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การเสริมสร้างและ 
ทดสอบสมรรถภาพ 
ทางกาย

PHYSICAL PERFORMANCE 
OR PHYSICAL FITNESS



ความหมาย ความสาํคัญ
& ประโยชน์

วัตถุประสงค์ รูปแบบ
& ประเภท

การประเมินการทดสอบ การเสรมิสรา้ง
สมรรถภาพ
ทางกาย

การบรรยายเนื�อหา

สมรรถภาพทางกาย

PHYSICAL PERFORMANCEPHYSICAL PERFORMANCE  
PHYSICAL FITNESSPHYSICAL FITNESS



ความสามารถของรา่งกาย หรอืบุคคล
ในการควบคมุ และสั�งการใหร้า่งกายปฎิบติัภารกิจต่างๆ 

ในชวีติประจาํวนั
และปฎิบติังาน ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

มคีวามคล่องแคล่ววอ่งไว 
กระฉับกระเฉง ทนทาน

ความหมาย

ไมแ่สดงอาการเหนด็เหนื�อยเมื�อยล้าจน
เกินไป และยงัสามารถถนอมกําลังของ
รา่งกายที�เหลือไวเ้พื�อใชใ้นกิจกรรมอื�นๆ
ที�จาํเป�นได้อีกด้วย

สมรรถภาพทางกาย



1.โรคหลอดเลือดหัวใจ
2.โรคความดันโลหิตสูง
3.โรคเบาหวาน
4.โรคอ้วนลงพุง
5.โรคภูมิแพ้
6.โรคหวัดเรื�อรัง
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การพัฒนา
ความอ่อน

ตัว

การเสริมสร้างและพัฒนา
สมรรถภาพทางกาย
ช่วยลดป�จจัยเสี�ยงของการช่วยลดป�จจัยเสี�ยงของการ  

เกิดโรคและช่วยป�องกันเกิดโรคและช่วยป�องกัน



1) แบ่งกลุ่มระดับสมรรถภาพทางกาย เพื� อแก้ไขข้อ 

บกพร่อง 

2) เพื� อวิเคราะห์ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

และนํามาจัดโปรแกรมเสริมสร้างและพัฒนาสมรรถภาพทาง 

กายได้ถูกต้อง

3) ใช้ในการประเมินให้คําแนะนําการออกกําลังกาย 

4) เป�นแรงจูงใจหรือแรงกระตุ้นให้อยากทราบระดับสมรรถภาพ 

ของตนเองและการออกกําลังกายต่อไป 

5) เป�นเครื�องมือสอนเกี�ยวกับสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย

6) ใช้ในการวิจัย เช่น เปรียบเทียบโปรแกรมการออกกําลังกาย 

หรือระดับสมรรถภาพทางกายด้านต่างๆ เป�นต้น 

วัตถุประสงค์
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย



สมรรถภาพทางกายที�สัมพันธ์กับสุขภาพ 
HEALTH–RELATED PHYSICAL
FITNESS

สมรรถภาพทางกายที�สัมพันธ์กับทักษะ 
SKILL–RELATED PHYSICAL FITNESS    



รายการ การทดสอบประชาชน 7-69 ป�



เครื�องมือการทดสอบ



6 รายการ
ดังนี�







วิธีการ 
ทดสอบ



-











องค์ประกอบของร่างกาย (BODY COMPOSITION)
BIA (BIOELECTRICAL IMPEDANCE)

แบ่งเป�น 2 ส่วนคือ 
ส่วนที�เป�นไขมัน (FAT MASS) และ
ส่วนที�ปราศจากไขมัน 
(FAT-FREE MASS) 

เช่น กระดูก กล้ามเนื�อ และ
แรธ่าตุต่างๆ ในรา่งกายโดยทั�วไปองค์ 
ประกอบของรา่งกายจะเป�นดัชนีประมาณ 

ค่าที�ทําให้ทราบถึงเปอรเ์ซ็นต์ของนํ�าหนัก 
ที�เป�นส่วนของไขมันที�มีอยู่ในรา่งกายซึ�ง 
อาจจะหาคําตอบที�เป�นสัดส่วนกันได้ 
ระหว่างไขมันในรา่งกายกับนํ�าหนักของ 
ส่วนอื�นๆ



ลงมือปฎิบัติการทดสอบสมรรถภาพทางกาย



การทดสอบสมรรถภาพทางกาย

การประเมินผล



-





























เพื�อพัฒนาการทางสุขภาพ 
ที�ดีขึ�นสามารถทดสอบ 

และประเมินสมรรถภาพทาง 
กายด้วยตนเอง

และสมาชิกในครอบครัว







ตัวอย่างกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนา 
สมรรถภาพทางกาย

ความอ่อนตัว (FLEXIBILITY) 



ตัวอย่างกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนา 
สมรรถภาพทางกาย

ความอ่อนตัว (FLEXIBILITY) 



ตัวอย่างกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนา 
สมรรถภาพทางกาย

ความอ่อนตัว (FLEXIBILITY) 



ตัวอย่างกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนา 
สมรรถภาพทางกาย

ความอ่อนตัว (FLEXIBILITY) 



ความอ่อนตัว (FLEXIBILITY) 

ตัวอย่างกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนา 
สมรรถภาพทางกาย



ตัวอย่างกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาสมรรถภาพทางกาย
ความแข็งแรงของกล้ามเนื�อ
 (MUSCLE STRENGTH) 

มัดกล้ามเนื�อที�ได้รับการพัฒนา

ท่าที� 1

ความอ่อนตัว (FLEXIBILITY) กําลังของกล้ามเนื�อ (MUSCLE POWER) 



ตัวอย่างกิจกรรมเสริมสร้าง 
พัฒนาสมรรถภาพทางกาย

ความอ่อนตัว (FLEXIBILITY) 

ความแข็งแรงของกล้ามเนื�อ
 (MUSCLE STRENGTH) 

กําลังของกล้ามเนื�อ (MUSCLE POWER) 

มัดกล้ามเนื�อที�ได้รับการพัฒนา

ท่าที� 2



ความแข็งแรงของกล้ามเนื�อ 
(MUSCLE STRENGTH) 

 

ความอ่อนตัว (FLEXIBILITY) 

แนะนํา WEBSITE

กําลังของกล้ามเนื�อ (MUSCLE POWER) 

https://www.musclewiki.com



ตัวอย่างกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาสมรรถภาพทางกาย
ความแข็งแรงของกล้ามเนื�อ (MUSCLE STRENGTH) 

ความอ่อนตัว (FLEXIBILITY) กําลังของกล้ามเนื�อ (MUSCLE POWER) 



การพัฒนาการเสรมิสรา้งความอดทนของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด องค์การอนามัยโลกให้ 
คําแนะนําให้ทํากิจกรรมทางกายอย่างต่อเนื�อง 30-60นาที 5 วันต่อสัปดาห์
 ด้วยความหนักระดับปานกลาง 64-76% ของ MAXIMUM HEART RATE



ตัวอย่างกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาสมรรถภาพทางกาย

ความอ่อนตัว (FLEXIBILITY) ความแข็งแรงของกล้ามเนื�อ (MUSCLE STRENGTH) 

ประชาชนทั�วไป : การเสรมิสรา้งความอดทนของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือดสาํหรบัประชาชน อายุ 19 - 59 ป�



ข้อดีของการควมคมุอัตราการเต้นของหวัใจ 

การออกกําลังกายที�ได้ผลลัพท ์และตรงเป�า
หมายถือว่าเป�นสิ�งที�ดี 

ควรวางแผนก่อนการออกกําลังกายเพื�อ
 

รู้ความหนกั-เบา ของการออกกําลังกาย
กําหนดเป�าหมายของตนเองได้ถูกต้อง
เผาผลาญและลดไขมนัได้อยา่งมีประสทิธิภา
พฒันารา่งกายได้อย่างต่อเนื�อง
เพิ�มความแขง็แรงของรา่งกาย
ฟ�� นฟแูละกระตุ้นรา่งกาย
พฒันาระบบหวัใจ
ควบคุมการหายใจได้ดีขึ�น



ตัวอย่างกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาสมรรถภาพทางกาย

ความอ่อนตัว (FLEXIBILITY) ความแข็งแรงของกล้ามเนื�อ (MUSCLE STRENGTH) 

ประชาชนทั�วไป : การเสรมิสรา้งความอดทนของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือดสาํหรบัประชาชน อายุ 19 - 59 ป�



วิธีเล่น

คุณจะเห็นส่วนที�ซูมเข้าของรูปภาพ 
คุณต้องเดาว่าคุณเห็นภาพใครหรืออะไร
"เรื�องน่ารู้" เกี�ยวกับหัวข้อของรูปภาพอาจเป�น
เบาะแสจากเจ้าของภาพ 
คุณมีเวลา 1 นาทีในการตอบ
แต่ละข้อที�ถูกต้อง คําตอบในรอบง่ายมีค่า 1
คะแนน 3 คะแนนในรอบยาก
คนแรกที�เดาคําตอบที�ถูกต้องจะได้รับคะแนนผู้ที�
มีคะแนนมากที�สุดในช่วงท้ายเกมจะเป�นผู้ชนะ!

หลักในการออกกําลังกาย ยดึตามหลัก “ F I T T” 
ของ ACSM (American College of Sports and Medicine)สรุป







“การป�องกันนั�น 
ดีกว่าการรักษา?”


