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ชื่องานวิจัยเรื่อง

การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของนักเรียนปวช.1/4 โดยใช้โปรแกรมการออกกาลัง
กายแบบวงจร
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ตาแหน่ง
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สถานศึกษาที่ติดต่อ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดาเนิน
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2561
ประเภทงานวิจัย
วิจัยชั้นเรียน
ชื่อผู้ให้คาปรึกษา
อาจารย์ ดร.จิตณรงค์ เอี่ยมสาอางค์ และอาจารย์พรพิมล วิไลศิริลักษณ์
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนที่มีปัญหาสมรรถภาพทางกาย
ไม่ผ่านเกณฑ์ 2) เพื่อให้มีสมรรถภาพทางกายผ่านเกณฑ์การทดสอบร้อยละ 80 ทุกคน 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็น
ของผู้เรียนที่มีผลต่อการใช้โปรแกรมการออกกาลังกายแบบวงจร ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นนักเรียน
ปวช.1/4 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชาเนิน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จานวน 39 คน กลุ่มตัวอย่าง
นักเรียนที่มีปัญหาสมรรถภาพทางกายไม่ผ่านเกณฑ์ จานวน 4 คน โดยวิธีเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยคือ 1) แผนการสอนวิชาพลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ เรื่อง สมรรถภาพทางกาย 2) โปรแกรมการออกกาลังกาย
แบบวงจร ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 1.สารวจวิเคราะห์จุดอ่อนด้านสมรรถภาพทางกายของตนเองที่ต้องปรับปรุง
ตามเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 2.ฝึกออกกาลังกายเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายภายใต้การ
ฝึกซ้อมของครูตามโปรแกรมการออกกาลังกายแบบวงจร ประกอบด้วย 8 สถานี คือ 1.ห้อยตัว 2. วิ่งอ้อมเก้าอี้ 3.
กระโดดไกล 4.ทุ่มลูกฟุตบอล 5.ก้มเก็บของ 6.กระโดดเชือก 7.ดันพื้น และ 8.วิ่งเปรี้ยว 3) ทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายตามแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายสาหรับประชาชนทั่วไป อายุ 9-19 ปี (Physical Fitness Test) ของ
กรมพลศึกษา (สุพิตร สมาหิโตและคณะ, 2556) ประกอบด้วยแบบทดสอบ 8 รายการ คือ 1.วิ่ง 50 เมตร (วินาที)
2.ยืนกระโดดไกล(ซม.) 3.แรงบีบมือที่ถนัด(กก.) 4.ลุก-นั่ง 30 วินาที (ครั้ง) 5.ดึงข้อราวเดี่ยว(ครั้ง) 6.วิ่งเก็บของ
(วินาที) 7.งอตัวข้างหน้า(ซม.) 8.วิ่ง1.000 เมตร โดยใช้สถิติค่าร้อยละ, ค่าเฉลี่ยเลขคณิต, ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน, ค่าสถิติแบบ t-test for Dependent Samples และ t-test for One Sample
ผลการวิจัยพบว่า สมรรถภาพทางกายของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย หลังการพัฒนาโดยใช้โปรแกรมการออก
กาลังกายแบบวงจรผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพทางกายที่ตั้งไว้ที่ ร้อยละ 80 ทุกคน และ มีความพึงพอใจมี
ค่าเฉลี่ยรวม ( X ) = 4.65 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม (SD) = 0.46 อยู่ในเกณฑ์ มากที่สุด จากการพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ นักเรียนมีส่วนร่วมในการทากิจกรรม, มีความเหมาะสมกับ
สมรรถภาพทางกาย และ สร้างความรู้ความเข้าใจด้วยตนเอง โดยมีค่าเฉลี่ย 4.75 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.43
คาสาคัญ: การทดสอบสมรรถภาพทางกาย, สมรรถภาพทางกาย, โปรแกรมการออกกาลังกายแบบวงจร
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บทนา
ความสาคัญและความเป็นมาของปัญหา
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ได้ระบุเรื่องสุขภาพอนามัยอยู่ในจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตร คือ มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีคุณธรรม จริยธรรม และวินัยในตนเอง มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์
ทั้งร่างกายและจิตใจ เหมาะสมกับงานอาชีพ
กรมวิชาการกระทรวงศึ กษาธิการ. (2544: 1)ได้กล่าวว่าการออกกาลังกายเป็นประจาจะช่วยให้บุคคลมี
สมรรถภาพทางกายที่ดี คลอเรสเตอรอลในร่างกายลดลง สามารถควบคุมน้าหนักของตนเองให้อยู่ในเกณฑ์ปกติได้
ดี มีบุคลิกลักษณะท่าทางสง่างาม สามารถเคลื่อนไหวร่างกายอย่างกระฉับกระเฉงคล่องแคล่วว่องไว ร่างก าย
เจริ ญเติ บ โตได้ส มส่ ว น ช่ ว ยลดความเครี ย ดมีสุ ขภาพจิต และสั งคมที่ดี สามารถทางานร่ว มกับผู้ อื่นได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังลดการเจ็บไข้ได้ป่วยตลอดจนความเชื่อมั่นในตนเองสูง ประสบความสาเร็จในงานมาก
ขึ้นโดยเฉพาะด้านการเรี ยนและสมรรถภาพทางกาย ที่เป็นพื้นฐานจาเป็ นของชีวิต ความเป็นอยู่ของเด็กและ
เยาวชนแต่ละคน โดยมุ่งพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้ทางด้านสาระความรู้เกี่ยวกับสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย
คุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ เช่น ความรับผิดชอบ ความมีนิสัยในตนเอง การเคารพสิทธิของผู้อื่น กฎ กติกาของ
สังคมและด้านทักษะกระบวนการปฏิบัติในการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพที่ยั่งยืน
การออกกาลังกายเป็นที่ยอมรับทั้งทางวิชาการ และการรับรู้ของแต่ละบุคคลว่ามีประโยชน์ แต่คนส่วน
ใหญ่ก็ยังละเลยนั่นแสดงให้เห็นว่าคนส่วนใหญ่เพียงแต่เห็นประโยชน์แต่ยังไม่เห็นความจาเป็นในการออกกาลังกาย
และยังเข้าใจว่าการออกกาลังกายเพียงทาให้ร่างกายแข็งแรงเท่านั้น (กรมพลศึกษา. 2549 : 3) การทดสอบ
สมรรถภาพทางกายจึงเป็นสิ่งที่สามารถทาให้ผู้สอนทราบว่าผู้เรียนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ
หรือไม่ มีภาวะทางด้านร่างกายเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด และสามารถนาข้อมูลของผู้เรียนมาปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องแบบรายกลุ่มและแบบรายบุคคลได้และสามารถพัฒนาส่งเสริมความสามารถทางด้านกีฬาหรือส่งเสริม
การออกก าลั ง กาย รวมทั้ ง การพั ฒ นาทั ก ษะในการด าเนิ น ชี วิ ต ประจ าวั น ให้ มี ค วามสมดุ ล ย์ ทั้ ง ด้ า นความรู้
ความสามารถ ตลอดจนการนามาแก้ไขและปรับปรุงเทคนิควิธีด้านการฝึ กซ้อมกีฬา และการเรียนการสอนของครู
พลศึกษาให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
จากการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นปวช.1/4 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดาเนิน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จานวน 39 คน พบว่า มีนักเรียนจานวน 4 คน สมรรถภาพทางกายไม่ผ่านเกณฑ์
ของการทดสอบ ซึ่งนักเรียนกลุ่มดังกล่าวจาเป็นต้องได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถภาพทางกาย ผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจทาวิจัยเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของนักเรียนกลุ่มดังกล่าว โดยมุ่งพัฒนาส่งเสริมการออกกาลัง
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กายควบคู่กับ การ ใช้โ ปรแกรมการออกกาลั งกายแบบวงจร โดยมุ่งหวังให้ นักเรียนกลุ่ มเป้าหมายทั้ง 4 คนมี
สมรรถภาพทางกายแข็งแรงสมบูรณ์ และผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนที่มีปัญหาสมรรถภาพทางกายไม่ผ่านเกณฑ์
2. เพือ่ ให้มีสมรรถภาพทางกายผ่านเกณฑ์การทดสอบร้อยละ 80 ทุกคน
3. เพือ่ ศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีผลต่อการใช้โปรแกรมการออกกาลังกายแบบวงจร
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของนักเรียนปวช.1/4 โดยใช้โปรแกรมการออกกาลังกาย
แบบวงจร จึงสรุปเขียนเป็นแผนภาพแสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพประกอบ 1

ตัวแปรต้น
โปรแกรมการออกกาลังกายแบบวงจร
(Circuit Training)

ตัวแปรตาม
- การพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนที่มี
ปัญหาสมรรถภาพทางกายไม่ผ่านเกณฑ์
- มีสมรรถภาพทางกายผ่านเกณฑ์การทดสอบ
ร้อยละ 80 ทุกคน
- ความคิดเห็นของผู้เรียน

นิยามศัพท์
1.สมรรถภาพทางกาย หมายถึง ความสามารถของร่างกายในการประกอบกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการ
ทางานในชีวิตประจาวัน การออกกาลังกาย และการเล่นกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.การทดสอบสมรรถภาพทางกาย หมายถึง การทดสอบสมรรถภาพทางกายตามแบบทดสอบมาตรฐาน
ระหว่างประเทศ (ICSPFT) ประกอบด้วยรายการทดสอบดังนี้
- ยืนกระโดดไกล (Standing Broad Jump)
- วิ่งกลับตัว (Shuttle Run)
- ลุก-นั่ง 30 วินาที (30 Seconds Sit-ups)
- ความอ่อนตัว(Trunk Forward Flexibility)
- วิ่งเร็วระยะ 50 เมตร(50 Meter Sprints)
3.การฝึกแบบวงจร (Circuit Training) หมายถึง การออกกาลังกายอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งจัดเป็นสถานีฝึก โดย
ในแต่ละสถานีจะมีกิจกรรมที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการฝึก ผู้ฝึกจะปฏิบัติกิจกรรมทุก
สถานีโดยหมุนเวียนจากสถานีหนึ่งไปยังอีกสถานีหนึ่งจนครบและจะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการหยุดพัก
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นอกจากนี้ในการจัดกิจกรรมควรคานึงถึงความหนักของงาน ระยะเวลาจานวนครั้ง ความเหมาะสมกับสถานภาพ
ของผู้ฝึกและชนิดของกิจกรรม
แนวคิด
แนวคิด/ทฤษฎี
ความหมายของสมรรถภาพทางกาย
กรมพลศึกษา (2545:9-10) ประมวลความหมายของสมรรถภาพทางกาย(Physical Fitness) จาก
นักวิชาการ อาทิ แฮริสัน คลาร์ค(Harrison Clarke) โดนัลเคแมทธิวส์(Donald K.Mathew) รอเรนซ์และโรแนลด์
นิดสันและเจเวทท์ กล่าวไว้ว่า หมายถึง “ความสามารถของร่างกายที่สามารถประกอบกิจกรรมหรือทางานได้เป็น
ระยะเวลานานๆติดต่อกัน และผลที่ได้รับมีประสิทธิภาพสูง” นอกจากนี้ยังกล่าวไว้อีกว่า ขณะเดียวกันมีกาลังกายที่
สามารถปฏิบัติกิจวัตรอื่นๆได้อีก และควรพิจารณาด้านจิตใจ อารมณ์ และสังคมควบคู่กันไปด้วย
สุพิตร สมาหิโต (2548:5) กล่าวว่า “สมรรถภาพทางกาย” หมายถึง สภาวะของร่างกายที่อยู่ในสภาพดี
เพื่อที่จะช่วยให้บุคคลสามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บุคคลที่มีสมรรถภาพทางกายดี จะสามารถปฏิบัติ
ภารกิจต่างๆในชีวิตประจาวัน การออกกาลังกาย การเล่นกีฬา และการแก้ไขสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดี
วิลเลี่ยม อี เพร็นทิส (William E Prentice:1999) กล่าวว่า สมรรถภาพทางกาย หมายถึง สภาวะที่ระบบ
การทางานต่างๆของร่างกายสามารถทาหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีสุขภาพดี ส่งผลให้ประกอบอาชีพ
ประกอบกิจวัตรประจาวันได้อีกทางหนึ่ง ดังนั้น
1.สมรรถภาพทางกายจึงเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการมีสุขภาวะที่ดี (Wellness)
2.สมรรถภาพทางกายของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับลักษณะงานหรือกิจกรรมที่ทา และการฝึก
เพื่อพัฒนาหรือคงสภาพระดับสมรรถภาพทางกายไว้
3.ระดับสมรรถภาพทางกายที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับอายุ เพศ และรูปร่าง (Body Type)
อาชีพ และข้อจากัดทางร่างกาย เช่น ข้อจากัดเมื่อเป็นโรคเบาหวาน โรคหอบหืด เป็นต้น
4.สมรรถภาพทางกายมีผลกระทบต่อระดับสติปัญญา ความมั่นคงทางอารมณ์ สุขภาพร่างกาย และระดับ
ความเครียด
5.สมรรถภาพทางกายไม่สามารถสะสมหรือเก็บไว้ได้ ถ้าไมได้ใช้หรือฝึกซ้อมทุกวัน ระดับของสมรรถภาพก็
จะลดลงจากเดิม
จากความหมายข้างต้น อาจกล่าวสรุปได้ว่า “สมรรถภาพทางกาย” หมายถึง การมีสมรรถนะทางกายที่ดี
และส่งผลให้ปฏิบัติกิจวัตรหรือการทางานที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการมีสุขภาวะทางจิตที่ดี และปรับตัวทางสังคม
ได้เป็นอย่างดี
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ตั้งแต่สมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้มีการศึกษาการทดสอบสมรรถภาพทางกายรูปแบบต่างๆซึ่งส่วน
ใหญ่แล้วเป็นการทดสอบที่สร้างขึ้นในประเทศยุโรปและอเมริกา จึงมีแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายมากมาย มี
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ทั้งแบบทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ แบบทดสอบสมรรถภาพทางกลไก แบบทดสอบประสิทธิภาพการ
ไหลเวียนโลหิตซึ่งแบบทดสอบสมรรถภาพดังกล่าว (ไพฑูรย์ แสนวิเศษ, 2528) ได้แก่
1. แบบทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ซึ่งเริ่มต้นมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 โดยนักมานุษยวิทยาชาว
ฝรั่งเศสได้ผลิตไดนาโมมิเตอร์ (Dynamometer) สาหรับวัดขึ้น และต่อๆมามีแบบทดสอบที่สร้างขึ้น
2. แบบทดสอบสมรรถภาพทางกลไก ซึ่งเริ่มมีใช้ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2
3.แบบทดสอบสมรรถภาพทางกลไกทั่วไป (General Motor Fitness Test
4. แบบทดสอบการทางานของหัวใจและประสิทธิภาพในการไหลเวียนโลหิต (Cardio Vascular Test)
5. แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายมาตรฐานระหว่างประเทศ เป็นแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายตาม
แบบของ”คณะกรรมการนานาชาติเพื่อจัดหามาตรฐานการทดสอบความสมบูรณ์ทางกาย” (International
Committee for the Standardization of Physical Fitness Test) ชื่อย่อ ICSPFT แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนจาก
นานาชาติเพื่อจัดหามาตรฐานการทดสอบความสมบูรณ์ทางกายเป็น “สภานานาชาติเพื่อการวิจัยความสมบูรณ์
ทางกาย”InternationalCouncil for Physical FitnessResearch มีชื่อย่อว่า ICPFR
6. แบบทดสอบสมรรถภาพทางกลไกของสมาคมกีฬาสมัครเล่นแห่งประเทศญี่ปุ่น Japan Amateur
Sport Association (JASA)
7. แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย ฟิสิคอลเบสท์(Physical Best)
โปรแกรมการออกกาลังกายแบบวงจร
ความหมายของการฝึกแบบวงจร
การฝึกแบบวงจร (circuit training) ได้มีการคิดค้นขึ้นมาเมื่อประมาณปี ค.ศ. 1950 ผู้คิดค้น คือ Morgan
และ Anderson แห่งภาควิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยลีดส์ ประเทศอังกฤษ (Leeds University, Physical
Education Department) (อ้างใน เจษฎา เจียระนัย, 2530: 106) ได้กล่าวว่า วิธีการฝึกแบบวงจร เป็นวิธีการฝึก
เพื่อปรับปรุงสมรรถภาพทางกายและทางกลไกการเคลื่อนไหว ซึ่งการฝึกแบบนี้เกี่ยวข้ องกับกลุ่มของการประกอบ
กิจกรรมการเคลื่อนไหวลักษณะต่างๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการฝึก กิจกรรมเหล่านั้นกาหนดขึ้นมาโดยผู้
ฝึกสอนแบ่งแยกการฝึกปฏิบัติออกเป็นสถานี โดยมีผู้รับฝึกประจาทุกสถานีหมุนเวียนเปลี่ยนกิจกรรม ซึ่งแตกต่าง
กันไปในแต่ละสถานี
พลพักษ์ คนหาญ (2538: 32) ได้สรุปความหมายการฝึกแบบวงจรไว้ว่า การฝึกแบบวงจร หมายถึง
รูปแบบการฝึกออกกาลังกายแบบหนึ่งที่ได้นาเอากิจกรรมการออกกาลังกายหลายๆ อย่างผสมผสานกัน โดยจัด
กิจกรรมเป็นสถานีในแต่ละสถานีจะมีกิจกรรมที่แตกต่างกันไปในการฝึกนั้น ผู้ฝึกจะต้องปฏิบัติตามที่ได้กาหนดไว้
ได้แก่ลักษณะการเคลื่อนไหว จานวนครั้งในการทากิจกรรมในแต่ละสถานี เมื่อทากิจกรรมเสร็จในแต่ละสถานี ผู้ฝึก
จะต้องหมุนเวียนไปสู่สถานีอื่นจนครบทุกสถานี และจะต้องปฏิบัติให้ต่อเนื่องกันไปโดยไม่มีการหยุดพัก
พิชิต ภูติจันทร์ (2547: 127) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การฝึกแบบวงจร (Circuit Training) เป็นการฝึกการ
ทางานประสานกันระหว่างประสาทและกล้ามเนื้อและฝึกความทนทาน โดยจัดเป็นสถานี (Station) ในแต่ละสถานี
อาจจะมีกิจกรรมต่างๆ กันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ เช่น การวิ่ง การฝึกยกน้าหนัก การว่ายน้า ขี่จักรยานท่าบริหาร
กายต่างๆ ทัง้ ท่ามือเปล่าและใช้เครื่องมือประกอบ ทักษะกีฬา นับว่าเป็นการฝึกที่นิยมใช้กันมากในปัจจุบัน
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โสภณ อาภรณ์ศิริโรจน์ (2548: 15) ได้สรุปความหมายการฝึกแบบวงจรไว้ว่า การฝึกแบบวงจร เป็น
รูปแบบการฝึกออกกาลังกายรูปแบบหนึ่งที่ได้นาเอากิจกรรมการออกกาลังกายหลายๆ กิจกรรมมาผสมผสานกัน
โดยจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นสถานีซึ่งในแต่ละสถานีก็จะมีกิจกรรมที่แตกต่างกันไป โดยที่แต่ละสถานีกาหนดจานวน
ครั้งในการทากิจกรรม ผู้ฝึกจะต้องทากิจกรรมทุกสถานีโดยหมุนเวียนจากสถานีหนึ่งไปยังอีกสถานีหนึ่ง ให้ครบทุก
สถานี และในขณะปฏิบัติกิจกรรมจะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องกันโดยไม่มีการหยุดพัก นอกจากนี้กิจกรรมที่นามาใช้
ในการฝึกต้องมีความหนักของงาน ความนาน ความบ่อยครั้ง และช่วงระยะเวลาของการฝึกทั้งหมด โดยที่กิจกรรม
ที่นามาใช้ในการฝึกจะต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายของผู้ฝึกเป็นสาคัญ
พงศธร เหมะจันทร (2549: 51) ได้สรุปความหมายการฝึกแบบวงจรไว้ว่า การฝึกแบบวงจร หมายถึง
รูปแบบการฝึกออกกาลังกายแบบหนึ่งที่ได้นาเอากิจกรรมการออกกาลังกายหลายๆ อย่างมาไว้ด้วยกัน เช่น การ
บริหารท่ามือเปล่า การฝึกด้วยน้าหนัก หรืออาจจะใช้ทักษะของกีฬาแต่ละชนิด ซึ่งต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับผู้
ฝึก โดยจัดกิจกรรมดังกล่าวออกเป็นสถานีแล้วหมุนเวียนกันไปจนครบทุกสถานีโดยไม่หยุดพัก
Anshell (2549: 42 อ้างใน พรพนา พุ่มพวง, 2549: 42) ได้ให้ความหมายของการฝึกแบบวงจรไว้ว่า
การฝึกแบบวงจรเป็นการออกกาลังกายที่ต่อเนื่องกันของแต่ละสถานีประกอบกันการออกกาลั งกายแต่ละสถานีจะ
มีเวลาการปฏิบัติเฉพาะเจาะจง หรือจานวนครั้งที่ปฏิบัติเป็นองค์ประกอบในการฝึก เช่น การฝึกด้วยน้าหนักแบบ
สถานี หรือ Free Weight การกายบริหาร การออกกาลังกายแบบแอโรบิก เช่น การวิ่ง ขี่จักรยาน
จากความหมายของการฝึกแบบวงจรที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า การฝึกแบบวงจร (Circuit Training)
หมายถึง การออกกาลังกายอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งจัดเป็นสถานีฝึก โดยในแต่ละสถานีจะมีกิจกรรมที่แตกต่างกันออกไป
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการฝึก ผู้ฝึกจะปฏิบัติกิจกรรมทุกสถานีโดยหมุนเวียนจากสถานีหนึ่งไปยังอีกสถานี
หนึ่งจนครบและจะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการหยุดพัก นอกจากนี้ในการจัดกิจกรรมควรคานึงถึงความ
หนักของงาน ระยะเวลาจานวนครั้ง ความเหมาะสมกับสถานภาพของผู้ฝึกและชนิดของกิจกรรม เช่น การฝึกการ
บริหารด้วยท่ามือเปล่า การฝึกด้วยน้าหนัก การออกกาลังกายแบบแอโรบิก เช่น การวิ่ง ว่ายน้า ขี่จักรยาน
ประโยชน์ของการฝึกแบบวงจร
Stone (1987: 154) ได้กล่าวถึงประโยชน์ที่ได้จากการฝึกแบบวงจรไว้ว่า การฝึกแบบวงจรเป็นการฝึกที่
ครอบคลุมถึงองค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายโดยเฉพาะการออกกาลังกายแบบแอโรบิกนั้น สามารถกระทา
ได้โดยเพิ่มระยะห่างของสถานีหรือเพิ่ม กิจกรรมที่เป็นแอโรบิก เช่น การวิ่งขึ้น -ลงบันได การขี่จักยาน นอกจากนี้
การฝึกในลักษณะนี้ สามารถฝึกสมรรถภาพเฉพาะด้านตามที่ต้องการได้ และยังฝึกทักษะกีฬาแต่ละประเภทได้อีก
ด้วย.
ประวิทย์ ไชยสาม (2526: 76) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการฝึกแบบวงจรไว้ว่า การฝึกแบบวงจรช่วยให้ผู้
ฝึก ทางานได้มากแม้จะมีผู้เข้ารับการฝึกมาก แต่มีโอกาสฝึกได้ทั่วถึงกันทุกคน ทั้งยังสะดวกต่อการควบคุมดูแล
หรือการสอนแนะนาต่างๆ นอกจากนี้การฝึกแบบวงจรยังช่วยในการทดสอบผลการเรียน เป็นการช่วยเพิ่มพูน
ส่งเสริม ให้ผู้เข้ารับการฝึกได้มีโอกาสแก้ไขปรับปรุงตัวเอง ทั้งยังให้ผู้ฝึกเกิดความสนุกสนาน ไม่เบื่อหน่ายเป็นการ
เปลี่ยนแปลงบรรยากาศที่ดี และยังช่วยเพิ่มพูนประสิทธิภาพของร่างกายได้ด้วย
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พงศธร เหมะจันทร (2549: 52) ได้กล่าวสรุปประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกแบบวงจรไว้ว่า การฝึกแบบ
วงจร คือ การฝึกออกกาลังกายชนิดนี้สามารถพั ฒนาสมรรถภาพทางกายโดยรวมไม่ว่าจะเป็นทางด้านที่เกี่ยวกับ
สุขภาพหรื อที่เกี่ย วข้องกับ ทักษะกีฬา ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้ ฝึกว่าต้องการให้ ผู้เข้ารับการฝึ กเกิด
สมรรถภาพด้านใด นอกจากนี้การฝึกแบบวงจรยังเป็นกิจกรรมที่เพิ่มความสนุก ท้าทาย ซึ่งเป็นแบบฝึกออกกาลัง
กายที่เหมาะสมสาหรับเยาวชนในการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย...
Clapis (2005) ได้กล่าวไว้ว่า การออกกาลังกายแบบวงจร สามารถออกกาลังกายในกลุ่มกล้ามเนื้อที่
ต่างกันไป จึงเป็นการออกกาลังกายที่ได้ทุกส่วนของร่างกายช่วยพัฒนาในด้านความแข็งแรงและความอดทนไป
พร้อมกัน เพิม่ การเผาผลาญพลังงานและลดน้าหนัก นอกจากนี้เป็นการออกกาลังกายที่ใช้เวลาน้อยมาก เวลาเพียง
10 นาที ก็ออกกาลังกายได้ เป็นการออกกาลังกายที่ประกอบไปด้วยกิจกรรมที่หลากหลายไม่น่าเบื่อ และสามารถ
กาหนดกิจกรรมการออกกาลังกายได้ตามระดับสมรรถภาพทางกายของตนเอง ตลอดจนสามารถปรับความหนัก
เบาตามของกิจกรรมได้ตามความต้องการ
Smith (2007) ได้กล่าวว่า การออกกาลังกายแบบวงจร เป็นวิธีหนึ่งที่มีผลต่อการกระตุ้นการทางานของ
หัวใจและปอด การออกกาลังกายที่ใช้เวลา 20 - 60 นาที จะช่วยในการเพิ่มสมรรถภาพทางกายและชีพจร
เป้าหมายสูงสุด ในการออกกาลังกายอย่างต่อเนื่องโดยไม่พักจะช่วยในการเพิ่มอัตราการเผาผลาญพลังงานใน
กล้ามเนื้อ เพิ่มอัตราการเต้นของชีพจรและช่วยในการเผาผลาญไขมันและน้าตาลในร่างกาย
กล่าวโดยสรุป ประโยชน์ของการฝึกแบบวงจร คือ การพัฒนาสมรรถภาพทางกายโดยรวมไม่ว่าจะเป็น
ทางด้านที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ทักษะกีฬา หรือเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการฝึกในครั้ง
นั้นๆ สาหรับในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นาวิธีการออกกาลังกายแบบแอโรบิก มาจัดเป็นการออกกาลังกายแบวงจร
เพื่อลดปริ มาณไขมัน ในร่างกาย กิจ กรรมต่างๆ สามารถจัดและดัดแปลงสถานที่ฝึกได้ง่า ย รวมถึงมีกิจกรรมที่
หลากหลายทาให้ผู้ฝึกเกิดความสนุกสนานมีความท้าทาย จึงเป็นแบบฝึกที่เหมาะกับการออกกาลังกายของนักเรียน
ในช่วงชั้นที่ 2 ซึ่งสอดคล้องกับพัฒนาการทางด้านร่างกายของเด็กวัยนี้
หลักการสร้างโปรแกรมและการฝึกแบบวงจร
Wilmore and Costill (1994: 18) กล่าวไว้ว่า การฝึกแบบวงจร จะเป็นการใช้การฝึกหรือกิจกรรมต่างๆ
ที่เลือกสรรไว้แล้วชุดหนึ่งตามลาดับที่กาหนดเอาไว้เรียกว่า วงจร โดยที่วงจรหนึ่งๆจะมี 6 - 10 สถานี แต่ละสถานี
จะเป็นการฝึกเฉพาะอย่าง เช่น ท่าดันพื้นหรือท่ายกบาร์เบล หลังจากนั้นก็จะเคลื่อนไปยังสถานีต่ อไป โดยควรจะ
เคลื่อนไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทาได้ความก้าวหน้าจะเห็นได้จากการที่สามารถทาได้ครบวงจรโดยใช้เวลาน้อยลง
หรื อได้งานมากขึ้น ในแต่ล ะสถานี หรื อทั้งสองอย่างรวมกัน นอกจากนี้การที่ได้วิ่งขณะที่เปลี่ ยนสถานีจะช่ว ย
เสริมสร้างระบบไหลเวียนโลหิตไปด้วยโดยเฉพาะถ้ามีการขยับแต่ละสถานีให้ห่างจากกันมากขึ้น เมื่อนาการฝึกแบบ
วงจรมาใช้ร่วมกับการฝึกโดยใช้แรงต้านทานมักจะเรียกว่า การฝึกโดยใช้แรงต้านแบบวงจร (Circuit Training) การ
ฝึกโดยใช้แรงต้านมักทาซ้าๆ โดยมีช่วงเวลาการทาน้อยและมีช่วงเวลาการพักมาก แต่การฝึกโดยใช้แรงต้านทาน
แบบวงจรมักจะฝึกโดยใช้ระดับ 40 - 60% ของความแข็งแรงสูงสุดในเวลาประมาณ 30 วินาที และมีช่วงพัก 15
วินาที แต่ก็อาจจะเพิ่มหรือลดช่วงเวลาดังกล่าวได้ ตัวอย่างเช่น ที่สถานีแรกทาให้ได้จานวนครั้งมากที่สุดเวลา 30
วินาที แล้วใช้เวลาพัก 15 วินาที ระหว่างนี้ให้เคลื่อนไปยัง สถานีต่อไปด้วย หลังจากนั้นให้ฝึกสถานที่สองอีก 30
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วินาที ทาเช่นนี้ไปจนกระทั่งครบทุกสถานี ซึ่งอาจจะมี 6 - 8 สถานี โดยปกติมักจะทา 2 - 3 รอบ การฝึกใช้แรง
ต้านทานแบบวงจร ช่วยเสริมสร้างความทนทานแบบแอโรบิกได้พอสมควร และช่วยเสริมสร้างความแข็งแรง ความ
ทนทานของกล้ามเนื้อและความอ่อนตัว การฝึกแบบนี้ยังสามารถเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบของร่างกายได้ด้วยโดย
เพิ่มมวลของกล้ามเนื้อและปริมาณไขมันร่างกายลดลง
อนันต์ อัตชู (2538: 89) ได้กล่าวถึงการฝึกแบบวงจรพร้อมกับยกตัวอย่างไว้ดังนี้ การฝึกแบบวงจร เป็น
การฝึกที่เน้นในด้านความแข็งแรงควบคู่ไปกับความอดทน การฝึกจะทาไปทีละสถานีทาในระยะเวลาอันสั้นเท่าที่จะ
ทาได้ แล้วเปลี่ยนไปสถานีอื่นอีก การกาหนดกิจกรรมในแต่ละสถานีนั้นจะต้องให้เหมาะสมกับสภาพของแต่ละ
บุคคล จานวนครั้งที่ทา จานวนสถานี และกิจกรรมจะต้องกาหนดบนพื้นฐานของความแตกต่างระหว่างบุคคล แต่
ละสถานีต้องทา การทาซ้า (Number of Repetition) จานวน 3 ครั้ง สถานีกิจกรรมควรจะมีตั้งแต่ 9 - 12 สถานี
ควรมีการบันทึกเวลาแต่ละสถานี บันทึกการทาซ้า
จากหลักการสร้างโปรแกรมและการฝึกแบบวงจรที่กล่าวไว้ข้างต้น ผู้วิจัยสรุปได้ว่า การจัดโปรแกรมการ
ฝึกแบบวงจรควรคานึงถึงวัตถุประสงค์ของการฝึก การกาหนดจานวนสถานีขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของการฝึกโดยมี
ประมาณ 6 - 12 สถานี มีการกาหนดกิจกรรมของแต่ละสถานี เวลาในการฝึกแต่ละสถานีประมาณ 30 วินาที และ
มีช่วงพัก 15 วินาที แต่ก็อาจจะเพิ่มหรือลดได้ตามความเหมาะสมกับผู้ฝึก ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้นาหลักการดังกล่าว
ข้างต้นไปสร้างโปรแกรมการออกกาลังกายแบบวงจรที่มีต่อภาวะน้าหนักเกินของนักเรียนชายช่วงชั้นที่ 2 โดย
กาหนดความหนักของงานที่ระดับประมาณ 50 - 80% โดยใช้เวลาในการฝึกประมาณ 30 วินาที และใช้เวลา
เปลี่ยนระหว่างสถานีด้วยการเดิน 30 วินาที ทั้งหมดจานวน 10 สถานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดภาวะน้าหนักเกิน
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ทยาวี ร์ ช่ า งบรรจง (2559) ได้ ท าการวิ จั ย เรื่ อ ง โปรแกรมการออกก าลั ง กายแบบ วงจรเพื่ อ พั ฒ นา
สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา พบว่าโปรแกรมการออกกาลังกายแบบวงจรเป็นการ
ออกกาลังกายที่เหมาะสมสาหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาเพราะเป็นการออกกาลังกายพื้นฐานที่ง่าย ไม่ต้องใช้
อุปกรณ์ที่มมีราคาแพง มีแบบฝึกที่เป็นขั้นตอนสร้างความสนใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยการออกกาลังกายที่เริ่ม
จากง่ายไปยาก ทาให้มีความสนุกสนานในการออกกาลังกาย มีกิจกรรมหลากหลาย อีกทั้งยังนาไปใช้ได้สะดวก
ครอบคลุมองค์ประกอบสมรรถภาพทางกาย ทั้งความแข็งแรงของกล้ามเนื้อความอดทนของกล้ามเนื้อ ความอ่อน
ตัว ความสามารถในการทางานของระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ โปรแกรมการออกกาลังกายแบบวงจร
เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถพัฒนาเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายได้เป็นอย่างดี
นุชจรี บุญธรรม (2551) วิจัยเรื่อง ผลของการฝึกโปรแกรมการออกกาลังกายแบบวงจรที่ต่อภาวะน้าหนัก
เกินของนักเรียนชายช่วงชั้นที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า 1) ค่าเฉลี่ยน้าหนัก (กิโลกรัม) ของนักเรียนชายช่วงชั้นที่ 2
ภายในกลุ่มควบคุมระหว่างก่อนการฝึกและหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 8 มีค่าเฉลี่ยน้าหนัก (กิโลกรัม) เพิ่มขึ้นแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ค่าเฉลี่ยน้าหนัก (กิโลกรัม) ของนักเรี ยนชายช่วงชั้นที่ 2 ภายในกลุ่ม
ทดลองระหว่างก่อนการฝึกและหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 8 มีค่าเฉลี่ยน้าหนัก (กิโลกรัม) ลดลงแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ค่าเฉลี่ยน้าหนัก (กิโลกรัม) ของนักเรียนชายช่วงชั้นที่ 2 ระหว่างกลุ่มทดลองและ
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กลุ่มควบคุมหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 8 ไม่แตกต่างกัน แต่ถ้าพิจารณาค่าเฉลี่ยผลของการฝึกโปรแกรมการออกกาลัง
กายแบบวงจรหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 8 มีค่าเฉลี่ยภาวะน้าหนักเกินลดลง
วรยุทธ์ ทิพย์เที่ยงแท้ และคณะ(2544) ได้ศึกษาเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายสาหรับนักเรียนไทย
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สัง กัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 5 ปีการศึกษา 2543 จานวนทั้งสิ้น 1,200 คน
ประกอบด้วยนักเรียนชาย 600 คน และนักเรียนหญิง 600 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย Kasetsart Youth Fitness Test จากการศึกษาพบว่า สมรรถภาพทางกายของนักเรียนชาย
และนักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 และ 3 มีเกณฑ์มาตรฐานแต่ละรายการดังนี้
นักเรียนชายมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 และ 3
ดันพื้น 30 วินาที 27, 28 และ 28 ครั้งขึ้นไป ระดับดีมาก, 21-26,24-27 และ 24-27 ครั้ง ระดับดี, 1720, 20-23 และ 21-23 ครั้ง ระดับปานกลาง, 11-16, 17-19 และ 17-20 ครั้ง ระดับค่อนข้างต่า และ 10, 16
และ 16 ครั้งลงมา ระดับต่า
นั่งงอตัวไปข้างหน้า 15, 16 และ16 เซนติเมตรขึ้นไป ระดับดีมาก, 9-14, 9-15 และ10-15 เซนติเมตร
ระดับดี, 3-8, 2-8 และ4-9 เซนติเมตร ระดับปานกลาง, -3) -2),-5)-1, และ -2)-3 เซนติเมตร ระดับค่อนข้างต่า
และ -4, -6 และ -3 เซนติเมตรลงมา ระดับต่า
วิ่งเดิน 1,000 เมตร4.50, 4.45 และ4.10 นาทีลงมา ระดับดีมาก, 4.51-5.40, 4.46-5.35 และ 4.11-4.59
นาที ระดับดี, 5.41-6.50, 5.36-6.45 และ 5.00-5.59 นาที ระดับปานกลาง, 6.51-7.50, 6.46-7.45 และ 6.006.59 นาที ระดับค่อนข้างต่าและ 7.51, 7.46 และ 7.00 นาทีขึ้นไป ระดับต่า
นักเรียนหญิงมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 และ 3
ดันพื้น 30 วินาที 24, 26 และ 24 ครั้งขึ้นไป ระดับดีมาก, 19-23,21-25 และ 20-23 ครั้ง ระดับดี, 1518, 15-20 และ 15-19 ครั้ง ระดับปานกลาง, 10-14, 10-14 และ 11-14 ครั้ง ระดับค่อนข้างต่า และ 9, 9 และ
10 ครั้งลงมา ระดับต่า
นั่งงอตัวไปข้างหน้า 17, 17 และ16 เซนติเมตรขึ้นไป ระดับดีมาก, 11-16, 11-16 และ10-15 เซนติเมตร
ระดับดี, 5-10, 6-10 และ5-9 เซนติเมตร ระดับปานกลาง, -1) -4),-1)-5, และ -1)-4 เซนติเมตร ระดับค่อนข้างต่า
และ -2, 0 และ -2 เซนติเมตรลงมา ระดับต่า
วิ่งเดิน 1,000 เมตร5.59, 5.50 และ5.50 นาทีลงมา ระดับดีมาก, 6.00-6.59, 5.51-6.60 และ 5.51-6.59 นาที
ระดับดี, 7.00-7.59, 7.00-7.50 และ 7.00-8.00 นาที ระดับปานกลาง, 8.00-8.50, 7.51-8.40 และ 8.01-9.00
นาที ระดับค่อนข้างต่าและ 8.51, 8.41 และ 9.01 นาทีขึ้นไป ระดับต่า
ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนปวช.1/4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัย
เทคโนโลยีพณิชยการราชดาเนิน จานวน 39 คน
กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างนักเรียนที่มีปัญหาสมรรถภาพทางกายไม่ผ่านเกณฑ์ จานวน 4 คน โดยวิธีเลือกแบบ
เจาะจง

10

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1) แผนการสอนวิชาพลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ เรื่อง สมรรถภาพทางกาย
2) โปรแกรมการออกกาลังกายแบบวงจร ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้
1.สารวจวิเคราะห์จุดอ่อนด้านสมรรถภาพทางกายของตนเองที่ต้องปรับปรุง ตามเกณฑ์การ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
2.ฝึกออกกาลังกายเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายภายใต้การฝึกซ้อมของครูตามโปรแกรม
การออกกาลังกายแบบวงจร ประกอบด้วย 8 สถานี คือ 1.ห้อยตัว 2. วิ่งอ้อมเก้าอี้ 3.กระโดดไกล 4.ทุ่มลูก
ฟุตบอล 5.ก้มเก็บของ 6.กระโดดเชือก 7.ดันพื้น และ 8.วิ่งเปรี้ยว
3) ทดสอบสมรรถภาพทางกายตามแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายสาหรับประชาชนทั่วไป อายุ 9-19 ปี
(Physical Fitness Test) ของกรมพลศึกษา (สุพิตร สมาหิโตและคณะ, 2556) ประกอบด้วยแบบทดสอบ 8 รายการ
การรวบรวมข้อมูล
แบบแผนการทดลอง
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยดาเนินการทดลองโดยประยุกต์แบบแผนการทดลองแบบก่อนการทดลองกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มเดียวทดสอบก่อนหลัง(ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และสาลี ทองทิว. 2535 : 71)
ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง คือ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ใช้เวลาสอน 6 คาบๆละ 50 นาที
เนื้อหาที่ใช้ในการทดลอง คือ เนื้อหาวิชาพลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ (2000-1601) ตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมี
เนื้อหาเกี่ยวกับสมรรถภาพทางกาย
ขั้นตอนการดาเนินการทดลอง
กลุ่มทดลองโดย โปรแกรมการออกกาลังกายแบบวงจร
1. จัดปฐมนิเทศกลุ่มที่ทาการทดลอง เพื่อทาความเข้าใจกับนักเรียนที่เกี่ยวกับวิธีการเรียนการสอน
2. ดาเนินการสอนโดยผู้วิจัยโดยโปรแกรมการออกกาลังกายแบบวงจร ดังนี้
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
1.สารวจวิเคราะห์จุดอ่อนด้านสมรรถภาพทางกายของตนเองที่ต้องปรับปรุง ตามเกณฑ์การทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย
2.ฝึกออกกาลังกายเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายภายใต้การฝึกซ้อมของครูตามโปรแกรมการออก
กาลังกายแบบวงจร ประกอบด้วย 8 สถานี คือ 1.ห้อยตัว 2. วิ่งอ้อมเก้าอี้ 3.กระโดดไกล 4.ทุ่มลูกฟุตบอล 5.ก้ม
เก็บของ 6.กระโดดเชือก 7.ดันพื้น และ 8.วิ่งเปรี้ยว
3.ทดสอบสมรรถภาพหลังการฝึกโปรแกรมการออกกาลังกายแบบวงจร
4.สรุปผลการทดสอบสมรรถภาพก่อนและหลังฝึกโปรแกรมการออกกาลังกายแบบวงจร
สถิติที่ใช้ในการวิจัย
1) ค่าร้อยละ (pc) (รวีวรรณ ชินะตระกูล. 2540 : 184)
2) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต คานวณจากสูตร (รวีวรรณ ชินะตระกูล. 2540 : 184)
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3) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คานวณจากสูตร (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2538 : 101)
4) เปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายก่อนและหลังการฝึกโปรแกรมการออกกาลังกายแบบ
วงจร โดยใช้ค่าสถิติแบบ t-test for Dependent Samples (ชูศรี วงศ์รัตนะ. 2550: 179)
5) เปรียบเทียบผลการฝึกโปรแกรมการออกกาลังกายแบบวงจรกับเกณฑ์ร้อยละ 80 โดยใช้สูตร t-test
for One Sample (ชูศรี วงศ์รัตนะ. 2550:134)
เกณฑ์การแปลความหมาย ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ความหมาย
คะแนน
ดีมาก
5
ดี
4
ปานกลาง
3
ต่า
2
ต่ามาก
1
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
1.ผลเปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายก่อนและหลังการฝึกโปรแกรมการออกกาลังกายแบบวงจร
แปลความหมายเป็นคะแนน
(1) นางสาวภัทราพร สร้อยเพชร อายุ 15 ปี น้าหนัก 50 ก.ก. ส่วนสูง 156 ซ.ม.
(2) นางสาวณัฐฐินันท์ ฟักเขียว
อายุ 16 ปี น้าหนัก 62 ก.ก. ส่วนสูง 158 ซ.ม.
(3) นางสาวลาวัณย์ รัตนศักดิ์ไกวิล อายุ 15 ปี น้าหนัก 45 ก.ก. ส่วนสูง 157 ซ.ม.
(4) นายมงคล ธูสรานนท์
อายุ 17 ปี น้าหนัก 80 ก.ก. ส่วนสูง 160 ซ.ม.
ญ. (1)
ญ. (2)
ญ. (3)
ช. (4)
ระดับคะแนน(40) ระดับคะแนน(40) ระดับคะแนน(40) ระดับคะแนน(40)
รายการทดสอบ
ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อน หลัง
วิ่ง 50 เมตร
3
5
2
4
3
4
3
4
ยืนกระโดดไกล
2
4
3
4
3
4
3
4
แรงบีบมือ
2
4
3
5
3
4
3
4
ลุก-นั่ง 30 นาที
3
5
2
4
2
4
3
4
ดึงข้อราวเดี่ยว
1
4
2
5
2
5
1
4
วิ่งเก็บของ
3
5
3
5
3
4
2
5
นั่งงอตัวข้างหน้า
2
4
2
5
3
5
2
5
วิ่ง 1,000 เมตร
2
4
1
4
2
4
1
4
สรุปผลคะแนน
18
35
18
36
21
34
18
34

12

สรุปผลเปรียบเทียบการทดสอบสมรรถภาพทางกายก่อนและหลังการฝึกโปรแกรมการออกกาลังกายแบบวงจร
การทดสอบ
n
k
s
t
df
sig.
ก่อนเรียน
4
40
18.75
2.25
14.81
3.00
0.00**
หลังเรียน
4
40
34.75
0.82
จากตารางพบว่า ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายหลังการฝึกโปรแกรมการออกกาลังกายแบบวงจร มี
คะแนนสูงกว่าก่อนฝึกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01**
2. เปรียบเทียบผลการฝึกโปรแกรมการออกกาลังกายแบบวงจรกับเกณฑ์ร้อยละ 80
คะแนน
n k
s
t
(80%)
การฝึกโปรแกรมการออกกาลังกายแบบวงจร
4 40 34.75 0.82
32
6.00**
จากตารางพบว่าผลการฝึกโปรแกรมการออกกาลังกายแบบวงจรกับเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคะแนนเฉลี่ย 34.75 คิดเป็นร้อยละ 86.88 แสดงว่าการฝึกโปรแกรมการออกกาลังกาย
แบบวงจรส่งผลให้นักเรียนมีผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80

3.ความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีผลต่อการฝึกโปรแกรมการออกกาลังกายแบบวงจร
ข้อที่
1
2
3
4
5

รายการ
นักเรียนมีส่วนร่วมในการทากิจกรรม
ทาให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง
ทาให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น
มีความเหมาะสมกับสมรรถภาพทางกาย
สร้างความรู้ความเข้าใจด้วยตนเอง

5
3
2
2
3
3

ระดับความพึงพอใจ
4 3 2
1
2
2
1
1
-

1
รวม

4.75
4.50
4.50
4.75
4.75
4.65

S

แปลผล

0.43
0.5
0.5
0.43
0.43
0.46

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางพบว่า นั กเรี ยนมีความพึงพอใจการฝึกโปรแกรมการออกกาลังกายแบบวงจรมีค่าเฉลี่ ยรวม
( X ) = 4.65 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม (SD) = 0.46 อยู่ในเกณฑ์ มากที่สุด จากการพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ นักเรียนมีส่วนร่วมในการทากิจกรรม, มีความเหมาะสมกับสมรรถภาพ
ทางกาย และ สร้างความรู้ความเข้าใจด้วยตนเอง โดยมีค่าเฉลี่ย 4.75 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.43
สรุปอภิปรายข้อเสนอแนะ
สรุป
1.ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายหลังการฝึกโปรแกรมการออกกาลังกายแบบวงจร มีคะแนนสูงกว่า
ก่อนฝึกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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2.ผลการฝึกโปรแกรมการออกกาลังกายแบบวงจรกับเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 โดยมีคะแนนเฉลี่ย 34.75 คิดเป็นร้อยละ 86.88 แสดงว่าการฝึกโปรแกรมการออกกาลังกายแบบวงจรส่งผล
ให้นักเรียนมีผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80
3.นักเรียนมีความพึงพอใจการฝึกโปรแกรมการออกกาลังกายแบบวงจรมีค่าเฉลี่ยรวม ( X ) = 4.65 และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม (SD) = 0.46 อยู่ในเกณฑ์ มากที่สุด จากการพิจารณาเป็นรายข้อพบว่านักเรียนมีความ
พึงพอใจมากที่สุด คือ นักเรียนมีส่วนร่วมในการทากิจกรรม, มีความเหมาะสมกับสมรรถภาพทางกาย และ สร้าง
ความรู้ความเข้าใจด้วยตนเอง โดยมีค่าเฉลี่ย 4.75 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.43
อภิปรายผล
จากผลการวิจัย เรื่องการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของนักเรียนปวช.1/4 โดยใช้โปรแกรมการออก
กาลังกายแบบวงจร ดังนี้
1.จากผลการวิจัยพบว่า ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายหลังการฝึกโปรแกรมการออกกาลังกายแบบ
วงจร มีคะแนนสูงกว่าก่อนฝึกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01และ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคะแนนเฉลี่ย 34.75 คิดเป็นร้อยละ 86.88 แสดงว่าการฝึกโปรแกรมการออกกาลังกาย
แบบวงจรส่งผลให้นักเรียนมีผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการออกกาลังกาย ที่ถูกวิธี และสม่าเสมอใน
การออกกาลังกาย เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักของปฏิบัติที่ถูกต้องพร้อมสร้างชุดฝึกกิจกรรมการ
ออกกาลังกายให้นักเรียน ได้ฝึกออกกาลังกาย เริ่ม จากท่าฝึกที่ง่ายก่อนจากนั้นค่อยๆ เพิ่มความยากขึ้นไปเรื่อยๆ
และเน้นให้ผู้ฝึกจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางของการออกกาลังกายหรือรู้หลักของการออกกาลังกายที่
ถูกต้องจึงจะเกิดประโยชน์ในการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ซึ่งสอดคล้องกับเจริญ กระบวนรัตน์ (2544 : 6566) ได้กล่าวว่า การฝึกเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายที่ถูกต้อง เหมาะสมเป็นหนทางที่จะนาไปสู่ความสาเร็จใน
การพัฒ นาและเสริมสร้ างให้ มีส มรรถภาพทางกายที่ดี ไม่มีวิธีปฏิบัติใด ที่จะทาให้ ประสบความสาเร็จ ในการ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ได้เป็นอย่างดีเท่ากับการฝึกที่ดี มี ระบบและถูกหลักด้วยเหตุผลนี้การฝึกจึงเป็น สิ่ง
ส าคั ญ และจ าเป็ น มากและเป็ น หนทางเดี ยว ที่ จะน าไปสู่ ก ารเสริ มสร้ า ง ให้ มีส มรรถภาพทางกายที่ ดี ดั ง นั้ น
ระยะเวลา (Duration) ความหนักเบา (Intensity) และความบ่อยครั้ง (Frequency) ในการฝึกจะต้องจัดให้
สอดคล้องและเหมาะสมกับระดับความสามารถของแต่ละบุคคลตามโปรแกรมการฝึก เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพ
ทางกาย ดังนี้ฝึกจากน้อยไปหามาก ฝึกจากเบาไปหาหนัก และจะต้องฝึกจนกระทั่งร่างกายเกิดอาการเหน็ดเหนื่อย
ปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อการฝึกจะต้องให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกายของแต่ละบุคคล อย่าฝึกจนกระทั่ง
เหนื่อยมากเกินไปจนไม่รู้ สึกเหน็ ดเหนื่ อยอย่างเต็มที่จะต้องฝึ กให้ พอเหมาะพอดีกับสภาพร่างกาย และความ
ต้องการของแต่ละคน การฝึกจึงจะได้ผลดีและการฝึกจะต้องทาเป็นประจาอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ร่างกายเกิดความ
เคยชินกับสภาพการเคลื่อนไหวของกิจกรรมนั้นๆ และยังสอดคล้องกับ Clapis (2005) ได้กล่าวไว้ว่า การออกกาลัง
กายแบบวงจร สามารถออกกาลั งกายในกลุ่ มกล้ ามเนื้อที่ต่างกันไป จึงเป็นการออกกาลั งกายที่ได้ทุกส่วนของ
ร่างกายช่วยพัฒนาในด้านความแข็งแรงและความอดทนไปพร้อมกัน เพิ่มการเผาผลาญพลั งงานและลดน้าหนัก
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นอกจากนี้เป็นการออกกาลังกายที่ใช้เวลาน้อยมาก เวลาเพียง 10 นาที ก็ออกกาลังกายได้ เป็นการออกกาลังกายที่
ประกอบไปด้ว ยกิจกรรมที่ห ลากหลายไม่น่ าเบื่อ และสามารถกาหนดกิจกรรมการออกกาลังกายได้ตามระดับ
สมรรถภาพทางกายของตนเอง ตลอดจนสามารถปรับความหนักเบาตามของกิจกรรมได้ตามความต้องการ
จากเหตุผลดังกล่าวจึงเป็นการสนับสนุนผลการวิจัยที่พบว่าประโยชน์ของการฝึกแบบวงจร คือ การพัฒนา
สมรรถภาพทางกายโดยรวมไม่ว่าจะเป็นทางด้านที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ทักษะกีฬา หรือเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการฝึกในครั้งนั้นๆ
2.นักเรียนมีความพึงพอใจการฝึกโปรแกรมการออกกาลังกายแบบวงจรมีค่าเฉลี่ยรวม ( X ) = 4.65 และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม (SD) = 0.46 อยู่ในเกณฑ์ มากที่สุด จากการพิจารณาเป็นรายข้อพบว่านักเรียนมีความ
พึงพอใจมากที่สุด คือ นักเรียนมีส่วนร่วมในการทากิจกรรม, มีความเหมาะสมกับสมรรถภาพทางกาย และ สร้าง
ความรู้ความเข้าใจด้วยตนเอง โดยมีค่าเฉลี่ย 4.75 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.43
ซึ่งสอดคล้องกับ สุภรณ์ สุภาพงค์ (อ้างถึงใน ปฐมพร โพธิ์ถาวร และศรีสุดา สว่างสาลี, 2550) ที่กล่าวว่า
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางไม่ควรกาหนดด้วยวิธีตายตัววิธีใดวิธีหนึ่ง หรือกระบวนทัศน์ใดกระบวนทัศน์
หนึ่ง แต่ต้องดูที่ความแตกต่างระหว่างบุคคลและธรรมชาติของวิชาด้วยกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรใหม่ จึง
ควรออกแบบให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง คือ พื้นฐานของการคิดดี ภูมิแน่น เรียนรู้อย่างมีความสุข
ข้อเสนอแนะ
1. ในการฝึกออกกาลังกายทุกครั้งครูผู้สอนควรให้คาแนะนาการออกกาลังกายที่ถูกต้อง ให้นักเรียนฝึก
อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้เกิดทักษะและมีการทดสอบความก้าวหน้าเป็นระยะ
2. การใช้ชุดฝึกกิจกรรมการออกกาลังกายเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของนักเรียน ควรเริ่มจากท่า
ที่ง่ายไปหายาก ควรฝึกบ่อยๆ อย่างต่อเนื่อง และมีผู้เกี่ยวข้องคอยช่วยเหลือ ส่งเสริมให้กาลังใจ ให้การเสริมแรง
ทางบวกทุกครั้งตามความเหมาะสม
ผลกระทบที่เกิดขึ้น
โปรแกรมการออกกาลังกายแบบวงจรทาให้มีสมรรถภาพทางกายที่ดี ร่างกายแข็งแรง ทรวดทรงร่างกาย
ได้สัดส่วน นอกจากนี้ยังส่งผลให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง
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