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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
ท่ีมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ปัจจุบัน  ส่ิงแวดล้อมรอบตัวเรามีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว  เทคโนโลยีก้าวหน้าไปมาก
มีส่ิงอ านวยความสะดวกต่อการด ารงชีวิตประจ าวันมากขึ้น  ท าให้วิถีการด ารงชีวิตของมนุษย์
เปล่ียนแปลงไป  ส่งผลให้มีการเคล่ือนไหวร่างกายน้อยลงในชีวิตประจ าวัน  อยู่ท่าใดท่าหนึ่งเป็น
เวลานาน ๆ ต่อวัน  เช่น  การนั่งท างาน  การเล่นเกมคอมพิวเตอร์  การพูดโทรศัพท์  การเล่นเกมใน
โทรศัพท์เป็นเวลานาน  การใช้บันไดเล่ือน  เป็นต้น  รวมถึงพฤติกรรมการบริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป  
ท าให้ร่างกายได้รับสารอาหารท่ีไม่เป็นประโยชน์และจ านวนมากเกินความต้องการต่อการด ารงชีวิต  
แต่ละวัน  ถึงแม้จะมีกระแสการนิยมออกก าลังกายเพื่อสุขภาพเพิ่มขึ้น  แต่ในกลุ่มเด็กและเยาวชน  
พบว่า  สถานการณ์การออกก าลังกายและเล่นกีฬายังมีจ านวนน้อยกว่าท่ีควรจะเป็น  เด็กส่วนใหญ่
โดยเฉพาะเด็กท่ีก าลังเข้าสู่วัยรุ่นมีการออกก าลังกายน้อย  ไม่สม่ าเสมอ  ใช้เวลาไปกับการท ากิจกรรม  
เช่น  ดูโทรทัศน์  เล่นเกมคอมพิวเตอร์  เล่นอินเทอร์เน็ต  คุยโทรศัพท์  หรือใช้เวลาไปกับการเรียน 
ในห้องเรียน  การท าการบ้าน  เป็นต้น  นอกจากนี้  ส านักสถิติสังคม  ส านักงานสถิติแห่งชาติ  (2555)   
ได้ท าการส ารวจพฤติกรรมการเล่นกีฬาหรือการออกก าลังกายของประชากรปี 2547, 2550  และ 
2554  โดยเก็บข้อมูลจากประชากรท่ีมีอายุ 11 ปีขึ้นไป  พบว่า  มีการเล่นกีฬาหรือออกก าลังกาย 
ร้อยละ 26.1  เหตุผลท่ีท าเพราะมีคนชวน  หรือมีปัญหาสุขภาพ  ต้องการลดน้ าหนัก  เป็นต้น  จึงเป็น
สาเหตุท่ีก่อให้เกิดแนวโน้มของการเป็นโรคท่ีเกิดจากการมีการเคล่ือนไหวน้อย   เนื่องจากกิจวัตร
ประจ าวันท่ีต้องอาศัยการเคล่ือนไหวของร่างกายในส่วนต่าง ๆ ท้ังกล้ามเนื้อแขน  ขา  หัวใจ  และ
สมอง  ถูกแทนท่ีด้วยเทคโนโลยีส่งผลให้ร่างกายเกิดการเคล่ือนไหวในการท างานด้านต่าง  ๆ 
น้อยลง  (อรชุลี  นิราศรพ, 2551)  จึงเป็นหน้าท่ีของบุคลากรทางด้านพลศึกษาท่ีจะต้องช่วยกัน
ส่งเสริมสุขภาพและสมรรถภาพให้มีความต่ืนตัวท่ีจะหันมาสนใจปรับปรุงในเรื่องของสุขภาพมากขึ้น  
เพราะการทราบข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสมรรถภาพทางกายเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งท่ีจะน ามาใช้
เป็นแนวทางในการส่งเสริมสมรรถภาพทางกายของนักเรียน 

ในการจัดการศึกษาของประเทศ  พลศึกษาเป็นวิชาท่ีส าคัญและจ าเป็นต้องบรรจุไว้ใน
หลักสูตรการศึกษาทุกระดับ  โดยเฉพาะนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาซึ่งเป็นวัยท่ีมีการเจริญเติบโต
รวดเร็ว  มีการเปล่ียนแปลงทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา  ปัจจัยท่ีมักจะมี
ปัญหามากท่ีสุดในเรื่องของการปรับตัวจึงจ าเป็นที่เด็กวัยนี้ต้องได้รับการออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ
และบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการเพื่อให้พัฒนาการทางด้านร่างกายเจริญเติบโตตามวัย   
มีสมรรถภาพทางกายท่ีดีและสมบูรณ์แข็งแรงรวมถึงเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ไม่หมกมุ่น
ในอบายมุขและส่ิงเสพติด  (กรมพลศึกษา, 2543)  การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ตอนปลายจึงก าหนดให้นักเรียนเมื่อจบการเรียนรู้มีข้อหนึ่งกล่าวไว้ว่า  ผู้เรียนสามารถออกก าลังกาย   
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เล่นกีฬา  เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ  กิจกรรมสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ  โดยน าหลักการ
ของทักษะกลไกมาใช้ได้อย่างถูกต้องสม่ าเสมอด้วยความช่ืนชม  และสนุกสนาน  และตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ในสาระท่ี 4  การเสริมสร้างสุขภาพ  สมรรถภาพและการป้องกันโรค พ 4.1 เห็นคุณค่าและ
มีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  การด ารงสุขภาพ  การป้องกันโรค  และการสร้างเสริมสมรรถภาพ
เพื่อสุขภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553)  สมรรถภาพทางกาย (Physical Fitness)  จึงเป็นปัจจัย
ส าคัญประการหนึ่งของการด ารงชีวิต  เพราะผู้ท่ีมีสมรรถภาพท่ีดีจะสามารถเจริญเติบโตได้สมวัย   
มีระบบประสาทและจิตใจท่ีดี  อวัยวะทุกส่วนมีความแข็งแรง  ทนทานต่อโรคดี  และมีส่วนช่วยให้
พัฒนาการด้านอื่น ๆ ดีไปด้วย  เช่น ท าให้ร่างกายแข็งแรง  สุขภาพสมบูรณ์  ท่ีส าคัญอีกประการหนึ่ง
คือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน  เยาวชนของชาติซึ่งอยู่ในวัยศึกษาจึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมี
ความสุข  สุขภาพสมบูรณ์ท้ังทางร่างกายและจิตใจเพราะสุขภาพสมบูรณ์เป็นจุดมุ่งหมายขั้นต้นของ
การศึกษา 

จากการศึกษาความหมายของสมรรถภาพทางกาย  (Physical Fitness)  ซึ่งหมายถึง 
สภาวะของร่างกายท่ีอยู่ในสภาพท่ีดีเพื่อช่วยให้บุคคลสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ลดอัตรา
เส่ียงของปัญหาสุขภาพท่ีเป็นสาเหตุจากการออกก าลังกาย  สร้างความสมบูรณ์และแข็งแรงของ
ร่างกายในการเข้าร่วมกิจกรรมการออกก าลังกายได้อย่างหลากหลาย  บุคคลท่ีมีสมรรถภาพทางกายท่ี
ดีจะสามารถปฏิบัติกิจต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน  เช่น  การออกก าลังกาย  การเล่นกีฬา  และการแก้ไข
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างดี  สมรรถภาพทางกายแบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ  1)  สมรรถภาพทางกายท่ี
สัมพันธ์กับสุขภาพ (Health-related Physical Fitness)  ประกอบด้วย   ความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อ  ความอดทนของกล้ามเนื้อ  ความอ่อนตัว  ความอดทนของระบบหัวใจและไหลเวียน
เลือด  องค์ประกอบของร่างกาย  และ 2)  สมรรถภาพทางกายท่ีสัมพันธ์กับทักษะ  (Skill-related 
Physical Fitness)  ประกอบด้วย  ความเร็ว  ก าลังของกล้ามเนื้อ  ความคล่องแคล่วว่องไว  การทรงตัว  
เวลาปฏิกิริยา  การท างานท่ีประสานกัน (สุพิตร สมาหิโต, 2549)  ซึ่งสมรรถภาพทางกายท่ีสัมพันธ์กับ
ทักษะเป็นสมรรถภาพทางกายท่ีเกี่ยวข้องในการสนับสนุนให้เกิดระดับความสามารถและทักษะในการ
แสดงออกของการเคล่ือนไหวและการเล่นกีฬาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  และเนื่องจากปัจจุบันการ
กีฬาของประเทศไทยเจริญก้าวหน้ามากกว่าแต่ก่อนมาก  ซึ่งเหตุมาจากในกีฬาแต่ละประเภทได้น าเอา
หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมกีฬา  เพื่อท่ีจะพัฒนาไม่ว่าจะเป็นการ
เตรียมตัวก่อนการแข่งขัน  ระหว่างการแข่งขัน  และหลังการแข่งขัน  การน าเอาความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาพัฒนาท าใหน้ักกีฬามีความสามารถในการเล่นกีฬามากยิ่งขึ้น  รวมถึงการ
น าเอาเทคโนโลยีใหม่ ๆ และหลักการต่าง ๆ ตลอดจนความรู้ใหม่ ๆ มาทดลองใช้กับนักกีฬา
ตลอดเวลา  การวิ่งระยะส้ันนักกีฬาต้องวัดกันด้วยสถิติ  นักกีฬาต้องมีการฝึกซ้อม  ต้องมีความอดทน
ในการฝึกซ้อมอย่างสูง  ต้องการความเร็ว  ความแข็งแรงความทนทาน  ความคล่องแคล่วว่องไว   
และการประสานงานอย่างดีของระบบประสาท  กล้ามเนื้อ  และอวัยวะท่ีใช้ในการเคล่ือนไหวในการ
วิ่ง  การก้าวเท้า  การลอยตัวในอากาศ  และการวางเท้าสัมผัสพื้นตามเป้าหมายให้ได้ระยะทางท่ีได้  
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สถิติท่ีเร็วกว่าก็สามารถจะได้เปรียบคู่แข่งขัน  เพราะมีการก าหนดเวลาและสถิติเป็นตัวก าหนด  ฉะนั้น
นักกีฬาก็ต้องมีกล้ามเนื้อท่ีมีความแข็งแรง  กล้ามเนื้อท่ีมีการยืดออก  และหดตัวเข้าได้อย่างดี  
โดยเฉพาะในส่วนของกล้ามเนื้อน่อง  กล้ามเนื้อหน้าแข้ง  กล้ามเนื้อขาท่อนบน กล้ามเนื้อหน้าขา
ด้านหน้า และด้านหลัง  กล้ามเนื้อสะโพก  กล้ามเนื้อท้อง  กล้ามเนื้อหน้าอก  และกล้ามเนื้อหัวไหล่ 
ตลอดจนเอ็นต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งเป็นกล้ามเนื้อหลักในการวิ่งเพื่อให้ได้สถิติท่ีดีท่ีสุด  (ถนอม  โพธิ์มี, 
2552)  

ในฐานะท่ีผู้รายงานเป็นครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  จึงได้ตระหนักเห็นถึงความ
จ าเป็นและความส าคัญดังกล่าวในการวางแผนการออกก าลังกายหรือการเสริมสร้างสมรรถภาพ 
ทางกาย  ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีครูผู้สอนจะต้องมีข้อมูลพื้นฐานของสมรรถภาพทางกายหรือข้อมูลการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนแต่ละบุคคลเพื่อน าไปประกอบเป็นข้อมูลพื้นฐานในการหา
รูปแบบการฝึกและจัดท าโปรแกรมการฝึกเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของนักเรียนแต่ละบุคคล
ต่อไป  โดยเฉพาะการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายด้านความเร็วในการวิ่งของนักเรียน  เนื่องจาก
ความเร็วในการวิ่งเป็นองค์ประกอบพื้นฐานท่ีส าคัญกับกีฬาหลายชนิด เช่น กรีฑาระยะส้ัน ฟุตบอล 
รักบี้ฟุตบอล  แบดมินตัน  บาสเกตบอล และฮอกกี้  เป็นต้น โดยเฉพาะความเร็วในช่วงเริ่มต้น  หรือ
การเร่งอัตราความเร็วในระยะทาง 20-40 เมตร ซึ่งเป็นช่วงท่ีร่างกายต้องอาศัยแรงในการขับเคล่ือน
จากสภาวะหยุดนิ่ง  หรือมีการเปล่ียนความเร็วให้เพิ่มขึ้นเพื่อให้เป็นความเร็วสูงสุดซึ่งมีผลด้านความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน  เช่น  เข้าถึงเป้าหมายได้เร็วกว่าคู่แข่งขัน  การวิ่งหนีคู่แข่งขัน  เป็นต้น  
ดังเช่น  Shaler ในปี ค.ศ. 2011 ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการกระโดดในแนวต้ัง  และความเร็ว
ในการวิ่งของนักกีฬาบาสเกตบอลอาชีพ  ผู้เข้าร่วมทั้งหมดจะท าการทดสอบการกระโดดสควอชจัมพ์   
เคาท์เตอร์มูฟเมนจัมพ์  และวัดความเร็วในการวิ่งระยะทาง 10, 20 และ 40 เมตร  พบว่า  ความเร็ว
ในการวิ่งแต่ละระยะทางมีความสัมพันธ์กับแต่ละชนิดกีฬา  นอกจากนี้  เจริญ  กระบวนรัตน์  (2557)  
ยังได้กล่าวไว้ว่า  ระยะทางท่ีใช้ในการฝึกความเร็วควรพิจารณาให้เหมาะสมกับกีฬาแต่ละประเภท  
ตัวอย่างเช่น ระยะทาง 20 เมตรเหมาะสมกับการฝึกกีฬาวอลเล่ย์บอล  บาสเกตบอล ฟุตซอล และ
ระยะทาง 40 เมตร  เหมาะสมกับการฝึกกีฬาฟุตบอล รักบี้ ฮอกกี้   เป็นต้น  และจากประสบการณ์
การสอนของผู้รายงานท่ีผ่านมา  พบว่า  เมื่อท าการทดสอบสมรรถภาพทางกายด้านความเร็วของ
นักเรียน  ซึ่งมีการทดสอบสมรรถภาพทางกายด้านความเร็วโดยใช้การวิ่งทางตรงเป็นระยะทาง  
50 เมตร  มีผู้ปล่อยตัวให้สัญญาณ  ณ  จุดเริ่มต้น  และมีผู้จับเวลาอยู่ท่ีเส้นชัย  มีอุปกรณ์ในการจับ
เวลาโดยใช้นาฬิกาจับเวลาแบบดิจิทัลแสดงเวลาในการวิ่งของแต่ละคน  ผลการทดสอบท าให้ทราบ
ความเร็วในการวิ่งท่ีระยะทาง 50 เมตร  เพียงต าแหน่งเดียว  ท าให้ครูผู้สอนไม่สามารถทราบเวลาและ
ความเร็วในการวิ่งระหว่างช่วงระยะทางต่าง ๆ ของนักเรียนเป็นรายบุคคลได้  ส่งผลให้ไม่สามารถ
จัดรูปแบบและโปรแกรมการฝึกให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการพัฒนาสมรรถภาพทางกายด้าน
ความเร็วของนักเรียนเป็นรายบุคคล  และเมื่อแบ่งระยะทางในการวิ่ง 50 เมตร ของนักเรียนออกเป็น 
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4 ช่วงระยะ  คือท่ีระยะ 15, 30, 40 และ 50 เมตร ตามล าดับ  ซึ่งต้องใช้ผู้จับเวลาจ านวน 4 คน  คน
ละ 1 เรือน  จับเวลาในการวิ่งของผู้เข้ารับการทดสอบพร้อมกันในระยะทางท้ัง 4 ช่วง  จากผลการ
ทดสอบดังกล่าว  พบว่า  การจับเวลาท่ีได้ของผู้ท่ีจับเวลาแต่ละคนมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด  
ซึ่งอาจส่งผลให้ผลการทดสอบและผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกิดความคลาดเคล่ือนได้  และเมื่อผู้รายงาน
ได้ท าการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์ท่ีใช้ส าหรับการจับเวลา  และการวิเคราะห์ความเร็วท่ี
นิยมใช้จับเวลาในการแข่งขันท่ัวไปนั้น  พบว่า ส่วนใหญ่ต้องน าเข้าจากต่างประเทศซึ่งมีราคาค่อนข้าง
แพง  เช่น เครื่อง Swift Speed Light Timing Training Systems  โดยมีราคาอยู่ท่ีประมาณ 17,510 
– 595,920 บาทต่อเครื่อง  ท าให้ไม่มีโรงเรียนหรือหน่วยงานราชการใดจัดซื้อ จัดหามาเพื่อใช้งาน  ซึ่ง
ส่วนใหญ่จะใช้วิธีการเช่าจากบริษัทเอกชนเพื่อน ามาใช้งานเป็นครั้งคราว  อีกท้ังเครื่องจับเวลาในการ
วิ่งท่ีผลิตภายในประเทศก็มีราคาแพง  มีขนาดใหญ่  และน้ าหนักมาก  ไม่สะดวกส าหรับการใช้งานใน
โรงเรียนเนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ      

ดังนั้น  ผู้รายงานจึงสนใจท่ีจะสร้างและพัฒนานวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์เครื่องจับเวลาในการวิ่ง  
(Speed Timer)  และโปรแกรมวิเคราะห์ความเร็วในการวิ่ง  (Speed Analyzer)  ขึ้นมา  เพื่อใช้ใน
การจับเวลาส าหรับการทดสอบความเร็วในการวิ่งท่ีสามารถทดสอบเวลาในการวิ่งของผู้เข้ารับการ
ทดสอบได้ท้ัง 4 ช่วงระยะ คือท่ีระยะ 15, 30, 40 และ 50 เมตร ตามล าดับ  จากนั้นน าเวลาท่ีได้มา
วิเคราะห์หาความเร็วในการวิ่งด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ความเร็วในการวิ่ง  (Speed Analyzer)  ซึ่งใน
การสร้างนวัตกรรมช้ินนี้ ผู้รายงานได้น าเอาหลักการทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาท่ีเกี่ยวข้องกับ
สมรรถภาพทางกาย  และการทดสอบสมรรถภาพทางกายด้านความเร็วมาบูรณาการเพิ่มเติมกับ
หลักการทางสะเต็มศึกษา  (STEM Education)  ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  โดยมีการ 
บูรณาการทางวิชาการความรู้  4  สาขาวิชา  ได้แก่  1) วิทยาศาสตร์ (Science)  โดยใช้ความรู้ในเรื่อง
ของพลังงาน  แสง สี ไฟฟ้า และการเคล่ือนท่ีของวัตถุ  2) เทคโนโลยี (Technology)  ใช้ความรู้
เกี่ยวกับเรื่องวงจรอิเล็กทรอนิกส์   วงจรการท าหุ่นยนต์และการเขียนโปรแกรม  3) วิศวกรรมศาสตร์ 
(Engineering)  ใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อใช้ในการออกแบบระบบไฟฟ้า วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการเขียนโปรแกรม  และ 4) คณิตศาสตร์ (Mathematics)  ใช้ความรู้เกี่ยวกับ
การค านวณหาความเร็ว  และการวิเคราะห์ผลทางสถิติ  ส าหรับพัฒนาเครื่องจับเวลาในการวิ่ง 
(Speed Timer) และโปรแกรมวิ เคราะห์ความเร็วในการวิ่ ง (Speed Analyzer)  ในครั้ งนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาเครื่องจับเวลาในการวิ่ง (Speed Timer) และโปรแกรมวิเคราะห์
ความเร็วในการวิ่ง  (Speed Analyzer)  และเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องจับเวลาในการวิ่ง 
(Speed Timer) และโปรแกรมวิเคราะห์ความเร็วในการวิ่ง (Speed Analyzer)  ท้ังนี้เพื่อน าข้อมูลท่ี
ได้จากผลการทดสอบไปเป็นข้อมูลส าหรับการจัดท ารูปแบบและโปรแกรมการฝึกเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกายด้านความเร็วให้มคีวามเหมาะสมแก่นักเรียนเป็นรายบุคคลต่อไป    
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วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
1. เพื่อสร้างและพัฒนาเครื่องจับเวลาในการวิ่ง (Speed Timer) และโปรแกรมวิเคราะห์

ความเร็วในการวิ่ง  (Speed Analyzer)   
2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องจับเวลาในการวิ่ง (Speed Timer) และโปรแกรม

วิเคราะห์ความเร็วในการวิ่ง (Speed Analyzer)  ส าหรับการวิ่งระยะทาง 50 เมตรของนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  แบ่งเป็น 4 ช่วงระยะทาง  คือระยะท่ี 15, 30, 40 และ 50 เมตร  
ตามล าดับ  
 
สมมติฐำนของกำรศึกษำ 

1. เครื่องจับเวลาในการวิ่ง (Speed Timer)  และโปรแกรมวิเคราะห์ความเร็วในการวิ่ง 
(Speed Analyzer)  ท่ีสร้างขึ้นมีความแม่นย า (Accuracy)  และมีประสิทธิภาพ  สามารถจับเวลา
และวิเคราะห์ความเร็วในการวิ่งของนักเรียนได้   

2. เครื่องจับเวลาในการวิ่ง (Speed Timer)  และโปรแกรมวิเคราะห์ความเร็วในการวิ่ง 
(Speed Analyzer)  สามารถจับเวลาและวิเคราะห์ความเร็วในการวิ่งระยะทาง 50 เมตรของนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ได้ท้ัง 4 ช่วงระยะทาง  คือระยะท่ี  15, 30,40 และ 50 เมตร  ตามล าดับ 

 
ขอบเขตของกำรศึกษำ 

1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 1.1  ประชำกร 
     ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้  เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ปีการศึกษา 

2559  จ านวน  334  คน  ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบ
มัธยม)  ต าบลศาลายา  อ าเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 

 1.2  กลุ่มตัวอย่ำง  
    กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้  เป็นนักเรียนชายช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4   

ปีการศึกษา 2559  ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)  
จ านวน 10 คน  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  ซึ่งเป็นนักกีฬาฟุตบอลชาย
ของโรงเรียน  มีอายุเฉล่ีย 15 ปี  เนื่องจากในการศึกษาครั้งนี้จ าเป็นต้องใช้กลุ่มตัวอย่างท่ีมีสมรรถภาพ
ทางร่างกายท่ีมีความแข็งแรงและสมบูรณ์  เพราะต้องมีการวิ่งเพื่อทดสอบประสิทธิภาพการท างาน
ของเครื่องมือท่ีสร้างขึ้นจ านวนหลาย ๆ รอบ  
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2. ตัวแปรที่ศึกษำ 
 2.1  ตัวแปรต้น  ได้แก่ เครื่องจับเวลาในการวิ่ง (Speed Timer) และโปรแกรม

วิเคราะห์ความเร็วในการวิ่ง (Speed Analyzer)  
 2.2  ตัวแปรตำม  ได้แก่   

- ประสิทธิภาพของเครื่องจับเวลาในการวิ่ง (Speed Timer) และโปรแกรม
วิเคราะห์ความเร็วในการวิ่ง (Speed Analyzer) 

- ผลการทดสอบการน าเครื่องจับเวลาในการวิ่ง (Speed Timer) และโปรแกรม
วิเคราะห์ความเร็วในการวิ่ง (Speed Analyzer)  ไปใช้ทดสอบสมรรถภาพทางกายด้านความเร็วใน
การวิ่งระยะทาง 50 เมตร ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

 2.3  ตัวแปรควบคุม  ได้แก่ 
- ระยะทางท่ีใช้ในการวิ่งทดสอบสมรรถภาพทางกายด้านความเร็วของนักเรียน 

ผู้เข้ารับการทดสอบ  ระยะทาง 50 เมตร 
- เพศ  และอายุของนักเรียนผู้เข้ารับการทดสอบ 
- ผู้ท่ีท าหน้าท่ีในการจับเวลาในการวิ่งของนักเรียนผู้เข้ารับการทดสอบได้รับการ

ฝึกฝนการใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องมาอย่างดีและถูกต้อง 
3. ระยะทำงที่ใช้ทดสอบ 
 ในการศึกษาครั้งนี้ผู้รายงานได้ใช้ระยะทางท่ีใช้ส าหรับการทดสอบประสิทธิภาพของ

นวัตกรรมท่ีสร้างขึ้น  คือ  การวิ่งระยะทาง 50 เมตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  โดยแบ่งเป็น  
4  ช่วงระยะทางในการศึกษา คือท่ีระยะ 15, 30, 40, และ 50 เมตร  ตามล าดับ   

4. ระยะเวลำและสถำนที่ในกำรศึกษำ 
 ระยะเวลาท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ภาคเรียนท่ี 1 - ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2559  
สถานท่ีท่ีใช้ในการศึกษาคือ  สนามลู่วิ่งของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนัก
สวนกุหลาบมัธยม) 

 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 

1. เคร่ืองจับเวลำในกำรว่ิง (Speed Timer) หมายถึง  นวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ท่ีผู้รายงาน
ได้สร้างและพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นอุปกรณ์จับเวลาในการวิ่ง   โดยใช้อุปกรณ์ IPST-MicroBox   
เป็นชุดซอฟต์แวร์ในการสร้างโปรแกรมควบคุมการท างานของเครื่อง  เมื่อมีผู้เข้ารับการทดสอบวิ่ง
ผ่านล าแสงเลเซอร์  จอจะแสดงผลเวลาและสามารถจับเวลาในการวิ่งได้ทันที  เครื่องจับเวลาในการวิ่ง 
(Speed Timer)  เครื่องนี้สามารถจับเวลาในการวิ่งระยะทาง  50 เมตร  ของนักเรียนผู้เข้ารับการ
ทดสอบได้ท้ัง 4 ช่วงระยะทาง  คือ ท่ีระยะ 15, 30, 40 และ 50 เมตร ตามล าดับ  โดยใช้ผู้ควบคุม
การท างานของเครื่องเพียงคนเดียว  ท้ังนี้ประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อใช้แทนนาฬิกาจับเวลาแบบดิจิทัลซึ่งอาจ
ส่งผลท าให้ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายด้านความเร็ว  และการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความเร็ว
เกิดความคลาดเคล่ือนได้  เนื่องจากต้องใช้ผู้จับเวลามากกว่าหนึ่งคนขึ้นไป   
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2. โปรแกรมวิเครำะห์ควำมเร็วในกำรว่ิง (Speed Analyzer) หมายถึง  โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ท่ีสามารถวิเคราะห์ความเร็วในการวิ่งระยะทาง 50 เมตร  ของผู้เข้ารับการทดสอบได้ทุก
ช่วงระยะทาง  ในการเขียนโปรแกรมวิเคราะห์ความเร็วในการวิ่ง (Speed Analyzer)  ครั้งนี้มีการ
ติดต้ังโปรแกรม Brackets  เพื่อเขียนตัวโปรแกรมวิเคราะห์ขึ้นมา  โดยเป็นโปรแกรมท่ีสามารถ
วิเคราะห์ความเร็วท่ีได้จากการวิ่งทดสอบของผู้เข้ารับการทดสอบได้  ซึ่งสามารถวิเคราะห์ผลการ
ทดสอบแสดงให้เห็นถึงเวลาและความเร็วท่ีใช้ในการวิ่งออกมาเป็นข้อมูล  และแสดงผลเป็นกราฟเพื่อ
ช่วยให้ครูผู้สอน  หรือผู้ท าการทดสอบสามารถเห็นผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายด้านความเร็ว
ของแต่ละคน  เปรียบเทียบเวลาและความเร็วในการวิ่งท้ังก่อนการฝึกและหลังการฝึก  ตลอดจน
สามารถประมวลผลออกมาเป็นรูปแบบและโปรแกรมการฝึกสมรรถภาพทางกายด้านความเร็วท่ี
เหมาะสมกับผู้เข้ารับการทดสอบแต่ละคนได้ 

3. ประสิทธิภำพของเคร่ืองจับเวลำในกำรว่ิง (Speed Timer)  หมายถึง  เครื่องจับเวลา
ในการวิ่ง (Speed Timer)  ท่ีสร้างขึ้นมีความเท่ียงตรงและแม่นย า  (Accuracy)  สามารถจับเวลาใน
การวิ่งระยะทาง 50 เมตรของนักเรียนได้ท้ัง 4 ช่วงระยะทาง  คือ  ท่ีระยะ  15, 30, 40 และ 50 เมตร 
ตามล าดับ  โดยจับเวลาในการวิ่งเปรียบเทียบกับการใช้นาฬิกาจับเวลาแบบดิจิทัล  (CASIO  
รุ่น  HS-80TW)  มีหน่วยเป็นวินาที  (s)       

4. ประสิทธิภำพของโปรแกรมวิเครำะห์ควำมเร็วในกำรว่ิง (Speed Analyzer)  
หมายถึง  โปรแกรมวิเคราะห์ความเร็วในการวิ่ง (Speed Analyzer)  ท่ีสร้างขึ้น  สามารถวิเคราะห์ผล
การทดสอบสมรรถภาพทางกายด้านความเร็วในการวิ่งระยะทาง 50 เมตรของนักเรียน  ได้ท้ัง 4 ช่วง
ระยะทาง  คือ  ท่ีระยะ  15, 30, 40 และ 50 เมตร ตามล าดับ  โดยน าข้อมูลเวลาท่ีได้จากการจับ
เวลาด้วยเครื่องจับเวลาในการวิ่ง (Speed Timer)  เปรียบเทียบกับการจับเวลาโดยใช้นาฬิกาแบบ
ดิจิทัล  (CASIO  รุ่น HS-80TW)  โดยสามารถวิเคราะห์ผลการทดสอบแสดงให้เห็นถึงเวลาและ
ความเร็วท่ีใช้ในการวิ่งออกมาเป็นข้อมูลเพื่อใช้ส าหรับการพัฒนาสมรรถภาพทางกายด้านความเร็ว
ของผู้เข้ารับการทดสอบต่อไป  มีหน่วยเป็นเมตร/วินาที  (m/s)   

5. สมรรถภำพทำงกำย  หมายถึง  ความสามารถของร่างกายท่ีแสดงออกมาในการ
ปฏิบัติงานหรือท ากิจกรรมทางกายใด ๆ ท่ีติดต่อกันได้นาน ๆ อย่างกระฉับกระเฉง  คล่องแคล่ว  และ
มีประสิทธิภาพสูงสุด  โดยท่ีร่างกายนั้นปราศจากความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า  และร่างกายสามารถฟื้น
ตัวกลับคืนสู่สภาวะปกติได้ในระยะเวลาอันส้ัน  ซึ่งสมรรถภาพทางกายท่ีดีประกอบด้วย  ความเร็ว  
(Speed)  ความคล่องแคล่วว่องไว  (Agility)  ความอดทน (Endurance)  ความแข็งแรง  (Strength)  
ความอ่อนตัว  (Flexibility)  ความอดทนของระบบหัวใจ  (Cardio respiratory endurance)  และ
การท างานของระบบไหลเวียนเลือด  (Circulatory system) 

6. สมรรถภำพทำงกำยด้ำนควำมเร็ว  หมายถึง  ความสามารถในการเคล่ือนไหวจากจุด
หนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งได้อย่างรวดเร็ว  ซึ่งสมรรถภาพทางกายด้านความเร็วจัดเป็นสมรรถภาพทางกาย
ท่ีสัมพันธ์กับทักษะ  สามารถทดสอบได้โดยการใช้การวิ่งทางตรงระยะทาง 50 เมตร  ส าหรับ
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การศึกษาครั้งนี้ได้แบ่งระยะทางในการทดสอบออกเป็น 4 ช่วงระยะทาง  คือ  ระยะ  15, 30, 40 
และ 50 เมตร  ตามล าดับ   

7. นักเรียนผู้เข้ำรับกำรทดสอบ  หมายถึง  ผู้เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางกายด้าน
ความเร็วซึ่งเป็นนักกีฬาฟุตบอลชาย  จ านวน  10  คน  ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
ปีการศึกษา 2559  ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม  (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)  
ต าบลศาลายา  อ าเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9    
 

ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
1. มีนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ท่ีสามารถน ามาใช้แทนอุปกรณ์ในการจับเวลาการวิ่ง  และการ

วิเคราะห์ความเร็วในการวิ่ง 
2. สามารถน าเครื่องจับเวลาในการวิ่ง (Speed Timer) และโปรแกรมวิเคราะห์ความเร็วใน

การวิ่ง (Speed Analyzer)  ไปใช้ในการทดสอบสมรรถภาพทางกายด้านความเร็วของนักเรียน   
และผู้ท่ีมีความสนใจต่อไปได้ 

3. น าข้อมูลท่ีได้จากผลการทดสอบและการวิเคราะห์ข้อมูลไปเป็นข้อมูลส าหรับการจัดท า
รูปแบบการฝึกและโปรแกรมการฝึกเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายด้านความเร็ว และประยุกต์ใช้
ในด้านอื่น ๆ แก่นักเรียนและผู้ท่ีมีความสนใจต่อไป 

4. ครูผู้สอนในสาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  หรือผู้ท่ีมีความสนใจสามารถน าความรู้ท่ี
ได้ไปเป็นแนวทางในการทดสอบสมรรถภาพทางกายด้านความเร็วของนักเรียนต่อไป 

 

กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 

 

 
 
 
 
    

 
 
 

ภำพที่ 1.1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 

1) ประสิทธิภาพของเครื่องจับเวลาใน
การวิ่ง (Speed Timer) และโปรแกรม
วิเคราะห์ความเร็วในการวิ่ง (Speed 
Analyzer) 

2) ผลของเวลาและความเร็วในการวิ่ง
ระยะทาง 50  เมตร  ของนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4   

ตัวแปรต้น 

เคร่ืองจับเวลำในกำรว่ิง 
(Speed Timer) และโปรแกรม

วิเครำะห์ควำมเร็วในกำรว่ิง 
(Speed Analyzer)   

ตัวแปรตำม 


