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สมรรถภาพทางกาย 
เอกสารประกอบการเรียนวิชา GEN64-151 กีฬา นันทนการและการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

ปิยนุช  ขุนสวัสดิ ์
ส านักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 

 

1. ความหมายและความส าคัญของสมรรถภาพทางกาย 

สมรรถภาพทางกาย (Physical fitness) มีความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับการด ารงชีวิตของมนุษย์ สังคมหรือ
ประเทศใดจะเจริญก้าวหน้าได้ก็ต่อเมื่อสมาชิกของสังคมหรือประชาชนในประเทศนั้นมีสมรรถภาพทางกายดี 

เพราะไม่เพียงจะบ่งบอกถึงความสามารถของแต่ละบุคคล ว่าจะใช้แรงกายในชีวิตประจ าวัน ในการเล่นกีฬาหรือใน
ยามฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใดแล้ว ยังเป็นเครื่องมือส าคัญที่แสดงถึงการมีสุขภาพที่ดีหรือไม่ด้วย  ผู้ที่มี
สมรรถภาพทางกายท่ีดีนั้น  คือผู้ที่มีความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจดี เหตุผลที่ร่างกาย
จ าเป็นต้องมีสมรรถภาพทางกายที่ดี เนื่องจากสมรรถภาพทางกายจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน ช่วยให้มี
ภูมิต้านทานโรคสูง ทรวงทรงดี กระปรี้กระเปร่า  อีกท้ังการที่มนุษย์เราจะสามารถปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจ าวันได้นั้น ย่อมต้องอาศัยการเคลื่อนไหวของร่างกายทุกส่วน เช่น  การยืน เดิน นั่ง นอน รวมทั้งการใช้
ความสามารถด้านอ่ืนๆ เช่น สมรรถภาพกลไกกับระบบประสาทสัมผัสทุกด้านที่จะท าให้มนุษย์ด ารงชีวิตในสังคมได้ 

  สมรรถภาพทางกายจึงเป็นดัชนีชี้วัดสุขภาพของบุคคล ผู้ที่มีภาวะสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง ย่อม
แสดงออกถึงภาวะของการมีสมรรถภาพทางกายที่ด ีทั้งนี้มีผู้ให้ความหมายของสมรรถภาพทางกายไว้ ได้แก่ 

 กรมพลศึกษา (2562,หน้า1) ได้ให้ความหมายว่า สมรรถภาพทางกาย (Physical fitness) หมายถึง 
สภาวะของรา่งกายท่ีอยู่ในสภาพที่ดี เพ่ือช่วยให้บุคคลสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดอัตราเสี่ยงของ
ปัญหาสุขภาพท่ีเป็นสาเหตุจากการออกก าลังกาย สร้างความสมบูรณ์และแข็งแรงของร่างกายในการเข้าร่วม
กิจกรรมการออกก าลังกายได้อย่างหลากหลาย 

เจริญทัศน์  จินตนเสรี(2519,หน้า 5 ) มีความเชื่อว่า สมรรถภาพทางกายหมายถึงภาวะของคนที่มีร่างกาย
สมส่วน มีความกระฉับกระเฉง ว่องไว ท างานได้รวดเร็วสมความต้องการ มีก าลังมากและมีความอดทนดี 

สมชาย  ประเสริฐศิริพันธ์(2521,หน้า 14) กล่าวว่า สมรรถภาพทางกายหรือความสมบูรณ์ของร่างกาย 
หมายถึงความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจของบุคคล ซึ่งสามารถที่จะประกอบกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญคือ ก าลัง ความเร็ว ความคล่องแคล่วว่องไว ความอดทนและสุขภาพ 

อวย  เกตุสิงห์(2521,หน้า 52) กล่าวว่า ผู้ที่มีสมรรถภาพทางกายดี หมายถึง การมีรูปร่างสมส่วน ไม่
อ่อนแอแต่กระฉับกระเฉง ว่องไว ท างานได้รวดเร็วสมความต้องการ มีก าลังมากและมีความอดทนดี 
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วิริยา  บุญชัย(2522,หน้า 4)  กล่าวว่า สมรรถภาพทางกาย หมายถึงความสามารถของบุคคลในการ
ปฏิบตัิกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

วรศักดิ์  เพียรชอบ(2523,หน้า 88)  มีความเห็นว่าสมรรถภาพทางกาย คือความสามารถของร่างกายใน
การที่จะปฏิบัติหน้าที่ในชีวิตประจ าวันในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่มีความเหนื่อยอ่อนจนเกินไป และ
สามารถสงวนและถนอมก าลังงานไว้ใช้ยามฉุกเฉิน และใช้เวลาว่างเพ่ือความสนุกสนานและความบันเทิงในชีวิตของ
ตนเองด้วย 

ศิริรัตน์   หิรัญรัตน์(2539 หน้า 44) ให้นิยามของสมรรถภาพทางกายว่า หมายถึงความสามารถของบุคคล
ในการควบคุมสั่งการให้ร่างกายปฏิบัติภารกิจต่างๆ อย่างได้ผลดี มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับปริมาณงานและเวลา 
ตลอดทั้งวัน โดยการปฏิบัตินั้น ไม่ก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานต่อร่างกาย อีกท้ังยังสามารถประกอบกิจกกรรมอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากภารกิจประจ าวันได้อีก ด้วยความกระฉับกระเฉง ปราศจากอาการเมื่อยล้า อ่อนเพลีย 

สุดา กาญจนะวณิชย์(2543,หน้า20)  สรุปความหมายของสมรรถภาพทางกายว่า หมายถึงความสามารถ
ของบุคคลที่แสดงออกมาในการประกอบกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและความทนทานในระบบไหลเวียนโลหิต 
ความยืดหยุ่น ความเร็ว ก าลัง ความคล่องตัว การท างานประสานกันของระบบประสาทและความสมดุลของ
สารเคมีในร่างกาย 

เอนก  สูตรมงคลและเพ็ญจันทร์  ศรีสุขสวัสดิ์ (2543,หน้า 13)ให้นิยามว่า สมรรถภาพทางกาย หมายถึง
ความสามารถของกล้ามเนื้อ หัวใจ และปอดท่ีให้ร่างกายท างานออกมาในรูปของการเคลื่อนไหวได้แรง เร็ว กว้าง
และนาน 

 Mathews (1978:4-5) กล่าวว่าสมรรถภาพทางกายเป็นความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างหนักของ
กล้ามเนื้อในแต่ละบุคคล ซึ่งประกอบด้วยความแข็งแรง ความอดทน ความอ่อนตัวของกล้ามเนื้อ พลัง ความอดทน
ของระบบหัวใจและหลอดเลือด หรือความอดทนของระบบหายใจและการหายใจและการท างานประสานกัน
ระหว่างประสาทและกล้ามเนื้อ 

 Lindsey et al.(1989:21-22) ให้ความหมายของสมรรถภาพทางกายว่า คือสภาพทางกายที่จะให้
สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลด าเนินกิจกรรมต่างๆได้อย่างกระฉับกระเฉงและว่องไว และมีการ
ตอบสนองต่อสภาวะฉุกเฉินต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันได้เป็นอย่างดี 

 Greenberg et.al.(1998:2)ได้ให้ความหมายของสมรรถภาพทางกายไว้ว่า สมรรถภาพทางกายคือคือ
ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของชีวิตและยังคงมีพลังงานในการตอบสนองเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด 
ซึ่งมีองค์ประกอบพื้นฐาน 5 ประการคือ ความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิต ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ความ
ยืดหยุ่นและทรวดทรง 

 สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา นันทนาการและเต้นร าแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (American Alliance for 
Health,Physical Education,Recreation and Dance อ้างถึงใน Safrit,1990:341) ได้กล่าวไว้ว่าสมรรถภาพ
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ทางกาย หมายถึงสภาวะที่ดีของร่างกายท่ีท าให้คนเราสามารถปฏิบัติภารกิจประจ าวันได้อย่างแข็งขัน 
กระฉับกระเฉง ลดอัตราความเสี่ยงต่อปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพอันเนื่องมาจากการขาดการออกก าลังกายและเป็น
ความสามารถพ้ืนฐานของร่างกายส าหรับเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้ 

 Gordon  Edlin  and Eric  Golanty (2007:159) ได้กล่าวเกี่ยวกับ สมรรถภาพทางกายไว้ว่า มีหลายค า
นิยาม เช่น หมายถึงการก้าวขึ้นสู่การมีรูปร่างสวยงามอย่างสูงสุด ,ความสามารถในการออกก าลังกายอย่างหนักได้ 
เช่น ไต่หน้าผา ว่ายน้ า วิ่ง หรอืเล่นสกีเป็นระยะทางไกล ๆ ได้ 

  Priscilla Torres (2014)  ได้ให้นิยามของสมรรถภาพทางกายว่า  
“ความสามารถในการท างานประจ าวันอย่างกระฉับกระเฉงและต่ืนตัว โดยมีพลังงานเหลือไว้ส าหรับท ากิจกรรม
ยามว่างและตอบสนองความต้องการฉุกเฉิน คือความสามารถในการอดทนต่อความเครียด ด าเนินต่อใน
สถานการณ์ที่คนไม่พร้อม ไม่สามารถอยู่ต่อไปได้ และเป็นพ้ืนฐานส าคัญส าหรับการมีสุขภาพที่ดีและเป็นอยู่ที่ดี” 

 จากที่กล่าวมาทั้งหมดจึงสรุปได้ว่า สมรรถภาพทางกายหมายถึง ความสามารถของมนุษย์ที่จะอดทนต่อ
การท างานในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ สดชื่น แก้ไขปัญหาต่างๆโดยไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยจนเกินไปและ
มีก าลังพอที่จะออกก าลังกายหรือรับสถานการณ์ฉุกเฉินต่อได้ 

 

ความส าคัญของสมรรถภาพทางกาย 

ความสมบูรณ์ของร่างกาย หมายถึง การมีสุขภาพดีปราศจากโรค สามารถปฏิบัติภารกิจประจ าวันได้อย่าง
ราบรื่นสามารถออกก าลังกายหรือเล่นกีฬาท าให้ร่างกายมีสมรรถภาพดีขึ้นจนถึงจุดที่มีความสามารถสูงสุด  ส่วน
สมรรถภาพทางกายหรือความฟิต หมายถึง ลักษณะสภาพร่างกายที่มีความสมบูรณ์แข็งแรง มีความทนทานต่อการ
ปฏิบัติงาน มีความคล่องแคล่วว่องไวในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยัง
สามารถประกอบกิจกรรมอ่ืนๆนอกเหนือจากภารกิจประจ าวันได้ด้วยความกระฉับกระเฉง ปราศจากอาการ
เมื่อยล้าอ่อนเพลีย 

ผลของการเป็นผู้ที่มีสมรรถภาพทางกายท่ีดี คือ 

- ลดอัตราการเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน 

- เพ่ิมพูนประสิทธิภาพของระบบต่างๆ ในร่างกาย เช่น ระบบหมุนเวียนโลหิต ระบบการหายใจ 

ระบบการย่อยอาหาร ฯลฯ 

- ท าให้รูปร่าง และสัดส่วนของร่างกายดีขึ้น 

- ช่วยควบคุมมิให้น้ าหนักเกิน หรือควบคุมไขมันในร่างกาย 
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- ช่วยลดความดันโลหิตสูง 

- ช่วยลดไขมันเลือด 

- เพ่ิมความคล่องตัว เกิดประสิทธิภาพในการท างาน 

 

2. องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกาย 

1) สมรรถภาพทางระบบหายใจและการไหลเวียนของเลือด (Cardio Respiratory Fitness) คนที่มีสมรรถภาพทาง
ระบบหายใจและระบบไหลเวียนของเลือดสูง จะสามารถท างานหนักๆได้ติดต่อกันเป็นเวลานานๆ เช่น วิ่งมาราธอน 
ว่ายน้ า เต้นแอโรบิค ฯลฯ โดยไม่เหนื่อยง่าย 

2) ความอดทนของกล้ามเนื้อ (Muscular Endurance) หมายถึง ความสามารถของกล้ามเนื้อมัดหนึ่งๆ หรือหลาย
มัดที่สามารถประกอบกิจกรรมติดต่อกันได้เป็นเวลานานๆ และยังสามารถรักษาคุณภาพของกิจกรรมนั้นๆ ได้อย่าง
สม่ าเสมอ หรือดีกว่าเดิม เช่น การดึงข้อ ดันพื้น ลุกนั่ง 

3) ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ (Muscular Strength) หมายถึง ความสามารถในการหดตัวของกล้ามเนื้อเพ่ือออก
แรงยก ดัน ดึง บีบ วัตถุท่ีมีแรงต้านให้วัตถุนั้นสามารถเคลื่อนที่ไปได้ตามแรงที่บังคับของกล้ามเนื้อนั้นได้สูงสุดเพียง
ครั้งเดียว เช่น ยกน้ าหนัก หิ้วกระป๋องน้ า ดันก้อนหิน ฯลฯ 

4) ความอ่อนตัว (Flexibility) หมายถึง ความสามารถของร่างกาย หรือของกล้ามเนื้อ และข้อต่อต่างๆ ที่สามารถ
พับ บิด ดัด ได้ตามธรรมชาติ เช่น การพับตัวไปข้างหน้า การแอ่นตัวไปข้างหลัง 

5) สัดส่วนของร่างกาย (Body Composition) หมายถึง ลักษณะของร่างกายท่ีโครงร่างได้สัดส่วน คือ ไม่สูงไม่อ้วน 
ไม่ผอม จนเกินไป ฯลฯ 

6) ความคล่องแคล่วคล่องว่องไว (Agility) หมายถึง ความสามารถในการเปลี่ยนต าแหน่ง หรือหลบหลีกได้
คล่องแคล่ว 

7) ความสัมพันธ์ของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ (Co-ordination of Nerve & Muscular System)หมายถึง การ
สั่งงานของระบบประสาทกับระบบกล้ามเนื้อ มีความสัมพันธ์กันดี สามารถปฏิบัติตัว หรือเคลื่อนไหวได้ตามค าสั่ง
ของจิตใจได้เป็นอย่างดี 

8) ความเร็ว (Speed) หมายถึง ความสามารถท่ีจะท าการเคลื่อนที่ในลักษณะเดียวกันในเวลาสั้นที่สุด เช่นวิ่งเร็ว 

9) การทรงตัว (Balance) หมายถึง ความสามารถในการประสานระหว่างระบบประสาทกับระบบกล้ามเนื้อใน
ขณะที่ร่างกายปฏิบัติงาน สามารถทรงตัวในท่าใดๆ ด้วยมือ หรือเท้าก็ได้ มี 2 ลักษณะ คือ 

- การทรงตัวอยู่กับที ่(Static balance) เช่น ยืนขาเดียว 
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- การทรงตัวขณะเคลื่อนที่ (Dynamic balance) เช่น การเดินบนรางรถไฟ การไต่ลวด 

10) ความแม่นย า (Accuracy) คือ ความสามารถที่จะบังคับการเคลื่อนไหวไปตามจุดมุ่งหมายที่ต้องการได้เช่น การ
ยิงประตูบาสเกตบอล การจอดรถในที่บังคับ 

11) ความต้านทานโรค (Resistance to disease) หมายถึง ความสามารถของร่างกายที่จะต้านทานโรคได้ดีที่สุด
เท่าท่ีจะเป็นได ้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ กรรมพันธุ์ อาหาร การพักผ่อน การออกก าลังกาย และสุขนิสัยของบุคคลนั้น 

 Gordon  Edlin  and Eric  Golanty (2007:159)  ได้กล่าวไว้ว่า ศาสตร์ทางสรีรวิทยาการออกก าลังกาย
ให้นิยามว่าสมรรถภาพทางกายประกอบด้วย 
 1.ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและความอดทนถึงขนาดที่ท าให้บุคคลบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ 
 2. ความยืดหยุ่นของข้อต่อ 
 3. ระบบหายใจและไหลเวียนเลือด 
 4. น้ าหนักตัวและเปอร์เซ็นต์ไขมันในเกณฑ์ปกติ 

 ปัจจัยท่ีมีผลต่อสมรรถภาพทางกาย 

 ประอร  สุนทรวิภาต(2530 หน้า 236) ได้กล่าวไว้ว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถภาพทางกายได้แก่ 
 1.ระดับการออกก าลังกาย 

 การออกก าลังกายมีผลโดยตรงต่อสมรรถภาพทางกายด้านต่างๆ การออกก าลังกายชนิดใช้แรงกล้ามเนื้อ
จะท าให้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเพ่ิมขึ้น โดยการเพ่ิมขนาดกล้ามเนื้อ การออกก าลังกายแบบอดทนไม่หนักมาก
แต่ใช้เวลาติดต่อกันนาน ท าให้ความอดทนเพ่ิมข้ึน โดยเพิ่มสมรรถภาพของระบบหายใจและการไหลเวียนเลือด คน
ที่ขาดการออกก าลังกายจะมีสมรรถภาพทางกายด้านต่างๆ ต่ ากว่าคนที่ออกก าลังกายเป็นประจ า  ยิ่งไปกว่านั้นการ
ที่มีสมรรถภาพทางกายด้านการประสานงานระหว่างกล้ามเนื้อและระบบประสาทต่ า จะท าให้ปฏิกิริยาในการ
หลีกเลี่ยงอันตรายต่ าด้วย การไม่ค่อยได้ออกก าลังกายจะท าให้กล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อต่างๆ สูญเสียความสามารถใน
การยืดไปได้ และถ้าไม่มีการเคลื่อนไหวเลย เช่น ถูกเข้าเฝือกไว้เมื่อกระดูกหัก จะท าให้สมรรถภาพด้านความอ่อน
ตัวลดลงไปมาก และท าให้มีไขมันสะสมมากยิ่งขึ้น เป็นเหตุให้ความอ่อนตัวลดลงไปอีก 

2. อายุ 

 เด็กเม่ือแรกเกิดจะมีอัตราการเต้นของหัวใจ(Heart Rate) สูงประมาณ 130 ครั้ง/นาที และค่อยๆลดลง
เรื่อยๆในแต่ละปีที่อายุเพ่ิมข้ึน จนกระทั่งถึงวัยหนุ่มสาว ส าหรับความอ่อนตัว(Flexibility) นั้น จะมีมากท่ีสุดในเด็ก
ชั้นประถมและจะลดลงเมื่อมีอายุ 11-12 ปี หลังจากนั้นความอ่อนตัวจะเพ่ิมข้ึนอย่างช้าๆอีก จนถึงวัยหนุ่มสาว 
และจะลดลงตามอายุที่เพ่ิมข้ึน 
 ในวัยผู้ใหญ่ สมรรถภาพทางกายด้านแรงกล้ามเนื้อ ความเร็วและความไวจะฝึกได้ดีเมื่ออายุไม่เกิน 25-30 
ปี ส่วนความอดทนอาจฝึกให้ถึงขีดสูงสุดแม้อายุจะเลย 30 ปีไปแล้ว อย่างไรก็ตามเม่ืออายุเกิน 30-40 ปีไปแล้ว 
ความสามารถในการรับการฝึกสมรรถภาพทางกายทุกอย่างจะลดต่ าลงเป็นล าดับ 
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3. เพศ 

 Morehouse และ Miller (1976 อ้างถึงใน ประอร สุนทรวิภาตหน้า 237) ได้ชี้ให้เห็นว่าความอดทนของ
หญิงเป็นครึ่งหนึ่งของชายในการวิ่งและปัจจัยที่จ ากัดความอดทนของหญิงคือ 

1) อัตราการเต้นหัวใจของหญิงเร็วกว่า (10%) 

2) หัวใจมีขนาดเล็กกว่า 
3) ทรวงอกเล็กกว่าท าให้ความจุปอดน้อยกว่า 

4) ความสามารถในการขนส่งออกซิเจนมีน้อยกว่า เพราะเม็ดเลือดแดงมีน้อยกว่า 

       4. สภาพอากาศ 
                 อุณหภูมิสูงท าให้ความอดทนลดลง เพราะจะท าให้การระบายความร้อนที่เกิดจากการท างานของ
กล้ามเนื้อท าได้ยากขึ้น ความชื้นของอากาศเก่ียวข้องกับการระบายความร้อนของร่างกาย ในระหว่างออกก าลัง ถ้า
อากาศชื้นมาก การระเหยของน้ าที่ผิวกายเพ่ือระบายความร้อนออกไปจากตัวจะท าได้ยาก ท าให้ต้องมีการหลั่ง
เหงื่อมากกว่าปกติ จึงท าให้ความอดทนลดลง 

5.เครื่องนุ่งห่ม 

 มีผลต่อสมรรถภาพทางกายท้ังในแง่ของความคล่องตัวและในแง่ของความอดทน โดยเฉพาะในแง่ของ
ความอดทนเกี่ยวข้องกับการระบายความร้อนจากในร่างกาย เสื้อแขนยาว ผ้าใยสังเคราะห์ ท าให้การระบายความ
ร้อนยากขึ้น เพราะจะระเหยน้ าออกได้ยาก ท าให้หลั่งเหงื่อมากขึ้น ผ้าสีทึบดูดความร้อนมากกว่าสีอ่อน จึงไม่
เหมาะกับการออกก าลังกาย 

3.การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย 

ในการเริ่มต้นดูแลและสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายส่วนบุคคลนั้น ควรมีแนวทางส าหรับการตั้งเป้าหมาย
ในการออกก าลังกายซึ่งมีข้อควรพิจารณาว่าควรมีความบ่อยแค่ไหน นานแค่ไหน และต้องออกก าลังกายหนักแค่
ไหนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย นอกจากนี้ยังมีข้อมูลที่จะท าให้การออกก าลังกายสามารถท าได้ง่าย มีความปลอดภัย 
และน่าพึงพอใจซึ่งมีข้อแนะน าดังต่อไปนี้ 

1. ตรวจสุขภาพ   
หากอายุต่ ากว่า 35 ปีและมีสุขภาพท่ีดี ก็ไม่มีความจ าเป็นต้องไปพบแพทย์ก่อนเริ่มโปรแกรมการออกก าลัง

กาย แต่ถ้าอายุมากกว่า 35 ปีและไม่ได้ออกก าลังกายมาหลายปีแล้วควรปรึกษาแพทย์ ซ่ึงแพทย์อาจให้ค าแนะน า
หรือท าการการทดสอบการออกก าลังกายที่บ่งชี้ความจ าเป็น ว่าเราสามารถออกก าลังกายได้โดยไม่มีความเสี่ยง 
ได้แก่ การตรวจหาภาวะโรคต่างๆ เช่น  ความดันโลหิตสงู  โรคหัวใจ  ประวัติของบุคคลในครอบครัว เช่นอาจมี
ประวัติเป็นโรคหลอดเลือดสมองระยะแรกหรือเสียชีวิตจากอาการหัวใจวาย หรือมีอาการวิงเวียนบ่อยๆ หายใจไม่
ออกอย่างรุนแรงหลังจากออกแรงเพียงเล็กน้อย โรคข้ออักเสบหรือปัญหากระดูกอ่ืนๆ ปัญหากล้ามเนื้อ เอ็น หรือ
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เอ็นอย่างรุนแรง หรือโรคทีส่งสัยอ่ืนๆ  อย่างไรก็ตาม ส าหรับผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์หรือผู้ที่ปฏิบัติตามค าแนะน าของ
แพทย์ แม้ว่าจะมกีารออกก าลังกายอย่างหนักหน่วงก็ยังมีความเสี่ยงต่อสุขภาพน้อยที่สุด ความเสี่ยงที่มากข้ึนนั้น
เกิดจากการไม่ท ากิจกรรมตามปกติและภาวะโรคอ้วน 

สมรรถภาพทางกายเกี่ยวข้องกับการท างานของหัวใจและปอดและกล้ามเนื้อของร่างกาย ขณะเดียวกันก็มี
ผลเกี่ยวเนื่องกับจิตใจด้วย สมรรถภาพจึงส่งผลต่อคุณภาพของจิตใจระดับหนึ่ง เช่น ความตื่นตัวทางจิตใจและความ
มั่นคงทางอารมณ์ 

สมรรถภาพทางกายเป็นคุณสมบัติส่วนบุคคลที่แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล โดยได้รับอิทธิพลจาก อายุ 
เพศ พันธุกรรม นิสัยส่วนตัว การออกก าลังกาย และอาหารที่รับประทาน ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าสามปัจจัยแรก เรา
ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ อย่างไรก็ตาม เราสามารถสร้าเงสริมสมรรถภาพได้ด้วยการปรับพฤติกรรม รวมทั้ง
เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และวางแผนออกก าลังกาย ซึ่งเป็นปัจจัยที่เราสามารถควบคุมได้ 

ข้อพิจารณาในการออกก าลังกาย 

ในการออกก าลังกายหรือการฝึกเพ่ือเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายนั้น จะพิจารณาท่ีจ านวนความถี่ ความ
บ่อยและความหนักในการออกก าลังกาย และประเภทของการออกก าลังกายที่เราก าหนด โดยการต้ังเป้าหมายนั้น 
ควรค านึงถึงระดับความสมบูรณ์ของร่างกายในปัจจุบันได้แก่ อายุ สุขภาพ ทักษะ ความสนใจ และความสะดวก 
ตัวอย่างเช่น การฝึกนักกีฬาส าหรับการแข่งขันระดับสูงจะเป็นไปตามโปรแกรมที่แตกต่างจากบุคคลที่มีเป้าหมาย
เพ่ือการมีสุขภาพที่ดีและมีความสามารถในการท างานและความต้องการด้านนันทนาการ ประเภทของการออก
ก าลังกายที่เหมาะสมจะช่วยให้ไขมันในร่างกายลดลง และเพ่ิมหรือรักษามวลกล้ามเนื้อให้คงอยู่  ซึ่งในการออก
ก าลังกายแต่ละครั้ง ควรเริ่มต้นด้วยการวอร์มอัพและจบลงด้วยคูลดาวน์ ตามกฎทั่วไป ให้เว้นระยะการออก
ก าลังกายติดต่อกันตลอดทั้งสัปดาห์ และหลีกเลี่ยงการออกก าลังกายอย่างหนักติดต่อกันหลายวัน 

ตัวอย่างการวางแผนกิจกรรมที่จ าเป็นส าหรับผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงโดยเฉลี่ย 

1.วอร์มอัพ – ออกก าลังกาย 5-10 นาที เช่น เดิน วิ่งช้าๆ จากนั้นบริหารร่างกายด้วยการยกเข่า หมุนไหล่ หมุนแขน 
หรือยืดล าตัว  

2.ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ – อย่างน้อยครั้งละ 20 นาทีต่อสัปดาห์ ซึ่งรวมถึงการออกก าลังกายส าหรับกลุ่ม
กล้ามเนื้อหลักท้ังหมด การยกน้ าหนักเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากท่ีสุดในการเพ่ิมความแข็งแรง 

3.ความอดทนของกล้ามเนื้อ - อย่างน้อยครั้งละ 30 นาทีในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งรวมถึงการออกก าลังกายบางอย่าง เช่น 
ดันพ้ืน, ซิทอัพ, และการฝึกน้ าหนักส าหรับกลุ่มกล้ามเนื้อหลักทั้งหมด 

4.ความอดทนของหัวใจและหลอดเลือด – แนะน าให้ออกก าลังกายแบบแอโรบิค(กิจกรรมที่ต้องใช้ออกซิเจน)อย่าง
น้อย3 วัน/สัปดาห์ กิจกรรมแอโรบิกที่ได้รับความนิยม ได้แก่ การเดินเร็ว วิ่งจ๊อกก้ิง ว่ายน้ า ปั่นจักรยาน กระโดด
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เชือก 5.ความยืดหยุ่น – ออกก าลังกายแบบยืดกล้ามเนื้อทุกวัน 10-12 นาทีช้าๆ โดยไม่กระเด้งกระดอน สามารถ
รวมได้หลังจากการวอร์มอัพหรือระหว่างคูลดาวน์ 

6.คูลดาวน์ – เดินช้าๆ อย่างน้อย 5-10 นาที ออกก าลังกายเบาๆ  รวมกับการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ 

กุญแจส าคัญในการเลือกประเภทการออกก าลังกายที่เหมาะสมส าหรับการพัฒนาและรักษาองค์ประกอบพ้ืนฐาน
ของการออกก าลังกายแต่ละอย่างมีอยู่ในหลักการเหล่านี้: 

7.ความเฉพาะเจาะจง – เลือกประเภทของกิจกรรมที่เหมาะสมเพื่อส่งผลต่อแต่ละองค์ประกอบของสมรรถภาพทาง
กาย การฝึกความแข็งแรงส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความแข็งแกร่งที่เฉพาะเจาะจง นอกจากนี้ ให้ฝึกส าหรับ
กิจกรรมเฉพาะที่เราสนใจ เช่น การว่ายน้ าที่เหมาะสมจะได้ผลดีที่สุด เมื่อกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับการว่ายน้ าได้รับ
การฝึก 

8.Overload Training –  หมายถึง การฝึกน้ าหนักเกินหรือฝึกด้วยน้ าหนักที่มากกว่าปรกติ ในระดับที่แข็งแรงและ
นานพอที่จะท าให้ร่างกายของคุณมีภาระเกินระดับการพักเพ่ือน ามาปรับปรุง 

9.ความสม่ าเสมอ – ออกก าลังกายอย่างน้อยสามครั้งต่อสัปดาห์ เป็นสิ่งจ าเป็นเพื่อรักษาระดับสมรรถภาพทางกาย 

10.ความก้าวหน้า –เมื่อเราได้ออกก าลังกายไประยะหนึ่งแล้ว แนะน าให้เพ่ิมความเข้มข้น ความถี่ และ/หรือ
ระยะเวลาของกิจกรรมการออกก าลังกายให้มากขึ้น เช่น จาก 3วัน/สังดาห์  เป็น4 วัน/สัปดาห์ 

               กิจกรรมการออกก าลังกายบางอย่าง สามารถเพ่ิมสมรรถภาพทางกายได้ได้มากกว่าหนึ่งด้าน
ตัวอย่างเช่น นอกเหนือจากการเพ่ิมความอดทนของระบบหัวใจและหลอดเลือดแล้ว การวิ่งยังสร้างความอดทนของ
กล้ามเนื้อที่ขา และการว่ายน้ ายังพัฒนากล้ามเนื้อแขน ไหล่ และหน้าอกอีกด้วย หากเราเลือกกิจกรรมที่เหมาะสม  

วิธีวัดอัตราการเต้นของหัวใจ 

อัตราการเต้นของหัวใจได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นวิธีการที่ดีในการวัดความเข้มข้นระหว่างวิ่ง 
ว่ายน้ า ปั่นจักรยาน และกิจกรรมแอโรบิกอ่ืนๆ การออกก าลังกายที่ไม่เพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจถึงระดับหนึ่งและ
เก็บไว้เป็นเวลา 20 นาทีจะไม่ส่งผลต่อสมรรถภาพของหัวใจและหลอดเลือดอย่างมีนัยส าคัญ 

           อัตราการเต้นของหัวใจที่เราควรรักษาไว้เรียกว่าอัตราการเต้นของหัวใจเป้าหมาย (220-อายุ) 
           การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายโดยทั่วไปนั้น มีข้อแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญให้ออกก าลังกายที่ระดับ 60-
70 %ของอัตราการเต้นของหัวใจเป้าหมาย 

                      อัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด (220 – อายุ) x 70%  

ดังนั้น อัตราการเต้นของหัวใจเป้าหมายส าหรับนักศึกษาที่มีอายุ 20 ปี จะเท่ากับ 140 ครั้ง/นาที 
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(เพื่อทดสอบอัตราการเต้นของหัวใจระหว่างออกก าลังกาย ให้วัดชีพจรหลังจากออกก าลังกายต่อเนื่องแล้ว 30 
นาที เพราะชีพจรจะเริ่มลดลงเม่ือคุณหยุดเคลื่อนไหว นับชีพจรเป็นเวลา 10 วินาทีแล้วคูณด้วยหกเพื่อให้ได้
อัตราต่อนาที) 

             การออกก าลังกายมีบทบาทส าคัญในการควบคุมน้ าหนักโดยการใช้พลังงานที่เรียกว่าแคลอรีที่เก็บไว้ มี
การศึกษาที่แสดงให้เห็นว่าการออกก าลังกาย ไม่เพียงแต่เพ่ิมการเผาผลาญในระหว่างการออกก าลังกาย แต่ยังท า
ให้การเผาผลาญคงอยู่เพ่ิมข้ึน ในช่วงระยะเวลาหนึ่งหลังออกก าลังกาย ช่วยให้มีการเผาผลาญแคลอรีได้มากข้ึน 

ต้องออกก าลังกายมากแค่ไหน 

ขึ้นอยู่กับปริมาณและประเภทของกิจกรรม และปริมาณอาหารที่เรารับประทาน การออกก าลังกายแบบ
แอโรบิกจะช่วยเผาผลาญไขมันในร่างกาย เช่น ผู้ใหญ่จะต้องเดินให้ได้ระยะทางมากกว่า 48 กิโลเมตรเพ่ือเผาผลาญ
พลังงานเพียง 3,500 แคลอรี่ แม้ว่าจะดูเหมือนต้องเดินระยะทางไกล แตไ่ม่จ าเป็นต้องเดิน 48 กิโลเมตรในคราว
เดียว การเดินที่ระยะทาง 1.6 กิโลเมตรต่อวันเป็นเวลา 30 วันจะได้ผลเช่นเดียวกัน โดยที่ต้องไมเ่พ่ิมปริมาณอาหาร 
ซึ่งเราสามารถลดน้ าหนักได้โดยการออกก าลังกายระดับปานกลาง 30 นาทีทุกวัน การผสมผสานระหว่างการออก
ก าลังกายและการรับประทานอาหารเป็นวิธีการควบคุมน้ าหนักที่ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

เนื่องจากเนื้อเยื่อของกล้ามเนื้อมีน้ าหนักมากกว่าเนื้อเยื่อไขมัน  ซ่ึงการออกก าลังกายนั้นจะพัฒนามวล
กล้ามเนื้อและเพ่ิมน้ าหนักกล้ามเนื้อในระดับหนึ่ง  น้ าหนักตัวจึงไม่ได้เป็นดัชนี้ชี้วัดเพียงอย่างเดียวว่าเรา "อ้วน" 
หรือไม่ บุคคลที่มีกล้ามเนื้อแข็งแรงและมีไขมันในร่างกายค่อนข้างน้อย มักจะ “มีน้ าหนักเกิน” ตามตารางน้ าหนัก
มาตรฐาน หากเราก าลังท าโปรแกรมการฝึกความแข็งแรงเป็นประจ า กล้ามเนื้อจะมีน้ าหนักเพ่ิมขึ้น และอาจมี
น้ าหนักโดยรวมเพ่ิมขึ้นด้วย องค์ประกอบของร่างกายโดยรวมจึงเป็นตัวบ่งชี้ได้ดีกว่าน้ าหนักตัว 

การขาดการออกก าลังกายท าให้กล้ามเนื้ออ่อนตัว และหากเราไม่สามารถควบคุมปริมาณอาหารที่เรา
รับประทานได้ น้ าหนักตัวที่เพ่ิมข้ึนมักจะเป็นไขมัน คนที่กระฉับกระเฉงซึ่งยังคงกินเหมือนเดิมหลังจากใช้ชีวิตอยู่
ประจ ามักจะประสบปัญหาที่เรียกว่า "โรคอ้วนที่คืบคลานเข้ามา" 
          ชุดออกก าลังกาย ไม่ควรรัดแน่นหรือหลวมมากเกินไป เพ่ือให้มีอิสระในการเคลื่อนไหว และควรท าให้ผู้
สวมใส่รู้สึกเบาสบายและมั่นใจในตัวเอง  เพราะการออกก าลังกายท าให้เกิดความร้อนในร่างกายเป็นจ านวนมาก 
เสื้อผ้าสีอ่อนที่สะท้อนแสงอาทิตย์จะเย็นกว่าในฤดูร้อน และเสื้อผ้าสีเข้มจะอุ่นกว่าในฤดูหนาว เมื่ออากาศหนาว
มาก ควรสวมเสื้อผ้าบางๆ หลายๆ ชั้น ดีกว่าใส่เสื้อผ้าหนาๆ หนึ่งหรือสองชั้น ในสภาพอากาศทีห่นาวเย็น และใน
สภาพอากาศท่ีร้อนและมีแดดจัด แนะน าให้สวมหมวก ห้ามสวมเสื้อผ้าที่เป็นผ้าไนลอนหรือมีส่วนผสมของยาง
หรือพลาสติก เพราะเส้นใยจากเนื้อผ้าดังกล่าวรบกวนการระเหยของเหง่ือ และอาจท าให้อุณหภูมิของร่างกาย
สูงข้ึนถึงระดับอันตรายได้ 
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เกร็ดแนะน า 

1.ชั่วโมงก่อนอาหารเย็นเป็นเวลายอดนิยมส าหรับการออกก าลังกาย  
2. เวลาที่นิยมออกก าลังกายอีกช่วงเวลาหนึ่งคือ คือช่วงเช้าตรู่ก่อนวันท างานจะเริ่มข้ึน จะช่วยท าให้ต่ืนตัวและ
กระฉับกระเฉงในการท างานมากข้ึน 
3.ปัจจัยที่ควรพิจารณาในการพัฒนาตารางการออกก าลังกาย ได้แก่ ความชอบส่วนบุคคล ความรับผิดชอบต่องาน
และชีวิตส่วนตัว สิ่งอ านวยความสะดวกในการออกก าลังกายและสภาพอากาศ  
4. ไม่ควรออกก าลังกายหนักเกินไปในช่วงที่อากาศร้อนชื้นหรือภายในสองชั่วโมงหลังรับประทานอาหาร ความร้อน
และ/หรือการย่อยอาหาร จะท าให้ระบบไหลเวียนโลหิตต้องการน าเลือดไปใช้ และเมื่อใช้ร่วมกับการออกก าลังกาย
อาจท าใหร้่างกายมีภาระหนักเกิน 2 เท่า 

5. อุปกรณ์ท่ีส าคัญท่ีสุดส าหรับนักวิ่งคือรองเท้าวิ่งที่ทนทานและกระชับพอดีตัว รองเท้าเทรนนิ่งที่มีพ้ืนรองเท้ากัน
กระแทกและส่วนรองรับอุ้งเท้าที่หนักกว่านั้น ดีกว่ารองเท้าผ้าใบที่บอบบางและรองเท้าเรซซิ่งแบบเบา 

 

4.ประโยชน์ของการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

 นักพลศึกษาและนักวิชาการได้ชี้ให้เห็นประโยชน์ของการทดสอบสมรรถภาพทางกายไว้ดังนี้ 

 กรมพลศึกษา(2539 หน้า 16) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการทดสอบสมรรถภาพทางกายไว้ว่า 

 1.เป็นแนวทางในการพัฒนาความสามารถของร่างกาย หรือส่วนที่บกพร่องให้มีความสมบูรณ์หรือมี
ประสิทธิภาพเต็มที่ 

 2. เป็นแนวทางในการตัดสินความสามารถของร่างกายเพ่ือน าไปสู่การเล่นกีฬาประเภทต่างๆ 

 3.เป็นสื่อในการกระตุ้นให้ออกก าลังกาย พัฒนาความสามารถของร่างกายและรักษาความสมบูรณ์ของ
ร่างกายให้คงที่อย่างสม่ าเสมอ 

 4.การทดสอบสมรรถภาพทางกาย นอกจากจะท าให้ทราบระดับความสามารถของร่างกายในแต่ละด้าน
แล้ว ผลการทดสอบยังสมารถน าไปสิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของการฝึกซ้อม ท าให้ผุ้ฝึกสอนสามารถปรับปรุงแบบฝึก
และกิจกรรมการฝึกให้เหมาะสมกับนักกีฬาในแต่ละประเภท และปรับปรุงสมรรถภาพทางกายส่วนที่บกพร่อง
ต่อไป 

 สิริพร  ศิริมณฑลกุล(2542 หน้า 5)  กล่าวว่า การทดสอบสมรรถภาพร่างกายท่ีส าคัญจะเป็นสมรรถภาพ
ร่างกายที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพ(Health-Related Physical Fitness) ซึ่งหมายถึงความสามารถท่ีจะประกอบ
กิจกรรมในแต่ละวันได้อย่างกระฉับกระเฉง และสามารถแสดงให้เห็นว่ามีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคท่ีเกี่ยวเนื่องกับ
การไม่เคลื่อนไหว(Hypokinetic diseses) ต่ า สมรรถภาพร่างกายที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพนี้จะประกอบไปด้วย
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ความทนทานของกล้ามเนื้อ ความอ่อนตัวและส่วนประกอบของร่างกาย บุคคลใดที่มีส่วนประกอบต่างๆ เหล่านี้อยู่
ในเกณฑ์ดี ก็จะมีอัตราเสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรคต่าง ๆน้อยลง  

เอนก สูตรมงคลและเพ็ญจันทร์  ศรีสุขสวัสดิ์ (2543  หน้า 15)กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการทดสอบ
สมรรถภาพไว้ดังนี้ 
 1. เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน ส าหรับการให้ค าแนะน าการออกก าลังกายต่อไป 

2.เพื่อประเมินความก้าวหน้าของโปรแกรมการออกก าลังกาย 
 3.เพื่อสร้างแรงจูงใจ และใช้ในการตั้งเป้าหมายของสมรรถภาพ 
 4. เพ่ือประเมินปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ 

5.การเลือกแบบทดสอบและด าเนินการทดสอบสมรรถภาพ 

เป็นการทดสอบความสามารถ ทดสอบทักษะความช านาญ และทดสอบการท างานของอวัยวะบางส่วนเช่น 
กล้ามเนื้อหัวใจ อัตราการเต้นของหัวใจ ความจุปอด หรือก าลังความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อแขนหรือขา มีความ
จ าเป็นต้องใช้เครื่องมือแบบทดสอบต่างๆ กัน เช่น 

- การทดสอบความแข็งแกร่งหรือความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ (Strength Test) 

- การทดสอบสมรรถภาพทางกลไก (Motor Fitness Test) 

- การทดสอบสมรรถภาพทางกลไกทั่วไป (General Motor Fitness Test) 

- การทดสอบสมรรถภาพของระบบหมุนเวียนโลหิต (Cardio-Vascular Test) 

- การทดสอบทักษะทางกีฬา (Sport Skill Test) 

- การทดสอบสมรรถภาพทางกาย (AAHPER Physical Fitness Test) 

- การทดสอบสมรรถภาพทางกายมาตรฐานระหว่างประเทศ (International Committee for 

the Standardization of Physical Fitness Test) 

 การทดสอบต่างๆเหล่านี้ ถ้าจะให้ได้ผลถูกต้อง และมีความแน่นอนมากท่ีสุด ก็จะต้องรู้จักเลือก 

แบบทดสอบที่ด ีมีความเที่ยงตรง ให้ผลเชื่อถือได้ มีเทคนิคในการทดสอบที่เป็นมาตรฐาน ตลอดจนต้อง 

ศึกษาวิธีการทดสอบ ทราบขั้นตอนการด าเนินการทดสอบ นับตั้งแต่การเตรียมการจัดหาอุปกรณ์ จัดสถานที่ และ
เตรียมแบบบันทึกการทดสอบ 

การด าเนินการทดสอบ จะด าเนินเป็นขั้นตอน  ดังต่อไปนี้ 

1) ทราบความมุ่งหมายของการทดสอบว่าจะทดสอบเพ่ือดู Strength, Endurance, Speed ฯลฯ 
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2) เลือกแบบทดสอบที่สามารถวัดในสิ่งที่ต้องการทดสอบ 

3) เขียนหัวข้อ และวิธีการทดสอบ 

4) จัดสถานที่ให้เหมาะสมกับแบบทดสอบต่างๆ ที่เตรียมไว้ 

5) จัดหาอุปกรณ์ประกอบการทดสอบ และศึกษาวิธีการที่จะท าการทดสอบ 

6) ท าการทดสอบให้ถูกต้องตามวิธีการที่ได้เตรียมไว้ 

7) บันทึกผล แล้วน ามาวิเคราะห์ผล 

8) แจ้งผลการวิเคราะห์ให้ผู้รับการทดสอบทราบโดยเร็ว 

9) ติดตามผล ว่าพนักงานจ านวนเท่าไรที่ยังต้องเสริมสร้างหรือต้องช่วยเหลือเป็นพิเศษ จ านวน 

เท่าไรอยู่ในเกณฑ์ดี และจะส่งเสริมข้ึนอีกอย่างไร 

ข้อปฏิบัติของผู้เข้ารับการทดสอบ 

ก่อนการทดสอบ 

- ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอาหารประจ าวันให้ผิดไปจากเดิมมาก 

- งดการออกก าลังกายอย่างหนัก อย่างน้อย 24 ชั่วโมง 

- หลีกเลี่ยงการใช้ความคิดหนัก 

- งดกินยาที่มีฤทธิ์อยู่นาน  

- พักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอ 

วันที่ท าการทดสอบ 

- รับประทานอาหารหนักก่อนทดสอบ 2 - 3 ชั่วโมง 

- ห้ามกินยาหรือสิ่งกระตุ้น เช่น กาแฟ  ชา  บุหรี่ ฯลฯ 

- เตรียมเครื่องแต่งกายให้พร้อม 

ในระหว่างการทดสอบ 

- ถ้ารู้ตัวว่าไม่สบายหรือมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดมากระทบกระเทือนต่อการทดสอบให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ 

- ตั้งใจรับการทดสอบอย่างเต็มความสามารถ 
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