สึกเหน่ือยเร็ว คอแห้ง หายใจไม่ทนั (ปัญหาของนกักีฬาไทย มกัจะ
พบบ่อย ถา้ตอ้งออกไปแข่งขนัต่างประเทศ)  
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2.5 ความกดอากาศท่ีระดบัน ้ าทะเล ความกดอากาศแปรเปล่ียนไม่มากนกั แต่ถา้เป็นการ
ออกก าลงักายในท่ีสูง (ตั้งแต่ 1,000 เมตร เหนือระดบัน ้ าทะเลข้ึนไป) สมรรถภาพทางด้านความ
อดทนจะลดต ่าลง เน่ืองจากความหนาแน่นของอากาศมีนอ้ย ถา้นกักีฬาไปท าการฝึกซ้อมอยูบ่นท่ีสูง 
ระยะเวลาหน่ึง ร่างกายจะท าการปรับตวัได ้โดยเฉพาะระบบหายใจและระบบไหลเวียนเลือด  จะ
ปรับตวัให้สามารถรับออกซิเจนจากอากาศไดม้ากข้ึน จึงเช่ือวา่จะท าให้ผลเพิ่มของความอดทน  มี
มากกวา่การฝึกซอ้มในปริมาณเท่ากนัท่ีระดบัน ้าทะเล   

2.6  เคร่ืองนุ่งห่ม มีผลต่อสมรรถภาพทางกาย ทั้งในแง่ความคล่องตวัและความอดทน 
โดยเฉพาะในดา้นความอดทน เก่ียวขอ้งกบัการระบายความร้อนจากในร่างกาย ขอ้ท่ีตอ้งค านึงถึง 
คือ เส้ือแขนยาวผา้ใยเทียมท าใหก้ารระบายความร้อนยากมากข้ึน เพราะน ้าจะระเหยออกไดย้าก เป็น
เหตุให้มีการหลัง่เหง่ือออกมามากข้ึน ผา้สีทึมดูดความร้อนไดม้ากกวา่ผา้สีอ่อน จึงไม่เหมาะสม กบั
การออกก าลงักายกลางแดด   

2.7  การออกก าลังกาย คือการใช้กล้ามเน้ืออ่ืนๆ ของร่างกายท างานมากกว่าการ
เคล่ือนไหว หรืออิริยาบถต่าง ๆ ตามปกติในชีวิตประจ าวนั การออกก าลงักายท่ีดีและถูกตอ้งควร
ปฏิบติัอยา่ง สม ่าเสมอ ตามความเหมาะสมของอายุ  เพศ  และสภาวะของร่างกาย โดยมีสัญญาณให้
ทราบไดว้า่ การออกก าลงักายคร้ังนั้นๆ เหมาะสมหรือยงั คือ อตัราการเตน้ของหวัใจท่ีสูงข้ึน หายใจ
ถ่ีแรงข้ึน  มีเหง่ือออกมาก เป็นตน้    

นอกจากนั้น การออกก าลงักายยงัมีผลโดยตรงต่อสมรรถภาพทางกายดา้นต่างๆ การออก
ก าลังชนิดใช้แรงงานกล้ามเน้ือ จึงท าให้ความแข็งแรงของกล้ามเน้ือเพิ่มมากข้ึน โดยเพิ่ม 
สมรรถภาพของระบบหายใจและระบบไหลเวยีนโลหิต คนท่ีขาดการออกก าลงักาย จะมีสมรรถภาพ
ทางกายดา้นต่างๆ ต ่ากว่าคนท่ีออกก าลงักายเป็นประจ า ยิ่งไปกวา่นั้น การท่ีมีสมรรถภาพทางกาย 
ดา้นการประสานงานระหว่างกล้ามเน้ือและระบบประสาทต ่า จะท าให้ปฏิกิริยาในการหลีกเล่ียง 
อันตรายต ่ าด้วย การท่ีไม่ค่อยได้ออกก าลังกายจะท าให้กล้ามเน้ือและเน้ือเยื่อต่างๆ สูญเสีย 
ความสามารถในการยืดตวัไปได้และถา้ไม่มีการเคล่ือนไหวเลย เช่น การถูกเขา้เฝือกไวน้านๆ  เม่ือ
กระดูกหกั จะท าให้สมรรถภาพทางดา้นความอ่อนตวัลดลงไปอีก ในทางกลบักนัการออกก าลงักาย
อยูเ่ป็นประจ า จะช่วยท าใหค้วามอ่อนตวัคงอยูเ่ป็นปกติและมากข้ึนได ้  

อยา่งไรก็ตาม ผลการเปล่ียนแปลงทางดา้นร่างกาย จะมากหรือน้อยนั้น ข้ึนอยูก่บัระดบั 
ของการออกก าลงักายในแต่ละบุคคลอีกดว้ยดงัท่ีไดมี้ผูศึ้กษาจากการฝึกหนูใหอ้อกก าลงักายแลว้ท า 
ใหไ้ดห้ลกัฐานมาสนบัสนุนวา่ ขนาดของหวัใจข้ึนอยูก่บัระดบัของการออกก าลงักาย   

2.8 การพกัผอ่น เป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับมนุษยเ์รา และตอ้งมีอยา่งป็นประจ า โดยเฉพาะใน
ผูท่ี้มีการออกก าลังกายหรือเล่นกีฬาเป็นประจ า เน่ืองจากการพักผ่อนจะช่วยท าให้ร่างกายได้
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ซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการออกก าลงัและท าการสร้างข้ึนใหม่ ในกรณีท่ีมีการออก
ก าลงัเก่ียวกบัการสร้างกล้ามเน้ือ นอกจากนั้น การพกัผ่อนยงัช่วยผ่อนคลายความเครียดทางด้าน
จิตใจ และประสาทอีกด้วย วิธีการพกัผ่อนท่ีดีท่ีสุด คือ การนอนหลบั ฉะนั้น ควรก าหนดช่วงหรือ
ระยะเวลา ของการพกัผอ่นให้แน่นอน ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัความเหมาะสมของแต่ละบุคคล เช่น วยั เพศ 
ลกัษณะของ งานท่ีท าหรือการออกก าลงักาย แต่ตามปกติโดยทัว่ไปแลว้ ทางการแพทยไ์ดแ้นะน าไว้
วา่มนุษยเ์รา ควรมีเวลาพกัผอ่นดว้ยการนอนหลบัอยา่งนอ้ยวนัละ 8 ชัว่โมงติดต่อกนั  

จากปัจจยัของสมรรถภาพทางกายท่ีอ้างถึงเบ้ืองต้น สรุปได้ว่า ปัจจยัท่ีเก่ียวกับการ 
เสริมสร้างสมรรถภาพแบ่งออกเป็น   

1. ปัจจยัภายใน เช่น อาย ุ เพศ  สภาพร่างกาย จิตใจ และพรสวรรค ์เป็นตน้  
2. ปัจจยัภายนอก เช่น อาหาร สารกระตุน้ สภาพอากาศ   เคร่ืองนุ่งห่ม  การออกก าลงั

กาย และการพกัผอ่น เป็นตน้    
 

 แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย  
กรมพลศึกษา (2544: 10) การทดสอบสมรรถภาพทางกายมีหลายรูปแบบ การทดสอบแต่ 

ละชนิดจะพิจารณาถึงความเหมาะสมของอาย ุเพศ เวลา สถานท่ี เคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆ มีดงัน้ี  
1. แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายมาตรฐานระหว่างประเทศ (International Committee 

for the Standardization of the Physical Fitness Test) เป็นแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายของ 
คณะกรรมการนานาชาติเพื่อจดัหามาตรฐานการทดสอบความสมบูรณ์ของร่างกาย ใช้ช่ือย่อว่า 
ICSPFT ประกอบดว้ยรายการทดสอบ 8 รายการ คือ  

1.1 วิง่ 50 เมตร   
1.2 ยนืกระโดดไกล  
1.3 แรงบีบมือท่ีถนดั  
1.4 ลุก - นัง่ 30 วนิาที  
1.5 ดึงขอ้ราวเด่ียว (ส าหรับชาย) งอแขนห้อยตวั (ส าหรับหญิง)  
1.6 วิง่เก็บของ  
1.7 วิง่ทางไกล  800 เมตร (ส าหรับหญิง) 1,000 เมตร (ส าหรับชาย)   
1.8 งอตวัขา้งหนา้  

2. แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายเยาวชนของสมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนา 
แห่งสหรัฐอเมริกา (The America Association for Health Physical Education and Recreation Youth 
Fitness Test) เป็นแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายท่ีสร้างข้ึนมาเพื่อใชส้ ารวจสมรรถภาพ ทางกาย
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เยาวชนในสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะ สร้างข้ึนเม่ือ ค.ศ. 1957 ใชช่ื้อยอ่วา่ AAHPER ประกอบดว้ยราย
ดารทดสอบ 7 รายการ คือ    

2.1 ลุก - นัง่ 1 นาที     
2.2 วิง่เก็บของ 40 หลา     
2.3 วิง่ระยะ 50 หลา     
2.4  ยนืกระโดดไกล     
2.5  ขวา้งลูกซอฟบอล     
2.6  เดิน - วิง่ 600 หลา     
2.7  ดึงขอ้ ส าหรับเยาวชนชายและงอแขนห้อยตวั ส าหรับเยาวชนหญิง  

3. แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย Physical Best เป็นแบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย ท่ี
สหพนัธ์แห่งสหรัฐอเมริกา (American Alliance) น ามาใช้แทนแบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
ส าหรับเยาวชน (AAHPERD) ซ่ึงเป็นแบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย และเป็นโปรแกรมการให้ 
การศึกษาดา้นสมรรถภาพทางกายส าหรับนกัเรียนอายุ 8 - 15 ปี โดยใชเ้กณฑ์มาตรฐาน สมรรถภาพ
ทางกายท่ีมีความสัมพนัธ์เท่ากับสุขภาพ (Health Fitness Standards) สามารถป้องกัน ปัญหาด้าน
สุขภาพไดท้ั้งปัจจุบนัและอนาคต ประกอบด้วยรายการทดสอบ 5 รายการ (อ้างอิงใน หาญพล บุญ
ยะเวชชีวนิ, 2536)  คือ   

3.1  เดิน - วิง่ ระยะ 1 ไมล ์(1.6 กิโลเมตร)   
3.2  การทดสอบผลรวมความหนาของไขมนัใต้ผิวหนงัระหวา่งกลา้มเน้ือแขนดา้นหลงั

กบั กลา้มเน้ือน่อง   
3.3  นัง่งอตวัไปขา้งหนา้   
3.4  ลุก - นัง่ 1 นาที   
3.5  ดึงขอ้  

4. แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายท่ีสัมพนัธ์กบัสุขภาพส าหรับเด็กไทย  อายุ  7 - 18  ปี 
ของ ส านกังานกองทุนสนบัสนุนส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) ประกอบด้วยรายการทดสอบ 7 รายการ 
คือ   

4.1 ดชันีมวลกาย (Body Mass Index: BMI)   
4.2 การวดัความหนาของไขมนัใตผ้วิหนงั (Skinfold Thickness)   
4.3 ลุก - นัง่ 60 วนิาที (Sit-Ups 60 Seconds)   
4.4 ดนัพื้น 30 วนิาที (Push-Ups 30 Seconds)   
4.5 นัง่งอตวัไปขา้งหนา้ (Sit and Reach)   
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4.6 วิง่ออ้มหลกั (Zig - Zag Run)   
4.7 วิง่ระยะไกล (Distance Run)  

5. แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ  AAHPERD  (HEALTH - RELATED 
PHISICAL FITNESS TEST) ซ่ึงประกอบไปดว้ยรายการทดสอบ  5  รายการ  คือ     

5.1  การวดัส่วนประกอบของร่างกาย  ส าหรับเปอร์เซ็นตไ์ขมนัในร่างกายโดยใช้วิธีการ
วดัดชันีมวลกาย (Body Mass Index: BMI)  ซ่ึงได้จากการค านวณโดยเอาน ้ าหนักเป็นกิโลกรัมตั้ง
หาร ดว้ยส่วนสูงเป็นเมตรยกก าลงั 2 )   

5.2  นัง่งอตวัไปขา้งหนา้ (Sit and Reach) เพื่อวดัความอ่อนตวั   
5.3  ลุก - นั่ง 1 นาที (Modified Sit-Ups 60 Seconds) เพื่อวดัความแข็งแรงและความ 

อดทนของกลา้มเน้ือทอ้ง  
5.4  ดันพื้น 30 วินาที (Right Angle Push - up 30 Seconds) ใช้วดัความแข็งแรงและ 

ความอดทนของกลา้มเน้ือส่วนบน   
5.5  เดิน - วิ่ง 1 ไมล์ (One-mile Walk / Run) ใช้ในการวัดความอดทนของระบบ

ไหลเวยีน เลือดและระบบหายใจ    
 

การทดสอบสมรรถภาพทางกาย (Physical  Fitness  Testing ) 
1.  จุดประสงคข์องการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

  เพื่อให้การศึกษาแก่ผูท้ดสอบ  ถึงระดับสมรรถภาพทางกายของตนเอง  โดย
เปรียบเทียบ กบัค่ามาตรฐานทางสุขภาพ  ท่ีจ  าแนกตามอายแุละเพศ 

 ท าให้ไดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการแนะน าการออกก าลงักายในทุกดา้นของ
สมรรถภาพทางกาย 

 ท าใหส้ามารถติดตามและประเมินผลความกา้วหนา้ของผูท้ดสอบ 
 เพื่อกระตุน้ใหผู้ท้ดสอบ  ตั้งเป้าหมายระดบัสมรรถภาพทางกายท่ีตอ้งการบรรลุ 
 เพื่อจดัระดบัชั้นความเส่ียงของผูท้ดสอบ 

2.   การเตรียมผูท้ดสอบ 
2.1 ใหผู้ท้ดสอบกรอกแบบสอบถามประเมินความพร้อมก่อนการออกก าลงักาย 
2.2 อธิบายรายละเอียดการทดสอบประเภทต่างๆ  ใหผู้ท้ดสอบไดรั้บทราบก่อน 
2.3 ผูท้ดสอบควรไดรั้บค าแนะน าให ้ปฏิบติั ดงัน้ี 

2.3.1  สวมใส่เส้ือท่ีสบาย  หลวม  และเหมาะสมกบัการทดสอบ 
2.3.2   ตลอดช่วง  1  วนัก่อนการทดสอบใหด่ื้มน ้าใหพ้อเพียง 
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2.3.3  ใหง้ดอาหาร  บุหร่ี  สุราหรือกาแฟก่อนทดสอบอยา่งนอ้ยท่ีสุด  3  ชัว่โมง 
2.3.4  ในวนัท่ีก าหนดทดสอบให้งดการออกก าลงักาย  หรือการเคล่ือนไหวท่ีท า

ใหเ้หน็ดเหน่ือยมาก 
2.3.5 ในคืนก่อนการทดสอบ  นอนหลบัใหเ้พียงพอ ( ประมาณ  6-8  ชัว่โมง  ) 

3.  ล าดบัการทดสอบ 
3.1  ก่อนท่ีจะใหใ้หบ้ริการทดสอบสมรรถภาพทางกายตอ้งเตรียมตวัใหพ้ร้อม  ดงัน้ี 
 

3.1.1 แบบฟอร์มต่าง ๆ 
3.1.2 ปรับหรือตั้ งเคร่ืองมือให้ได้มาตรฐาน  : จักรยานวดังาน,ท่ีวดัไขมันใต้

ผวิหนงั 
3.1.3 จดัเรียงเคร่ืองมือตามล าดบัการทดสอบ 
3.1.4 ปรับอุณหภูมิหอ้งใหอ้ยูใ่นระดบั  21-23  องศาเซลเซียล  ( 70-80  F ) 

3.2 ถา้ตอ้งทดสอบสมรรถภาพทางกายหลายประเภทควรเรียงล าดบัการทดสอบ ดงัน้ี 
3.2.1  วดัชีพจร  หรือฟังหวัใจเตน้  วดัความดนัโลหิตขณะพกั 
3.2.2  วดัส่วนสูงและชัง่น ้าหนกั 
3.2.3  ตรวจวดัไขมนั 
3.2.4  ทดสอบความอดทนของหวัใจและปอด  ระบบหายใจ 
3.2.5  ทดสอบความแขง็แรงและความอดทนของกลา้มเน้ือ 
3.2.6  ทดสอบความยดืหยุน่ 

การทดสอบความอดทนของหัวใจและปอด  โดยเฉพาะการทดสอบแบบ  Submaximal  
จะมีความคลาดเคล่ือนได ้ ถา้ท าภายหลงัการทดสอบแข็งแรงและอดทนของกลา้มเน้ือ  เพราะการ
ทดสอบสมรรถภาพของกลา้มเน้ือท าใหอ้ตัราการเตน้ของหวัใจสูงข้ึนแลว้  และเช่นเดียวกนั  การวดั
ไขมนัหลงัการทดสอบความอดทนของหวัใจและปอด  ก็จะมีความคลาดเคล่ือน  เน่ืองจากร่างกายมี
การสูญเสียน ้ า  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการวดัโดยใชก้ระแสไฟฟ้า ( BIA) และการท่ีมีเหง่ือออกมาก  จะ
ท าใหผ้วิหนงับวมน ้าและล่ืน  ท าใหก้ารวดัไขมนั  โดยใช ้ Calipers  มีความคลาดเคล่ือน 

4.  สภาพแวดลอ้มการทดสอบ 
4.1 ตอ้งเงียบและเป็นส่วนตวั 
4.2 มีท่ีนัง่สบาย  และโตะ๊ส าหรับการวดัความดนัโลหิตและชีพจร 
4.3 เคร่ืองมือมาตรฐานมีความพร้อม 
4.4 การทดสอบตอ้งไม่เร่งรีบ  และทุกขั้นตอนผูท้ดสอบไดรั้บการอธิบายโดยละเอียด 
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5.  ผูท่ี้มีภาวะหรือโรคต่อไปน้ี  ห้ามทดสอบสมรรถภาพทางกายดว้ยการออกก าลงักาย
อยา่งเด็ดขาด 

5.1 มีการเปล่ียนแปลงของคล่ืนไฟฟ้าหัวใจท่ีบ่งบอกว่ามีภาวะหัวใจขาดเลือด  
กลา้มเน้ือหวัใจตาย ( ภายใน 2 วนั)  หรือภาวะผดิปกติเฉียบพลนัของหวัใจ 

5.2 มีอาการเจบ็หวัใจ ( เจบ็แน่นหนา้อก ) แบบไม่คงท่ี 
 

5.3 ภาวะหวัใจเตน้ผดิปกติท่ีไม่สามารถควบคุมได ้ จนมีอาการแสดง 
5.4 ภาวะล้ินหัวใจ ท่ีเส้นเลือดใหญ่จากห้องล่างซ้ายของหัวใจ(Aortic)  ตีบอย่าง

รุนแรง 
5.5 ภาวะหวัใจวายท่ีควบคุมไม่ได ้
5.6 ภาวะเส้นเลือดปอดถูกอุดกั้นอยา่งเฉียบพลนัหรือเน้ือปอดตาย 
5.7 กลา้มเน้ือหวัใจหรือเยือ่หุม้หวัใจอกัเสบเฉียบพลนั 
5.8 สงสัยหรือมีภาวะหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง 
5.9 ภาวะติดเช้ืออยา่งเฉียบพลนั 

6.  ขอ้บ่งช้ีในการหยุดทดสอบสมรรถภาพทางกายดว้ยการออกก าลงักายส าหรับผูใ้หญ่ท่ี
มีความเส่ียงต ่า  (สมชาย  ล่ีทองอิน  2546 : 4) 

6.1 เร่ิมมีอาการเจบ็แน่นหนา้อก 
6.2 ความดนัเลือด  จากการบีบตวัของหัวใจ (Systolic)  ลดลงมากกว่า  20 มม.ปรอท  

หรือความดนั จากการบีบตวัของหัวใจ (Systolic) ไม่เพิ่มข้ึนเม่ือความหนกัหรือความแรงของการ
ออกก าลงักาย 

6.3 ความดนัเลือดจากการบีบตวัของหวัใจ (Systolic)  สูงเกินไปคือมากกวา่  260  มม.
ปรอท  หรือ Diastolic  มากกวา่  115  มม.ปรอท 

6.4 มีอาการของเลือดไปเล้ียงไม่เพียงพอ  เช่น  รู้สึกจะเป็นลมหนา้มืด สับสนหนา้ซีด   
เขียว  คล่ืนไส้  หรือผวิหนงัเยน็ซีด 

6.5 อตัราการเตน้หวัใจไม่เพิ่มข้ึน  ตามความแรงหรือความหนกัของการออกก าลงักาย 
6.6 จงัหวะการเตน้ของหวัใจมีการเปล่ียนแปลงผดิปกติ  ชดัเจน 
6.7 ผูท้ดสอบร้องขอหยดุการทดสอบ  แสดงใหเ้ห็นความเหน่ือยลา้อยา่งท่ีสุด 
6.8 เคร่ืองมือทดสอบมีปัญหา 
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 การทดสอบสมรรถภาพกลา้มเน้ือ  (Muscular  Fitness) 
1.  การทดสอบแรงบีบมือ  (Grip  Strength) 
จุดประสงค ์ เพื่อประเมินความแข็งแรงจากการเกร็ง  (Static   strength)  ของกลา้มเน้ือ

มือและแขนส่วนปลาย 
เคร่ืองมือ  Hand  Grip  Dynamometer 
วธีิการ  
1. จดัระดบัท่ีจบัของเคร่ืองมือใหเ้หมาะสมกบัผูท้ดสอบ 
2. ใหผู้ท้ดสอบปล่อยแขนตามสบายขา้งล าตวัมือก าท่ีจบัหา้มแนบล าตวั 
3. ออกแรงก ามือใหแ้รงท่ีสุด 
4. ท าการทดสอบ  2  คร้ัง  ใชค้่าท่ีไดม้าก 
5. ผลการทดสอบท่ีวดัไดเ้ป็นกิโลกรัมน าผลท่ีไดม้าหารดว้ยน ้าหนกัตวัของผูท้ดสอบ 

2.  การทดสอบแรงเหยยีดขา  (Leg  Press) 
จุดประสงค์  เพื่อประเมินความแข็งแรงของกลา้มเน้ือตน้ขาดา้นหน้าและกลา้มเน้ือ

กน้ท่ีเหยยีด 
เคร่ืองมือ    Back  and  Leg  Dynamometer 
วธีิการ  
1. ใหผู้ท้ดสอบยนืบนท่ีวางเทา้ของเคร่ือง 
2. ยอ่เข่า  และแยกเข่าออกจากกนั  หลงัตรง 
3. จบัท่ีดึงในท่ามือคว  ่าระหวา่งเข่าทั้งสอง 
4. ออกแรงเหยยีดขาใหเ้ตม็ท่ี 
5. ท าการทดสอบ  2  คร้ัง  ใชค้่าท่ีไดม้าก 
6. ผลการทดสอบท่ีวดัไดเ้ป็นกิโลกรัม 

3.   การทดสอบแรงเหยยีดหลงั  (Back  press) 
จุดประสงค ์  เพื่อประเมินความแขง็แรงของกลา้มเน้ือหลงั 
เคร่ืองมือ  Back  and  Leg  Dynamometer 
วธีิการ  
1.  ใหผู้ท้ดสอบยนืบนท่ีวางเทา้ของเคร่ือง 
2.  กม้ตวัลง  ขาเหยยีดตึง 
3.  จบัท่ีดึงในท่ามือคว  ่า จดัระดบัสายจบัใหเ้หมาะสมเงยหนา้  ตามองตรงไปขา้งหนา้ 
4.  ออกแรงดึงข้ึนใหเ้ตม็ท่ี  โดยเหยยีดหลงัข้ึน 
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5.  ท าการทดสอบ  2  คร้ัง  ใชค้่าท่ีไดม้าก  
6.  ผลการทดสอบท่ีวดัไดเ้ป็นกิโลกรัม 

4.  การวดัความอ่อนตวั  (Flexibility   Testing) 
การทดสอบนัง่งอตวัไปขา้งหนา้  (Sit  and  Reach) 
จุดประสงค์  เพื่อประเมินความยืดหยุ่นของกลา้มเน้ือหลงัระดบัเอวและกลา้มเน้ือตน้ขา

ดา้นหลงั 
เคร่ืองมือ  Wells  sit   and  Reach  test 
วธีิการ  
1. ใหผู้ท้ดสอบยนืบนเคร่ืองมือทดสอบ  ขาทั้งสองขา้งเหยยีด เข่าตึง 
2. กม้ตวัและเหยยีดแขนใชป้ลายน้ิวมือดนัปุ่มเล่ือนลงไปขา้งหนา้ใหม้ากท่ีสุด เท่าท่ีจะ

ท าได ้ เข่าตอ้งตึงตลอดเวลา 
3. ท าการทดสอบ  2  คร้ัง  ใชค้่าท่ีไดม้าก 
4. ผลการทดสอบท่ีวดัได ้ เป็นเซนติเมตร 

5.  การวดัความจุปอด  (Vital  Capacity) 
  จุดประสงค ์   เพื่อประเมินปริมาตรความจุปอด 
  เคร่ืองมือ   Spirometer 
  วธีิการ 

1. ตั้งเขม็บนหนา้ปัดในอยูท่ี่ระดบัศูนย ์ (0) 
2. ใหผู้ท้  าสอบยนืตวัตรง  สองมือจบัประคอง  Spirometer  ใหห้ลอดเป่าอยูร่ะดบั 

ปาก 
3. หายใจเขา้เตม็ท่ีและเป่าลมเขา้ในหลอดใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้
4. ท าการทดสอบ  2  คร้ัง  ใชค้่าท่ีไดม้าก 
5. ผลการทดสอบท่ีวดัได ้ เป็นมิลลิลิตร น าผลท่ีไดม้าหารดว้ยน ้าหนกัตวัผูท้ดสอบ  

เปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐาน 
2. การวดัสมรรถภาพดา้นความอดทนของระบบหายใจและระบบไหลเวยีนโลหิต  

(Cardiorespiratory   Fitness) 
1.  การทดสอบดว้ยจกัรยานวดังาน  (Cycle   Ergometer  Test) 
จุดประสงค ์ เพื่อประเมินความสามารถในการใช้ออกซิเจนสูงสุด  (Aerobic  Capacity  

หรือ  VO2 max)  ของร่างกายซ่ึงสัมพนัธ์กบัความสามารถในการท างานซ ้ า ๆ  เป็นระยะเวลานาน
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ของกลา้มเน้ือมดัใหญ่ ๆ   ดว้ยความหนกัปานกลางถึงมาก  บ่งบอกถึงสภาวะการท างานของหัวใจ       
หลอดเลือด  ปอด  และกลา้มเน้ือหรือประเมินความฟิต 

เคร่ืองมือ  
1. จกัรยานวดังาน  (Bicycle  Ergometer) 
2. เคร่ืองวดัอตัราเตน้ของหวัใจ  (Polar) 

    วธีิการ   การวดัอตัราการเตน้หวัใจ 
     อุปกรณ์  

1. นาฬิการับสัญญาณ ( Polar  A1th) 
2. สายคาดส่งสัญญาณ  ( T31th  transmitter) 
3. สายรัด  ( Elastic  strap ) 
วธีิการใส่เคร่ืองวดัอตัราการเตน้หวัใจ 
1.  ใส่นาฬิการับสัญญาณ   ( Polar  A1th)  ท่ีขอ้มือ 
2.  ใส่เคร่ืองส่งสัญญาณ   ( T31th  transmitter) โดยติดเคร่ืองส่งสัญญาณกบัสายรัดให้

สัญลกัษณ์ Polar  ตั้งข้ึนอยูก่ึ่งกลางหนา้อกในระดบัใตร้าวนมและใหส้ัญญาณแนบกบัผวิหนงั 
3.  ตรวจดูขั้วไฟฟ้าท่ีเคร่ืองวา่สัญญาณวา่มีความช้ืนเล็กนอ้ยหรือไม่เน่ืองจากถา้บริเวณ 

ผวิหนงัท่ีสัมผสัขั้วไฟฟ้าแหง้เกินไปจะท าใหไ้ม่สามารถวดัอตัราการเตน้หวัใจได ้  
การเร่ิมท างาน 
1. ใหน้าฬิกาอยูใ่นรัศมี  1  เมตร/  3 ฟุต 
2. กดปุ่ม  Start 
3. สัญลกัษณ์    จะกระพริบตามอตัราการเตน้หวัใจ  นาฬิกาจะเร่ิมจบัเวลา  อตัราเตน้  

หวัใจจะแสดงใน 5 วนิาที    การแสดงเวลาของการออกก าลงักาย  1 ช่อง = 10 นาที  6 ช่อง = 1 ชัว่โมง 
4. ดูระยะเวลาของการออกก าลังกายโดยยกนาฬิกาเข้าใกล้เค ร่ืองส่งสัญญาณ  

ระยะเวลาของการออกก าลงักายจะแสดงใน  3  วนิาที 
การหยดุและเรียกดูขอ้มูล 
1. กดปุ่ม  Stop  เพื่อหยดุการใชน้าฬิกา 
2. การเรียกดูข้อมูลของการออกก าลังกายจะแสดงโดยอัตโนมัติ  ( File- Average  

Total) 
3. ค่าเฉล่ียอตัราการเตน้หวัใจ   ( แสดง 3 วนิาที ) 
4. ระยะเวลาของการออกก าลงักายทั้งหมด ( แสดง 3 วินาที ) ค่าเฉล่ียอตัราการเต้น

หวัใจและระยะเวลาของการออก าลงักายทั้งหมดจะแสดง  2  คร้ัง 
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5. หลงัจากนั้นหนา้จอจะปิดการท างาน  สามารถหยดุการเรียกดูขอ้มูล  โดยกดปุ่มและ
สามารถกลบัมาดูไดอี้ก  โดยกดปุ่มคา้งไว ้ ( ตอนท่ีหนา้จอแสดงค าวา่  Off ) 

5.  โปรแกรมทดสอบสมรรถภาพหวัใจแบบ ออสตรานด ์โดยอตัโนมติั 
5.1  คาดเคร่ืองส่งสัญญาณสายคาดหนา้อกบริเวณใตร้าวนม  โดยใหอ้กัษร  Polar   

ตั้งข้ึนควรใส่ให้กระซับพอดีกบัหน้าอก  แต่ไม่อึดอดัจนหายใจไม่สะดวก  ในขณะออกก าลงักาย
ตวัเลขแสดงอตัราการเตน้หัวใจของคุณ  จะแสดงข้ึนท่ี  หนา้จอแสดงค่าอตัราการเตน้หวัใจท่ีมุมล่าง
ดา้นซา้ยของหนา้จอคอมพิวเตอร์ 
          5.2  เร่ิมป่ันจกัรยาน  รักษาความเร็วของการป่ันอยูร่ะหวา่ง  50-60  รอบต่อนาที 

5.3   เลือกโปรแกรมทดสอบออสตรานด ์  ดว้ยการกดปุ่มลูกศร   
5.4  เม่ือไฟ  LED  อยูท่ี่ต  าแหน่งออสตรานดแ์ลว้  ใหก้ดปุ่มตกลง 
5.5  กรอกอายดุว้ยการกดปุ่มลูกศร                หรือจนไดอ้ายท่ีุถูกตอ้งแลว้กดปุ่มตกลง 
5.6  กรอกน ้าหนกัตวั ( เป็นกิโลกรัม )  ดว้ยการกดปุ่มลูกศร              หรือ จนไดท่ี้ 

ถูกตอ้งแลว้กดปุ่มตกลง 
5.7   เลือกเพศท่ีถูกตอ้ง  ดว้ยการกดปุ่มลูกศร       หรือ       จนไดเ้พศท่ีถูกตอ้ง             

(1 = เพศชาย  2 = เพศหญิง)  แลว้กดปุ่มตกลง 
5.8  ระบบจะท างานอตัโนมติัโดยเขา้สู่การ Warm Up จกัรยานจะเพิ่มก าลงัข้ึนเร่ือย ๆ    

(เป็นวตัต)์  จนอตัราการเตน้หวัใจถึง  100  คร้ังต่อนาที  จึงเร่ิมทดสอบจริง 
5.9   ระบบจะเพิ่มก าลงัต่อไปจนกระทัง่อตัราการเตน้หวัใจถึง 120 คร้ังต่อนาทีและจะ 

ใชค้่าวตัตท่ี์ความเหน่ือยน้ีต่อไปอีก  4  นาทีโดยอตัโนมติั  พยายามรักษาความเร็วรอบท่ี  60  รอบต่อ
นาที  ถา้ป่ันชา้  จะฝืดนอ้ยลง  เพื่อใหก้ าลงัคงท่ี 

5.10  เม่ือ  ครบ  4 นาที  เคร่ืองจะค านวณค่า  VO2 max  ใหโ้ดยอตัโนมติัและ 
แสดงผลบนหน้าจอพร้อมกับจะลดลงถึง  100  คร้ังต่อหน้าท่ี  หรือภายในเวลา  2  นาที  ระบบ
จะแจง้ให้ทราบวา่การทดสอบส้ินสุดแลว้  ( Test  End )  และแสดงค่าท่ีใชใ้นการทดสอบทั้งหมดใน
ช่องเวลาก าลังวตัต์เฉล่ียในการทดสอบในช่องวตัต์  ความเร็วรอบเฉล่ียในการทดสอบในช่อง
ความเร็วรอบ 

น าค่า VO2 max ท่ีไดไ้ปเปรียบเทียบกบัผลในตารางแสดงเกณฑ์เปรียบเทียบสมรรถภาพ
หวัใจ   โดยดูตามเพศและอายขุองผูท้ดสอบ 
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สรุป 
การออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอจะท าให้ร่างกายแข็งแรงและสามารถประกอบกิจกรรม

ต่าง ๆ   ได้โดยไม่เหน่ือยแล้วยงัสามารถป้องกนัหรือลดอตัราเส่ียงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ  ได้ด้วย  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกก าลงักายมากข้ึนเท่าไหร่  ก็จะยิ่งให้ผลดีต่อร่างกายมากข้ึนเท่านั้น  แต่
การออกก าลังกายนั้นมีทั้ งคุณและโทษ  ถ้าหากการออกก าลังกายนั้นไม่ถูกต้องหรือไม่ถูกวิธี  
รวมทั้งขาดการประเมินสภาพร่างกายหรือขาดการประเมินความสามารถของร่างกาย   การออก
ก าลงักายคร้ังนั้นก็จะเกิดโทษแก่ร่างกายได ้ ดงันั้น  ก่อนการออกก าลงักายควรไดรั้บการประเมิน
สุขภาพและการทดสอบสมรรถภาพทางกายก่อน  ซ่ึงควรได้รับค าแนะน าจากแพทย์  หรือ
นกัวิทยาศาสตร์การกีฬา  หรือผูท่ี้มีความเขา้ใจเก่ียวกบัวธีิการออกก าลงักายท่ีถูกตอ้งเพื่อให้การออก
ก าลงักายบรรลุวตัถุประสงค ์  

      
 


