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บทที่ 5 
สรุปผล  อภปิรายผล  และข้อเสนอแนะ  

 
รายงานการพัฒนานวัตกรรมเรื่อง การพัฒนาเครื่องจับเวลาในการวิ่ง (Speed Timer)  

และโปรแกรมวิเคราะห์ความเร็วในการวิ่ง (Speed Analyzer)  ซึ่งผู้รายงานได้ด าเนินการศึกษา   
และสรุปผลการศึกษาตามล าดับข้ันตอน  ดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
2. สมมติฐานของการศึกษา 
3. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
4. วิธีด าเนินการศึกษา 

4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
4.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

5. สรุปผลการศึกษา 
6. อภิปรายผลการศึกษา 
7. ข้อเสนอแนะ 

 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

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  
 
สมมติฐานของการศึกษา 

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 
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ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. มีนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ท่ีสามารถน ามาใช้แทนอุปกรณ์ในการจับเวลาการวิ่งและการ

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 

 
วิธีด าเนินการศึกษา 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1.1  ประชากร 
     ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้ งนี้   เป็นนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาช้ันปี ท่ี 4  

ปีการศึกษา 2559  จ านวน  334  คน  ของโรงเรียนกาญจนาภิ เษกวิทยาลัย นครปฐม  
(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)  ต าบลศาลายา  อ าเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

 1.2  กลุ่มตัวอย่าง 
    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    

2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
 ในการศึกษาครั้งนี้  มีเครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาประกอบด้วย  เครื่องจับเวลาในการวิ่ง 

(Speed Timer)  และโปรแกรมวิเคราะห์ความเร็วในการวิ่ง (Speed Analyzer) 
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3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การศึกษาในครั้งนี้  ผู้รายงานได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบ่งเป็น 2 ตอน  ดังนี้ 
 ตอนที่ 1  การเก็บรวมรวมข้อมูลการสร้างและพัฒนาเคร่ืองจับเวลาในการว่ิง 

(Speed Timer) และโปรแกรมวิเคราะห์ความเร็วในการว่ิง  (Speed Analyzer)   
1) น าเครื่องจับเวลาในการวิ่ง  (Speed Timer)  พร้อมอุปกรณ์ไปวางในต าแหน่งตาม

ระยะทางท่ีก าหนดคือท่ีระยะ 15, 30, 40 และ 50 เมตร  ตามล าดับ 
2) เปิดชุดอุปกรณ์เครื่องจับเวลาในการวิ่ง (Speed Timer)  โดยเล่ือนปุ่ม power และ

เปิดเลเซอร์ (Laser pointers)  เพื่อเตรียมความพร้อมการท างานของเครื่อง  โดยให้ล าแสงเลเซอร์ยิง
ตรงไปยังตัวรับเซนเซอร์รับแสงของเครื่องจับเวลาในการวิ่ง (Speed Timer)    

3) ให้ผู้เข้ารับการทดสอบไปยืนอยู่ท่ีจุดเริ่มต้น  เตรียมพร้อมทดสอบวิ่งผ่านจุดท่ีเครื่อง
จับเวลาในการวิ่ง  (Speed Timer)  ต้ังอยู่ตามระยะทางท่ีก าหนด     

4) ผู้ควบคุมเครื่องให้สัญญาณปล่อยตัว (เข้าท่ี - ระวัง - ไป)  พร้อมกับกดรีโมท
คอนโทรลเพื่อให้เครื่องจับเวลาในการวิ่ง  (Speed Timer)  เริ่มท างาน   

5) เมื่อผู้ทดสอบวิ่งผ่านระยะทางตามจุดท่ีก าหนด  บันทึกและตรวจสอบเวลาท่ีแสดงใน
จอ LCD ของเครื่องจับเวลาในการวิ่ง  (Speed Timer) 

6) น าเวลาท่ีได้ไปวิเคราะห์ความเร็วโดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ความเร็วในการวิ่ง  
(Speed Analyzer)  

 ตอนที่ 2  การเก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษาประสิทธิภาพของเคร่ืองจับเวลาในการว่ิง 
(Speed Timer) และโปรแกรมวิเคราะห์ความเร็วในการว่ิง (Speed Analyzer) 

1) การเปรียบเทียบการหาค่าความคลาดเคลื่อนของการทดสอบว่ิงระยะทาง  
50 เมตร  ระหว่างการใช้นาฬิกาจับเวลาแบบดิจิทัลกับเคร่ืองจับเวลาในการว่ิง (Speed Timer)   

1.1)  จัดเตรียมนักเรียนผู้เข้ารับการทดสอบ  และเครื่องจับเวลาในการวิ่ง (Speed 
Timer)  ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้รายงานได้ศึกษาเวลาในการวิ่งระยะทาง 50 เมตร ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4  โดยแบ่งเป็น 4 ช่วงระยะทาง คือท่ีระยะทาง 15, 30, 40  และ  50 เมตร 
ตามล าดับ   

1.2)  น าผู้ช่วยจับเวลาโดยใช้นาฬิกาจับเวลาแบบดิจิทัล  จ านวน 3 คน  ไปยืนตาม
ต าแหน่งท่ีก าหนด  และให้ผู้ควบคุมเครื่องจับเวลาในการวิ่ง (Speed Timer)  ติดต้ังเครื่องจับเวลาในการ
วิ่ง (Speed Timer)  ท่ีระยะทาง 15 เมตร  จ านวน  3 เครื่อง  โดยให้ผู้ควบคุมเครื่องและอุปกรณ์ไปยืน 
ณ จุดเริ่มต้น     

1.3)  ให้นักเรียนผู้เข้ารับการทดสอบเวลา  ไปยืน ณ จุดเริ่มต้น   
1.4)  ให้สัญญาณปล่อยตัวเพื่อท่ีจะให้ผู้เข้ารับการทดสอบเริ่มวิ่ง  โดยผู้ช่วยจับเวลา 

ทุกคนกดเริ่มนาฬิกาจับเวลาแบบดิจิทัลพร้อมกัน  และผู้ควบคุมเครื่องจับเวลาในการวิ่ง (Speed Timer) 
ท าการกดปุ่มเริ่มต้น 
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1.5)  เมื่อนักเรียนผู้เข้ารับการทดสอบวิ่งผ่านระยะทางท่ี 15  เมตร  ให้ผู้ช่วยจับเวลา
โดยใช้นาฬิกาจับเวลาแบบดิจิทัลท้ังสามคนกดหยุดเวลา   ส าหรับเครื่องจับเวลาในการวิ่ง (Speed 
Timer)  จะท าการจับเวลาและเวลาจะหยุดเองโดยอัตโนมัติ 

1.6)  บันทึกเวลาท่ีได้จากการทดสอบวิ่งโดยใช้นาฬิกาจับเวลาแบบดิจิทัล  และจาก
เครื่องจับเวลาในการวิ่ง  (Speed Timer)  ของผู้เข้ารับการทดสอบลงในสมุดบันทึกผล (ท าการทดสอบ
วิ่งแต่ละระยะทางจ านวน 3 ครั้ง) 

1.7)  ท าการศึกษาตามขั้นตอนท่ี 1.1-1.6 โดยเปล่ียนระยะทางจาก 15 เมตร  
เป็น 30, 40 และ 50 เมตร  ตามล าดับ   

1.8)  น าข้อมูลเวลาท่ีได้ไปหาค่าเฉล่ีย  และค่าความคลาดเคล่ือน ท่ีเกิดขึ้นจากการ
ทดสอบโดยใช้นาฬิกาจับเวลาแบบดิจิทัลเปรียบเทียบกับการใช้เครื่องจับเวลาในการวิ่ง  (Speed 
Timer) 

2) ประสิทธิภาพของเคร่ืองจับเวลาในการว่ิง (Speed Timer)  และโปรแกรม
วิเคราะห์ความเร็วในการว่ิง (Speed Analyzer) 

 2.1)  จัดเตรียมผู้เข้ารับการทดสอบจ านวน 10  คน  และติดต้ังเครื่องจับเวลาในการ
วิ่ง (Speed Timer)  ตามระยะทางท่ีก าหนดคือ  15, 30, 40  และ 50  เมตร  ตามล าดับ   

2.2)  น าผู้ช่วยจับเวลาโดยใช้นาฬิกาจับเวลาแบบดิจิทัล  ไปยืนตามต าแหน่งท่ี
ก าหนดคือท่ีระยะ 15, 30, 40  และ 50  เมตร  ตามล าดับ  และให้ผู้ควบคุมเครื่องจับเวลาในการวิ่ง 
(Speed Timer)  และอุปกรณ์ไปยืน ณ จุดเริ่มต้น     

2.3)  ให้นักเรียนผู้เข้ารับการทดสอบวิ่งคนท่ี 1  ไปยืน ณ จุดเริ่มต้น   
2.4)  ให้สัญญาณปล่อยตัวเพื่อท่ีจะให้ผู้เข้ารับการทดสอบวิ่ง  โดยผู้ช่วยจับเวลาเริ่มกด

นาฬิกาจับเวลาแบบดิจิทัล  และผู้ควบคุมเครื่องจับเวลาในการวิ่ง (Speed Timer) กดปุ่มเริ่มต้น 
2.5)  เมื่อผู้เข้ารับการทดสอบวิ่งผ่านตามระยะท่ีก าหนด คือ 15, 30, 40 และ 50 เมตร 

ตามล าดับ  ให้ผู้ช่วยจับเวลาโดยใช้นาฬิกาจับเวลาแบบดิจิทัลกดหยุดเวลา  เมื่อผู้เข้ารับการทดสอบวิ่ง
ผ่านในแต่ละจุดส าหรับเครื่องจับเวลาในการวิ่ง (Speed Timer)  จะจับเวลาและจะหยุดเองโดยอัตโนมัติ 

2.6)  บันทึกเวลาท่ีได้จากการทดสอบโดยใช้นาฬิกาจับเวลาแบบดิจิทัล  และจากเครื่อง
จับเวลาในการวิ่ง (Speed Timer) ของผู้เข้ารับการทดสอบแต่ละคนลงในสมุดบันทึกผล 

2.7)  เริ่มท าการทดสอบผู้เข้ารับการทดสอบคนท่ี 2-10  ตามล าดับขั้นตอนใน 
ข้อท่ี 2.3-2.6  จากนั้นน าเวลาท่ีได้จากการทดสอบ  ไปวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์
ความเร็วในการวิ่ง (Speed Analyzer) ต่อไป 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
การศึกษาในครั้งนี้  ผู้รายงานได้วิเคราะห์ข้อมูล  ดังนี้ 
1) น าเวลาท่ีได้จากการทดสอบ  ไปวิเคราะห์หาความเร็วในการวิ่งท้ัง 4 ช่วงระยะทาง  

คือ 15, 30, 40  และ 50  เมตร  ตามล าดับ  โดยค านวณหาค่าเฉล่ียของเวลา  และความเร็วในการ
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ทดสอบวิ่งแต่ละระยะทางท่ีได้จากการใช้นาฬิกาจับเวลาแบบดิจิทัลและเครื่องจับเวลาในการวิ่ง 
(Speed Timer)   

2) สรุปผลการทดสอบความเร็วในการวิ่งระยะทาง  50 เมตร ของผู้เข้ารับการทดสอบ
ท้ัง 4 ช่วงระยะทาง  จากการใช้นาฬิกาจับเวลาแบบดิจิทัลและเครื่องจับเวลาในการวิ่ง (Speed Time) 

3) น าเวลาท่ีได้จากการทดสอบไปวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ความเร็วใน
การวิ่ง (Speed Analyzer) 
 
สรุปผลการศึกษา 

รายงานการพัฒนานวัตกรรมเรื่อง  การพัฒนาเครื่องจับเวลาในการวิ่ง (Speed Timer) 
และโปรแกรมวิเคราะห์ความเร็วในการวิ่ง (Speed Analyzer)  สามารถสรุปผลการศึกษาตามล าดับ
ได้ดังนี้ 

ตอนที่ 1  ศึกษาการสร้างและพัฒนาเคร่ืองจับเวลาในการว่ิง (Speed Timer) และ
โปรแกรมวิเคราะห์ความเร็วในการว่ิง  (Speed Analyzer)   

1.  เมื่อทดสอบการวิ่งระยะทาง  50  เมตรของนักเรียนผู้เข้ารับการทดสอบด้วยการใช้
เครื่องจับเวลาในการวิ่ง (Speed Timer)  จับเวลาในการวิ่งระยะทางท้ัง 4 ช่วง ระยะทาง คือ 15, 30, 
40  และ 50  เมตร  ตามล าดับ  พบว่า  เมื่อนักเรียนผู้เข้ารับการทดสอบวิ่งผ่านล าแสงเลเซอร์
จอแสดงผลเวลาก็สามารถตัดเวลาได้ทันที  แสดงให้เห็นว่าเครื่องจับเวลาในการวิ่ง (Speed Timer)  
เครื่องนี้สามารถจับเวลาในการวิ่งของผู้เข้ารับการทดสอบได้ 

2. เมื่อน าเวลาท่ีได้จากการทดสอบวิ่งระยะทาง  50 เมตร  ของนักเรียนผู้เข้ารับการ
ทดสอบด้วยการใช้เครื่องจับเวลาในการวิ่ง (Speed Timer)  จับเวลานั้น  เมื่อน าเวลาท่ีได้จากการ
ทดสอบไปกรอกข้อมูลลงในโปรแกรมวิเคราะห์ความเร็วในการวิ่ง  (Speed Analyzer) พบว่า  
โปรแกรมวิเคราะห์ความเร็วในการวิ่ง (Speed Analyzer)  สามารถวิเคราะห์เวลาและความเร็วในการ
วิ่งของนักเรียนได้  โดยแสดงผลเป็นกราฟเทียบกับเกณฑ์ของกรมพลศึกษา  และเกณฑ์ค่าเฉล่ีย
ความเร็วของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี 4  โรงเรียนกาญจนาภิ เษกวิทยาลัย นครปฐม  
(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)  และสามารถแสดงผลโปรแกรมการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายท่ี
สัมพันธ์กับทักษะด้านความเร็วของแต่ละคน 

ตอนที่ 2  การศึกษาประสิทธิภาพของเคร่ืองจับเวลาในการว่ิง (Speed Timer) และ
โปรแกรมวิเคราะห์ความเร็วในการว่ิง (Speed Analyzer) 

จากการศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องจับเวลาในการวิ่ง (Speed Timer) และโปรแกรม
วิเคราะห์ความเร็วในการวิ่ง (Speed Analyzer)  สามารถสรุปผลการศึกษาได้ ดังนี้ 

1. เมื่อจับเวลาการวิ่งระยะทาง 50 เมตร  ด้วยการใช้เครื่อง จับเวลาในการวิ่ง (Speed 
Timer) เปรียบเทียบกับการจับเวลาโดยใช้นาฬิกาจับเวลาแบบดิจิทัล  พบว่า  การจับเวลาการวิ่งท่ี
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ระยะทาง 15, 30, 40  และ 50  เมตร  ด้วยการใช้นาฬิกาจับเวลาแบบดิจิทัล  มีค่าความคลาดเคล่ือน
เกิดขึ้นทุกครั้ง  และทุกช่วงระยะทาง  แต่การจับเวลาด้วยเครื่องจับเวลาในการวิ่ง(Speed Timer)  มี
ค่าความคลาดเคล่ือนเท่ากับ 0%  ทุกครั้งและทุกช่วงระยะทาง  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเครื่องจับเวลาใน
การวิ่ง  (Speed Timer) ท่ีสร้างขึ้นมีความแม่นย า  (Accuracy)  และมีประสิทธิภาพในการจับเวลา
การวิ่งมากกว่าการใช้นาฬิกาจับเวลาแบบดิจิทัล    

2. เมื่อเปรียบเทียบเวลาและความเร็วในการวิ่งระยะทาง 50 เมตร ของนักเรียนผู้เข้ารับ
การทดสอบด้วยการใช้นาฬิกาจับเวลาแบบดิจิทัลกับเครื่องจับเวลาในการวิ่ง (Speed Timer)   
โดยแบ่งเป็น 4 ช่วงระยะทาง  สามารถสรุปได้ดังนี้  

2.1 ระยะท่ี  15 เมตร  เวลาและความเร็วจากการจับเวลาโดยใช้นาฬิกาจับเวลาแบบ
ดิจิทัล  มีค่าเท่ากับ 2.58 วินาที และ 5.85 เมตร/วินาที ตามล าดับ  ส่วนเวลาและความเร็วที่ได้จาก
การใช้เครื่องจับเวลาในการวิ่ง  (Speed Timer) มีค่าเท่ากับ 2.60 วินาที และ 5.82 เมตร/วินาที 
ตามล าดับ 

2.2 ระยะท่ี  30 เมตร  เวลาและความเร็วจากการจับเวลาโดยใช้นาฬิกาจับเวลาแบบ
ดิจิทัล  มีค่าเท่ากับ 4.58 วินาที  และ 6.57 เมตร/วินาที ตามล าดับ  ส่วนเวลาและความเร็วที่ได้จาก
การใช้เครื่องจับเวลาในการวิ่ง  (Speed Timer)  มีค่าเท่ากับ 4.51 วินาที และ 6.37 เมตร/วินาที 
ตามล าดับ 

2.3 ระยะท่ี  40 เมตร  เวลาและความเร็วจากการจับเวลาโดยใช้นาฬิกาจับเวลาแบบ
ดิจิทัล  มีค่าเท่ากับ 5.83 วินาที  และ 6.89 เมตร/วินาที ตามล าดับ  ส่วนเวลาและความเร็วที่ได้จาก
การใช้เครื่องจับเวลาในการวิ่ง  (Speed Timer)  มีค่าเท่ากับ 5.74 วินาที และ 6.98 เมตร/วินาที 
ตามล าดับ 

2.4 ระยะท่ี  50 เมตร  เวลาและความเร็วจากการจับเวลาโดยใช้นาฬิกาจับเวลาแบบ
ดิจิทัล  มีค่าเท่ากับ 7.08 วินาที และ 7.07 เมตร/วินาที ตามล าดับ  ส่วนเวลาและความเร็วท่ีได้จาก
การใช้เครื่องจับเวลาในการวิ่ง  (Speed Timer)  มีค่าเท่ากับ 7.03 วินาที และ 7.13 เมตร/วินาที 
ตามล าดับ 

3. เมื่อน าเวลาท่ีได้จากการทดสอบการวิ่งระยะทาง 50 เมตร  ของนักเรียนผู้เข้ารับการ
ทดสอบด้วยการจับเวลาโดยใช้เครื่องจับเวลาในการวิ่ง  (Speed Timer)  จับเวลานั้น  และเมื่อน า
เวลาท่ีได้จากการทดสอบไปกรอกข้อมูลลงใน โปรแกรมวิเคราะห์ความเร็ว ในการวิ่ง (Speed 
Analyzer) ซึ่งโปรแกรมสามารถวิเคราะห์ผลการทดสอบสมรรถภาพกายด้านความเร็วของนักเรียนผู้
เข้ารับการทดสอบ ได้ดังนี้  ระยะท่ี 15 เมตร มีความเร็วเฉล่ีย 5.82  เมตร/วินาที  ระยะท่ี 30 เมตร มี
ความเร็วเฉล่ีย 6.67 เมตร/วินาที  ระยะท่ี 40 เมตร  มีความเร็วเฉล่ีย 6.98 เมตร/วินาที  และระยะท่ี 
50 เมตร  มีความเร็วเฉล่ีย 7.13  เมตร/วินาที  และสามารถน าความเร็วเฉล่ียในการวิ่งมาจัดท า
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โปรแกรมการฝึกเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายด้านความเร็วในการวิ่งระยะทาง 50 เมตร ท่ีมี
ความเหมาะสมกับนักเรียนเป็นรายบุคคลได้ 
 
อภิปรายผลการศึกษา 
 จากผลการศึกษาการพัฒนาเครื่องจับเวลาในการวิ่ง (Speed Timer) และโปรแกรม
วิเคราะห์ความเร็วในการวิ่ง (Speed Analyzer)  ผู้รายงานขอน าเสนอการอภิปรายผลการศึกษา  
ดังนี้     

1. เครื่องจับเวลาในการวิ่ง  (Speed Timer)  ท่ีสร้างขึ้นมีความแม่นย า (Accuracy)  และ
มีประสิทธิภาพ  สามารถจับเวลาในการวิ่งของผู้เข้ารับการทดสอบได้จริง  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน 
ข้อ 1  ท่ีผู้รายงานได้ต้ังสมมติฐานไว้ว่าเครื่องจับเวลาในการวิ่ง (Speed Timer)  และโปรแกรม
วิเคราะห์ความเร็วในการวิ่ง (Speed Analyzer)  ท่ีสร้างขึ้นมีความแม่นย า (Accuracy)  และมี
ประสิทธิภาพ  สามารถจับเวลาและวิเคราะห์ความเร็วในการวิ่งของนักเรียนได้  ท้ังนี้เนื่องจากเมื่อท า
การทดสอบการวิ่งระยะทาง  50  เมตรของนักเรียนผู้เข้ารับการทดสอบ  โดยแบ่งเป็น 4 ช่วง
ระยะทางในการทดสอบ คือท่ีระยะ 15, 30, 40, และ 50 เมตร  จับเวลาในการวิ่งด้วยการใช้เครื่อง
จับเวลาในการวิ่ง  (Speed Timer)  เปรียบเทียบกับการใช้นาฬิกาจับเวลาแบบดิจิทัล  พบว่า  เมื่อ
นักเรียนผู้เข้ารับการทดสอบวิ่งผ่านล าแสงเลเซอร์  จอแสดงผลเวลาก็สามารถตัดเวลาได้ทันที  แสดง
ให้เห็นว่าเครื่องจับในการวิ่ง (Speed Timer)  เครื่องนี้สามารถจับเวลาในการวิ่งของผู้เข้ารับการ
ทดสอบได้  เนื่องจากเมื่อมีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายตัดผ่านล าแสงของแสงเลเซอร์  ท าให้
ล าแสงเลเซอร์หยุดการท างาน  นั่นหมายความว่าผู้เข้ารับการทดสอบได้วิ่งผ่านระยะทางท่ีก าหนด
อย่างแน่นอน  และสามารถบันทึกเวลาท่ีหยุด ณ วินาทีนั้นได้  ซึ่งหลักการท างานของเครื่องจับเวลาใน
การวิ่ง  (Speed Timer)  นี้มีระบบการท างานคล้ายกับเครื่อง  “Sports Timing for Speed”  
(ออนไลน์, 2558)  ซึ่งเป็นเครื่องจับเวลาความเร็วของนักกีฬาท่ีใช้ในต่างประเทศ  โดยเป็นระบบจับ
เวลาท่ีมีการใช้ล าแสงอินฟราเรดเป็นตัวจับเวลา  ซึ่งตัวจับเวลาจะมีลักษณะเป็นคู่ของขาต้ังกล้องท่ีวาง
ไว้ในระยะทางท่ีก าหนด  แล้วส่งข้อมูลไปยังฮับ (Hub) หรืออุปกรณ์เก็บรวบรวมข้อมูลการจับเวลากับ
ตัวจับเวลาคือถ้าล าแสงหยุดพักเพียงเส้ียววินาที  นั่นหมายความว่านักกีฬาได้ผ่านระยะทางท่ีแน่นอน
ในเวลานั้น 

นอกจากนี้  ยังพบว่า  การจับเวลาด้วยเครื่องจับเวลาในการวิ่ง   (Speed Timer)  มีค่า
ความคลาดเคล่ือนเท่ากับ 0%  ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เครื่องจับเวลาในการวิ่ง  (Speed Timer) ท่ีสร้าง
ขึ้นมีประสิทธิภาพและมีความแม่นย า  (Accuracy)  มากกว่าการจับเวลาโดยใช้นาฬิกาจับเวลาแบบ
ดิจิทัล  ท้ังนี้อาจมีสาเหตุอันเนื่องมาจาก 1)  ความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดจากนาฬิกาท่ีใช้จับเวลา   
ซึ่งสามารถอ่านได้โดยตรงจากเครื่อง  บางครั้งอาจท าให้ผลการจับเวลาเกิดการคลาดเคล่ือนได้
เนื่องจากเครื่องวัดเส่ือมคุณภาพหรือมีคุณภาพต่ า  ผู้ท่ีจับเวลาจึงจ าเป็นต้องค านึงถึงข้อนี้ด้วย โดยการ
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ตรวจสอบผลการจับเวลากับเครื่องวัดมาตรฐาน  2)  ความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดจากผู้จับเวลา ในการวัด
หรือการจับเวลาแต่ละครั้งจ าเป็นต้องท าซ้ ากันหลาย ๆ ครั้ง  เพื่อหาค่าเฉล่ีย  โดยผู้ท าการจับเวลา
หรือผู้วัดมักมีความโน้มเอียงว่าค่าท่ีอ่านได้ครั้งแรกนั้นเป็นค่าท่ีถูกต้องเสมอ  ซึ่งเป็นความเข้าใจท่ีไม่
ถูกต้อง  และ 3)  ความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดขึ้นจากส่ิงแวดล้อม  ซึ่งไม่สามารถจะหลีกเล่ียงได้  เช่น  
การเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศ (ลม อุณหภูมิ ความช้ืน) การส่ันสะเทือนของสถานท่ีท าการทดลอง  
เป็นต้น  (กรกนก  อุบลชลเขต, 2558)  ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของกมลวรร  พุดแก้ว (2558)   
ท่ีได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับผลการฝึกเวอร์ติแม็กหลังการฝึกด้วยน้ าหนักท่ีมีต่อความเร็วในการวิ่ง   
โดยได้ใช้อุปกรณ์ท่ีช่วยจับเวลาวัดความเร็วในการวิ่งคือ เครื่อง  Kinematic Measurement System 
(KMS)  จากประเทศออสเตรเลีย  แทนการใช้นาฬิกาจับเวลาแบบดิจิทัลโดยได้ต้ังกล้องจับอินฟาเรดท่ี
ระยะทดสอบ  เริ่มจากท่ี  0, 10, 20  และ  40  เมตร  ตามล าดับ  ท าการเซตโปรแกรม Kinematic 
Measurement System (KMS)  จากนั้นให้ผู้เข้ารับการทดสอบวิ่งเหยาะผ่านกล้องเพื่อตรวจดูการ
ตัดเซนเซอร์ของกล้อง 2 รอบ  จากนั้นทดสอบผู้เข้ารับการทดสอบทีละคนให้วิ่งด้วยความเร็วสูงสุด  
จ านวน 2 เท่ียว  ระหว่างเท่ียวให้พัก 3 นาที  จากนั้นน าเวลาท่ีได้จากการทดสอบท้ัง 2 เท่ียว  มาหา
ค่าเฉล่ียแล้วบันทึกผล  ผลการศึกษา  พบว่า  โปรแกรมการฝึกเวอร์ติแม็กหลังการฝึกด้วยน้ าหนัก  
และการฝึกพลัยโอเมตริกหลังการฝึกด้วยน้ าหนัก  ส่งผลต่อความเร็วในการวิ่งระยะทาง 10 , 20 และ 
40 เมตร  ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้า  และความสูงในการกระโดดท่าสควอชจัมพ์   
ไม่ต่างกันในทุกช่วงเวลาของการทดสอบ  แต่ท้ัง 2 กลุ่ม  มีผลการทดสอบทุกตัวแปรหลังการฝึก
สัปดาห์ท่ี 8  ดีขึ้นจากช่วงก่อนการฝึกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  เช่นเดียวกับ  ชุติพนธ์   
คงสมพรต  (2559)  ท่ีได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับระบบบันทึกและวิเคราะห์สมรรถภาพทางกายด้าน
ความเร็วในการวิ่งของมนุษย์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบการทดสอบสมรรถภาพทางกายด้าน
ความเร็วในการวิ่งท่ีมีราคาอุปกรณ์ต่อหน่วยต่ าลงจากราคาเฉล่ีย  และตรงต่อความต้องการของ
ผู้ใช้งานโดยระบบท่ีพัฒนาสามารถแสดงผลลัพธ์ในการทดสอบสมรรถภาพทางกายด้านความเร็ วใน
การวิ่งของผู้ใช้งานได้อย่างแม่นย า  และสามารถแสดงผลการทดสอบบนแอพพลิเคช่ันทาง
โทรศัพท์มือถือได้  ผลการศึกษาพบว่า  ระบบท่ีพัฒนาขึ้นในส่วนของการทดสอบความแม่นย าของ
ระบบ  เมื่อน าเวลาจากระบบและเวลาจากการจับด้วยมือของผู้ทดสอบแต่ละคนมาเปรียบเทียบกับ
เวลาจากเฟรมของวีดิโอ  พบว่ามีค่าความคลาดเคล่ือนอยู่ 1.62% และ 5.25%   

2. โปรแกรมวิเคราะห์ความเร็วในการวิ่ง (Speed Analyzer)  ท่ีผู้รายงานพัฒนาขึ้น
สามารถวิเคราะห์ความเร็วเฉล่ียในการวิ่งแต่ละระยะทางของนักเรียนผู้เข้ารับการทดสอบได้  
เนื่องจากเมื่อน าเวลาท่ีได้จากการทดสอบการวิ่งระยะทาง 50 เมตร  ของนักเรียนผู้เข้ารับการทดสอบ
ด้วยการจับเวลาโดยใช้เครื่องจับเวลาในการวิ่ง  (Speed Timer)  และเมื่อน าเวลาท่ีได้จากการ
ทดสอบไปกรอกข้อมูลลงในโปรแกรมวิเคราะห์ความเร็วในการวิ่ง (Speed Analyzer)  จะเห็นได้ว่า
โปรแกรมท่ีสร้างขึ้นนี้สามารถวิเคราะห์ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายด้านความเร็วของนักเรียนผู้
เข้ารับการทดสอบเป็นรายบุคคลได้จริง  ท าให้เราได้ทราบถึงสมรรถภาพทางกายด้านความเร็วของ       
ผู้เข้ารับการทดสอบอย่างละเอียดมากยิ่งขึ้น  ซึ่งในรายงานฉบับนี้ได้แสดงถึงความเร็วของผู้เข้ารับการ
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ทดสอบถึง 4 ช่วงระยะทางคือท่ีระยะ 10, 30, 40 และ 50 เมตร และสามารถจ าแนกสมรรถภาพทาง
กายด้านความเร็วของผู้เข้ารับการทดสอบได้มากกว่าการท่ีใช้เวลาท่ีระยะสุดท้ายคือ 50 เมตร  
เพียงต าแหน่งเดียวมาใช้ในการประเมินผลนักเรียนหรือผู้เข้ารับการทดสอบ  ท าให้สามารถน าผลการ
ทดสอบความเร็วท่ีได้มาจัดท าเป็นรูปแบบและโปรแกรมการฝึกเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายด้าน
ความเร็วให้มีความเหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคนได้ ซึ่งจะเป็นส่วนส าคัญท่ีในปัจจุบันนักกีฬาหลาย ๆ 
ประเภทและผู้ฝึกสอนมักจะให้ความส าคัญกับการทดสอบสมรรถภาพทางกายด้านความเร็วในการวิ่ง
ในระยะส้ัน ๆ  เพราะการทดสอบความเร็วของนักเรียนหรือของนักกีฬาจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง
นั้นนับว่ามีความส าคัญมากในการประเมินว่าควรจะจัดโปรแกรมการฝึกซ้อมท่ีมีประสิทธิภาพอย่างไร
ให้มีความเหมาะสมกับแต่ละบุคคล  สอดคล้องกับสนธยา  สีละมาด  (2547)  ท่ีได้กล่าวถึง
ความส าคัญของความเร็วไว้ว่า  ความเร็วเป็นสมรรถภาพทางกลไกอย่างหนึ่งท่ีมีความส า คัญต่อการ
แสดงความสมบูรณ์ทางร่างกายของนักกีฬาเกือบทุกประเภท  โดยเฉพาะประเภทการแข่งขันท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว  ดังนั้นนักกีฬาควรได้รับการพัฒนาพื้นฐานด้านความเร็วซึ่งไม่ใช่เฉพาะนัก
กรีฑา นักว่ายน้ า แต่ยังรวมถึงนักกีฬาประเภทอื่น ๆ ด้วย เช่น นักกีฬาแฮนด์บอล นักฟุตบอล นักมวย 
นักเบสบอล นักแบดมินตัน  เป็นต้น  เช่นเดียวกับ เจริญ กระบวนรัตน์ (2557)  ท่ีได้กล่าวไว้ว่า
ระยะทางท่ีใช้ในการฝึกความเร็ว ควรพิจารณาให้เหมาะสมกับกีฬาแต่ละประเภท  ตัวอย่างเช่น 
ระยะทาง 20 เมตร  เหมาะสมกับการฝึกกีฬาวอลเล่ย์บอล  บาสเกตบอล  ฟุตซอล  และระยะทาง  
40 เมตร  เหมาะส าหรับการฝึกกีฬาฟุตบอล  รักบี้  ฮอกกี้  เป็นต้น  นอกจากนี้ยังพบว่ามีผู้ให้ความ
สนใจในการศึกษาเกี่ยวกับความเร็วท่ีระยะทางต่าง ๆ เช่น  รัฏชานนท์  แสนทวีสุข  (2555)  
ได้ท าการศึกษาผลของการฝึกด้วยพลัยโอเมตริกท่ีมีต่อความเร็ว ในการวิ่งระยะทางตรง 15 เมตร   
ในกีฬาฟุตบอลชายของนักศึกษาชาย  สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรี  พบว่า  ค่าเฉล่ียของ
ผลการทดสอบความเร็วในการวิ่งระยะทางตรง 15 เมตร  ท้ังภายในกลุ่ม  และระหว่างกลุ่มทดลอง  
และกลุ่มควบคุม  ก่อนการฝึก  หลังฝึกสัปดาห์ท่ี 4 และ 8  ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05  แต่ถ้าพิจารณาท่ีค่าเฉล่ียภายในกลุ่มทดลอง  จะเห็นได้ว่า  ค่าเฉล่ียลดลงตามล าดับ   
จาก 2.75 เป็น 2.74 และ 2.67  วินาที  แสดงให้เห็นว่าการฝึกด้วยพลัยโอเมตริกด้วยพลัยโอเมตริกมี
ประสิทธิภาพในการเพิ่มความเร็วระยะทางตรง 15 เมตรในกีฬาฟุตบอลได้  อีกท้ัง  พีระพงษ์  
หนูพยันต์ (2556)  ได้ท าการศึกษาการน าเสนอรูปแบบการ ฝึกท่ีผสมผสานทักษะความเร็ว   
ความแข็งแรง  ความอดทน  เพื่อพัฒนาความสามารถในการวิ่ง 100 เมตร  ของนักวิ่งชายอายุ   
14-16 ปี  โดยมีการวัดองค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายด้านความเร็ว  ความแข็งแรงและ 
ความอดทน  ซึ่งสมรรถภาพทางกายด้านความเร็วได้ท าการทดสอบความสามารถในการวิ่งระยะทาง 
100 เมตร  ท่ีระยะทาง 10 เมตร  40 เมตร  และ 100 เมตร  เพื่อน าข้อมูลการทดสอบไปใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาและสร้างรูปแบบการฝึกผสมผสานทักษะความเร็ว  ความแข็งแรง   
และความอดทนของผู้เข้ารับการทดสอบ   
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ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษารายงานการพัฒนานวัตกรรม เรื่อง การพัฒนาเครื่องจับเวลาในการวิ่ง 
(Speed Timer) และโปรแกรมวิเคราะห์ความเร็วในการวิ่ง (Speed Analyzer)  ผู้รายงานมี
ข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 

1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
1.1 การน าเครื่องจับเวลาในการวิ่ง (Speed Timer) และโปรแกรมวิเคราะห์ความเร็ว

ในการวิ่ง (Speed Analyzer) ไปใช้  ควรมีการศึกษาคู่มือและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องให้
เข้าใจก่อนทุกครั้ง  เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดระหว่างการท ากิจกรรม 

1.2 นักเรียนท่ีเข้ารับการทดสอบ  ควรมีความพร้อมทางด้าน จิตใจและมีสุขภาพ
ร่างกายท่ีแข็งแรงสมบูรณ์ 

1.3 ควรมีการน าผลการทดสอบความเร็วเฉล่ียในการวิ่งท่ีได้จากโปรแกรมวิเคราะห์
ความเร็วในการวิ่ง (Speed Analyzer)  ไปเป็นแนวทางในการจัดท ารูปแบบและโปรแกรมการฝึกเพื่อ
พัฒนาสมรรถภาพทางกายด้านความเร็วให้เหมาะสมกับผู้เข้ารับการทดสอบแต่ละคนต่อไป 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในคร้ังต่อไป 
2.1 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการน าเครื่องจับเวลาในการวิ่ง (Speed Timer) และ

โปรแกรมวิเคราะห์ความเร็วในการวิ่ง (Speed Analyzer)  ไปขยายผลกับผู้เข้ารับการทดสอบท่ีมี
ความแตกต่างเกี่ยวกับช่วงอายุ  และเพศต่อไป 

2.2 ควรมีการพัฒนาและออกแบบเครื่องจับเวลาในการวิ่ง  (Speed Timer)  หรือ
เครื่องจับเวลาแบบอื่น ๆ ให้มีการออกแบบเซนเซอร์ไฟแสดงสถานะและอายุการใช้งานแบตเตอรี่   
หรือให้มีความสามารถในการถ่ายทอดไปยังแทบเล็ต  (Tablet)  และอุปกรณ์พกพา  และสามารถ
แสดงผลไปยังสมาร์ทวอช  (Smart Watch) ได้ 
 


