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ABSTRACT 

The physical fitness test is about assessing the strength of the body or its physical fitness. It allows 
us to examine the development of physical fitness. At present there is no mobile standard system of 
physical fitness test matches the requirements of Thai people. 

This research presents the idea to develop a system for a standard fitness test that can be used by the 
Department of Education of Thailand. This research utilizes the sensor capabilities of the mobile 
phone (Smart Phone) to develop a Physical Fitness Test System on Mobile Phone using 
Accelerometer Sensor and Audio Detection for Thai people. It aims at creating a channel for the 
collection of statistical data and allows the evaluation of test results based on the age and gender of 
the user. 

The results from the sample testing of the Physical Fitness Test System on Mobile Phone using 
Accelerometer Sensor  and  Audio Detection, conducted with the Department of Physical 
Education, Thailand found that the developed system allows the users to collect statistical 
information and evaluate the performance, in which customized to the Thai people’s physical 
characteristics. The average accuracy of the system was 94.18% which was found that the barrier of 
the Audio Detection accuracy, caused by noise from the surrounding environment. 
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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1  ทีม่าและความส าคัญของปัญหา 

กรมพลศึกษา (2556) ปัจจุบนัวิทยาศาสตร์การกีฬาได้พฒันาก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วมีการพฒันา
ความรู้ดว้ยการอบรม และพฒันาสารสนเทศมากมาย เพื่อท่ีจะใชส้ าหรับเก็บขอ้มูลและน าเสนอขอ้มูล
ในเชิงสถิติต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดยหน่ึงในองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาคือ การทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย (Physical Fitness Test) ท่ีสามารถจะท าการประเมินใหก้บัผูท้ดสอบความแขง็แรง
สมบรูณ์ของร่างกาย หรือสมรรถภาพทางกายในดา้นต่างๆ ในช่วงเวลานั้นๆ และสามารถเก็บสถิติ 
เพื่อตรวจสอบพฒันาการทางดา้นสมรรถภาพทางกายอยา่งต่อเน่ืองได ้ 

โดยการสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีกรมพลศึกษาพบวา่ปัญหาและอุปสรรคข์องผูท้ดสอบสมรรถภาพทางกาย
คือ 

1.1.1  ปัญหาและอุปสรรคข์องผูท้ดสอบสมรรถภาพทางกายคือ 

1) การก าหนดท่าทางในการทดสอบสมรรถภาพทางกายท่ีเหมาะสมกบัเพศ 

2) การเลือกใชเ้กณฑก์ารวดัมาตรฐานของการทดสอบตามท่าทาง/ เพศ/ อาย ุท่ีเหมาะสม
กบัผูท้ดสอบ 

3) วธีิการเก็บบนัทึกผลการทดสอบเพื่อประเมินผลและใชเ้ป็นสถิติสะสมเพื่อติดตาม
ความเปล่ียนแปลง 

ทั้งน้ีมีเทคโนโลยรูีปแบบหน่ึงท่ีมีความน่าสนใจเป็นอยา่งยิ่ง และสามารถน ามาเพื่อพฒันาวทิยาศาสตร์
การกีฬา คือ ระบบโทรศพัท์เคล่ือนท่ีแบบสมาร์ทโฟน (Smart Phone) ซ่ึงเป็นท่ีทราบกนัดีว่ามีผูใ้ช้
ระบบดงักล่าวเป็นจ านวนมาก และในระบบการทดสอบสมรรถภาพทางกายบนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีท่ีมี
อยูใ่นปัจจุบนั สามารถท่ีจะน ามาช่วยการประเมินผลของการทดสอบสมรรถภาพทางกายได ้แต่ยงัคง
พบวา่เกณฑก์ารประเมินท่ีใชใ้นระบบในปัจจุบนัยงัไม่เหมาะสมกบัผูใ้ชท่ี้เป็นคนไทย 
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1.1.2   ความตอ้งการในการพฒันาระบบ ดงัน้ี 

1) มีการประเมินผลตามเกณฑม์าตรฐานท่ีเหมาะสมกบัสรีระของคนไทย (เกณฑ์
มาตรฐานของกรมพลศึกษาประเทศไทย) 

2) เมนูการใชง้านของแอปพลิเคชัน่เป็นภาษาไทย  

3) มีการแนะน าวธีิการใชง้านใหเ้หมาะกบัท่าทางในการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ในแต่ละท่าทางและเพศของผูท้ดสอบ 

ซ่ึงในปัจจุบนัยงัไม่มีการพฒันาระบบการทดสอบสมรรถภาพทางกายท่ีใชเ้กณฑ์มาตรฐานจากกรม
พลศึกษาของประเทศไทยเพื่อให้เหมาะสมกบัรูปร่างของคนไทย จากขอ้มูลขา้งตน้ท่ีกล่าวมา ผูว้จิยัมี
แนวคิดท่ีจะน าความสามารถของโทรศพัท์เคล่ือนท่ีแบบสมาร์ทโฟนผสานเขา้กบัเกณฑ์มาตรฐาน
การทดสอบสมรรถภาพทางกายท่ีเหมาะสมกบัคนไทย  เพื่อสร้างระบบท่ีเป็นช่องทางในการเก็บ
ขอ้มูลเชิงสถิติของผูใ้ช้งานระบบ และประเมินผลการทดสอบตามช่วงอายุ และเพศของผูใ้ช้งาน
ระบบ 

ผูว้ิจยัได้ท าการคัดเลือกท่าทางการทดสอบสมรรถภาพทางกายเบ้ืองต้นจากคู่มือการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายเบ้ืองตน้ โดย ส านกัวทิยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเท่ียว
และกีฬา ในด้านการวดัสมรรถภาพกล้ามเน้ือเป็นเป็นท่าพื้นฐานท่ีเป็นท่ีนิยมของผู ้ทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย โดยมุ่งเน้นเพื่อวดัความแข็งแรงและความอดทนของกลา้มเน้ือทั้งล าตวั ตั้งแต่
แขน,หัวไหล่,อก,หน้าท้อง,ล าตัว ตลอดจนสะโพกต้นขาหน้าและต้นขาหลัง ด้วยท่าทดสอบ
สมรรถภาพทางกายดงัน้ี  ดนัพื้น 30 วินาที, ลุก-นั่ง 30 วินาที, ลุก-นัง่เกา้อ้ี 30 วินาที รวมทั้งการวดั
ความเหมาะสมของสัดส่วนร่างกาย ดว้ยการวดัดว้ยดชันีมวลกาย โดยแยกรายละเอียดองคป์ระกอบท่ี
ตอ้งการวดัดงัน้ี 
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ตารางท่ี 1.1 แสดงองคป์ระกอบท่ีตอ้งการวดัของท่าการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
ท่ำทดสอบ

สมรรถภำพทำงกำย 
องค์ประกอบทีต้่องกำรวดั 

1. ดนัพื้น ความแขง็แรงและความอดทนของกลา้มเน้ือแขนและหวัไหล่และอก 
2. ลุก-นัง่ ความแขง็แรงและความอดทนของกลา้มเน้ือหนา้ทอ้งและล าตวั 
3. ลุก-นัง่เกา้อ้ี ความแขง็แรงและความอดทนของกลา้มเน้ือสะโพกตน้ขาหนา้และตน้ขา

ดา้นหลงั 
4. ดชันีมวลกาย ความเหมาะสมของสัดส่วนร่างกาย (น ้าหนกัและส่วนสูง) 

โดยจะรวบรวมทุกฟังก์ชัน่ไวใ้นแอปพลิเคชัน่เดียวกนั เพื่อให้ผูท้ดสอบสมรรถภาพไดรั้บทราบขอ้มูล
ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและเห็นภาพองคร์วมไดเ้จนยิง่ข้ึน โดยมุ่งหวงัวา่จะเป็นประโยชน์ให้คนไทยไดห้นัมา
สนใจการทดสอบสมรรถภาพทางกายใหม้ากยิง่ข้ึน 

1.2  วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 

1.2.1 เพื่อพฒันาระบบช่วยทดสอบสมรรถภาพทางกายใหก้บัผูท่ี้สนใจในการออกก าลงักายให้
ไดใ้ชเ้ป็นเคร่ืองมือช่วยทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

1.2.2 เพื่อพฒันาระบบช่วยทดสอบสมรรถภาพทางกายใหเ้หมาะกบัสรีระของคนไทย 

1.2.3 เพื่อศึกษาการพฒันาซอฟตแ์วร์บนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีบนระบบปฏิบติัการไอโอเอส  

1.2.4   เพื่อศึกษาการใชง้านเซนเซอร์ในโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีท่ีเหมาะสมกบัการใชง้านการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย 

1.2.5 เพื่อศึกษาขั้นตอนการพฒันาซอฟตแ์วร์ ภายใตม้าตรฐาน ISO/IEC 29110 

1.3 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1.3.1 เพิ่มระบบช่วยทดสอบสมรรถภาพทางกายใหก้บัผูท่ี้สนใจในการออกก าลงักายใหไ้ดใ้ช้
เป็นเคร่ืองมือช่วยทดสอบสมรรถภาพทางกาย โดยใชเ้กณฑก์ารประเมินท่ีเหมาะสมกบั
คนไทย 

1.3.2 เพิ่มระบบช่วยทดสอบสมรรถภาพทางกายใหก้บัคนไทย โดยมีเมนูการใชง้านและ
ค าอธิบายเป็นภาษาไทย 
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1.3.3 เพิ่มความรู้ในการใชง้านเซนเซอร์ในโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีท่ีเหมาะสมกบัการใชง้านการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

1.4  ขอบเขตของระบบงำน 

ก าหนดขอบเขตของระบบงานดงัน้ี 

1.4.1 เลือกท่าทดสอบสมรรถภาพทางกายท่ีจะใชง้านในแอปพลิเคชัน่ 

1.4.2 เลือกใชเ้ซนเซอร์ใหเ้หมาะสมกบัการใชง้านในแต่ละท่าทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

1.4.3 ใหก้ารแนะน าวธีิการใชง้านใหเ้หมาะกบัท่าทางในการทดสอบสมรรถภาพทางกายในแต่
ละท่าทางและเพศ 

1.4.4 ประเมินผลตามเกณฑม์าตรฐานท่ีเหมาะสมกบัสรีระของคนไทย (เกณฑม์าตรฐาน
ส าหรับของกรมพลศึกษาประเทศไทย) 

1.4.5 สร้างเมนูการใชง้านของแอปพลิเคชัน่เป็นภาษาไทย 
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บทที ่2 

เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

การศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการพฒันาระบบการทดสอบสมรรถภาพทางกายบน
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีโดยใชต้วัรับรู้ความเร่ง และการตรวจหาเสียง ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 

2.1 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

2.2 แอปพลิเคชัน่ในปัจจุบนัท่ีใกลเ้คียงงานวจิยั 

2.3 โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีแบบสมาร์ทโฟน 

2.4 ระเบียบวธีิการพฒันาซอฟตแ์วร์  

2.5 มาตรฐานท่ีจะน าไปใชใ้นการประกนัคุณภาพการพฒันาซอฟตแ์วร์ 

โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

2.1   การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

2.1.1  จากการศึกษาเร่ือง การทดสอบสมรรถภาพทางกาย จากคู่มือทดสอบสมรรถภาพทางกาย
เบ้ืองตน้พบวา่ กรมพลศึกษา (2556) “การทดสอบสมรรถภาพทางกาย (Physical Fitness 
Test) หมายถึง  การวดัประเมินผลความแข็งแรงสมบรูณ์ของร่างกาย หรือสมรรถภาพ
ทางกายในดา้นต่างๆ เช่น ความแขง็แรงของกลา้มเน้ือ (Muscular Strength), ความอดทน
ของกล้ามเน้ือ (Muscular Endurance), ความเร็ว (Speed), ความคล่องแคล่วว่องไว 
(Agility), ความอ่อนตวั (Flexibility), ความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตและระบบ
หายใจ (Cardiorespiratory Endurance) เป็นตน้ 

2.1.2  องคป์ระกอบพื้นฐานของสมรรถภาพทางกายท่ีเก่ียวขอ้งสุขภาพ 

กรมพลศึกษา (2556) องค์ประกอบพื้นฐานของสมรรถภาพทางกายท่ีเก่ียวขอ้งสุขภาพ 
ประกอบดว้ย 
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1) ความอดทนของระบบหวัใจและหลอดเลือด บอกถึงความเส่ียงต่อการเกิดโรคทาง
ระบบหวัใจและหลอดเลือด เช่น ความดนัโลหิต เส้นเลือดตีบ โรคหวัใจ เป็นตน้ 

2) ความแข็งแรงของกลา้มเน้ือ บอกถึงความสามารถในการท างานท่ีตอ้งการออกแรง
มากได ้

3) ความอ่อนตวั บอกถึงความสามารถในการยืดเหยียดกลา้มเน้ือและขอ้ต่อเต็มช่วง
การเคล่ือนไหวช่วยลดความเส่ียงต่อการบาดเจบ็ของกลา้มเน้ือและขอ้ต่อ 

4) ดชันีมวลกาย บอกถึงความสมดุลของน ้ าหนกัและส่วนสูง และมีความสัมพนัธ์กบั
ปัจจยัเส่ียงต่อการเกิดโรคเบาหวานไขมนัในเลือดสูง ความดนัโลหิตสูง โรคหลอด
เลือดสมองอุดตนัและแตก และโรคหวัใจ 

2.1.3 ประโยชน์การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

กรมพลศึกษา (2556) ประโยชน์การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ประกอบดว้ย 

1) ผลท่ีได้จากการทดสอบสามารถใช้เป็นแนวการก าหนดรูปแบบและวิธีการออก
ก าลงักายท่ีเหมาะสมกบัสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล 

2) ผลท่ีไดจ้าการทดสอบทั้งก่อนและหลงัการออกก าลงักายสามารถน ามาเปรียบเทียบ
เพื่อประเมินความกา้วหนา้ดา้นสมรรถภาพทางกายได ้

3) ผลท่ีไดจ้ากการทดสอบสมรรถภาพทางกายสามารถน าไปวินิจฉยัเบ้ืองตน้ถึงความ
บกพร่องทางร่างกายท่ีมีแนวโนม้จะเกิดปัญหาสุขภาพ 

4) ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายสามารถใช้เป็นแนวทางในการคดัเลือกนกักีฬา
ของผูฝึ้กสอนได ้ 

2.1.4  ท่าทางท่ีใชใ้นการทดสอบสมรรถภาพทางกาย  

โดยเกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศึกษาของประเทศไทยได้มีการก าหนดท่าทางเพื่อ
ทดสอบสมรรถภาพทางกายจ านวนมากเพื่อใช้ทดสอบสมรรถภาพทางกายไดห้ลายๆ
ด้าน  เช่น การวดัสัญญาณชีพ, การวดัสัดส่วนร่างกาย, การวดัสมรรถภาพหรือความ
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อดทนของระบบหายใจและไหลเวียนโลหิต , การวดัความจุปอด, การวดัสมรรถภาพ
กลา้มเน้ือ, การวดัความอ่อนตวั เป็นตน้  

ซ่ึงผู ้วิจ ัยได้ท าการคัดเลือกท่าทางการทดสอบสมรรถภาพทางกายในด้านการวดั
สมรรถภาพกลา้มเน้ือเป็นเป็นท่าพื้นฐานท่ีเป็นท่ีนิยมของผูท้ดสอบสมรรถภาพทางกาย 
โดยมุ่งเน้นเพื่อวดัความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเน้ือทั้งล าตวัตั้ งแต่ แขน,
หวัไหล่, อก, หนา้ทอ้ง, ล าตวั ตลอดจนสะโพกตน้ขาหนา้และตน้ขาหลงั ดว้ยท่าทดสอบ
สมรรถภาพทางกายดังน้ี ดันพื้น 30 วินาที, ลุก-นั่ง 30 วินาที , ลุก-นั่งเก้าอ้ี 30 วินาที 
รวมทั้งการวดัความเหมาะสมของสัดส่วนร่างกาย ดว้ยการวดัดว้ยดชันีมวลกาย โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

1) ดนัพื้น 30 วนิาที  

 กรมพลศึกษา (2556) ดนัพื้น 30 วนิาที มีรายละเอียดดงัน้ี 

1.1) วตัถุประสงค์ เพื่อทดสอบความแข็งแรงของกลุ่มกล้ามเน้ือแขนหัวไหล่ 
และอก 

1.2) วธีิการทดสอบ 

1.2.1) ผูช้าย : นอนคว  ่าหน้า ขาทั้ งสองข้างเหยียดตรง โดยใช้มือยนัพื้น
ความกวา้งเท่ากบัช่วงไหล่แขนทั้งสองเหยียดตรง ปลายเทา้ทั้งสอง
ยนัพื้น ปลายน้ิวมือช้ีไปดา้นหนา้ 

1.2.2) ผูห้ญิง : นอนคว  ่าหน้า เข่าแตะพื้น โดยใช้มือยนัพื้น ความกวา้ง
เท่ากบัช่วงไหล แขนทั้งสองขา้งเหยียดตรง ปลายเทา้ทั้งสองยนัพื้น
ปลายน้ิวมือช้ีไปดา้นหนา้  

1.2.3) ผูเ้ข้ารับการทดสอบงอแขนให้ล าตัวช่วงหน้าอกอยู่ห่างจากพื้น
เล็กนอ้ย แลว้ดนัพื้นข้ึนอย่างรวดเร็วจนแขนทั้งสองตึง โดยผูเ้ขา้รับ
การทดสอบจะตอ้งปฏิบติัอยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว ใหไ้ดจ้  านวนคร้ัง
มากท่ีสุดภายในเวลา 30 วนิาที 

1.2.4) เกณฑม์าตรฐานของการทดสอบ ดนัพื้น 30 วนิาที (คร้ัง) 
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ตารางท่ี 2.1 แสดงเกณฑม์าตรฐานของการทดสอบ ดนัพื้น 30 วนิาที (คร้ัง) ของผูช้าย 
อายุ (ปี) 10-12 13-15 16-19 20-29 30-39 40-49 50-59 
ดีมาก ≥ 23 ≥ 24 ≥ 26 ≥ 35 ≥ 30 ≥ 25 ≥ 20 
ดี 19-22 21-23 23-25 31-34 26-29 21-24 16-19 

พอใช ้ 11-18 12-20 15-22 27-30 22-25 17-20 12-15 
ค่อนขา้งต ่า 7-10 9-11 12-14 23-26 18-21 13-16 8-11 

ต ่า ≤ 6 ≤ 8 ≤ 11 ≤ 22 ≤ 19 ≤ 12 ≤ 7 
ท่ีมา :กรมพลศึกษา (2556) เกณฑม์าตรฐาน : กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

ตารางท่ี 2.2 แสดงเกณฑม์าตรฐานของการทดสอบ ดนัพื้น 30 วนิาที (คร้ัง) ของผูห้ญิง 
อายุ (ปี) 10-12 13-15 16-19 20-29 30-39 40-49 50-59 
ดีมาก ≥ 23 ≥ 22 ≥ 25 ≥ 25 ≥ 20 ≥ 18 ≥ 15 
ดี 19-22 18-21 19-24 21-24 16-19 14-17 12-14 

พอใช ้ 11-18 11-17 11-18 17-20 12-15 10-13 8-11 
ค่อนขา้งต ่า 7-10 7-10 8-10 13-16 8-11 6-9 4-7 

ต ่า ≤ 6 ≤ 8 ≤ 7 ≤ 12 ≤ 7 ≤ 5 ≤ 3 
ท่ีมา :กรมพลศึกษา (2556) เกณฑม์าตรฐาน : กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

2) ลุก-นัง่ 30 วนิาที 

 กรมพลศึกษา (2556) ลุก-นัง่ 30 วนิาที มีรายละเอียดดงัน้ี 

2.1) วตัถุประสงค ์เพื่อทดสอบความแขง็แรงของกลา้มเน้ือหนา้ทอ้งและล าตวั 

2.2) วธีิการทดสอบ 

2.2.1) ผูเ้ขา้รับการดสอบนอนหงายบนเบาะพร้อมกบังอเข่าตั้งเป็นมุมฉาก 
ให้แขนไขวก้ันด้านหน้าของหน้าอก ปลายมือทั้ งสองข้างจับท่ี
หัวไหล่ ผูช่้วยทดสอบจบัท่ีหัวไหล่ ผูช่้วยทดสอบจบัขอ้เทา้ของผู ้
เขา้รับการทดสอบใหแ้น่นและมัน่คงโดยจะไม่ใหเ้คล่ือนไหวได ้

2.2.2) เร่ิมการทดสอบโดยให้ผูเ้ขา้รับการทดสอบยกตวัสูงข้ึนสู่ท่านั่งให้
ศีรษะถึงบริเวณหัวเข่า แล้วกลบัสู่ท่าเร่ิมตน้จึงจะเป็นการปฏิบติัท่ี
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ถูกตอ้งผูเ้ขา้รับการทดสอบจะตอ้งปฏิบติัอย่างถูกตอ้งและรวดเร็ว 
ใหไ้ดจ้  านวนคร้ังมากท่ีสุด ภายในเวลา 30 วนิาที 

2.2.3) เกณฑม์าตรฐานของการทดสอบ ลุก-นัง่ 30 วนิาที (คร้ัง) 

ตารางท่ี 2.3 แสดงเกณฑม์าตรฐานของการทดสอบ ลุก-นัง่ 30 วนิาที (คร้ัง) ของผูช้าย 
อายุ (ปี) 10-12 13-15 16-19 20-29 30-39 40-49 50-59 
ดีมาก ≥ 20 ≥ 21 ≥ 22 ≥ 20 ≥ 17 ≥ 16 ≥ 13 
ดี 18-19 19-20 19-21 17-19 14-16 12-15 10-12 

พอใช ้ 12-17 14-18 14-18 11-16 8-13 6-11 5-9 
ค่อนขา้งต ่า 10-11 11-13 11-13 7-10 5-7 4-5 2-4 

ต ่า ≤ 9 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 6 ≤ 4 ≤ 3 ≤ 1 
ท่ีมา :กรมพลศึกษา (2556) เกณฑม์าตรฐาน : กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

ตารางท่ี 2.4 แสดงเกณฑม์าตรฐานของการทดสอบ ลุก-นัง่ 30 วนิาที (คร้ัง) ของผูห้ญิง 
อายุ (ปี) 10-12 13-15 16-19 20-29 30-39 40-49 50-59 
ดีมาก ≥ 24 ≥ 26 ≥ 27 ≥ 27 ≥ 24 ≥ 22 ≥ 19 
ดี 21-23 24-25 25-26 23-26 20-23 19-21 16-18 

พอใช ้ 16-20 19-23 20-24 18-22 15-19 13-18 10-15 
ค่อนขา้งต ่า 13-15 17-18 18-19 14-17 11-14 9-12 6-9 

ต ่า ≤ 12 ≤ 16 ≤ 17 ≤ 13 ≤ 10 ≤ 8 ≤ 5 
ท่ีมา :กรมพลศึกษา (2556) เกณฑม์าตรฐาน : กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

3) ลุก-นัง่เกา้อ้ี 30 วนิาที  

กรมพลศึกษา (2556) ลุก-นัง่เกา้อ้ี 30 วนิาที  มีรายละเอียดดงัน้ี 

3.1) วตัถุประสงค์ เพื่อการทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเน้ือสะโพกตน้ขา
ดา้นหนา้และตน้ขาดา้นหลงั 

3.2) วธีิการทดสอบ 

3.2.1) วางเกา้อ้ีชิดผนงัเพื่อป้องกนัการเล่ือน แลว้นัง่ตรงกลางเกา้อ้ี หลงั
ตรง มือกอดอก เทา้ทั้งสองขา้งวางห่างกนัประมาณหวัไหล่ 
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3.2.2) เร่ิมการทดสอบ โดยลุกข้ึนยนืตรง แลว้นัง่ลงทนัที พยายามท าอยา่งย
ต่อเน่ืองและท าใหไ้ดจ้  านวนคร้ังมากท่ีสุดภายในเวลา 30 วนิาที 

3.2.3) การนบัจ านวนคร้ังใหน้บัช่วงท่ีลุกข้ึนยนืตรง 

3.2.4) เกณฑม์าตรฐานของการทดสอบ ลุก-นัง่เกา้อ้ี 30 วนิาที (คร้ัง) 

ตารางท่ี 2.5 แสดงเกณฑม์าตรฐานของการทดสอบ ลุก-นัง่เกา้อ้ี 30 วนิาที (คร้ัง) 
เพศ ผู้ชาย ผู้หญิง 

อายุ (ปี) 60-69 70-79 80-89 60-69 70-79 80-89 
ดีมาก ≥ 25 ≥ 22 ≥ 20 ≥ 22 ≥ 20 ≥ 17 
ดี 23-24 20-21 18-19 20-21 18-19 15-16 

พอใช ้ 18-22 15-19 13-17 15-19 13-17 10-14 
ค่อนขา้งต ่า 16-17 13-14 11-12 13-14 11-12 8-9 

ต ่า ≤ 15 ≤ 12 ≤ 10 ≤ 12 ≤ 10 ≤ 7 
ท่ีมา :กรมพลศึกษา (2556) เกณฑม์าตรฐาน : กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

4) ดชันีมวลกาย (Body Mass Index : BMI) 

กรมพลศึกษา (2556) ดชันีมวลกาย มีรายละเอียดดงัน้ี 

4.1) วตัถุประสงค ์เพื่อวดัความเหมาะสมของสัดส่วนร่างกาย (น ้าหนกัและ
ส่วนสูง) 

4.2) วธีิการทดสอบ 

4.2.1) ค านวณค่าดชันีมวลกาย โดยใชสู้ตร 

ดชันีมวลกาย =
น า้หนกั(กิโลกรัม)

ความสงู2(เมตร)
 

    ตวัอยา่ง นาย A น ้าหนกัตวั 62 กิโลกรัม และสูง 173 เซนติเมตร 

ดชันีมวลกาย =
62(กิโลกรัม)

1.732(เมตร)
 

= 20.72 กก./ม.2 
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ตารางท่ี 2.6 แสดงค่าดชันีมวลกาย 
ดัชนีมวลกาย การประเมินผล  
≤ 18.4 น ้าหนกันอ้ย(ผอม) 
18.5-22.9 น ้าหนกัปกติ(เหมาะสม) 
23.0-24.9 อว้นระดบั1 (น ้าหนกัเกิน) 
25.0-29.9 อว้นระดบั2 (อว้น) 
≥ 30  อว้นระดบั3 (อว้นมาก) 

ท่ีมา :กรมพลศึกษา (2556) เกณฑม์าตรฐาน : กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข 

โดยเหตุผลท่ีเลือกใช้เกณฑ์มาตรฐานดชันีมวลกาย ของกรมอนามยั กระทรวง
สาธารณสุขของประเทศไทย  (เกณฑ์เดียวกันกับกรมพลศึกษา กระทรวงการ
ท่องเท่ียวและกีฬาได้เลือกใช้) ประกอบในการวิจัยในคร้ังน้ีเพราะมีการวิจัย
กล่าวถึงค่า BMI ประเทศไทยและต่างประเทศ ผศ.ดร.วงสวาท โกศลัวฒัน์ (2547) 
“จากการศึกษาเพื่อดูความสัมพนัธ์ระหวา่งค่า BMI กบัอตัราเส่ียงของการตายดว้ย
โรคต่างๆผลท่ีไดอ้อกมาเป็นรูปตวั J นั่นคือคนท่ีมี BMI ต ่าจะเส่ียงจากการตาย
ดว้ยโรคติดเช้ือเน่ืองจากมีภูมิตา้นทานต ่า ขณะท่ีคนท่ีมี BMI สูงก็เส่ียงจากการ
ตายด้วยโรคความดันเลือดสูง โรคหัวใจและหลอดเลือดโรคเบาหวาน เป็นต้น 
และผลสรุปจากการศึกษาพบวา่ คนท่ีมีความเส่ียงจากการเป็นโรคต่างๆ นอ้ยท่ีสุด
มีค่า BMI อยู่ท่ีระหว่าง 20-24.9 อย่างไรก็ตามค่า BMI 20-24.9 พฒันาข้ึนมาจาก
การวิจัยทางด้านองค์ประกอบร่างกายของชาวตะวันตกซ่ึงมีลักษณะและ
โครงสร้างร่างกายแตกต่างชาวเอเชีย จึงมีการศึกษาในคนเอเชียโดยองค์การ
อนามยัโลก โดยรวบรวมขอ้มูลของคนเอเชียทั้งหมดรวมทั้งของไทยดว้ย เพื่อดู
ความสัมพนัธ์ระหวา่งค่า BMI กบัปริมาณของไขมนัในร่างกาย ผลการวิจยัพบวา่ 
คนผิวขาว และคนเอเชียท่ีมีค่า BMI เท่ากนัปริมาณไขมนัท่ีสะสมในร่างกายต่าง 
กันหมายความว่า คนเอเชียแม้มี BMI ต ่ าๆ ก็ดูว่าอ้วนแล้ว ต่อมามีการศึกษา
ทางดา้นสภาวะการขาดพลงังาน ซ่ึงมีผลต่อสมรรถภาพการท างานไดค้น้พบวา่ ค่า 
BMI น่าจะลงต ่าได้ถึง 18.5 จากผลการศึกษาดังกล่าว องค์การอนามัยโลกจึง
ประกาศค่า BMI ท่ีเหมาะสมเป็น 5 ช่วงคือ 18-23, 23-24.9, 25-29.5, มากกวา่ 30 
และมากกวา่ 40” 
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ตารางท่ี 2.7 แสดงการเปรียบเทียบค่าดชันีมวลกายระหวา่งองคก์ารอนามยัโลก  
และกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข  

ดัชนีมวลกาย 
(องค์การอนามัยโลก) 

ดัชนีมวลกาย 
(กระทรวงสาธารณสุข) 

การประเมินผล 

นอ้ยกวา่ 18.5 นอ้ยกวา่ 18.5 น ้าหนกันอ้ย (ผอม) 
18.5-24.9 18.5-22.9 น ้าหนกัปกติ (เหมาะสม) 
25.0-29.9 23.0-24.9 อว้นระดบั 1 (น ้าหนกัเกิน) 
30.0-34.9 25.0-29.9 อว้นระดบั 2 (อว้น) 
35-39.9 ≥ 30 อว้นระดบั 3 (อว้นมาก) 
≥ 40  อว้นระดบั 4 (อว้นมากความเส่ียงสูง) 

ท่ีมา : Modified from Expert Panel. and obesity in adults. Arch Intern Med, 1998; 158:1855-
Executive summary of the clinical guidelines on the identification, evaluation, and treatment of 
overweight 1867. อา้งใน ACSM’s Guidelinesfor Exercise Testing and Prescription. 6th ed. 
Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2000 และ กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข 

และในท านองเดียวกันกับเกณฑ์มาตรฐานในการทดสอบแต่ละท่านั้ นมา
มาตรฐานจากยุโรป และมาตรฐานของกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเท่ียวและ
กีฬา ก็มีความค่าต่างกนัเช่นกนั   
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ตารางท่ี 2.8 แสดงการเปรียบเทียบเกณฑม์าตรฐานของการทดสอบ ดนัพื้น 30 วนิาที (คร้ัง) ของผูช้าย 
ระหวา่ง CSTF และ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  

อาย ุ(ปี) 16-19 20-29 30-39 40-49 50-59 
เกณฑ ์ กรม

พล
ศึกษา 

CSTF กรม
พล
ศึกษา 

CSTF กรม
พล
ศึกษา 

CSTF กรม
พล
ศึกษา 

CSTF กรม
พล
ศึกษา 

CSTF 

ดีมาก ≥ 26 ≥ 39 ≥ 35 ≥ 36 ≥ 30 ≥ 30 ≥ 25 ≥ 22 ≥ 20 ≥ 21 
ดี 23-25 29-38 31-34 29-35 26-29 22-29 21-24 17-21 16-19 13-20 

พอใช ้ 15-22 23-28 27-30 22-28 22-25 17-21 17-20 13-16 12-15 10-12 
ค่อนขา้งต ่า 12-14 18-22 23-26 17-21 18-21 12-16 13-16 10-12 8-11 7-9 

ต ่า ≤ 11 ≤ 17 ≤ 22 ≤ 16 ≤ 19 ≤ 11 ≤ 12 ≤ 9 ≤ 7 ≤ 6 
ท่ีมา : CSTF Operations Manual. (3 ed.) Ottawa, Fitness and Amateur Sport, 1986. The Canadian 
Standardized Test of Fitness was developed by, and is reproduced with the permission of, Fitness 
Canada, Government of Canada. และ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

จากตารางท่ี  2.8 จะเป็นได้ว่าเกณฑ์มาตรฐานจาก The Canadian Standardized 
Test of Fitness was developed (CSTF) และ  ก รมพล ศึกษ า กระท รวงก าร
ท่องเท่ียวและกีฬา จะเป็นไดว้า่ทั้ง 2 เกณฑมี์ความต่างกนัตวัอยา่งเช่น ช่วงอายุ16-
19 เกณฑ์ดีมากของ CSTF มีผลการทดสอบจ านวนคร้ังตั้งแต่ 39 คร้ังเป็นตน้ไป 
ส่วนกรมพลศึกษามีจ านวนคร้ังตั้งแต่ 26 คร้ังเป็นตน้ไป ซ่ึงหากใช้เกณฑ์ CSTF 
หากเทียบจ านวน 26 คร้ังเทียบกบัเกณฑ์แค่พอใช้ จึงเป็นความแตกต่างของทั้ง
สองมาตรฐาน การวจิยัน้ีเลือกท่ีจะใชเ้กณฑ์มาตรฐานจากกรมพลศึกษา กระทรวง
การท่องเท่ียวและกีฬา และ กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้เหมาะสม
กบัลกัษณะ และโครงสร้างร่างกายของคนไทย 
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2.2 แอปพลเิคช่ันในปัจจุบันทีใ่กล้เคียงงานวจัิย 

แอปพลิเคชัน่ท่ีมีในปัจจุบนัมกัจะแยกเป็น 1 ท่าทางทดสอบต่อ 1 แอปพลิเคชัน่ ดงัน้ี 

2.2.1 ดนัพื้น 

1) การศึกษาไดส้รุปความสามารถแอปพลิเคชัน่ท่าดนัพื้น ช่ือแอปพลิเคชัน่ : 100  
Pushups จากผูพ้ฒันาช่ือ Just Do Inc.  

ตารางท่ี 2.9 แสดงรายละเอียดแอปพลิเคชัน่ 100 Pushups  
ช่ือแอปพลิเคชัน่ : 100 Pushups 

สัญลกัษณ์ :   ช่ือผูพ้ฒันา : Just Do Inc. เซนเซอร์: Touch screen 
การใชง้าน  : ใชก้ารนบัเวลาถอยหลงั แลว้ให้
ผูใ้ชก้ดจ านวนเพื่อ บนัทึกเก็บสถิติไว ้  
 

เมนูภาษา : เช็ก (Czech),เดนมาร์ก (Danish),  
ตุรกี (Turkish),ฟินแลนด์ (Finnish),ดตัช์ 
(Dutch),นอร์เวย ์(Norwegian),องักฤษ (English) 

ขอ้เด่น : 
 สามารถตั้งค่าก าหนดเวลา 
 สามารถปรับระดบัการออกก าลงักาย 
 เก็บรายละเอียดสถิติการออกก าลงักาย 

ขอ้ดอ้ย :   
 เป็นการบนัทึกผลเฉพาะท่าดนัพื้น เท่านั้น 
 ค่าประเมินไม่เหมาะกบัสภาพร่างกายของ

คนไทย  
 ไม่มีการ ค านวณท่ีเหมาะสมกบัเพศและอาย ุ 
 ยงัไม่มีเมนูภาษาไทย 

    
ท่ีมา: [Google,2557] Google. “100 Pushups” เวบ็ไซด์ 
 https://play.google.com/store/apps/details?id=alexcrusher.just6weeks.pushups 4 มกราคม 2557  
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2) การศึกษาไดส้รุปความสามารถแอปพลิเคชัน่ท่าดนัพื้น ช่ือแอปพลิเคชัน่ : Push 
Ups pro จากผูพ้ฒันาช่ือ NorthPark  

ตารางท่ี 2.10 แสดงรายละเอียดแอปพลิเคชัน่ Push Ups pro  
ช่ือแอปพลิเคชัน่ : Push Ups pro 

สัญลกัษณ์ :   ช่ือผูพ้ฒันา : NorthPark เซนเซอร์: Touch screen 
การใชง้าน : ใชก้ารนบัเวลาถอยหลงั หรือ การ
สัมผสัหนา้จอ และการป้อน เพื่อระบุจ านวน แลว้
บนัทึกเก็บสถิติไว ้  

เมนูภาษา : องักฤษ (English)  

ขอ้เด่น :  
 สามารถค านวณแคลอร่ี 
 เก็บรายละเอียดสถิติการออกก าลงักาย  
 มีการค านวณท่ีเหมาะสมกบัเพศ และ อาย ุ 

ขอ้ดอ้ย :   
 เป็นการบนัทึกผลเฉพาะท่าดนัพื้นเท่านั้น 
 ค่าประเมินไม่เหมาะกบัสภาพร่างกายของ

คนไทย  
 ยงัไม่มีเมนูภาษาไทย  

    
ท่ีมา: [Google,2557] Google. “Push Ups pro” เวบ็ไซด์
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.northpark.pushups 4 มกราคม 2557 
  



 

16 

3) การศึกษาไดส้รุปความสามารถแอปพลิเคชัน่ท่าดนัพื้น ช่ือแอปพลิเคชัน่ 
Runtastic Push-Ups จากผูพ้ฒันาช่ือ Runtastic  

ตารางท่ี 2.11 แสดงรายละเอียดแอปพลิเคชัน่ Runtastic Push-Ups 
ช่ือแอปพลิเคชัน่ : Runtastic Push-Ups 

สัญลกัษณ์ :   ช่ือผูพ้ฒันา : Runtastic เซนเซอร์ : Touch screen 
การใชง้าน  : ใชก้ารนบัเวลาถอยหลงั หรือ การ
สัมผสัหนา้จอ เพื่อระบุจ านวน แลว้บนัทึกเก็บ
สถิติไว ้    

เมนูภาษา : องักฤษ (English)  

ขอ้เด่น  
 เก็บรายละเอียดสถิติการออกก าลงักาย  

 

ขอ้ดอ้ย   
 เป็นการบนัทึกผลเฉพาะดนัพื้นเท่านั้น 
 ค่าประเมินไม่เหมาะกบัสภาพร่างกายของ

คนไทย  
 ยงัไม่มีเมนูภาษาไทย  

    
ท่ีมา: [ Google,2557]  Google. “Runtastic Push-Ups” เวบ็ไซด ์
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.runtastic.android.pushup.lite 4 มกราคม 2557 
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2.2.2 ลุก-นัง่ 

1) การศึกษาไดส้รุปความสามารถแอปพลิเคชัน่ท่าลุก-นัง่ ช่ือแอปพลิเคชัน่ 200 
Situps จากผูพ้ฒันาช่ือ Just Do Inc.  

ตารางท่ี 2.12 แสดงรายละเอียดแอปพลิเคชัน่ 200 Situps 
ช่ือแอปพลิเคชัน่ : 200 Situps 

สัญลกัษณ์ :   ช่ือผูพ้ฒันา : Just Do Inc. เซนเซอร์ : Touch screen 
การใชง้าน : ใชก้ารนบัเวลาถอยหลงั แลว้ใหผู้ใ้ช้
กดจ านวนเพื่อ บนัทึกเก็บสถิติไว ้  

เมนูภาษา: เช็ก (Czech), เดนมาร์ก (Danish), 
ตุรกี (Turkish), ฟินแลนด์ (Finnish), ดตัช์ 
(Dutch),  
นอร์เวย ์(Norwegian), องักฤษ (English) 

ขอ้เด่น  : 
 สามารถค านวณแคลอร่ี 
 เก็บรายละเอียดสถิติการออกก าลงักาย  

 

ขอ้ดอ้ย :  
 เป็นการบนัทึกผลเฉพาะท่าลุก-นัง่ เท่านั้น 
 ค่าประเมินไม่เหมาะกบัสภาพร่างกายของ

คนไทย  
 ไม่มีการค านวณท่ีเหมาะสมกบัเพศและอาย ุ 
 ยงัไม่มีเมนูภาษาไทย  

    
ท่ีมา: [ Google,2557]  Google. “200 Situps” เวบ็ไซด ์
https://play.google.com/store/apps/details?id=alexcrusher.just6weeks. 4 มกราคม 2557 
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2) การศึกษาไดส้รุปความสามารถแอปพลิเคชัน่ท่าลุก-นัง่ ช่ือแอปพลิเคชัน่ Sit Ups 
pro จากผูพ้ฒันาช่ือ NorthPark  

ตารางท่ี 2.13 แสดงรายละเอียดแอปพลิเคชัน่ Sit Ups pro 
ช่ือแอปพลิเคชัน่ : Sit Ups pro 

สัญลกัษณ์ :   ช่ือผูพ้ฒันา : NorthPark เซนเซอร์ : Gravity Sensor 
การใชง้าน : ใชก้ารนบัเวลาถอยหลงั หรือ การ
เคล่ือนไหว และการป้อน เพื่อระบุจ านวน แลว้
บนัทึกเก็บสถิติไว ้  

เมนูภาษา: องักฤษ (English) 

ขอ้เด่น  
 สามารถค านวณแคลอร่ี 
 เก็บรายละเอียดสถิติการออกก าลงักาย  
 มีการค านวณท่ีเหมาะสมกบัเพศ และ อาย ุ 

ขอ้ดอ้ย   
 เป็นการบนัทึกผลเฉพาะท่าลุกนัง่เท่านั้น 
 ค่าประเมินไม่เหมาะกบัสภาพร่างกายของ

คนไทย  
 ยงัไม่มีเมนูภาษาไทย  

    
ท่ีมา: [ Google,2557]  Google. “Sit Ups pro”เวบ็ไซด ์
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.northpark.situps 4 มกราคม 2557 
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3) การศึกษาไดส้รุปความสามารถแอปพลิเคชัน่ท่าลุก-นัง่ ช่ือแอปพลิเคชัน่ 
Runtastic Sit-Ups จากผูพ้ฒันาช่ือ Runtastic  

ตารางท่ี 2.14 แสดงรายละเอียดแอปพลิเคชัน่ Runtastic Sit-Ups 
ช่ือแอปพลิเคชัน่ : Runtastic Sit-Ups 

สัญลกัษณ์ :   ช่ือผูพ้ฒันา : Runtastic เซนเซอร์ : Touch screen 
การใชง้าน : ใชก้ารนบัเวลาถอยหลงั หรือ การ
เคล่ือนไหว เพื่อระบุจ านวน แลว้บนัทึกเก็บสถิติ
ไว ้  

เมนูภาษา: องักฤษ (English) 

ขอ้เด่น : 
 เก็บรายละเอียดสถิติการออกก าลงักาย  
 ใหก้ารเคล่ือนไหวของโทรศพัท ์ในการะบุ

จ านวนนบั 

ขอ้ดอ้ย : 
 เป็นการบนัทึกผลเฉพาะท่าลุกนัง่เท่านั้น 
 ค่าประเมินไม่เหมาะกบัสภาพร่างกายของ

คนไทย  
 ยงัไม่มีเมนูภาษาไทย  

    
ท่ีมา: [ Google,2557]  Google. “Runtastic Sit-Ups”. เวบ็ไซด ์
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.runtastic.android.situp.lite 4 มกราคม 2557 
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2.2.3  ลุก-นัง่เกา้อ้ี 

1) การศึกษาไดส้รุปความสามารถแอปพลิเคชัน่ท่าลุก-นัง่เกา้อ้ี ช่ือแอปพลิเคชัน่ 
Squats pro จากผูพ้ฒันาช่ือ NorthPark  

ตารางท่ี 2.15 แสดงรายละเอียดแอปพลิเคชัน่ Squats pro 
ช่ือแอปพลิเคชัน่ : Squats pro 

สัญลกัษณ์ :   ช่ือผูพ้ฒันา : NorthPark เซนเซอร์ : Gravity Sensor 
การใชง้าน : ใชก้ารนบัเวลาถอยหลงั หรือ การ
เคล่ือนไหว และการป้อน เพื่อระบุจ านวน แลว้
บนัทึกเก็บสถิติไว ้  

เมนูภาษา: องักฤษ (English) 

ขอ้เด่น : 
 สามารถค านวณแคลอร่ี 
 เก็บรายละเอียดสถิติการออกก าลงักาย  
 มีการค านวณท่ีเหมาะสมกบัเพศ และ อาย ุ 

ขอ้ดอ้ย :  
 เป็นการบนัทึกผลเฉพาะท่าลุกนัง่เกา้อ้ีเท่านั้น 
 ค่าประเมินไม่เหมาะกบัสภาพร่างกายของคน

ไทย  
 ยงัไม่มีเมนูภาษาไทย  

    
ท่ีมา: [ Google,2557]  Google. “Squats pro”เวบ็ไซด์ 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.northpark.squats 4 มกราคม 2557 
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2) การศึกษาไดส้รุปความสามารถแอปพลิเคชัน่ท่าลุก-นัง่เกา้อ้ี ช่ือแอปพลิเคชัน่ 
Runtastic Squats จากผูพ้ฒันาช่ือ Runtastic  

ตารางท่ี 2.16 แสดงรายละเอียดแอปพลิเคชัน่ Runtastic Squats 
ช่ือแอปพลิเคชัน่ : Runtastic Squats 

สัญลกัษณ์ :   ช่ือผูพ้ฒันา : : Runtastic เซนเซอร์ :  Touch screen 
การใชง้าน : ใชก้ารนบัเวลาถอยหลงั หรือ การ
เคล่ือนไหว เพื่อระบุจ านวน แลว้บนัทึกเก็บสถิติ
ไว ้  

เมนูภาษา : องักฤษ (English) 

ขอ้เด่น  
 เก็บรายละเอียดสถิติการออกก าลงักาย  

  

ขอ้ดอ้ย   
 เป็นการบนัทึกผลเฉพาะท่าลุกนัง่เกา้อ้ี

เท่านั้น 
 ค่าประเมินไม่เหมาะกบัสภาพร่างกายของ

คนไทย  
 ยงัไม่มีเมนูภาษาไทย  

    
ท่ีมา: [ Google,2557]  Google. “Runtastic Squats” เวบ็ไซด ์
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.runtastic.android.squats.lite 4 มกราคม 2557 
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2.2.4 ดชันีมวลกาย (Body Mass Index : BMI) 

1) การศึกษาไดส้รุปความสามารถแอปพลิเคชัน่ดชันีมวลกาย ช่ือแอปพลิเคชัน่ BMI 
Calculator จากผูพ้ฒันาช่ือ AppAspect Tech  

ตารางท่ี 2.17 แสดงรายละเอียดแอปพลิเคชัน่ BMI Calculator 
ช่ือแอปพลิเคชัน่ : BMI Calculator 

สัญลกัษณ์ :  ช่ือผูพ้ฒันา : AppAspect 
Tech เซนเซอร์: - 
การใชง้าน : ป้อน เพศ อาย ุส่วนสูง นา้หนกัเพื่อ
ค านวณเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐาน แลว้บนัทึก
เก็บสถิติไว ้  

เมนูภาษา : องักฤษ, เยอรมนั, ฝร่ังเศส, สเปน, 
อิตาลี, โปรตุเกส, ญ่ีปุ่น, เกาหลี, รัสเซีย, อาหรับ, 
จีน, ฮิบรู, ดตัช์, ไทย 

ขอ้เด่น  
 เก็บรายละเอียดสถิติได ้
 มีภาพการ์ตูนเปรียบเทียบ ท าใหเ้ขา้ใจได้

ชดัเจนยิง่ข้ึน  

ขอ้ดอ้ย   
 ไม่ไดแ้บ่งมาตรฐานตามรูปร่างของคนยโุรป 

และ คนเอเชีย หรือ คนไทย 

    
ท่ีมา: [ Google,2557]  Google. “BMI Calculator” เวบ็ไซด ์
https://play.google.com/store/apps/details?id=com. appaspect.tech.bmi.calculator 4 มกราคม 2557 
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2) การศึกษาไดส้รุปความสามารถแอปพลิเคชัน่ดชันีมวลกาย ช่ือแอปพลิเคชัน่ Free 
BMI Calculator จากผูพ้ฒันาช่ือ Magobi Software 

ตารางท่ี 2.18 แสดงรายละเอียดแอปพลิเคชัน่ Free BMI Calculator 
ช่ือแอปพลิเคชัน่ : Free BMI Calculator 

สัญลกัษณ์ :  ช่ือผูพ้ฒันา:Magobi Software เซนเซอร์ : - 
การใชง้าน : ป้อน ส่วนสูง นา้หนกัเพื่อค านวณ
เปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐาน  

เมนูภาษา : อาหรับ, เยอรมนั, เกาหลี, จีน, สเปน, 
ฝร่ังเศส, องักฤษ, อิตาลี, ญ่ีปุ่น, โปรตุเกส, 
รัสเซียและไทย 

ขอ้เด่น  
 ค านวณค่าดชันีมวลกายได ้

ขอ้ดอ้ย   
 ไม่ไดแ้บ่งมาตรฐานตามรูปร่างของคน

ยโุรป และ คนเอเชีย หรือ คนไทย 

  

  

ท่ีมา: [ Google,2557]  Google. “Free BMI Calculator” เวบ็ไซด ์
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.magobi.calculador.imc.free 4 มกราคม 2557 
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2.2.5 การเปรียบเทียบความสามารถของแอปพลิเคชัน่แยกตามท่าทาง 

1) ท่าดนัพื้น 

ตารางท่ี 2.19 แสดงการเปรียบเทียบความสามารถของแอปพลิเคชัน่ดนัพื้น (Push Up) 
ช่ือ

แอปพลเิคช่ัน 
ตั้งค่า
ก าหนด 
เวลา 

ปรับระดบั
การออก
ก าลงักาย 

เกบ็สถิติ
การออก
ก าลงักาย 

ค านวณ 
แคลอร่ี 

 

การบันทึก
ผลมาก 
กว่า 1 ท่า 

ค่าประเมนิ
เหมาะกบั
คนไทย 

การค านวณ
แยกเพศ  
และอายุ 

เมนู
ภาษาไทย 

เซนเซอร์ 

100 Pushups / / / X X X X X Touch 
screen 

Push Ups 
pro 

/ / / / X X / X Touch 
screen 

Runtastic 
Push-Ups 

/ X / X X X / X Touch 
screen 

2) ท่าลุก-นัง่ 

ตารางท่ี 2.20 แสดงการเปรียบเทียบความสามารถของแอปพลิเคชัน่ลุก-นัง่ (Sit up) 
ช่ือ

แอปพลเิคช่ัน 
ตั้งค่า
ก าหนด 
เวลา 

ปรับระดบั
การออก
ก าลงักาย 

เกบ็สถิติ
การออก
ก าลงักาย 

ค านวณ 
แคลอร่ี 

 

การบันทึก
ผลมาก 
กว่า 1 ท่า 

ค่าประเมนิ
เหมาะกบั
คนไทย 

การค านวณ
แยกเพศ  
และอายุ 

เมนู
ภาษาไทย 

เซนเซอร์ 

200 Situps  / / / / X X X X Touch 
screen 

Sit Ups pro / / / / X X / X Gravity 
Sensor 

Runtastic 
Sit-Ups 

/ X / X X X / X Touch 
screen 
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3) ท่าลุก-นัง่เกา้อ้ี 

ตารางท่ี 2.21 แสดงการเปรียบเทียบความสามารถของแอปพลิเคชัน่ลุก-นัง่เกา้อ้ี (Squat) 
ช่ือ

แอปพลเิคช่ัน 
ตั้งค่า
ก าหนด 
เวลา 

ปรับระดบั
การออก
ก าลงักาย 

เกบ็สถิติ
การออก
ก าลงักาย 

ค านวณ 
แคลอร่ี 

 

การบันทึก
ผลมาก 
กว่า 1 ท่า 

ค่าประเมนิ
เหมาะกบั
คนไทย 

การค านวณ
แยกเพศ  
และอายุ 

เมนู
ภาษาไทย 

เซนเซอร์ 

Squats pro / / / / X X / X Gravity 
Sensor 

Runtastic 
Squats 

/ X / X X X / X Touch 
screen 

4) ดชันีมวลกาย (Body Mass Index : BMI) 

ตารางท่ี 2.22 แสดงการเปรียบเทียบความสามารถของแอปพลิเคชัน่ดชันีมวลกาย 
ช่ือ

แอปพลเิคช่ัน 
เกบ็

รายละเอยีด
สถิตกิารออก
ก าลงักาย 

การบันทึก
ผลได้มาก 
กว่า 1 ท่า 

ค่าประเมนิ 
เหมาะกบัสภาพ

ร่างกาย 
ของคนไทย 

การค านวณ
ที่เหมาะสม
กบัเพศ และ 

อายุ 

เมนู
ภาษาไทย 

การค านวณ 

BMI 
Calculator  

/ X X / X / 

Free BMI 
Calculator  

/ X X / X / 

2.3 โทรศัพท์เคลือ่นทีแ่บบสมาร์ทโฟน 

2.3.1 DotA (2556) “สมาร์ทโฟน คือ โทรศพัท์ท่ีรองรับระบบปฏิบติัการ ต่างๆได้เช่น iOS , 
BlackBerry OS, Android ,Windows phone ,Symbian ซ่ึ งส ม า ร์ท โฟ นส าม ารถ ล ง
โปรแกรมเพิ่มเติมหรือ พฒันาโปรแกรมเพิ่มเติม เพื่อติดตั้งลงใน สมาร์ทโฟน นั้นๆได”้ 
สมาร์ทโฟน เป็นโทรศพัท์เคล่ือนท่ีท่ีมีประสิทธิภาพในการประมวลผลและเช่ือมต่อ
เครือข่ายไร้สายเพื่อท าการส่ือสารข้อมูลด้วยขีดความสามารถท่ีเหนือกว่าโทรศพัท ์
เคล่ือนท่ีทัว่ไป สามารถท างานตามค าสั่งแอปพลิเคชัน่ท่ีติดตั้งเพิ่มลงไปได ้ 
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ภาพท่ี 2.1 แสดงกราฟเปรียบเทียบปริมาณการเป็นเจา้ของ เทียบกบัความประสงคจ์ะซ้ือ  

ท่ีมา : Alphawise survey,Morgan Stanley Research. “Smartphone Ownership vs. Purchase 
Intentions” เวบ็ไซด ์http://www.electronista.com/articles/14/04/30/apple.could.add.up.to.15. 
million.more.iphones.per.year.with.larger.size/ 30 เมษายน 2557 

จากภาพท่ี 2.1 สมาร์ทโฟนท่ีไดรั้บความนิยมและมีปริมาณการซ้ือสูงสุดจนถึงปัจจุบนั
เป็นของบริษทัแอปเป้ิล (Apple Inc.) โดยนบัเป็นสัดส่วนจ านวน 40 % ของสมาร์ทโฟน
ทั้งหมดของผูซ้ื้อสมาร์ทโฟน อตัราการจะซ้ือเพิ่มอีก 36% และบนความตอ้งการซ้ือหาก
หนา้จอของไอโฟน มีขนาดท่ีใหญ่ข้ึนอีก 47% 
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ภาพท่ี 2.2 แสดงอตัราการใชแ้อปพลิเคชัน่ หมวดหมู่ Health and Fitness  

แยกตามระบบปฏิบติัการและขนาดฮาร์ดแวร์ 
ท่ีมา : [Bhavya Srivastava,2557] Bhavya Srivastava “Apple iOS Users Are More Health Fanatics” 
เวบ็ไซด ์http://dazeinfo.com/2014/07/01/apple-inc-aapl-iphone-users-health-fanatics-canada-uk-us-
australia-report/ 24 มิถุนายน 2557 

จากภาพท่ี 2.2 แมว้่าอตัราของผูใ้ช้ระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ (Android) จะมีมากข้ึน
เร่ือยๆ แต่อตัราการดาวน์โหลด หมวดหมู่ Health and Fitness  แยกตามระบบปฏิบติัการ 
ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2557 ผูส้นใจในการดาวน์โหลดและใช้งานแอปพลิเคชัน่ใน 
หมวดหมู่น้ียงัคงเป็นของระบบปฏิบติัการไอโอเอส โดยมีอตัราการใชง้านสูงสุดถึง 62% 
ซ่ึงยงัคงเป็นอตัราสูงกวา่ระบบปฏิบติัการอ่ืนๆ 

 
 
 
 



 

28 

 
ภาพท่ี 2.3 แสดงอตัราการเพิ่มการใช ้หมวดหมู่ Health and Fitness ของระบบปฏิบติัการ iOS 

ท่ีมา : [The Realtime report ,2557] The Realtime report “Health And Fitness Apps See 62% Increase 
In Usage In Last Six Months ” เวบ็ไซด์http://therealtimereport.com/2014/06/24/health-and-fitness-
apps-see-62-increase-in-usage-in-last-six-months/ 24 มิถุนายน 2557 

จากภาพท่ี 2.3 The Realtime Report (2557) โดยในช่วงเวลาตั้ งแต่เดือนธันวาคม ค.ศ.
2013 ถึง มิถุนายน ค.ศ.2014 เป็นระยะเวลาประมาณ 6 เดือนมีอตัราการการใช้เพิ่มข้ึน
ของแอปพลิเคชั่นในหมวดหมู่ Health and Fitness ของระบบปฏิบติัการ iOS 62% เม่ือ
เทียบกับแอปพลิเคชั่นหมวดหมู่ทั้ งหมด ซ่ึงท าให้เห็นว่ามีผูใ้ช้ทั่วไปสนใจในเร่ือง
สุขภาพมากข้ึนเร่ือยๆ รวมทั้งใชแ้อปพลิเคชัน่เพื่อเป็นตวัช่วยในเร่ืองสุขภาพมากข้ึนอีก
ดว้ย 

โดยท่ีผูว้ิจยัเลือกท่ีจะใช้สมาร์ทโฟนของบริษทัแอปเป้ิล (Apple Inc.) เพื่อเป็นมาเป็น
ระบบน าร่องในการวิจัยน้ี เน่ืองจากปริมาณผู้ซ้ือและความสนใจในการเลือกใช้
แอปพลิเคชั่นด้าน Health and Fitness ยงัคงมีปริมาณมากท่ีสุดเม่ือเทียบกบัของบริษทั
อ่ืนๆ ซ่ึงจะใช้ไดอ้อกแบบฟังก์ชันการใช้งานระบบท่ีจ าเป็นตอ้งเรียกใช้จากส่วนต่างๆ 
ในตวัเคร่ืองสมาร์ทโฟนของบริษทัแอปเป้ิล (Apple Inc.) 
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2.4   เซ็นเซอร์ (sensor) 

เซ็นเซอร์ คืออุปกรณ์ตรวจจบัสัญญาณหรือปริมาณทางฟิสิกส์ต่างๆ เช่น อุณหภูมิ เสียง แสง การ
สัมผสั เป็นตน้   

2.4.1 ตัวอย่างเซ็นเซอร์บนโทรศัพท์มือถือในปัจจุบัน มีการน าระบบเซ็นเซอร์มาใช้บน
โทรศพัทมื์อถือในหลายรูปแบบตวัอยา่งเช่น Thaimobilecenter.com (2557)  

1) RGB Light Sensor (Ambient Light Sensor) คือ เซ็นเซอร์ท่ีมีไวส้ าหรับตรวจวดั
สภาพแสงในสถานท่ี ท่ีเราก าลงัใชง้านสมาร์ทโฟนอยู ่โดยสามารถตรวจจบัได ้3 
สีด้วยกนัคือ สีแดง, สีเขียว และสีน ้ าเงิน เพื่อปรับการแสดงผลของหน้าจอให้มี
ระดบัความสวา่ง หรือมีสีสันท่ีเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มนั้นๆ 

2)   Proximity Sensor คือ เซ็นเซอร์ท่ีมีไวส้ าหรับการตรวจจบัระยะห่างระหว่างผูใ้ช้
กบัตวัเคร่ืองสมาร์ทโฟน เพื่อการตอบสนองท่ีถูกตอ้งเหมาะสม  

3)  Gesture Sensor คือ เซ็นเซอร์ท่ีมีไวส้ าหรับการตรวจจบัลกัษณะการเคล่ือนไหว
ของฝ่ามือ หรือลักษณะท่าทางของผูใ้ช้งาน โดยเป็นการตรวจจบัด้วยล าแสง
อินฟราเรด (Infrared Rays) ดงันั้นก็จะท าให้เคร่ืองสามารถท างานตามการแสดง
ท่าทางของผูใ้ชง้านได ้ 

4) Geomagnetic Sensor (Digital Compass) คือ เซ็นเซอร์ท่ีมีไวส้ าหรับตรวจจบัคล่ืน
แม่เหล็กไฟฟ้า หรือท่ีเรียกกันอีกช่ือหน่ึงว่า เข็มทิศดิจิตอล (Digital Compass) 
โดยจะเป็นการตรวจจบัแบบ 3 แกน (3-Axes) ซ่ึงจะมีประโยชน์มากส าหรับการ
ใช้งานแอปพลิเคชัน่แผนท่ี หรือระบบน าทางต่างๆ รวมถึงแอปพลิเคชัน่ประเภท 
AR Applications (Augmented Reality) ซ่ึ งต้องอาศัยข้อมูล ทิศทางท่ี ถูกต้อง
แม่นย  า  

5) Hall Sensor คือ เซ็นเซอร์ท่ีมีไวส้ าหรับการตรวจสอบว่า ณ ขณะนั้น ฝาเคสเปิด
หรือปิดอยู ่ซ่ึงการตอบสนองก็จะข้ึนอยูก่บัการออกแบบการท างานของเคสแต่ละ
รุ่น กบัสมาร์ทโฟนแต่ละรุ่น แต่โดยส่วนใหญ่แลว้ Hall Sensor จะช่วยให้เม่ือปิด
ฝาเคสแล้ว หน้าจอก็จะดบัไปเอง หรืออาจจะเรียกว่าเขา้สู่ Sleep Mode และเม่ือ
เปิดฝาเคสข้ึนมาอีกคร้ัง หนา้จอก็จะสวา่งข้ึนมาโดยอตัโนมติั 
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6) Barometer Sensor คือ  เซ็นเซอร์ท่ี มีไว้ส าหรับการตรวจวัดความกดอากาศ 
สามารถให้ขอ้มูลความสูงจากระดบัน ้ าทะเลได ้ซ่ึงนบัวา่เป็นขอ้มูลท่ีมีประโยชน์
มากส าหรับบางแอปพลิเคชัน่ โดยเฉพาะแอปพลิเคชัน่ส าหรับการออกก าลงักาย
ต่างๆเช่นในการออกก าลงักายดว้ยการวิ่ง, การเดิน หรือการป่ันจกัรยาน หากท า
ในระดับความสูงท่ีต่างกัน ก็จะมีอตัราการเผาผลาญแคลอร่ีท่ีต่างกันไปด้วย
นัน่เอง 

7) Temperature Sensor คือ เซ็นเซอร์ท่ีมีไวส้ าหรับการตรวจวดัอุณหภูมิ ซ่ึงสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์กับแอปพลิเคชั่นได้หลายประเภท เช่นหากเราไปเดินอยู่
ท่ามกลางทะเลทรายอนัร้อนระอุ แต่ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต ก็ยงัสามารถรู้ไดว้า่
บริเวณนั้นมีอุณหภูมิท่ีสูงมากขนาดไหน 

8) Humidity Sensor คือ เซ็นเซอร์ท่ีมีไวส้ าหรับการตรวจวดัค่าความช้ืนสัมพทัธ์ 
หรืออตัราส่วนระหว่างปริมาณความช้ืน (ไอน ้ า) ท่ีมีอยูจ่ริงในอากาศ กบัปริมาณ
ความช้ืนท่ีอากาศขณะนั้นจะรองรับไดเ้ตม็ท่ี ในอุณหภูมิเดียวกนั ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีมี
ประโยชน์ไม่น้อย โดยเฉพาะผูท่ี้ออกก าลงักายอยู่เป็นประจ า เช่นหากตอ้งออก
ก าลงักายในสภาพอากาศท่ีมีความช้ืนสูง การระเหยของเหง่ือก็จะท าไดไ้ม่ดีนัก 
อีกทั้งร่างกายก็ตอ้งมีการขบัเหง่ือออกมามากข้ึนดว้ย ส่งผลให้ร่างกาย หรือหวัใจ
ตอ้งท างานหนกักวา่ปกติ 

9) Heart Rate Sensor เป็นเซ็นเซอร์ท่ีมีไวส้ าหรับการตรวจวดัอัตราการเต้นของ
หัวใจ โดยในทางฮาร์ดแวร์ Heart Rate Sensor จะประกอบไปดว้ยอุปกรณ์ 2 ช้ิน
ดว้ยกนั ช้ินแรกคือไฟ Red LED ส าหรับการยิงล าแสงไปท่ีผิวหนังของผูใ้ช้งาน 
และช้ินท่ีสองคือ Pulse Sensor ส าหรับการตรวจวดัการเคล่ือนไหวของเม็ดเลือด
แดงในเส้นเลือด เช่นเส้นเลือดฝอยซ่ึงอยูท่ี่ปลายน้ิวมือ ดงันั้นก็จะมีประโยชน์มาก
ส าหรับผูท่ี้ชอบการออกก าลงักาย หรือผูท่ี้รักในการดูแลสุขภาพของตนเอง เช่น
ส าหรับการวิง่ออกก าลงักาย ก็จะสามารถตรวจสอบไดว้า่ก่อน และหลงัการวิง่ เรา
มีอตัราการเตน้ของหวัใจเป็นอยา่งไร ไดป้ระโยชน์จากการวิง่มากนอ้ยแค่ไหน 

10) Finger Scanner Sensor เป็นเซ็นเซอร์ท่ีมีไวส้ าหรับการตรวจสอบความถูกต้อง
ของลายน้ิวมือของผูท่ี้ตอ้งการเขา้ใช้งานเคร่ือง หรือเขา้ใช้งานฟีเจอร์บางอย่าง
ภายในเคร่ืองท่ีตอ้งการความปลอดภยัมากเป็นพิเศษ ตั้งแต่การปลดล็อคหน้าจอ, 
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การใชง้านโหมดส่วนตวั (Private Mode) , การซ้ือ หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน่
ไปจนถึงการท าธุรกรรมทางการเงิน ท่ีตอ้งการความปลอดภยัสูงสุด 

11) Gravity Sensor (G-Sensor)  คือ ส าหรับตรวจสอบระดบัและต าแหน่งแกนการใช้
งานของตวัเคร่ือง เม่ือจะใช้งานในแนวตั้งหรือแนวนอน ระบบจะท าการปรับ
หน้าจอมาอยู่ต  าแหน่งการแสดงผลขอ้มูลให้โดยอตัโนมติั Tablet PC ส่วนใหญ่ 
จะรองรับการเซ็นเซอร์ 4 แกน และส่วนประเภท 3 แกน ซ่ึงจะมีผลให้การ
เซ็นเซอร์ท าไดไ้ม่ไวเท่าท่ีควร 

12) Gyroscope Sensor  คือ เซนเซอร์วดัความเร็วเชิงมุม  เซ็นเซอร์ท่ีมีไวส้ าหรับ
ตรวจจบัลกัษณะการหมุนของสมาร์ทโฟน โดยเป็นการตรวจจบัแบบ 3 แกน (3 -
Axes) เช่นเดียวกนักบัแอคเซลเลอโรมิเตอร์ เป็นฟังคช์ัน่พิเศษช่วยในการจบัความ
เคล่ือนไหวของตวัเคร่ืองโดยผสมสามอยา่ง ระหวา่ง ไจโรสโคป / แอคเซลเลอโร
มิเตอร์ และ  ไจโรสโคป / Compass ให้กลายเป็น 6 แกน เพื่อการใช้งานได้มาก
ข้ึนในการจบัความเคล่ือนไหวทั้งแนวตั้งและแนวนอนของตวั เคร่ือง เช่นการ
ควบคุมการเล่นเกมส์ต่างๆ โดยเฉพาะเกมส์ท่ีตอ้งอาศยัการเคล่ือนไหวในหลายๆ 
ทิศทาง เช่น เกมส์แข่งรถ 

ขอ้เด่นของไจโรสโปคคือตอบสนองไดดี้ (ในช่วงเวลาสั้นๆ) ขอ้จ ากดัของไจโรส
โคปคือไม่ไดมี้บนสมาร์ทโฟนของบริษทัแอปเป้ิลทุกรุ่น และค่า Drift ท่ีไดจ้ากไจ
โรสโคป (raw rotational data) มีค่า Noise และ Drift สูง (เม่ือเวลาผ่านไป)ค่าของ
มนัจะเพี้ ยนไปเร่ือยๆตามระยะเวลาผ่านไปในระยะหน่ึงท าให้ค่าท่ีอ่านได้ไม่
ถูกตอ้งโดยจะไดค้่าเป็นอตัราการเปล่ียนแปลงของมุม (Gyro rate) ตอ้งจะตอ้งตั้ง
ค่ารีเซ็ทใหม่เสมอ จึงตอ้งมีการน าแอคเซลเลอโรมิเตอร์มาช่วยในการวดัค่ามุม 

Apple Inc.(2557) ในส่วนของไอโอเอสท่ีรองรับไจโรสโคปตั้งแต่ไอโอเอส 3.0 
ส่วนของฮาร์ดแวร์ของบริษทัแอปเป้ิล (Apple Inc.) ท่ีรองรับไจโรสโคปได้แก่ 
ไอโฟน รุ่นท่ีไม่รองรับไดแ้ก่1st generation, 3G, 3GS โดยรองรับตั้งแต่รุ่น 4 เป็น
ต้นไป , ไอพอดทัช รุ่นท่ีไม่รองรับได้แก่  1st generation, 2nd generation, 3rd 
generation โดยรองรับตั้ งแต่รุ่น 4th generation เป็นต้นไป  , ไอแพด รุ่นท่ีไม่
รองรับไดแ้ก่1st generation โดยรองรับตั้งแต่รุ่น 2 เป็นตน้ไป,ไอแพดมินิ รองรับ
ตั้งแต่รุ่น iPad Mini (รุ่นแรก) เป็นตน้ไป 
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13) แอคเซลเลอโรมิเตอร์  (Accelerometer) คือ เซ็นเซอร์วดัความเร่งเพิ่มข้ึน หรือ
ลดลง มีหน่วยเป็น m/s2 โดยหลกัการท างานจะใช้แอคเซลเลอโรมิเตอร์ ส าหรับ
เป็นตวัช้ีว่าอยู่ในสถานะน่ิงเฉย (Static) หรือ เคล่ือนไหวทนัทีทนัใด หรือหยุด
ทันทีทันใด(Dynamic) ท าให้แอคเซลเลอโรมิเตอร์เป็นเซ็นเซอร์ส าหรับบอก
สถานะการเอียงและเร่งไดเ้ป็นอยา่งดี  

14) Microphones คือ Ming Liu (2556) ไมโครโฟนเป็นเซ็นเซอร์ท่ีพบบ่อยมาก มนั
มกัจะใชส้ าหรับการบนัทึกเสียง ปัญหาคือวิธีการจดัการกบัเสียงท่ีบนัทึก วิธีท่ีพบ
มากท่ีสุดคือการหาช่วงเวลาของเสียงในการบนัทึกเสียง Cross-correlation เป็น
วิธีการในการคน้หาช้ินส่วนของสัญญาณในผสมสัญญาณ ในการประมวลผล
สัญญาณ Cross-correlation ท่ีเป็นตวัช้ีวดัของความคลา้ยคลึงของคล่ืน2คล่ืน เป็น
การหาเวลาความล่าช้าเวลาของคล่ืนนั้นๆ  เป็นการหาจุดเล่ือนหรือการเล่ือนของ
คล่ืน เป็นท่ีนิยมใชส้ าหรับการเปล่ียนสัญญาณใหย้าวข้ึนใหก้บัสัญญาณสั้น  

15) Touch Screen  หมายถึง nidnattanan1027 (2555) จอภาพท่ีรับข้อมูลได้จากการ
สัมผสัท่ีผิวจอเป็นตน้วา่บนจอแสดงหวัขอ้ให้เลือก เราสามารถเลือกไดโ้ดยใชน้ิ้ว
จ้ิมลงไปท่ีต าแหน่งท่ีต้องการเป็นการแสดงว่า คอมพิวเตอร์ได้รับข้อมูลแล้ว 
โครงสร้างของจอทชัสกรีนเป็นจอแสดงผลชนิดพิเศษ สามารถรับค าสั่งงาน ได้
ด้วยการใช้น้ิวกดสัมผสัท่ีผิวของหน้าจอโครงสร้างภายในของจอทชัสกรีนจะ
ประกอบไปด้วย ชั้นบนซ่ึงเป็นแผ่นพลาสติกใสฉาบตวัน าไฟฟ้าบางๆ จนแสง
สามารถทะลุผา่นไดส่้วนชั้นล่างเป็นแผ่นกระจกท่ีฉาบตวัน าไฟฟ้าไวเ้หมือนกนั 
ทั้งสองชั้นจะถูกต่อวงจรไฟฟ้าทั้ง 4 ดา้น เพื่อให้กระแสไฟฟ้าไหลโครงสร้างของ 
Touch Screen เม่ือใช้น้ิวกดบนหน้าจอผิวพลาสติกชั้นบนก็จะโคง้ลงไปกระทบ
กบัแผ่นกระจกชั้นล่างท าให้ตวัน าไฟฟ้าท่ีฉาบไวแ้ตะกนัเกิดเป็นกระแสแรงดนั
ไหลผ่านเขา้ไปในวงจรแล้วท าการค านวณออกมาเป็นพิกดั X , Y ส่งให้กับตวั
ประมวลผลของอุปกรณ์  

2.4.2  เซ็นเซอร์ท่ีใช้ในงานวิจยั โดยจากผลสรุปความตอ้งการจากผูใ้ห้ความตอ้งการและการ
วเิคราะห์การออกแบบท่าการทดสอบสมรรถภาพทางกายพร้อมการใชง้านสมาร์ทโฟนข
องไอโอเอส ผูว้ิจยัจึงได้ออกแบบฟังก์ชั่นการใช้งานประกอบแต่ล่ะท่าการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายท่ีจะท าการพัฒนาในงานวิจัยเพื่อใช้การนับจ านวนด้วยการ
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เคล่ือนไหวตวัเคร่ืองดงัน้ี (ดงัตารางท่ี 4.3 แสดงออกแบบฟังก์ชัน่การใชง้านประกอบแต่
ล่ะท่าการทดสอบสมรรถภาพทางกายท่ีจะท าการพฒันาในงานวจิยั) 

1) การนบัจ านวนดว้ยการเคล่ือนไหวตวัเคร่ืองโดยจะใช้คุณสมบติัจากเซนเซอร์ใน
ตัวเคร่ืองสมาร์ทโฟนของไอโอเอสนั้ น Apple Inc.(2556) ประกอบกับ iOS 
Developer Library ไดก้ าหนด Motion Events เม่ือผูใ้ชง้านท าการเคล่ือนไหว โดย
การยา้ย เขยา่ หรือ เอียงอุปกรณ์ เหตุการณ์การเคล่ือนไหวเหล่านั้นจะถูกตรวจพบ
โดยอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ท่ีช่ือว่าไจโรสโคป และแอคเซลเลอโรมิเตอร์ในการวิจยั
ระบบน้ีส่ิงท่ีตอ้งรู้คือสถานะความเร่ง และ สถานการณ์เอียง ณ เวลาหน่ึงๆ ของ
ระบบวา่เปล่ียนแปลงตามเวลาอยา่งไร จึงไดเ้ลือกศึกษาแอคเซลเลอโรมิเตอร์ เพื่อ
ทดสอบการวดัสถานะเหล่าน้ี  

Biomedical Engineering Team (2554)ได้ระบุถึง โครงสร้างของแอคเซลเลอโร
มิเตอร์จะประกอบดว้ยสปริงและลูกตุม้น ้ าหนัก เม่ือมีการเคล่ือนท่ีด้วยความเร่ง
ลูกตุม้น ้ าหนกัจะถูกกดไปอีกฝ่ังตรงขา้มกบัการเคล่ือนท่ี สปริงก็ท าหนา้ท่ีดึงกลบั
เข้าท่ีอีกคร้ังเม่ือหยุดการเคล่ือนท่ี การเคล่ือนท่ีด้วยความเร็วคงท่ีคือความเร่ง
เท่ากบัศูนย ์ค่าท่ีวดัไดก้็จะไม่เปล่ียนแปลงส่วนตวัเซ็นเซอร์ภายในท่ีจะใชใ้นการ
ตรวจวดัความเร่งของลูกตุม้ท่ีอยู่ในระบบนั้นมีหลายชนิด เช่น เพียโซอิเล็กทริค, 
สเตรนเกจ, ชนิดใชแ้สงตรวจวดั, วดัแรงเฉือน เป็นตน้ 

โดยท่ีสามารถแบ่งลกัษณะการตรวจวดัได ้2 ลกัษณะ 

1.1)  การตรวจวดัการช็อก (shock) และการสั่นสะเทือน (vibration) ซ่ึง 
*การช็อก คือ อตัราเร่งขนาดมหาศาลท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลาสั้นๆ 
*การสั่นสะเทือน คือ อตัราเร่งขนาดเล็กท่ีเกิดข้ึนซ ้ ากนัไปเร่ือยๆ 

1.2)  การตรวจวดัอตัราเร่งของวตัถุ เพื่อน าข้อมูลไปใช้ในการระบุต าแหน่ง 
ความเร็ว และระยะทางท่ีได้จากการเคล่ือนท่ี  มิเตอร์วดัความเร่งน้ีโดย
หลกัๆ แลว้จะแบ่งเป็น 2 ชนิด 

1.2.1)   มิเตอร์วดัอตัราเร่งแบบไซซมิกแมส (seismic mass accelerometer)
มิเตอร์ชนิดน้ีอาศยัหลักการตรวจวดัระยะขจดัเชิงเส้นแล้วน าไป
ค านวณหาอัตราเร่งท่ีเกิดข้ึนโดยเทคนิคดังกล่าวสามารถอธิบาย
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ง่ายๆ ไดก้็คือวตัถุช้ินหน่ึงจะมีความเร่งได ้ก็จะตอ้งมีแรงมากระท า
ยิ่งมีแรงมากระท ามาก ก็จะยิ่งมีความเร่งมาก ในขณะเดียวกนัแรง
ตา้นการเคล่ือนท่ีก็จะมากดว้ย นอกจากน้ีเม่ือมีแรงมาท าให้วตัถุเกิด
การเคล่ือนท่ี ก็จะมีระยะขจดั ซ่ึงก็จะแปรผนัตรงกบัแรงท่ีมากระท า
ท่ีวตัถุ ยิ่งแรงมากระยะขจดัยิ่งมาก จากความสัมพนัธ์ดังกล่าวได้
น าไปใช้เป็นหลกัการพื้นฐานของมิเตอร์วดัอตัราเร่งแบบไซซมิก
แมสในการตรวจวดัอัตราเร่งของวตัถุในเทอมของระยะขจัดท่ี
เกิดข้ึน 

 
ภาพท่ี 2.4 แสดงโครงสร้างพื้นฐานของมิเตอร์วดัอตัราเร่งแบบไซซมิกแมส 

ท่ีมา: [Biomedical Engineering Team,2554]Biomedical Engineering Team “Accelerometer” เวบ็ไซด์ 
http://bme231metrology.blogspot.com/2011/07/accelerometer-iphone-accelerometer.html 
4 มกราคม 2557 

จากภาพท่ี 2.4โครงสร้างน้ีมีมวล m ท่ีเรียกวา่มวลตรวจการสั่นไหว 
(seismic mass) ยึดติดอยู่กับสปริงท่ีมีค่า spring constant เท่ากับ k 
และมวลน้ีสามารถเคล่ือนท่ีในแนวระดบัได ้ซ่ึงหลกัการท างานคือ
เม่ือตัวเซนเซอร์ถูกท าให้มีอัตราเร่งเกิดข้ึนจะส่งผลให้มวล m 
เคล่ือนท่ี ซ่ึงระยะท่ีเคล่ือนท่ีออกไปจะเป็นระยะขจดัเท่ากบั x และมี
ทิศทางตรงกนัขา้มกบัการเคล่ือนท่ีของตวัมิเตอร์ดงันั้นอตัราเร่ง a 
ของวตัถุสามารถค านวณหาค่าได้จากความสัมพนัธ์ต่อไปน้ี a = 
xk/m  โดยท่ี a คือ อตัราเร่งของวตัถุ หน่วย เมตร/วนิาที, x คือ ระยะ
ขจดัของมวล m หน่วย เมตร, k คือ ค่าคงท่ีของสปริง หน่วย นิวตนั/
เมตร, m คือ น ้าหนกัของมวล m หน่วย กิโลกรัม 
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จากสมการดังกล่าวจะแสดงให้เห็นว่าเม่ืออตัราเร่งของวตัถุมีค่า
เพิ่มข้ึน ท าให้ระยะขจดัของมวล m มีค่าเพิ่มข้ึนตามไปด้วย เม่ือ
อตัราเร่งของวตัถุมีค่าลดลง ท าให้มวล m เคล่ือนท่ีไปดนัสปริง เม่ือ
อัตราเร่งของวตัถุหยุดลง ก็จะท าให้มวล m เคล่ือนท่ีกลับมาอยู่
ต  าแหน่งเดิม (ต าแหน่งอา้งอิง) แต่ในทางปฏิบติัเราสามารถวดัระยะ
ขจดัของมวล m ไดโ้ดยอาศยัมิเตอร์อีกชนิดหน่ึง คือมิเตอร์วดัระยะ
ขจดัเชิงเส้น (LVDT, potentiometer) ส่วนการวิเคราะห์หาค่าอตัรา
เร่งท่ีเกิดข้ึนเราสามารถค านวณหาไดโ้ดยใช้คอมพิวเตอร์มิเตอร์วดั
อตัราเร่งแบบไซซมิกแมสน้ีจะนิยมใช้ในการตรวจวดัลกัษณะการ
ช็อกและลักษณะการสั่นสะเทือนท่ีมีความถ่ีต ่ ามากๆ เช่น ใน
เคร่ืองมือตรวจวดัแผน่ดินไหว หรือในเคร่ืองมือตรวจวดัการปะทุใต้
ดินของภูเขาไฟ ฯลฯ 

1.2.2) มิ เต อ ร์ ว ัด อั ต ร า เร่ ง แ บ บ เพี ย โ ซ อิ เล็ ก ท ริ ก   (piezoelectric 

accelerometer) คุณสมบติัพื้นฐานทางไฟฟ้าของผลึกเพียโซอิเล็กท
ริก (piezoelectric crystal) ถูกค้นพบโดย Pierre และ Jacques Curie 
ในราวปี ค.ศ.1880 ซ่ึงเจ้า piezoelectric crystal น้ีมันมีคุณสมบัติ
พิเศษ คือ เม่ือมนัถูกแรงทางกลมากระท า มนัจะสร้างประจุไฟฟ้า
ข้ึนมา โดยเป็นสัดส่วนกบัแรงกระท านั้น ซ่ึงจากคุณสมบติัพิเศษน้ี
ได้ถูกดัดแปลงน าไปใช้สร้างอุปกรณ์ต่างๆมากมาย เช่น ใช้เป็น
แบตเตอร่ีจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับนาฬิกาข้อมือดิจิตอลท่ีเราใช้
ทัว่ไป และยงัใช้สร้างมิเตอร์วดัอตัราเร่งแบบเพียโซอิเล็กทริกอีก
ดว้ย  

ขอ้เด่นของแอคเซลเลอโรมิเตอร์คือมีอยูใ่นสมาร์ทโฟนทุกรุ่น และ
ในการวดัมุมไม่เกิด Drift ส่วนขอ้จ ากดัของแอคเซลเลอโรมิเตอร์คือ
เป็นเซนเซอร์วดัความเร่งหากใช้เพียงแอคเซลเลอโรมิเตอร์ในการ
วดัค่ามุมค่าเอาต์พุธท่ีอ่านไดจ้ะไม่น่ิงเน่ืองจากจะมีความเร่งเกิดข้ึน
จากค่าความโนม้ถ่วงของโลก 

การประยุกตใ์ช้เช่น iPhone สามารถการแสดงผลท่ีเอียงซ้ายไปซ้าย 
เอียงขวามาขวา หรือจะกลบัหวัก็หมุนกลบัมาแสดงผลได ้โดยใชแ้อ
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คเซลเลอโรมิเตอร์ท่ีท าให้การตะแคงซ้าย ขวา เอียงไปมา แบบจะ
ดา้นหนา้ หลงั หรือกลบัหวั ก็สามารถแสดงหนา้จอในการใชง้านได้
ตรงกบัแนวแกนท่ีถือเคร่ือง หรือการเขยา่เพื่อเปล่ียนเพลง หรือการ
เขยา่ตวัเคร่ืองเพื่อใชใ้นการควบคุมการเล่นเกม การน า ไปใชใ้นงาน
ทางด้านวิศวกรรมชีวเวช เช่น เคร่ืองตรวจวดัความเร็วท่ีติดใน
รองเทา้ เคร่ืองนบัจ านวนกา้วเทา้ เป็นตน้ Apple Inc.(2557) ในส่วน
ของไอโอเอสท่ีรองรับแอคเซลเลอโรมิเตอร์ตั้งแต่ไอโอเอส 3.0 ใน
ส่วนของฮาร์ดแวร์ของบริษทัแอปเป้ิล (Apple Inc.) ท่ีแอคเซลเลอโร
มิเตอร์รองรับไดแ้ก่ ไอโฟน ตั้งแต่รุ่น 1st generation เป็นตน้ไป, ไอ
พอดทชั ตั้งแต่รุ่น 1st generation เป็นตน้ไป, ไอแพด ตั้งแต่รุ่น 1st 
generation เป็นต้นไป , ไอแพดมินิ ตั้ งแต่รุ่น iPad Mini (รุ่นแรก) 
เป็นตน้ไป  

โดยใน iOS Developer Library  ได้สนับสนุนการใช้งานแอคเซล
เลอโรมิเตอร์ เช่น มีคลาส(Class) UIAccelerometer ใช้ในไอโอเอส 
2.0 และแทนท่ีด้วย CMMotionManager ตั้ งแต่ ไอโอเอส 3.0 เป็น
ตน้มา เพื่อรับขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเร่งจากฮาร์ดแวร์บนบอร์ด 
เม่ือมีการเคล่ือนไหวฮาร์ดแวร์นั้นจะมีการรายงานการเปล่ียนแปลง. 

 
ภาพท่ี 2.5 แสดงแอคเซลเลอโรมิเตอร์ท าการวดัความเปล่ียนแปลงความเร็วในช่วงเวลาของ 3 แกน  
ท่ีมา: [Apple Inc. All Rights Reserved,2556] Apple Inc. All Rights Reserved.“Motion Events”. เวบ็
ไซด ์https://developer.apple.com/library/ios/documentation/EventHandling/Conceptual/ 
EventHandlingiPhoneOS/motion_event_basics/motion_event_basics.html 4 มกราคม 2556 
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จากภาพท่ี 2.5 เป็นภาพอธิบายการใชแ้อคเซลเลอโรมิเตอร์ในการเรียกใช ้Core 
Motion โดยแอคเซลเลอโรมิเตอร์ใชว้ดัความเปล่ียนแปลงความเร็วในช่วงเวลา
หน่ึงๆ ของทั้ง 3 แกน (x,y,z) โดยการรับและจดัการขอ้มูลจากแอคเซลเลอโร
มิเตอร์ดว้ยการสร้าง instance ของคลาส CMMotionManager 

การประยุกต์ใช้ในงานวิจยัน้ีจะให้หลกัการแบบมิเตอร์วดัอตัราเร่งแบบไซซมิก
แมส คือวดัอตัราเร่ง,และเอียงโดยเม่ือไม่มีอตัราความเร่งเกิดข้ึนจะท าการบนัทึก
ค่าต าแหน่งอา้งอิง (x,y,z) และหากมีการเอียงสมาร์ทโฟน และเอียงกลบัมาจนถึง
ค่าต าแหน่งอ้างอิงอีกคร้ังพร้อมเง่ือนไขว่าไม่มีอตัราความเร่งเกิดข้ึน(สมาร์ท
โฟนหยุดการเคล่ือนท่ี) จะท าการนบัจ านวนคร้ังการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
เพิ่ม 1 คร้ัง 

2) ในการนบัจ านวนจากการสั่งดว้ยเสียงจะใชฮ้าร์ดแวร์คือไมโครโฟนเป็นตวัรับ
เสียงและน าระดบัเสียงไปประมวลผลค าสั่งต่อไป  

 
ภาพท่ี 2.6 แสดงขั้นตอนค าสั่งการท างานของการตรวจจบัเสียง 

จากภาพท่ี 2.6 ขั้นตอนค าสั่งการท างานของการตรวจจบัเสียงหลกัการของระบบ
การดกัจบัเสียงนั้นจะวดัจากค่า เดซิเบล โดยตวั Application จะก าหนดค่าเดซิเบล
ไวเ้พื่อดกัจบัเสียงจากผูใ้ช ้ถา้เสียงท่ีเปล่งออกมาจากผูใ้ชมี้ค่าใกลเ้คียงกบัตวัดกั
จบั ระบบจะท าการนบัเป็น 1 ค าสั่ง 

ออดิโอ ดีเทคชั่น (Audio Detection) เป็นการค้นหาเสียงจากไมโครโฟน เพื่อ
น าไปใชเ้ป็นค าสั่งต่างๆ ต่อๆไป Apple Inc.(2556) ใน iOS Developer Library ได้
สนับสนุนการใช้งานการสั่งด้วยเสียง เช่น AV Foundation framework ส าหรับ 
Objective-C interface เพื่อการจดัการ และควบคุมส่ือเสียงและภาพในเคร่ืองท่ีมี
ระบบปฏิบติัการ Mac OS X application  
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ภาพท่ี 2.7 แสดงกรอบการท างานของ AV Foundation framework  

ท่ีมา: [Apple Inc. All Rights Reserved. 2556] Apple Inc. All Rights Reserved. “About AV 
Foundation” เวบ็ไซด ์https://developer.apple.com/library/ios/documentation/AudioVideo/ 
Conceptual/AVFoundationPG/Articles/00_Introduction.html#//apple_ref/doc/uid/TP40010188 4 
มกราคม 2556 

จากภาพท่ี  2.7 กรอบการท างานของ AV Foundation framework โดยมี Class 
อ้าง อิ ง  เช่ น  มี คล าส (Class) AVAudioPlayer Class, AVAudioRecorder class 
สามารถใช้ได้ตั้ งแต่ iOS2.2 เป็นต้นไป ท่ีสามารถบนัทึกเสียงในแอปพลิเคชั่น 
โดย บนัทึกจนว่าผูใ้ช้จะหยุดการบนัทึก, บนัทึกตามระยะเวลาท่ีระบุไว้, หยุด
ชั่วคราวและกลับไปบันทึกต่อได้ โดยบันทึกจากอุปกรณ์เช่ือมต่อ โดยใช ้
ไมโครโฟนในตวัเคร่ือง  หรือไมโครโฟนจากชุดหูฟัง 

Apple Inc.(2557) ในส่วนของไอโอเอสท่ีรองรับไมโครโฟนตั้งแต่ไอโอเอส 3.0 
ในส่วนของฮาร์ดแวร์ของบริษทัแอปเป้ิล (Apple Inc.) ท่ีไมโครโฟนรองรับไดแ้ก่ 
ไอโฟน ตั้ งแต่ รุ่น  1st generation  เป็นต้นไป , ไอพอดทัช ไม่รองรับรุ่น  1st 
generation  โดยรองรับตั้งแต่ 2nd generation เป็นต้นไป, ไอแพด ตั้ งแต่รุ่น 1st 
generation  เป็นตน้ไป,ไอแพดมินิ ตั้งแต่รุ่น iPad Mini (รุ่นแรก)  เป็นตน้ไป  

การประยกุตใ์ชใ้นปัจจุบนัเช่น เป็นการสั่งการดว้ยเสียง เช่น  iPhone สามารถสั่ง
โทรออก หรือควบคุม iPod ไดง่้ายๆเพียงแค่พดูค าสั่งต่างๆ 

2.5   ระเบียบวธีิการพฒันาซอฟต์แวร์ (Software Development Methodologies) 

ในขั้นตอนการพฒันาซอฟตแ์วร์ในการวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้จิยัจะน าระเบียบวิธีการพฒันาซอฟตแ์วร์แบบ
น ้ าตก (Water Fall Model) ซ่ึงมีความเหมาะสมต่อการการวิจยัในคร้ังน้ี เน่ืองจากระเบียบ วิธีการ
พฒันาซอฟตแ์วร์แบบน ้ าตกมีการด าเนินการเรียงต่อกนัแบบเป็นขั้นตอน โดยขั้นตอนถดัไปจะเร่ิมได้
เม่ือขั้นตอนก่อนหนา้ด าเนินการแลว้เสร็จ ซ่ึงเป็นขอ้ดีของโครงการแบบน ้ าตกคือ มีการสร้างเอกสาร
ในทุกขั้นตอนเหมาะส าหรับโครงการท่ีมีความตอ้งการไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงบ่อยคร้ัง 
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มงคล หล้าดวงดี (2552) กล่าวว่า แบบจ าลองน ้ าตกประกอบไปด้วยขั้นตอนการด าเนินงานท่ีเรียง
ต่อเน่ืองกนัเป็นล าดบัขั้นตอน โดยขั้นตอนต่อไปจะเร่ิมตน้ด าเนินการได้จะตอ้งรอให้ขั้นตอนก่อน
หนา้เสร็จส้ินเสียก่อน โดยมีขั้นตอนพื้นฐานประกอบไปดว้ย 5 ขั้นตอน 

 
ภาพท่ี 2.8 แสดงขั้นตอนพื้นฐานของระเบียบวธีิการพฒันาซอฟตแ์วร์แบบน ้าตก 

2.5.1  การก าหนดความต้องการ (Requirement Definition) เป็นกระบวนการในการก าหนด
วตัถุประสงคก์ารท างานและขอบเขตของระบบ จากการประชุมหรือเก็บขอ้มูลจากผูใ้ช้
ระบบแลว้ น ามาอธิบายในรายละเอียดเพื่อสร้างเป็นเอกสารขอ้ก าหนดความตอ้งการของ
ระบบ 

2.5.2  การออกแบบซอฟต์แวร์และระบบ (System and Software Design) เป็นกระบวนการใน
การน าความตอ้งการของระบบมาอธิบายรูปแบบสถาปัตยกรรมและรายละเอียดต่างๆ 
เพื่อระบุส่วนประกอบของระบบ การอธิบายการท างานรวมถึงความสัมพนัธ์ของส่วน
ต่างๆแลว้สร้างเป็นเอกสารการออกแบบระบบเพื่อส่ือสารใหผู้พ้ฒันาเขา้ใจตรงกนั 

2.5.3 การลงมือพัฒนาและทดสอบในระดับหน่วย (Implementation and Unit Testing) ใน
กระบวนการน้ีซอฟตแ์วร์ท่ีถูกออกแบบไวจ้ะถูกสร้างใหท้  างานไดจ้ริงในแต่ละส่วนตาม
ความตอ้งการพร้อมทั้งทดสอบในแต่ละส่วนแยกกนัเพื่อให้แน่ใจวา่การท างานในแต่ละ
ส่วนนั้นตรงกบัความตอ้งการมากท่ีสุด 

2.5.4 การประสานระบบและทดสอบระบบ (Integration and System Testing) หลังจากท่ี
พฒันาในแต่ละส่วนให้สามารถท่ีจะท างานไดต้ามตอ้งการแลว้ก็จะน าแต่ละส่วนมาท า
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การประสานกนัเป็น ระบบและทดสอบเพื่อใหแ้น่ใจวา่ระบบโดยรวมทั้งหมดจะสามารถ
ท างานร่วมกนัไดอ้ย่างราบร่ืนและตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชม้ากท่ีสุด โดยหลงัจาก
กระบวนน้ีแลว้ซอฟตแ์วร์ก็จะพร้อมท่ีจะส่งมอบใหผู้ใ้ชไ้ดน้ าไปใชง้านต่อไป 

2.5.5  การน าไปใชแ้ละการบ ารุงรักษา  (Operation and maintenance) เป็นกระบวนการท่ีมีช่วง
ระยะเวลานานท่ีสุดของวงจรชีวิตซอฟตแ์วร์ ตั้งแต่การติดตั้งซอฟตแ์วร์ การใช้งานและ
การบ ารุงรักษาระบบให้สามารถท างานไดอ้ยา่งราบร่ืนตลอดช่วงเวลาท่ีซอฟตแ์วร์ถูกใช้
งาน รวมถึงการปรับเปล่ียนซอฟต์แวร์ให้ตอบสนองกบัความตอ้งการใหม่ตามรูปแบบ
ธุรกิจหรือการใช้งานของผูใ้ช้ท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยทุกกระบวนการจะตอ้งไดผ้ลลพัธ์
เพื่อน าไปใช้ในกระบวนการต่อไปและมีผลตอบกลับเพื่อส่งไปยงักระบวนการท่ี
ตอ้งการต่อไป 

2.6   มาตรฐานทีจ่ะน าไปใช้ในการประกนัคุณภาพการพฒันาซอฟต์แวร์ 

ส าหรับมาตรฐานท่ีผูว้ิจยัน ามาใช้ในการควบคุมกระบวนการพฒันาซอฟต์แวร์ภายใตร้ะบบวิธีการ
พฒันาซอฟตแ์วร์แบบน ้ าตก คือ มาตรฐาน ISO/IEC 29110 Very Small Entity โดยผูว้ิจยัจะด าเนินการ
เทียบเคียงกบัมาตรฐาน ISO/IEC 29110  แต่เพียงบางส่วนเท่านั้น 

2.6.1   VSE (Very Small Entity) (ส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม, 2551) VSE ย่อ
มาจาก Very Small Entity ท่ีมีค  านิยามคือ กลุ่มหรือหน่วยท่ีมีขนาดเล็กมากใชใ้นการให้
นิยามกลุ่มผูป้ระกอบการขนาดเล็กถึงเล็กมากท่ีมีบุคคลากรไม่เกิน 25 คน ซ่ึงถือว่าเป็น
กลุ่มผู ้ประกอบการหรือหน่วยท่ีเป็นก าลังการผลิตท่ีส าคัญและในอุตสาหกรรม
ซอฟตแ์วร์ไทย เป็นกลุ่มท่ีก าลงัเร่ิมตน้และตอ้งการการพฒันาท่ีเป็นระบบเพื่อใหส้อดรับ
กบัการเติบโตของอุตสาหกรรมท่ีก าลงัขยายตวั 

2.6.2  ISO/IEC 29110 คือ กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามมาตรฐานสากลท่ีจัดข้ึนเพื่อ
ส่งเสริมให้ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงาน
เอกชนท่ีมีกิจกรรมเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาซอฟต์แวร์ไดรั้บการรับรองคุณภาพการผลิต
และมีกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ท่ีมีมาตรฐาน เป็นท่ียอม รับทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยใชศ้กัยภาพดา้นมาตรฐานระดบัสากลเป็นตวัน าและเพื่อเป็นการสร้าง
โอกาสการแข่งขนัในภาคอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์อีกด้วย ถือเป็นอีกก้าวหน่ึงท่ีจะให้
ความมัน่ใจไดว้่าระบบดา้นIT มีคุณภาพในระดบัสากล ISO/IEC 29110  เป็นมาตรฐาน
วศิวกรรมซอฟตแ์วร์ ส าหรับองคก์รขนาดเล็ก (Software Engineering-Life cycle Profiles 
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for Very Small Enterprises (VSE)) เป็นมาตรฐานสากลทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
และเป็นมาตรฐานฉบบัแรกท่ีมุ่งเน้นให้ผูพ้ฒันาซอฟต์แวร์ขนาดเล็ก น าไปใช้เพื่อยก 
ระดบัคุณภาพผลิตภณัฑ์ดา้นซอฟต์แวร์และการบริการให้เป็นท่ียอมรับในระดบัสากล
และมีวงจรในการพฒันาปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 

มาตรฐานสากล ISO/IEC 29110 ระดบั Base Profile จะมุ่งเนน้ไปท่ี 2 กระบวนการหลกั
คือ  

1) กระบวนการบริหารโครงการ Project Management (PM) Process 

2) กระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์ Software Implementation (SI) Process 

ส าหรับกระบวนการบริหารโครงการ Project Management (PM) Process ตามมาตรฐาน 
ISO29110 นั้นมีกิจกรรมหลกัทั้งส้ิน 4 กิจกรรม ดงัน้ี 

1) PM1. การวางแผนโครงการ (Project Planning) 

2) PM2. การด าเนินการตามแผนโครงการ (Project Plan Execution) 

3) PM3. การประเมินผลการโครงการและการควบคุม (Project  Assessment 
and Control) 

4) PM4. การปิดโครงการ (Project Closure) 

โดยมีวตัถุประสงคใ์นการด าเนินการตามกิจกรรมทั้งส้ิน 7 ประการ ซ่ึงประกอบไปดว้ย 

1) PM.O1. Project Plan จะตอ้งสร้างมาจากเอกสารความตอ้งการโดยในแผน
ตอ้งมีการระบุทรัพยากรท่ีตอ้งใชแ้ละเวลาในการด าเนินการแต่ละขั้นตอน
โดยประมาณ และแผนท่ีไดจ้ะตอ้งมีการรับทราบและยอมรับในแผน ก่อน
จะเร่ิมน าไปใชง้านในขั้นตอนถดัไป 

2) PM.O2. การด าเนินการโครงการจะตอ้งถูกติดตามความกา้วหนา้อยา่ง
ต่อเน่ืองโดยเทียบเคียงกบัแผนการด าเนินการโครงการและมีการบนัทึกผล
เก็บไวใ้นแบบบนัทึกการติดตามความกาวหนา้โครงการ 
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3) PM.O3. ขั้นตอนการร้องขอเปล่ียนแปลง (Change Request) จะตอ้งมีการ
ระบุวธีิการรับเร่ืองและขั้นตอนการวิเคราะห์ผลกระทบ ทั้งในดา้น ตน้ทุน 
เวลา และ ปัจจยัในทางเทคนิค 

4) PM.O4. มีการสรุปการประชุมระหวา่งทีมพฒันาและลูกคา้ เพื่อก าหนด
ขอ้ตกลงในการติดตามความกาวหนา้ของโครงการ 

5) PM.O5. มีการระบุความเส่ียง (Risk) ท่ีอาจจะเกิดในระหวา่งการด าเนินการ
และจดัการโครงการ 

6) PM.O6. มีการก าหนดแผนการจดัการรุ่นซอฟตแ์วร์ (Version Control 
Plan) โดยมีการก าหนด Baseline และมีการควบคุมการแกไ้ขของทีม
พฒันา และการน าออกจากระบบ เพื่อส่งมอบลูกคา้ โดยในแผนตอ้งระบุ
สถานท่ีเก็บ และ โครงสร้างของสารบบ (Directory Structure) 

7) PM.O7. มีแผนการประกนัคุณภาพซอฟตแ์วร์ (Software Insurance) เพื่อให้
มัน่ใจกระบวนการด าเนินการ และผลการด าเนินการมีความสอดคลอ้งกบั
แผนการด าเนินการและขอ้ตกลงความตอ้งการ (ดงัแสดงใน ภาพท่ี3.1 
แสดง Project Management process diagram of the Entry Profile 
(ISO/IEC TR 29110-5-1-1)) 

ส าหรับกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์  Software Implementation (SI) Process ตาม
มาตรฐาน ISO29110 นั้นมีกิจกรรมหลกัทั้งส้ิน 6 กิจกรรม ดงัน้ี 

1) SI1. การเร่ิมตน้ด าเนินการซอฟตแ์วร์ (Software Implement Initiation) 

2) SI2. การวเิคราะห์ความตอ้งการซอฟตแ์วร์ (Software Requirement 
Analyst) 

3) SI3. รายละเอียดสถาปัตยกรรมซอฟตแ์วร์และการออกแบบซอฟตแ์วร์ 
(Software Architecture and Detail Design) 

4) SI4. การสร้างซอฟตแ์วร์ (Software Construction) 
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5) SI5. การบูรณาการซอฟตแ์วร์และการทดสอบ (Software Integration and 
Test) 

6) SI6. การจดัส่งสินคา้ (Product Delivery) 

โดยมีวตัถุประสงคใ์นการด าเนินการตามกิจกรรมทั้งส้ิน 7 ประการ ประกอบไปดว้ย 

1) SI.O1. งานในแต่ละกิจกรรมจะตอ้งได้รับการด าเนินการบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนการด าเนินการ 

2) SI.O2. ข้อก าหนดความต้องการซอฟต์แวร์  (Software Requirement) 
จะต้องมีการก าหนดให้ชัดเจนถึงวิธีการวดัผลและขอ้ตกลงการทดสอบ
โดยวิธีการวดัผลดงักล่าวจะตอ้งไดรั้บการยอมรับจากลูกคา้เพื่อจดัท าเป็น
เอกสารและเก็บไว ้

3) SI.O3. เอกสารสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์หรือเอกสารการออกแบบ
ซอฟตแ์วร์ท่ีจดัท าข้ึนจะตอ้งสามารถอธิบายรายละเอียดเก่ียวกบัซอฟตแ์วร์
ไดดี้รวมไปจนถึงมีความสัมพนัธ์ท่ีตรวจสอบยอ้นกลบัไปยงัเอกสารความ
ตอ้งการซอฟตแ์วร์ได ้

4) SI.O4. ส่วนประกอบของซอฟต์แวร์ท่ีสร้างข้ึนจะต้องผ่านการทดสอบ
ระดบัหน่วย(Unit Test) และเป็นไปตามเอกสารความตอ้งการซอฟต์แวร์
และเอกสารการออกแบบ 

5) SI.O5. มีการทดสอบการท างานร่วมกันของส่วนประกอบทั้ งหมดของ
ซอฟต์แวร์ตามTest Cases และ Test Procedures ท่ีออกแบบไว้พ ร้อม
บนัทึกผลการทดสอบไวใ้น Test Report โดยขอ้ผิดพลาดทั้งหมดท่ีตรวจ
พบจะตอ้งไดรั้บการแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามเอกสารการออกแบบ 

6) SI.O6. โครงร่างซอฟต์แวร์  (Software Configuration) จะต้องตรงกับ
เอกสารความตอ้งการซอฟตแ์วร์ท่ีเป็นไปตามขอ้ตกลงกบัลูกคา้ซ่ึงรวมถึง
คู่มือผู ้ใช้ซ่ึงทั้ งหมดจะต้องถูกจัดเก็บใน Project Repository และเม่ือมี
ความตอ้งการเปล่ียนแปลงรายการใด Repository แลว้นั้นจะตอ้งมีการเปิด
ค าขอเปล่ียนแปลง 
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7) SI.O7. การด าเนินงานทั้งหมดรวมถึงผลผลิตท่ีได้จากงานทั้งหมดจะตอ้ง
ไดรั้บการตรวจสอบวา่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ Input Product และ 
Output Product ของแต่ละกิจกรรมตามมาตรฐานก าหนดขอ้ผิดพลาดท่ีพบ
จะต้อ งได้ รับ ก ารแก้ ไข แล ะบัน ทึ ก ไว้ใน  Validation Result ห รือ 
Verification Result (ดงัแสดงใน ภาพท่ี3.2 แสดง Software Implementation 
Process Diagram of the Entry Profile (ISO/IEC TR 29110-5-1-1)) 

และจากขั้นตอนด าเนินการตามวตัถุประสงค์ของมาตรฐาน ISO29110 จะได้เอกสาร
ทั้งส้ิน 20 เอกสารโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ขั้นการบริหารโครงการ 8 เอกสาร กิจกรรม Project Planning ประกอบดว้ย 

1) Project Plan คือเอกสารและตารางเวลาโครงการ 

2) Progress Status Record คือเอกสารบนัทึกผลความกา้วหนา้โครงการ 

3) Correction Register คือเอกสารบนัทึกประเด็นปัญหาในโครงการพร้อม
แนวทางแกไ้ข 

4) Meeting Record คือเอกสารบนัทึกการประชุม 

5) Change Request คือเอกสารขอเปล่ียนแปลงความตอ้งการท่ีเกิดข้ึนระหวา่ง
ด าเนินการ 

6) Verification Result คือเอกสารบนัทึกผลการทบทวนเอกสาร 

7) Validation Result คือเอกสารบนัทึกผลการทบทวนเอกสารกบัลูกคา้  

8) Acceptance Record คือเอกสารการส่งมอบผลิตภณัฑข์องโครงการ 

เอกสารท่ีไดจ้ากขั้นตอนการพฒันาซอฟตแ์วร์ 12 เอกสาร ประกอบดว้ย 

1) Requirement Specification คือเอกสารความตอ้งการซอฟตแ์วร์ 

2) Software Design คือเอกสารการออกแบบซอฟตแ์วร์ 

3) Traceability Record คือเอกสารแสดงความสัมพนัธ์ของผลิตภณัฑ์ 
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4) Software Component คือผลิตภณัฑซ์อฟตแ์วร์ 

5) Software คือผลิตภณัฑส์ าหรับส่งมอบใหก้บัลูกคา้ 

6) Test Cases and Test Procedures คือเอกสารจดัท าการทดสอบพร้อมวธีิการ
ทดสอบ 

7) Test Report คือเอกสารรายงานผลการทดสอบ 

8) Software User Document คือเอกสารคู่มือการใชง้านระบบ 

9) Product Operation Guideline คือเอกสารคู่มือการติดตั้งและการจดัการ
ซอฟตแ์วร์ 

10) Maintenance Document คือเอกสารก าหนดผลิตภณัฑแ์ละเคร่ืองมือท่ีใชใ้น
โครงการ 

11) Verification Result คือเอกสารบนัทึกผลการทบทวนเอกสาร 

12) Validation Result คือเอกสารบนัทึกผลการทบทวนเอกสารกบัลูกคา้ 

ประโยชน์ของมาตรฐานสากล ISO/IEC 29110 และการน าไปใช้ หากองค์กรใดด าเนิน
โครงการไดต้ามมาตรฐานสากล ISO/IEC 29110 ไม่วา่จะภายในองคก์รเอง หรือระหวา่ง
องค์กร จะท าให้มีขอ้มูลไปในทิศทางเดียวกนัทั้งทีมงาน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัโครงการ
ทั้ งทางตรงและทางอ้อม และท าให้สามารถบริหารโครงการให้เสร็จส้ินตามความ
ตอ้งการของลูกคา้ โดยอยูใ่นกรอบของระยะเวลาท่ีไดว้างแผนไว ้

โดยในการวิจัยคร้ังน้ี  จะครอบคลุมการจัดท าเอกสารเพียงบางส่วนเท่านั้ น  โดย
รายละเอียด (ดงัแสดงใน ตารางท่ี 3.1  แสดงเอกสารทั้งหมดตามมาตรฐาน ISO 29110 ท่ี
การวจิยัน้ีจะด าเนินการ) 
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บทที ่3 

วธีิการศึกษาและวเิคราะห์ระบบงาน 

วธีิการศึกษาวิจยัการพฒันาระบบการทดสอบสมรรถภาพทางกายบนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีโดยใชต้วัรับรู้
ความเร่งและการตรวจหาเสียง อาศยักระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์แบบน ้าตก (Water Fall Model) โดย
แบ่งขั้นตอนออกเป็น 5 ขั้นตอนอนัไดแ้ก่ 

3.1 การก าหนดความตอ้งการ (Requirement Definition)  

3.2 การออกแบบซอฟตแ์วร์และระบบ (System and Software Design)  

3.3 การพฒันาและทดสอบในระดบัหน่วย (Implementation and Unit Testing)  

3.4 การประสานระบบและทดสอบระบบ (Integration and System Testing) 

3.5 การน าไปใชแ้ละบ ารุงรักษา (Operation and Maintenance) 

ซ่ึงในการวิจยัน้ีผูว้ิจยัไดน้ า ISO 29110 มาใช้กบัการพฒันาระบบ (Project Management & Software 
Implementation)  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

3.1   การก าหนดความต้องการ (Requirement Definition) 

กระบวนการศึกษาปัญหาท่ีจะน าขอ้มูลท่ีไดม้าก าหนดเป็นความตอ้งการของระบบซ่ึงจะน าไปใชใ้น
กระบวนการออกแบบระบบในล าดบัต่อไป มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

3.1.1 เก็บขอ้มูลความตอ้งการของระบบและศึกษาปัญหาและแนวทางแกไ้ข  

1) การสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีกรมพลศึกษาเพื่อหาความตอ้งการของระบบ 

2) การศึกษาขอ้มูลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย (Physical Fitness Test) ท่ีใชเ้กณฑ์
มาตรฐานจากกรมพลศึกษาของประเทศไทยและเปรียบเทียบกบัรูปแบบ
แอปพลิเคชัน่ (Application) ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั 
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3) นดัประชุมเจา้หนา้ท่ีกรมพลศึกษาเพื่อคดัเลือกท่าทดสอบสมรรถภาพทางกายท่ีจะ
พฒันาในแอปพลิเคชัน่ข้ึน 

4) การวเิคราะห์ท่าทางของการทดสอบสมรรถภาพทางกายท่ีเหมาะสมกบัการทดสอบ
ดว้ยโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีแบบสมาร์ทโฟน  

5) เลือกฟังกช์ัน่การใชง้านและเลือกเทคโนโลยเีซนเซอร์ท่ีจะน ามาใชใ้หเ้หมาะกบั
ท่าทางท่ีเลือก 

6) นดัประชุมเจา้หนา้ท่ีกรมพลศึกษาเพื่อน าเสนอและอนุมติัการเลือกฟังกช์ัน่การใชง้าน
และเลือกเทคโนโลยเีซนเซอร์ท่ีจะน ามาใช้ 

7) จดัท าเอกสารประกอบการพฒันา Project  Plan, Meeting Record, Change Request(
กรณีมีการเปล่ียนแปลงความตอ้งการ), Requirement  Specification 

3.2   การออกบบซอฟต์แวร์และระบบ (System and Software Design) 

กระบวนการในการน าความต้องการของระบบท่ีได้จากกระบวนการก่อนหน้ามาวิเคราะห์และ
ออกแบบรายละเอียดในแต่ละส่วนของซอฟตแ์วร์ เพื่อจะส่งต่อให้กบัการพฒันาและทดสอบระบบใน
กระบวนการขั้นตอนต่อไป ดงัน้ี 

3.2.1  ออกแบบท่าการทดสอบสมรรถภาพทางกายพร้อมการใชง้านสมาร์ทโฟน 

3.2.2  ออกแบบระบบเชิงวตัถุดว้ยยเูอม็แอล (UML) ซ่ึงประกอบไปดว้ย  

1) ยสูเคสไดอะแกรม (Use Case Diagram) ส าหรับออกแบบส่วนของการท างาน
หลกัและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัระบบ  

2) แอคทิวิต้ีไดอะแกรม (Activity Diagram) ส าหรับออกแบบกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนใน
ระบบตามล าดบัขั้นตอนการท างานของระบบ 

3) ออกแบบ Work flow diagram การใชเ้ซนเซอร์เป็นตวัวดัการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย 

4) ออกแบบ Data Dictionary เพื่อใชเ้ก็บขอ้มูลระบบ 
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3.2.3  ออกแบบ Animation ประกอบการท าท่าทางและแสดงผลลทัธ์ 

3.2.4  จดัท าเอกสาร Software Design   

3.3    การพฒันาระบบ (Implementation and Unit Testing) 

กระบวนการในการพฒันาระบบให้ได้ตามขอ้ก าหนดท่ีได้ออกแบบเอาไวแ้ละประกอบเข้า
ดว้ยกนั เพื่อให้ออกมาเป็นซอฟตแ์วร์ท่ีสามารถใชง้านได ้โดยสร้างฟังก์ชนัการท างานแต่ล่ะส่วนตาม 
Software Requirement Specification จากนั้นการประสานระบบการท างานแต่ละฟังก์ชนัใหเ้ป็นระบบ
เตม็รูปแบบ รวมทั้งประกอบค าอธิบายท่ีจะใชป้ระกอบแต่ละท่าทดสอบ 

3.4   การทดสอบระบบ (Integration and System Testing) 

กระบวนการในการทดสอบระบบซอฟตแ์วร์ เพื่อใหท้  างานไดอ้ยา่งถูกตอ้งตรงตามความตอ้งการ โดย
น าซอฟต์แวร์มาทดสอบการท างานทั้งการทดสอบระดบัหน่วยย่อย การทดสอบ การท างานร่วมกนั
ของระบบ และการทดสอบความสามารถในการใชง้านตามสภาพแวดลอ้มจริง แลว้น าปัญหาจากการ
ทดสอบมาปรับปรุงแกไ้ขเพื่อใหก้ารท างานดงัน้ี 

3.4.1 ทดสอบในระดบัหน่วย 

3.4.2 ทดสอบระบบเตม็รูปแบบ (Full System) 

3.4.3 จดัท าเอกสารรายงานการทดสอบระบบ  

3.5   การน าไปใช้งานและบ ารุงรักษา (Operation and Maintenance)  

3.5.1 การน าไปใชง้าน ดว้ยการน าอพัโหลดแอปพลิเคชัน่ท่ี App Store ช่ือ แอปพลิเคชัน่วา่ 
“DPE Fitness Test” 

3.5.2  การติดตามผลการใชง้านและการใหข้อ้มูลการใชง้านแอปพลิเคชัน่ผูว้จิยัไดส้ร้าง 
Facebook Fan Page ช่ือวา่ DPE Fitness Test เพื่อใชใ้นการประชาสัมพนัธ์ และให้
ความรู้เร่ืองการใชง้านแอปพลิเคชัน่และองคค์วามรู้เร่ืองการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ต่อไป 

3.5.3  การวางแผนบ ารุงรักษา 
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ในการน าระบบไปใช้งานมักจะเกิดการเปล่ียนแปลงหรือปัญหาข้ึนกับระบบ  ซ่ึงเป็นไปตาม
สภาพแวดลอ้มการท างานท่ีแตกต่างกนั ดงันั้น กระบวนการน้ีจะเป็นการวางแผนบ ารุงรักษาระบบ
โดยจดัเตรียมแผนรองรับการเปล่ียนแปลงและปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนกบัระบบหลงัจากท่ีน าไปใช้แล้ว
อยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงส่ิงต่างๆท่ีเกิดข้ึนจะถูกน ามาแกไ้ขปรับปรุงทนัทีหรือบนัทึกไว้
เพื่อแก้ไขปรับปรุงในซอฟต์แวร์รุ่นถัดไปตามการอนุมติัของผูมี้อ านาจของทีมผูพ้ฒันา ซ่ึงจะถูก
วิเคราะห์ในส่วนต่างๆ ของระบบท่ีเก่ียวขอ้งกนัและพิจารณาถึงความเหมาะสมในการเปล่ียนแปลง
ตามแผนท่ีได้ออกแบบไว  ้ผลลัพธ์ท่ีต้องการจากกระบวนการน้ีคือแผนการบ ารุงรักษาระบบ  โดย
จะต้องสอดคล้องกับการน าไปใช้งานจริงและผลตอบกลับจากระบวนการน้ีจะน าไปใช้ในการ
ตรวจสอบกระบวนการก่อนหน้าเพื่อคน้หาสาเหตุของปัญหาและแก้ไขให้สมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นใน
ซอฟตแ์วร์รุ่นปัจจุบนัหรือเก็บไวแ้กไ้ขใหส้มบูรณ์ในซอฟตแ์วร์รุ่นถดัไป  

3.6   การน า ISO 29110 มาใช้กบัการพฒันาระบบ (Project Management & Software 
Implementation)  

ส าหรับมาตรฐานท่ีผูว้ิจยัน ามาใช้ในการควบคุมกระบวนการพฒันาซอฟต์แวร์ภายใตร้ะบบวิธีการ
พฒันาซอฟตแ์วร์แบบน ้ าตก คือ มาตรฐาน ISO/IEC 29110 Very Small Entity โดยผูว้ิจยัจะด าเนินการ
เทียบเคียงกบัมาตรฐาน ISO/IEC 29110 แต่เพียงบางส่วนเท่านั้น  

ส าหรับกระบวนการบริหารโครงการตามมาตรฐาน ISO29110 นั้นมีกิจกรรมหลกัทั้งส้ิน 4 กิจกรรม ดงัน้ี 

1) PM1. การวางแผนโครงการ (Project Planning) 

2) PM2. การด าเนินการตามแผนโครงการ (Project Plan Execution) 

3) PM3. การประเมินผลการโครงการและการควบคุม (Project Assessment and Control) 

4) PM4. การปิดโครงการ (Project Closure) 

ส าหรับกระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์ตามมาตรฐาน ISO29110 นั้นมีกิจกรรมหลกัทั้งส้ิน 6 กิจกรรม 
ดงัน้ี 

1) SI1. การเร่ิมตน้ด าเนินการซอฟตแ์วร์ (Software Implement Initiation) 

2) SI2. การวเิคราะห์ความตอ้งการซอฟตแ์วร์ (Software Requirement Analyst) 
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3) SI3. รายละเอียดสถาปัตยกรรมซอฟตแ์วร์และการออกแบบซอฟตแ์วร์ (Software 
Architecture and Detail Design) 

4) SI4. การสร้างซอฟตแ์วร์ (Software Construction) 

5) SI5. การบูรณาการซอฟตแ์วร์และการทดสอบ (Software Integration and Test) 

6) SI6. การจดัส่งสินคา้ (Product Delivery) 

 
ภาพท่ี 3.1 แสดง Project Management process diagram of the Entry Profile  

ท่ีมา : [Professor Claude Y. Laporte,2555] “The Generic Profile for VSEs Developing Systems 
and/or Software” เวบ็ไซด ์ http://profs.etsmtl.ca/claporte/english/VSE/VSE-Gen-Profile.html 4 
มกราคม 2557 
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ภาพท่ี 3.2 แสดง Software Implementation Process Diagram of the Entry Profile 

ท่ีมา : [Professor Claude Y. Laporte,2555]  “The Generic Profile for VSEs Developing Systems 
and/or Software” เวบ็ไซด ์ http://profs.etsmtl.ca/claporte/english/VSE/VSE-Gen-Profile.html 4 
มกราคม 2557 

โดยในการวิจยัน้ี จะครอบคลุมการจดัท าเอกสารเพียงบางส่วนเท่านั้น เน่ืองจากแอปพลิเคชั่นท่ีจะ
พฒันาข้ึนมีขั้นตอนท่ีชดัเจนและมีทีมพฒันาเพียง 3 คน ผูว้จิยัจึงเลือกจดัท าเฉพาะเอกสารท่ีจ าเป็นตอ้ง
มีเพื่อสอดคลอ้งกบัทรัพยากรบุคคล,เวลาและรูปแบบการท างานโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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ตารางท่ี 3.1 แสดงเอกสารทั้งหมดตามมาตรฐาน ISO 29110 ท่ีการวจิยัน้ีจะด าเนินการ 
ช่ือเอกสาร ท า ไม่ท า หมายเหตุ 

PM 
Project  Plan /   
Progress Status Record /   
Correction Register  / เน่ืองจากในแอปพลิเคชัน่น้ีมีความชดัเจนใน 

Requirement จึงยงัไม่มีการบนัทึกประเด็นปัญหาใน
โครงการพร้อมแนวทางแกไ้ข 

Meeting Record /   
Change Request /   

Verification Result  / เก่ียวเน่ืองใน Test Record 
Validation Result  / เก่ียวเน่ืองใน User Acceptant Test  
Acceptance Record /   
SI 
Requirement  Specification /   
Software Design /   
Traceability Record /   
Software Component /   
Software /   
TestCasesandTestProcedures /   
Test Report /   
Software User Document /   
Product and Operational 
Guideline 

 / แอปพลิเคชัน่น้ีใชก้าร VDO Presentation แทน 
Guideline  

Maintenance Document  / ระบบไม่มี Server และ Database Server ท่ีตอ้ง 
Maintenance 

Verification Result  / เก่ียวเน่ืองใน Test Record 
Validation Result  / เก่ียวเน่ืองใน User Acceptant Test  
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บทที ่4 

ผลการวจิยั 

การพฒันาระบบการทดสอบสมรรถภาพทางกายบนโทรศพัท์เคล่ือนท่ีโดยใช้ตวัรับรู้ความเร่ง และ
การตรวจหาเสียง ไดมี้การด าเนินตามขั้นตอนตามท่ีไดมี้การวางแผนไว ้โดยไดมี้การเร่ิมตั้งแต่การเก็บ
ขอ้มูลจนไปถึงขั้นตอนการบ ารุงรักษา โดยสามารถแบ่งไดต้ามขั้นตอนไว ้ดงัน้ี 

4.1 ผลลพัธ์จากการก าหนดความตอ้งการ 

4.2 ผลลพัธ์จากการออกแบบซอฟตแ์วร์และระบบ  

4.3 ผลลพัธ์จากการพฒันาและทดสอบในระดบัหน่วย 

4.4 ผลลพัธ์จากการประสานระบบและทดสอบระบบ 

4.5 ผลลพัธ์จากการน าไปใชแ้ละบ ารุงรักษา 

4.6 ผลลพัธ์การน า ISO 29110 มาใชก้บัการพฒันาระบบ 

4.1   ผลลพัธ์จากการก าหนดความต้องการของระบบ 

4.1.1 ผลลพัธ์การเก็บขอ้มูลความตอ้งการของระบบ 

1) บทสรุปความตอ้งการของผูใ้หค้วามตอ้งการระบบ 

ตารางท่ี 4.1 บทสรุปความตอ้งการของผูใ้หค้วามตอ้งการระบบ 
ผูใ้หส้ัมภาษณ์             : นางสาวดารณี ลิขิตวรศกัด์ิ ผูอ้  านวยการส านกัวทิยาศาสตร์การกีฬา  

                            กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  
รายละเอียดการติดต่อ :  โทรศพัท ์:0-22143402 โทรศพัทภ์ายใน : 6000  
                                          E-mail : daranee.l@dpe.go.th  
สถานท่ีสัมภาษณ์        :  กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา สนามกีฬาแห่งชาติ  
                                         เลขท่ี 154 ถ.พระราม1 แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
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ตารางท่ี 4.1 บทสรุปความตอ้งการของผูใ้หค้วามตอ้งการระบบ (ต่อ) 
ค าถาม : ปัญหาของการทดสอบสมรรถภาพทางกายในปัจจุบนัมีอะไรบา้ง 

1. ปัจจุบนัปัญหาของการทดสอบสมรรถภาพทางกายคือ เม่ือท าการทดสอบแลว้ ผูเ้ขา้
ทดสอบตอ้งบนัทึกผลการประเมินของตนเองไวใ้นแบบบนัทึก จากนั้นจึงจะน าไปเทียบ
กบัเกณฑม์าตรฐานเพื่อใหท้ราบวา่ผลการทดสอบอยูใ่นเกณฑใ์ด ท าใหเ้สียเวลาในการ
บนัทึกและเปรียบเทียบค่า  

2. แอปพลิเคชัน่ในสมาร์ทโฟนในปัจจุบนั ยงัไม่มีการเปรียบเทียบค่าจากเกณฑม์าตรฐานท่ี
เหมาะสมกบัคนไทย ผูท้ดสอบท่ีเป็นคนไทยหรือมีสรีระแบบคนเอเชียควรใชเ้กณฑ์
มาตรฐานในการเปรียบเทียบค่าแบบชาวเอเชีย เพราะหากเปรียบเทียบค่ามาตรฐานสรีระ
แบบชาวตะวนัตก อาจไม่เหมาะสมกบัสรีระของคนไทย 

ค าถาม : เกณฑม์าตรฐานท่ีเหมาะสมกบัคนไทย คือเกณฑใ์ด 
1. ไดมี้การก าหนดท่าทางเพื่อทดสอบสมรรถภาพทางกายจ านวนมากเพื่อใชท้ดสอบ

สมรรถภาพทางกายไดห้ลายๆดา้น 
2. รวมทั้งเกณฑม์าตรฐานค่าดชันีมวลกาย ของ กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข  

ค าถาม :ท่านคาดหวงัวา่จะเป็นผลลพัธ์ใดในแอปพลิเคชัน่น้ีบา้ง 
1. ผูท้ดสอบสมรรถภาพทางกายสามารถใหป้ระเมินผลดว้ยมาตรฐานจากกรมพลศึกษา 
2. ผูท้ดสอบระบบสามารถให้โทรศพัทแ์บบสมาร์ทโฟน มาเป็นอุปกรณ์ช่วยในการทดสอบ

สมรรถภาพทางกายเพื่อสะดวกในการบนัทึกสถิติ และ ผลการประเมิน กระตุน้ในคน
ไทยหนัมาใหค้วามสนใจกบัการทดสอบสมรรถภาพทางกาย มุ่งเนน้ในคนไทยใส่ใจใน
สุขภาพมากยิง่ข้ึน 
 

ตารางท่ี 4.2 ผลสรุปความตอ้งการจากผูใ้หค้วามตอ้งการ(Software Requirement Specification) 
Req.ID Software Requirement Specification 
REQA-01 แกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลผา่นโทรศพัทไ์ด ้
REQA-02 เลือกท่าทางการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
REQA-03 เรียกดูประวติัการใชบ้ริการไดผ้า่นโทรศพัทไ์ด ้
REQA-04 เมนูเป็นภาษาไทย 
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ตารางท่ี 4.2 ผลสรุปความตอ้งการจากผูใ้หค้วามตอ้งการ(Software Requirement Specification) (ต่อ) 
Req.ID Software Requirement Specification 
REQF-01 ดนัพื้น-การนบัจ านวนจากการสั่งดว้ยเสียง 
REQF-02 ดนัพื้น-การค านวณเปรียบเทียบตามเกณฑม์าตรฐาน 
REQF-03 ลุก-นัง่-การนบัจ านวนจากการสั่งดว้ยเสียง 
REQF-04 ลุก-นัง่-การนบัจ านวนดว้ยการเคล่ือนไหวตวัเคร่ือง 
REQF-05 ลุก-นัง่-การค านวณเปรียบเทียบตามเกณฑม์าตรฐาน 
REQF-06 ลุก-นัง่เกา้อ้ี-การนบัจ านวนจากการสั่งดว้ยเสียง 
REQF-07 ลุก-นัง่เกา้อ้ี-การนบัจ านวนดว้ยการเคล่ือนไหวตวัเคร่ือง 
REQF-08 ลุก-นัง่เกา้อ้ี-การค านวณเปรียบเทียบตามเกณฑม์าตรฐาน 
REQF-09 ดชันีมวลกาย-การค านวณเปรียบเทียบตามเกณฑม์าตรฐาน 
*REQA =Software Requirement Specification ภาพรวมของแอปพลิเคชัน่ 
*REQF = Software Requirement Specification ดา้นฟังก์ชัน่การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

2) ผลลพัธ์การศึกษาขอ้มูลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย (Physical Fitness Test) 
ท่ีใช้เกณฑ์มาตรฐานจากกรมพลศึกษาของประเทศไทย (ดังแสดงใน บทท่ี 2 
หวัขอ้ 2.1 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย) และผลลพัธ์การศึกษามาเปรียบเทียบ
กับรูปแบบแอปพลิเคชั่น (Application) ท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน (ดังแสดงในบทท่ี 2 
หวัขอ้ 2.2 แอปพลิเคชัน่ (Application) ในปัจจุบนัท่ีใกลเ้คียงงานวจิยั) 

3)  ผลลพัธ์การประชุมเจา้หนา้ท่ีกรมพลศึกษาเพื่อคดัเลือกท่าทดสอบสมรรถภาพทาง
กายท่ีจะพฒันาในแอปพลิเคชั่นข้ึน โดยได้แนวคิดในการพฒันาแอปพลิเคชั่น 
(Application) โดยใชค้วามสามารถของสมาร์ทโฟน เป็นตวัช่วยในการบนัทึกผล
และประเมินการทดสอบสมรรถภาพทางกายเบ้ืองตน้ ดงัน้ี 

3.1) การดนัพื้น 30 วนิาที โดยการประเมิน แยกตามเพศ ชาย-หญิง และช่วงอาย ุ
แลว้นบัจ านวนคร้ัง ภายใน 30 วนิาที เพื่อเทียบกบัเกณฑม์าตรฐานของการ
ทดสอบการดนัพื้น 30 วนิาที โดยจะมีรายงานผลการประเมิน และ
ขอ้เสนอแนะใหก้บัผูท่ี้ใช ้Application ดว้ย 

3.2) การลุก-นั่ง 30 วินาที Application จะใช้ความสามารถของแอคเซลเลอโร
มิเตอร์ ในการนับจ านวน และการประเมิน แยกตามเพศ ชาย-หญิง และ
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ช่วงอาย ุแลว้นบัจ านวนคร้ัง ภายใน 30 วินาที เพื่อเทียบกบัเกณฑ์มาตรฐาน
ของการทดสอบลุก-นั่ง 30 วินาที โดยจะมีรายงานผลการประเมิน และ
ขอ้เสนอแนะใหก้บัผูท่ี้ใช ้Application ดว้ย 

3.3) การ Sit up 30 วินาที Application จะใช้ความสามารถของ แอคเซลเลอโร
มิเตอร์ ในการนับจ านวน และการประเมิน แยกตามเพศ ชาย-หญิง และ
ช่วงอาย ุแลว้นบัจ านวนคร้ัง ภายใน 30 วินาที เพื่อเทียบกบัเกณฑ์มาตรฐาน
ของการทดสอบ Sit up 30 วินาที โดยจะมีรายงานผลการประเมิน และ
ขอ้เสนอแนะใหก้บัผูท่ี้ใช ้Application ดว้ย 

3.4) ดัชนีมวลกาย (Body Mass Index: BMI) โดยใช้การค านวณจากน ้ าหนัก 
และส่วนสูง เพื่อประเมินระดับความอ้วนในแต่ละคร้ังท่ีค านวณ แล้ว
บนัทึกเก็บไวเ้ป็นสถิติ เพื่อน ามา plot graph เพื่อให้เป็นพฒันาการในตาม
ช่วงเวลาท่ีไดบ้นัทึก 

4) ผลวิเคราะห์ท่าทางของการทดสอบสมรรถภาพทางกายท่ีเหมาะสมกับการ
ทดสอบดว้ยโทรศพัท์เคล่ือนท่ีแบบสมาร์ทโฟน (ดงัตารางท่ี4.3 แสดงออกแบบ
ฟังก์ชัน่การใช้งานประกอบแต่ล่ะท่าการทดสอบสมรรถภาพทางกายท่ีจะท าการ
พฒันาในงานวจิยั) 

5) ผลการเลือกฟังก์ชั่นการใช้งานและเลือกเทคโนโลยีเซนเซอร์ท่ีจะน ามาใช้ให้
เหมาะกับท่าทางท่ีเลือก (ดังตารางท่ี  4.3  แสดงออกแบบฟังก์ชั่นการใช้งาน
ประกอบแต่ล่ะท่าการทดสอบสมรรถภาพทางกายท่ีจะท าการพฒันาในงานวจิยั) 

6) ผลการนดัประชุมเจา้หนา้ท่ีกรมพลศึกษาเพื่อน าเสนอและอนุมติัการเลือกฟังก์ชัน่
การใช้งานและเลือกเทคโนโลยีเซนเซอร์ท่ีจะน ามาใช้ (ดังตารางท่ี 4.3 แสดง
ออกแบบฟังก์ชัน่การใช้งานประกอบแต่ล่ะท่าการทดสอบสมรรถภาพทางกายท่ี
จะท าการพฒันาในงานวจิยั) 

7) ผลการจดัท าเอกสารประกอบการพฒันา Project  Plan (ดงัภาคผนวก ก Project  
Plan), Meeting Record (ดั ง ภ าค ผน วก  ข  Meeting Record), Change Request 
(ภาคผนวก ค Change Request), Requirement  Specification (ดังภาคผนวก ฆ 
Requirement  Specification) 
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4.2   ผลลพัธ์จากการออกแบบซอฟต์แวร์และระบบ 

4.2.1 ผลการออกแบบท่าการทดสอบสมรรถภาพทางกายพร้อมการใชง้านสมาร์ทโฟน 

1) ดนัพื้น 

 

 
ภาพท่ี 4.1 แสดงวธีิการทดสอบดนัพื้น 

ท่ีมา :กรมพลศึกษา (2556) เกณฑม์าตรฐาน : กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

จากท่าทางท่ีก าหนดไวเ้พื่อการทดสอบดนัพื้นนั้นแอปพลิเคชั่นท่ีมีในปัจจุบนั
เลือกใช้วิธีการแตะสัมผสักบัหน้าจอสมาร์ทโฟน โดยผูใ้ช้ตอ้งให้หน้าผาก หรือ
ปลายคางสัมผสัหน้าจอ ระบบจึงจะนับจ านวนคร้ัง โดยในการทดสอบจริงพบ
การใชว้ธีินบัคร้ังนั้นไดผ้ลลพัธ์ท่ีเท่ียงตรง แต่ขอ้ดอ้ยของการออกแบบการใชง้าน
คือ หน้าจอของสมาร์ทโฟนจะมีเหง่ือของผูท้ดสอบซ่ึงไม่เหมาะกับการความ
สะอาดในดา้นสุขอนามยั และผูใ้ช้ท่ีมีน ้ าหนกัมากอาจจะมีการกระแทกส่วนของ
หน้าผาก หรือ ปลายคางเพื่อโน้มลงมาแตะท่ีหน้าจอสมาร์ทโฟนท่ีค่อนขา้งแรง 
ซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายกบัผูท้ดสอบได ้
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ภาพท่ี 4.2 แสดงการออกแบบท่าดนัพื้นพร้อมการใชง้านสมาร์ทโฟน 

ผูว้ิจยัจึงไดท้  าการออกแบบท่าการทดสอบสมรรถภาพทางกายพร้อมการใช้งาน
สมาร์ทโฟนโดยการใช้เสียงเป็นค าสั่งนับจ านวนคร้ังในการทดสอบโดยการน า
สมาร์ทโฟนวางไวก้บัพื้นระหวา่งช่วงแขนทั้งสองขา้ง 

2) ลุก-นัง่ และลุก-นัง่เกา้อ้ี 

  
ภาพท่ี 4.3 แสดงวธีิการทดสอบลุก-นัง่ และลุก-นัง่เกา้อ้ี 

ท่ีมา :กรมพลศึกษา (2556) เกณฑม์าตรฐาน : กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

จากท่าทางท่ีก าหนดไวเ้พื่อการทดสอบลุก-นัง่ และลุก-นัง่เกา้อ้ีนั้นแอปพลิเคชัน่ท่ี
มีในปัจจุบนัเลือกใชด้งัน้ี 

2.1) วิธีการแตะสัมผสักบัหน้าจอสมาร์ทโฟน โดยผูใ้ชส้ัมผสัหน้าจอ ระบบจึง
จะนบัจ านวนคร้ัง หรือโดยในการทดสอบจริงพบการใช้วิธีนบัคร้ังนั้นได้
ผลลพัธ์ท่ีเท่ียงตรง แต่ขอ้ดอ้ยของการออกแบบการใชง้านคือ หน้าจอของ
สมาร์ทโฟนจะมีเหง่ือของผูท้ดสอบซ่ึงไม่เหมาะกบัการความสะอาดใน
ด้านสุขอนามยั และผูใ้ช้ท่ีมีน ้ าหนักมากอาจจะมีการกระแทกส่วนของ
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หนา้ผาก หรือ ปลายคางเพื่อโนม้ลงมาแตะท่ีหนา้จอสมาร์ทโฟนท่ีค่อนขา้ง
แรง ซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายกบัผูท้ดสอบได ้

2.2)  การใชค้วามเคล่ือนไหวของตวัเคร่ืองสมาร์ทโฟน โดยเม่ือท าการทดสอบ
สมรรถภาพจะท าการจบัตวัเคร่ืองสมาร์ทโฟนให้เคล่ือนท่ีไปพร้อมกบัผู ้
ทดสอบ เพื่อให้ระบบท าการนบัคร้ังในการทดสอบสมรรถภาพ 

 
ภาพท่ี 4.4 แสดงการออกแบบท่าลุก-นัง่พร้อมการใชง้านสมาร์ทโฟน 

  
ภาพท่ี 4.5 แสดงการออกแบบท่าลุก-นัง่เกา้อ้ีพร้อมการใชง้านสมาร์ทโฟน 

ผูว้ิจยัจึงไดท้  าการออกแบบท่าการทดสอบสมรรถภาพทางกายพร้อมการ
ใชง้านสมาร์ทโฟน ดงัน้ี 

2.3)  การใช้เสียงเป็นค าสั่งนับจ านวนคร้ังในการทดสอบ โดยการน าสมาร์ท
โฟนวางไวก้บัพื้นใกลต้วักบัผูท้ดสอบ หรือให้ผูท้ดสอบถือสมาร์ทโฟนไว้
แนบอก 

2.4)   การใชค้วามเคล่ือนไหวของตวัเคร่ืองสมาร์ทโฟนท่ีเกิดจากการเอียงตวัของ
ผูท้ดสอบเป็นค าสั่งในการนบัจ านวนคร้ังในการทดสอบ โดยให้ผูท้ดสอบ
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ถือสมาร์ทโฟนไวแ้นบอกพร้อมกบัท าท่าทดสอบซ่ึงมีทิศทางเอียงตวัไป
ขา้งหนา้-หลงัและ เอียงตวัข้ึน-ลง ตามท่าท่ีก าหนดไว ้

3) ดชันีมวลกาย ยงัคงใชห้ลกัการค านวณเปรียบเทียบตามเกณฑม์าตรฐาน โดยให้
ผูใ้ชบ้นัทึกค่าส่วนสูง และน ้าหนกั บนัทึกผา่นสมาร์ทโฟนเหมือนเดิม 

ตารางท่ี 4.3  แสดงออกแบบฟังกช์ัน่การใชง้านประกอบแต่ล่ะท่าการทดสอบสมรรถภาพทางกาย      
ท่ีจะท าการพฒันาในงานวจิยั 

ฟังก์ช่ัน / 
การทดสอบ

สมรรถภาพทางกาย 

การนับจ านวนจากการ
ส่ังด้วยเสียง 

การนับจ านวนด้วยการ
เคลือ่นไหวตัวเคร่ือง 

การค านวณ
เปรียบเทยีบตามเกณฑ์

มาตรฐาน 
1.ดนัพื้น /  / 
2.ลุก-นัง่ / / / 
3.ลุก-นัง่เกา้อ้ี / / / 
4.ดชันีมวลกาย   / 

โดยในการวิจยัน้ีไดส้รุปวิธีการสร้างฟังก์ชัน่จากเซนเซอร์ท่ีมีอยู่ในสมาร์ทโฟนของไอโอเอส 
ซ่ึงฟังก์ชัน่การนับจ านวนดว้ยการเคล่ือนไหวตวัเคร่ืองจะใช้คุณสมบติัจากเซนเซอร์คือ   แอ
คเซลเลอโรมิเตอร์คือวดัอตัราเร่ง,และเอียง โดยเม่ือไม่มีอตัราความเร่งเกิดข้ึนจะท าการบนัทึก
ค่าต าแหน่งอา้งอิง(x,y,z) และหากมีการเอียงสมาร์ทโฟน และเอียงกลบัมาจนถึงค่าต าแหน่ง
อา้งอิงอีกคร้ังพร้อมเง่ือนไขวา่ไม่มีอตัราความเร่งเกิดข้ึน(สมาร์ทโฟนหยุดการเคล่ือนท่ี) จะท า
การนับจ านวนคร้ังการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพิ่ม 1 คร้ัง ส่วนฟังก์ชั่นขั้นตอนการนับ
จ านวนจากการสั่งดว้ยเสียงจะใชห้ลกัการท างานของการตรวจจบัเสียงของระบบคือการคน้หา
เสียงจากไมโครโฟน จากนั้นจะวดัจากค่า เดซิเบล (โดยตวัแอปพลิเคชัน่จะให้ผูใ้ชก้  าหนดค่าเด
ซิเบลไวเ้พื่อตรวจจบัเสียงจากผูใ้ช้) ถา้เสียงท่ีเปล่งออกมาจากผูใ้ช้มีระดบัเสียงดงัเท่ากบัหรือ
มากกว่าค่าตั้งตน้และเม่ือหยุดการออกเสียง จะท าการนบัจ านวนคร้ังการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายเพิ่ม 1 คร้ัง 
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4.2.1 ผลลพัธ์การออกแบบระบบเชิงวตัถุดว้ยยเูอม็แอล (UML) ซ่ึงประกอบไปดว้ย 

1) Use Case Diagram 

 
ภาพท่ี 4.6 แสดง Use case diagram Physical Fitness Test system 

การออกแบบแอปพลิเคชั่นโดยผูใ้ช้ทั่วไปสามารถเลือกท่าทางการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายและสามารถศึกษาวิธีการท างานของระบบจากนั้นสามารถ
เร่ิมการทดสอบสมรรถภาพทางกาย และสามารถหยุดการบนัทึกผล จากนั้นจะ
สามารถดูผลการทดสอบและบนัทึกผลการทดสอบในคร้ังนั้นเก็บไว ้

2) Activity Diagram 

2.1)  Select Physical Test Activity Diagram 
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ภาพท่ี 4.7 แสดง Select Physical Test Activity Diagram 

เร่ิมการใชง้านแอปพลิเคชัน่โดยการเลือกท่าทดสอบ จากนั้นระบบจะ
หนา้จอท่ีเก่ียวขอ้งกบัท่านั้นๆ จากนั้นผูใ้ชเ้ลือกประเภทของการนบัจ านวน
คร้ัง  
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2.2)  Read Physical Test Step Activity Diagram 

 
ภาพท่ี 4.8 แสดง Read Physical Test Step Activity Diagram 

จากท่ีผูใ้ช้เลือกประเภทของการนบัจ านวนคร้ังแลว้ระบบจะท าการแสดง
ค าอธิบายการใชง้านแอปพลิเคชัน่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัจดัท่าทางและสมาร์ทโฟน
ใหผู้ใ้ชท้ราบ 
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2.3) Start Physical Test Activity Diagram 

 
ภาพท่ี 4.9 แสดง Start Physical Test Activity Diagram 

จากท่ีผูใ้ช้เลือกประเภทของการนบัจ านวนคร้ังแลว้ระบบจะท าการแสดง
ค าอธิบายการใชง้านแอปพลิเคชัน่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัจดัท่าทางและสมาร์ทโฟน
ให้ผูใ้ช้ทราบ จากนั้ นเข้าสู่การทดสอบสมรรถภาพทางกายในท่านั้ นๆ 
ระบบท าการค านวณตามเวลาท่ีก าหนดแลว้แสดงผลการบนัทึก 
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2.4) Stop Physical Test Activity Diagram 

 
ภาพท่ี 4.10 แสดง Stop Physical Test Activity Diagram 

เม่ือผูใ้ชส้ั่งหยดุการทดสอบระบบระหวา่งท่ีการทดสอบระบบจะท าการ
บนัทึกผลการทดสอบ 

2.5) View Physical Testing Result Activity Diagram 

 
ภาพท่ี 4.11 แสดง View Physical Testing Result Activity Diagram 

เม่ือระบบจะท าการบนัทึกผลการทดสอบ ณ ขณะนั้นพร้อมแสดงใหผู้ใ้ช้
ทราบ 
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2.6) Record Physical Testing Result Activity Diagram 

 
ภาพท่ี 4.12 แสดง Record Physical Testing Result Activity Diagram 

หลงัจากระบบท าการบนัทึกผลการทดสอบเรียบร้อยจะแสดงผลการ
ทดสอบใหผู้ใ้ชท้ราบ 

2.7) Body Information Record Activity Diagram 

 
ภาพท่ี 4.13 แสดง Body Information Record Activity Diagram 

ผูใ้ชเ้ลือกวนัท่ีท่ีตอ้งการดู ระบบจะแสดงสถิติในวนันั้นให้ทราบ หากผูใ้ช้
เลือกเมนูและบนัทึกขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ระบบจะท าการประเมินค่า BMI 
แลว้แสดงผลลพัธ์ใหท้ราบ 

3) ผลการออกแบบ Work flow diagram การใชเ้ซนเซอร์เป็นตวัวดัการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย 
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Physical Test by Voice Record Physical Test by Accelerometer Record 

  

ภาพท่ี 4.14 แสดง Work flow diagram การใชเ้ซนเซอร์เป็นตวัวดัการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

ขั้นตอนการท างานของระบบในการเรียกใชฟั้งกช์นัของเซนเซอร์เพื่อบนัทึกผล
การทดสอบทั้งในส่วนของการตรวจจบัความเร่งและการตรวจจบัเสียงมีขั้นตอน
ในการเรียกใชง้านท่ีเหมือนกนั  
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4) ผลการออกแบบ Data Dictionary เพื่อใชเ้ก็บขอ้มูลระบบ 

ตารางท่ี 4.4 Data Dictionary 
Table Name Field Name Description 

sc_user_stats 
 

Id (int) ID user 
imei (varchar) รหสัเคร่ือง 
weight (int) น ้าหนกั 
height (int) ส่วนสูง 
gender (enum) เพศ 

Exercise Id(int) ID user 
type(String) ท่าท่ีใชท้ดสอบ 
count(String) จ านวนท่ีท าได ้
exDate(String) วนัเวลาท่ีท า 
gender(String) เพศ 
time(String) เวลาท่ีท าได ้
result(String) ผลการประเมิน 
age(String) อาย ุ

ExerciseInfo Id(int) ID user 
height(String) ความสูง 
weight(String) น ้าหนกั 
assertDate(String) วนัท่ีบนัทึก 
gender(String) เพศ 
age(String) อาย ุ

ในการเก็บบนัทึกขอ้มูลในแอปพลิเคชัน่จะเก็บ 3 ส่วน คือ Table sc_user_stats ใช้
เก็บขอ้มูลผูใ้ชง้านโดยน าขอ้มูลมาท าการค านวณค่า BMI  Table Exercise ใชเ้ก็บ
ขอ้มูลการทดสอบสมรรภทางกายใจแต่ละคร้ัง และ Table ExerciseInfo จะใชเ้ก็บ
ขอ้มูลความเปล่ียนแปลงของผูใ้ชใ้นเชิงสถิติสะสม 
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4.4.2 ผลการออกแบบ Animation ประกอบการท าท่าทางและแสดงผลลทัธ์ 

ตารางท่ี 4.5 การออกแบบ Animation ประกอบการท าท่าทางและแสดงผลลทัธ์ 
ท่าทาง ผู้ชาย ผู้หญิง 

ดนัพื้น  

  
ลุก-นัง่  

  
ลุก-นัง่เกา้อ้ี  

  
ดชันีมวลกาย  

  
ระดบัเกณฑท่ี์ไดรั้บต ่า 

  
ระดบัเกณฑท่ี์ไดรั้บ 
ค่อนขา้งต ่า   
ระดบัเกณฑท่ี์ไดรั้บ 
พอใช ้   
ระดบัเกณฑท่ี์ไดรั้บ 
ดี   
ระดบัเกณฑท่ี์ไดรั้บ 
ดีมาก   

4.2.4 ผลจดัท าเอกสาร Software Design (ดงัภาคผนวก ง  Software Design)  
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4.3   ผลการพฒันาระบบ (Implementation and Unit Testing) 

หลงัจากการสร้างฟังก์ชนัการท างานแต่ล่ะส่วนตาม Software Requirement Specification (ดงัตารางท่ี
4.2 ผลสรุปความตอ้งการจากผูใ้ห้ความต้องการ(Software Requirement Specification) จึงประกอบ 
การท างานแต่ละฟังก์ชันให้เป็นระบบใหญ่ รวมทั้งประกอบค าอธิบายท่ีจะใช้ประกอบแต่ละท่า
ทดสอบไดด้งัน้ี 

4.3.1 หนา้จอเมนูแถบขา้งดา้นซา้ยส่วนปุ่มหนา้แรก 

 
ภาพท่ี 4.15 แสดงหนา้จอเมนูแถบขา้งดา้นซา้ยส่วนปุ่มหนา้แรก 

หนา้จอเมนูแถบขา้งดา้นซ้ายส่วนปุ่มหนา้แรก ประกอบดว้ย (1):ปุ่มน้ีจะท าให้ระบบเปิด
หนา้แรกของแอปพลิเคชัน่, (2):ส่วนปุ่มทดสอบสมรรถภาพ  ปุ่มน้ีจะท าใหร้ะบบน าผูใ้ช้
เขา้สู่ฟังคช์ัน่การออกก าลงักาย/ทดสอบสมรรถภาพ, (3):ส่วนปุ่มบนัทึกสุขภาพ  ปุ่มน้ีจะ
เปิดหน้าท่ีแสดงรายละเอียดทางด้านสุขภาพของผูใ้ช้ ซ่ึงสามารถแก้ไขขอ้มูลเบ้ืองตน้
ของผูใ้ชไ้ดด้ว้ย 

 

 

1 

3 

2 



 

71 

4.3.2 หนา้บนัทึกสุขภาพ ดูขอ้มูลแบบน ้าหนกั 

 
ภาพท่ี 4.16 แสดงหนา้บนัทึกสุขภาพ ดูขอ้มูลแบบน ้าหนกั 

หน้าบนัทึกสุขภาพ ดูขอ้มูลแบบน ้ าหนัก ประกอบด้วย (1):ส่วนปฏิทิน ใช้เพื่อเลือกดู
ขอ้มูลสุขภาพในวนันั้นๆ ซ่ึงถ้าท าการดบัเบิ้ลแท็ปจะมี Picker ให้เลือกวนัท่ี, (2):ส่วน
แสดงขอ้มูลผูใ้ช้ ส่วนน้ีผูใ้ชส้ามารถดูรายละเอียดขอ้มูลสุขภาพของตนเอง, (3):ส่วนปุ่ม
แกไ้ขขอ้มูล ผูใ้ชส้ามารถแกไ้ขขอ้มูลทางดา้นสุขภาพจากปุ่มน้ี, (4):ส่วนปุ่มเลือกดูขอ้มูล
มวลกาย ปุ่มน้ีจะท าให้ระบบแสดงขอ้มูลมวลกายของผูใ้ช้, (5):ส่วนปุ่มเลือกดูขอ้มูล
กราฟ จะเปล่ียนไปแสดงขอ้มูลเป็นแบบกราฟ  

  

1 

2 

4 

3 

5 
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4.3.3  หนา้บนัทึกสุขภาพ ดูขอ้มูลแบบมวลกาย 

 
ภาพท่ี 4.17 แสดงหนา้บนัทึกสุขภาพ ดูขอ้มูลแบบมวลกาย 

หน้าบนัทึกสุขภาพ ดูขอ้มูลแบบมวลกาย ประกอบด้วย (1):ส่วนปฏิทิน ใช้เพื่อเลือกดู
ขอ้มูลสุขภาพในวนันั้นๆ ซ่ึงถา้ท าการดบัเบิ้ลแท็ปจะมี Picker ให้เลือกวนัท่ี, (2):ส่วน
แสดงขอ้มูลผูใ้ช ้ส่วนน้ีผูใ้ชส้ามารถดูรายละเอียดขอ้มูลสุขภาพของตนเอง, (3):ส่วนปุ่ม
แกไ้ขขอ้มูลผูใ้ชส้ามารถแกไ้ขขอ้มูลทางดา้นสุขภาพจากปุ่มน้ี, (4):ส่วนปุ่มเลือกดูขอ้มูล
น ้ าหนัก ปุ่มน้ีจะท าให้ระบบแสดงข้อมูลน ้ าหนักของผูใ้ช้, (5):ส่วนปุ่มเลือกดูข้อมูล
กราฟ จะเปล่ียนไปแสดงขอ้มูลเป็นแบบกราฟ 
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2 
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3 
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4.3.4  หนา้บนัทึกสุขภาพ ดูขอ้มูลแบบกราฟ 

 
ภาพท่ี 4.18 แสดงหนา้บนัทึกสุขภาพ ดูขอ้มูลแบบกราฟ 

หนา้บนัทึกสุขภาพ ดูขอ้มูลแบบกราฟ ประกอบดว้ย (1):ส่วนปฏิทิน ใชเ้พื่อเลือกดูขอ้มูล
สุขภาพในวนันั้นๆ ซ่ึงถ้าท าการดบัเบิ้ลแท็ปจะมี Picker ให้เลือกวนัท่ี, (2):ส่วนกราฟ
แสดงข้อมูล ผูใ้ช้สามารถดูรายละเอียดข้อมูลสุขภาพ ของตนเองในรูปแบบกราฟ , 
(3):ส่วนปุ่มเลือกดูขอ้มูลผูใ้ช้ จะเปล่ียนไปแสดงขอ้มูลเป็นแบบขอ้มูลทัว่ไป, (4):ส่วน
ปุ่มแสดงกราฟน ้ าหนัก ปุ่มน้ีจะท าให้ระบบแสดงข้อมูลน ้ าหนักในรูปแบบกราฟ , 
(5):ส่วนปุ่มแสดงกราฟมวลกาย ปุ่มน้ีจะท าให้ระบบแสดงขอ้มูลมวลกายในรูปแบบ
กราฟ 
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2 
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4.3.5  หนา้เมนูทดสอบสมรรถภาพ 

 
ภาพท่ี 4.19 แสดงหนา้เมนูทดสอบสมรรถภาพ 

หนา้เมนูทดสอบสมรรถภาพ ประกอบดว้ย (1):ส่วนการเลือกท่าน ประกอบดว้ย ดนัพื้น 
ลุก-นัง่ ลุก-นัง่เกา้อ้ี, (2):ส่วนการเลือกวิธีการจบัเวลา ประกอบดว้ย ทดสอบสมรรถภาพ 
(นบัเวลาถอยหลงั 30 วินาที) และออกก าลงักาย(เวลาเดินไปขา้งหน้าเร่ิมจาก 0 วินาที), 
(3):ส่วนการดูสถิติ ประกอบดว้ย ส่วนปุ่มดูผลการทดสอบตามใหม่ล่าสุด ใชส้ าหรับดูผล
การทดสอบสมรรถภาพในท่านั้นๆ เรียงตามคร้ังใหม่ล่าสุด, ส่วนปุ่มดูผลการทดสอบ
เรียงตามสัปดาห์ ใช้ส าหรับดูผลการทดสอบสมรรถภาพในท่านั้นๆ เป็นสัปดาห์, ส่วน
ปุ่มดูผลการทดสอบเรียงเป็นเดือน  ใช้ส าหรับดูผลการทดสอบสมรรถภาพในท่านั้นๆ 
เป็นเดือน, ส่วนปุ่มดูผลการทดสอบทั้งหมด  ใช้ส าหรับดูผลการทดสอบสมรรถภาพ
ทั้งหมด 

  

2 

1 

3 
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4.3.6  หนา้เมนูเลือกรูปแบบการวดัผล 

 
ภาพท่ี4.20 แสดงหนา้เมนูเลือกรูปแบบการวดัผล 

หนา้เมนูเลือกรูปแบบการวดัผลประกอบดว้ย (1):ส่วนเลือกการออกก าลงักายโดยวดัผล
จากเสียง  เม่ือเลือกส่วนน้ีผูใ้ชจ้ะสามารกออกก าลงักายโดยตอ้งออกเสียงเพื่อบนัทึกผล, 
(2):ส่วนเลือกการออกก าลงักายโดยวดัผลจากท่าทาง  เม่ือเลือกส่วนน้ีระบบจะท าการ
วดัผลการออกก าลงักายจากการเคล่ือนไหวของอุปการณ์ 

  

1 2 



 

76 

4.3.7  หนา้วธีิใชง้านในแต่ละท่าและการวดัผล 

 
ภาพท่ี4.21 หนา้วธีิใชง้านในแต่ละท่าและการวดัผล 

หน้าวิธีใช้งานในแต่ละท่าและการวดัผล (1):ส่วนแสดงวิธีใช้งานในแต่ละท่าและการ
วดัผลตามท่ีผูใ้ช้เลือก, (2):ส่วนปิดขอ้ความ: หากคลิกเลือกขอ้ความน้ีจะไม่แสดงผลซ ้ า
อีก เม่ือเปิดใชง้านคร้ังต่อๆไป 

 
  

1 

2 



 

77 

4.3.8  หนา้การเร่ิมการทดสอบสมรรถภาพจากการวดัโดยเสียง 

 
ภาพท่ี 4.22 แสดงหนา้การเร่ิมการทดสอบสมรรถภาพจากการวดัโดยเสียง 

หนา้การเร่ิมการทดสอบสมรรถภาพจากการวดัโดยเสียง ประกอบดว้ย (1):ส่วนตวัปรับ
วดัความดังเสียง  ส่วนน้ีใช้ก าหนดความดังของเสียงเพื่อจะบันทึกผลการทดสอบ
สมรรถภาพ โดยท่ีลดระดบัลงผูใ้ช้จะสามารถส่งเสียงเบาลงเพื่อบนัทึกผลต่อหน่ึงคร้ัง 
แต่ถา้มีการเพิ่มระดบัก็จะตอ้งออกเสียงดงัเพิ่มข้ึน,(2):ส่วนตวัจบัเวลา  ส่วนน้ีจะเร่ิมนบั
เวลาจาก 30 วินาทีลดลงไปเร่ือยๆ จนกว่าผูใ้ช้จะกดปุ่มหยุด หรือเวลาหมด, (3):ส่วน
ตวันับจ านวน  ส่วนน้ีจะเพิ่มข้ึนตามเสียงท่ีอุปกรณ์สามารถบนัทึกได,้ (4):ส่วนปุ่มเร่ิม  
ปุ่มน้ีจะท าใหร้ะบบเร่ิมนบัผลการท าสอบสมรรถภาพใหม่ 

  

1 

2 

3 

4 
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4.3.9  หนา้การเร่ิมการทดสอบสมรรถภาพจากการวดัโดยท่าทาง 

 
ภาพท่ี 4.23 แสดงหนา้การเร่ิมการทดสอบสมรรถภาพจากการวดัโดยท่าทาง 

หนา้การเร่ิมการทดสอบสมรรถภาพจากการวดัโดยท่าทาง ประกอบดว้ย (1):ส่วนตวัจบั
เวลา ส่วนน้ีจะเร่ิมนับเวลาจาก 30 วินาทีลดลงไปเร่ือยๆ จนกว่าผูใ้ช้จะกดปุ่มหยุด, 
(2):ส่วนตวันบัจ านวน  ส่วนน้ีจะเพิ่มข้ึนตามท่าทางการออกก าลงักายท่ีอุปกรณ์สามารถ
บนัทึกได้,(3):ส่วนปุ่มเร่ิม  ปุ่มน้ีจะท าให้ระบบเร่ิมนับผลจากท่าทาง ของการทดสอบ
สมรรถภาพ 

 
  

1 

2 

3 
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4.3.10 หนา้การแสดงผลของการทดสอบสมรรถภาพ 

 
ภาพท่ี 4.24 แสดงหนา้การแสดงผลการทดสอบสมรรถภาพ 

หน้าการแสดงผลของการทดสอบสมรรถภาพ ประกอบด้วย (1):ส่วนตวัแสดงจ านวน
คร้ังส่วนน้ีจะแสดงจ านวนคร้ังทั้งหมดท่ีผูใ้ช้สามารถท าการทดสอบได้, (2):ส่วนตวั
แสดงระดบัเกณฑ ์ส่วนน้ีระบบจะประเมินเวลาและจ านวนคร้ังออกมาเป็นเกณฑ์ ดงัน้ี ดี
มาก ดี พอใช้ ค่อนขา้งต ่า และ ต ่า, (3):ส่วนปุ่มเร่ิมใหม่  ผูใ้ชส้ามารถท าการทดสอบอีก
คร้ังโดยกดท่ีปุ่มน้ี, (4):ส่วนปุ่มแบ่งปัน  ปุ่มน้ีจะใช้เพื่อแบ่งปันผลการทดสอบโดนจะ
เป็นการ แสดงผลการออกก าลงัใน Facebook account ของผูใ้ช้, (5):ส่วนปุ่มบนัทึก  ปุ่ม
น้ีจะใชเ้พื่อบนัทึกผลการทดสอบคร้ังน้ีไวเ้ป็นขอ้มูลของผูใ้ช ้

4.4   ผลลพัธ์จากการทดสอบระบบ 

4.4.1  ผลการทดสอบในระดบัหน่วย จากการพฒันาและทดสอบในระดบัหน่วย สรุปขั้นตอน
ดงัน้ี (หมายเหตุ รายละเอียดการทดสอบในระดบัหน่วย ดงัแสดงในภาคผนวก จ) 

 
 
 

5 

1 

2 

3 

4 
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ตารางท่ี 4.6 สรุปผลการทดสอบในระดบัหน่วย 
No Test Module/Script Description Start Complete Test By Result 

T001 How to use pop-up About DPE/ How to use pop-
up 

01/02/2014 03/02/2014 Komalaporn K. Pass 

T002 FT_Acc_Sit-Ups นบัถอยหลงัการวดั
สมรรถภาพร่างกายดว้ยท่าทาง 
Sit-Ups 

17/02/2014 19/02/2014 Komalaporn K. Pass 

T003 FT_Acc_Chair-Sit-Ups นบัถอยหลงัการวดั
สมรรถภาพร่างกายดว้ยท่าทาง 
Chair-Sit-Ups 

17/02/2014 19/02/2014 Komalaporn K. Pass 

T004 FT_Voice_Push-Ups นบัถอยหลงัการทดสอบ
สมรรถภาพร่างกายดว้ยเสียง 
Push-Ups 

17/02/2014 19/02/2014 Komalaporn K. Pass 

T005 FT_Voice_Sit-Ups นบัถอยหลงัการทดสอบ
สมรรถภาพร่างกายดว้ยเสียง 
Sit-Ups 

17/02/2014 19/02/2014 Komalaporn K. Pass 

T006 FT_Voice_Chair-Sit-
Ups 

นบัถอยหลงัการทดสอบ
สมรรถภาพร่างกายดว้ยเสียง 
Chair-Sit-Ups 

17/02/2014 19/02/2014 Komalaporn K. Pass 

T007 TF_RS_Acc_Sit-Ups ผลการทดสอบสมรรถภาพ
ดว้ยท่าทาง Sit-Ups 

20/02/2014 22/02/2014 Komalaporn K. Pass 

T008 TF_RS_Acc_Chair-Sit-
Ups 

ผลการทดสอบสมรรถภาพ
ดว้ยท่าทาง Chair-Sit-Ups 

20/02/2014 22/02/2014 Komalaporn K. Pass 

T009 TF_RS_Voice_Sit-Ups ผลการทดสอบสมรรถภาพ
ดว้ยเสียง Sit-Ups 

20/02/2014 22/02/2014 Komalaporn K. Pass 

T010 TF_RS_Voice_Chair-
Sit-Ups 

ผลการทดสอบสมรรถภาพ
ดว้ยเสียง Chair-Sit-Ups 

20/02/2014 22/02/2014 Komalaporn K. Pass 

T011 FT_Select_Push-Ups เลือกวธีิวดัการทดสอบ
สมรรถภาพร่างกาย Push-Ups 

23/02/2014 26/02/2014 Komalaporn K. Pass 

T012 FT_Select_Sit-Ups เลือกวธีิวดัการทดสอบ
สมรรถภาพร่างกาย Sit-Ups 

23/02/2014 26/02/2014 Komalaporn K. Pass 

T013 FT_Select_Chair-Sit-
Ups 

เลือกวธีิวดัการทดสอบ
สมรรถภาพร่างกาย Chair-Sit-
Ups 

23/02/2014 26/02/2014 Komalaporn K. Pass 

T014 Progress บนัทึกสุขภาพ 23/02/2014 26/02/2014 Komalaporn K. Pass 

T015 Home Home Page 23/02/2014 26/02/2014 Komalaporn K. Pass 
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4.4.2  ผลลพัธ์ทดสอบระบบเตม็รูปแบบ   

 จากการพฒันาและทดสอบในระดบัหน่วย เสร็จส้ินแล้ว จึงท าการการประสานระบบ
และทดสอบระบบดว้ยขั้นตอนดงัน้ี  (หมายเหตุ รายละเอียดการทดสอบระบบโดยผูใ้ช้
ระบบดงัแสดงในภาคผนวก ฉ Acceptance Test Records) 

1) การทดสอบระบบโดยผูใ้หค้วามตอ้งการระบบ  มีรายละเอียดดงัน้ี 

ผูใ้ห้สัมภาษณ์:นางสาวดารณี ลิขิตวรศกัด์ิ ผูอ้  านวยการส านักวิทยาศาสตร์การ
กีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ท่ีอยู ่กรมพลศึกษา กระทรวง
การท่องเท่ียวและกีฬา สนามกีฬาแห่งชาติ เลขท่ี 154 ถ.พระราม1 แขวงวงัใหม่ 
เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

1.1) ผลการทดสอบฟังกช์ัน่การใชง้านระบบ 

ตารางท่ี 4.7 ผลการทดสอบฟังกช์ัน่การใชง้านระบบ 
Req.ID Software Requirement Specification Pass/Fail Problem/Bug Found 
REQA-01 แกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลผา่นโทรศพัทไ์ด ้ Pass 23/02/2014 
REQA-02 เลือกท่าทางการทดสอบสมรรถภาพทางกาย Pass 23/02/2014 
REQA-03 เรียกดูประวติัการใชบ้ริการไดผ้า่นโทรศพัทไ์ด ้ Pass 23/02/2014 
REQA-04 เมนูเป็นภาษาไทย Pass 23/02/2014 
REQF-01 ดนัพื้น-การนบัจ านวนจากการสั่งดว้ยเสียง Pass 23/02/2014 
REQF-02 ดนัพื้น-การค านวณเปรียบเทียบตามเกณฑ์

มาตรฐาน 
Pass 23/02/2014 

REQF-03 ลุก-นัง่-การนบัจ านวนจากการสั่งดว้ยเสียง Pass 23/02/2014 
REQF-04 ลุก-นัง่-การนบัจ านวนดว้ยการเคล่ือนไหว

ตวัเคร่ือง 
Pass 23/02/2014 

REQF-05 ลุก-นัง่-การค านวณเปรียบเทียบตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

Pass 23/02/2014 

REQF-06 ลุก-นัง่เกา้อ้ี-การนบัจ านวนจากการสั่งดว้ยเสียง Pass 23/02/2014 
REQF-07 ลุก-นัง่เกา้อ้ี-การนบัจ านวนดว้ยการเคล่ือนไหว

ตวัเคร่ือง 
Pass 23/02/2014 
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ตารางท่ี 4.7 ผลการทดสอบฟังกช์ัน่การใชง้านระบบ (ต่อ) 
Req.ID Test Script Name Pass/Fail Problem/Bug Found 
REQF-08 ลุก-นัง่เกา้อ้ี-การค านวณเปรียบเทียบตามเกณฑ์

มาตรฐาน 
Pass 23/02/2014 

REQF-09 ดชันีมวลกาย-การค านวณเปรียบเทียบตาม
เกณฑม์าตรฐาน 

Pass 23/02/2014 

REQA =Software Requirement Specification ภาพรวมของแอปพลิเคชัน่ 
REQF = Software Requirement Specification ดา้นฟังกช์ัน่การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

1.2) ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้หค้วามตอ้งการระบบ 

ตารางท่ี 4.8 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ห้ความตอ้งการระบบ 
(ระดบัความพึงพอใจ 0=ไม่พอใจ,1=นอ้ย,2=พอใช,้3=พอใจ,4=ดี,5=ดีมาก) 

ล าดบั รายละเอียด ระดบัความพึงพอใจ 
1 ความครบถว้นของระบบตามความตอ้งการจากผูใ้หค้วามตอ้งการ 5 
2 ความถูกตอ้งแม่นย  าของระบบ 3 
3 ความสวยงามของระบบ 5 
4 ความรวดเร็วในการประมวลของระบบ 5 
5 ความง่ายในการใชง้านระบบ 4 

2) การทดสอบระบบโดยผูใ้ชร้ะบบ มีรายละเอียดดงัน้ี โดยเลือกทดสอบจากกลุ่ม
ตวัอยา่งผูใ้ชร้ะบบ 2 สถานท่ี ดงัน้ี (หมายเหตุ รายละเอียดการทดสอบระบบโดย
ผูใ้ชร้ะบบดงัแสดงในภาคผนวก ฉ Acceptance Test Records) 

สถานท่ี 1 : ศูนยส์มรรถภาพทางกายเพาะกาย ท่ีอยู ่สนามกีฬาเทศบาลนคร
เชียงใหม่ ถ.หนา้สนามกีฬาเทศบาล ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 

สถานท่ี 2 : ชมรมนกัเพาะกายเชียงใหม่ยมิ ท่ีอยู ่54/2 ถ.นนัทาราม ต.หายยา         
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศพัท ์053-275702 
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ตารางท่ี 4.9 สรุปผลค่าเฉล่ียการทดสอบระบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
ค่าเฉล่ียความถูกตอ้ง 

ของระบบ 
1.ดนัพื้น (การสั่งดว้ยเสียง) 96.32% 
2.ลุก-นัง่ (การสั่งดว้ยเสียง) 95.67% 
3.ลุก-นัง่ (การเคล่ือนไหวตวัเคร่ือง) 94.18% 
4.ลุก-นัง่เกา้อ้ี (การสั่งดว้ยเสียง) 98.24% 
5.ลุก-นัง่เกา้อ้ี (การเคล่ือนไหวตวัเคร่ือง) 97.90% 
6.ดชันีมวลกาย (การค านวณ) 100% 

ผลการทดสอบระบบส่วนของการทดสอบสมรรถภาพทางกายโดยกลุ่มตวัอยา่ง
ไดค้่าเฉล่ียความถูกตอ้งในการนบัจ านวนคร้ังอยูท่ี่ 94.18% เป็นตน้ไป 

ตารางท่ี 4.10 สรุปผลค่าเฉล่ียระดบัความพึงพอใจดา้นการออกแบบการใชง้านระบบ  

ล าดบั รายละเอียด 
ค่าเฉล่ียระดบัความ

พึงพอใจ 
1 ความง่ายในการเขา้ใจการจดัท่าทดสอบสมรรถภาพทางกาย 5 
2 ความง่ายในการเขา้ใจในการใชง้านแอปพลิเคชัน่ 5 
3 ความครบถว้นของการใชง้านระบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย 4.6 
4 ความเหมาะสมของการใหข้อ้มูลการประเมินผลสถิติ 4.6 
5 ความสวยงามของระบบ 5 

ผลการทดสอบระบบส่วนของความพึงพอใจดา้นการออกแบบการใชง้านระบบ 
(UI/UX Design)โดยกลุ่มตวัอยา่งไดค้่าเฉล่ียระดบัความพึงพอใจอยูท่ี่ 4.6 เป็นตน้
ไป 
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ตารางท่ี 4.11 สรุปผลค่าเฉล่ียระดบัความพึงพอใจดา้นความสามารถของฟังกช์ัน่การใชง้านระบบ 

ล าดบั รายละเอียด 
ค่าเฉล่ียระดบัความ

พึงพอใจ 
1 ความถูกตอ้งแม่นย  าของระบบ 2.4 
2 ความเหมาะสมในการออกแบบการใชง้านกบัท่าทดสอบ 3 
3 ความรวดเร็วในการประมวลของระบบ 4 

ผลการทดสอบระบบส่วนของความพึงพอใจดา้นความสามารถของฟังกช์ัน่การ
ใชง้านระบบโดยกลุ่มตวัอยา่งไดค้่าเฉล่ียระดบัความพึงพอใจอยูท่ี่ 2.4 เป็นตน้ไป 

สรุปขอ้เสนอแนะ 

1)  ดา้นการนบัจ านวนจากการสั่งดว้ยเสียง 

1.1)   การทดสอบแบบใชเ้สียง หากมีเสียงรบกวนรอบขา้งท าใหก้าร
ทดสอบมีไม่ถูกตอ้ง 

1.2)  สั่งดว้ยเสียงเร็วๆ ติดๆ กนัจะนบัคร้ังไม่ถูก 

2)  ดา้นการนบัจ านวนดว้ยการเคล่ือนไหวตวัเคร่ือง 

2.1)  Sit up เร็วๆ แลว้เคร่ืองตรวจความเร็วไม่ตรง 

4.4.3  ผลการจดัท าเอกสารรายงานการทดสอบระบบ (ดงั ภาคผนวก จ Test Cases and Test 
Procedures และภาคผนวก ฉ Acceptance Record) 
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4.5   ผลลพัธ์จากการน าไปใช้งานและบ ารุงรักษา 

4.5.1 ผลการน าไปใชง้าน ดว้ยการน าอพัโหลดแอปพลิเคชัน่ท่ี App Store ช่ือ แอปพลิเคชัน่วา่ 
“DPE Fitness Test” โดยใชอ้อกแบบไอคอนแอปพลิเคชัน่ดงัรูป 

 
ภาพท่ี 4.25 แสดงไอคอนของแอปพลิเคชัน่ 

แอปพ ลิ เคชั่น ช่ื อว่า  “DPE Fitness Test” App Store อยู่ ในหมวด  Health & Fitness 
เพื่อใหผู้ท่ี้สนใจไดด้าวน์โหลดในโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีท่ีมีระบบปฏิบติัการไอโอเอส 

 
ภาพท่ี 4.26 แสดงแอปพลิเคชัน่ช่ือวา่ DPE Fitness Test ใน App Store 

4.5.2  ผลการติดตามผลการใชง้านและการใหข้อ้มูลการใชง้านแอปพลิเคชัน่ผูว้ิจยัไดส้ร้าง 
Facebook Fan Page ช่ือวา่ DPE Fitness Test เพื่อใชใ้นการประชาสัมพนัธ์ และให้
ความรู้เร่ืองการใชง้านแอปพลิเคชัน่และองคค์วามรู้เร่ืองการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ต่อไป 
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ภาพท่ี 4.27 แสดง Facebook ช่ือวา่ DPE Fitness Test 

4.5.3 ผลการวางแผนบ ารุงรักษา 

1) หากมีความคิดเห็นในแอปพลิเคชัน่ใน App Store หรือ Facebook ทีมพฒันาจะมี
การประชุมเพื่อสรุปผลปัญหาและความตอ้งการใหม่ หรือ ผลกระทบจากการแก้
ขอ้ผดิพลาดต่างๆ 

2) หากมีการปรับเปล่ียนเวอร์ชนัของไอโอเอสจะมีการทดสอบการเรียกใชง้าน
แอปพลิเคชัน่เพื่อทดสอบผลกระทบ 
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4.6   ผลลพัธ์การน า ISO 29110 มาใช้กบัการพฒันาระบบ  

โดยในการวิจยัคร้ังน้ี จะครอบคลุมการจดัท าเอกสารเพียงบางส่วนเท่านั้น โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ตารางท่ี 4.12 แสดงเอกสารในภาคผนวกตามมาตรฐาน ISO 29110 ท่ีการคน้ควา้อิสระน้ีจะด าเนินการ 
ช่ือเอกสาร ภาคผนวก 

Project  Plan ก 
Meeting Record ข 
Change Request ค 
Requirement  Specification ฆ 
Software Design ง 
Test Cases and Test Procedures จ 
Acceptance Record  ฉ 
Software User Document ช 
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บทที ่ 5 

สรุปผลการวจิยัและข้อเสนอแนะ 

5.1   สรุปผลการวจัิย 

ในการพัฒนาระบบระบบการทดสอบสมรรถภาพทางกายบนโทรศัพท์เคล่ือนท่ีโดยใช้ตัวรับรู้
ความเร่ง และการตรวจหาเสียงไดมี้ใชก้ารพฒันาแบบ water fall model เพื่อใหเ้หมาะสมกบัทีมพฒันา
และความตอ้งการจากผูใ้ห้ความตอ้งการ โดยพิจารณาจากเง่ือนไขของโครงการน้ีมีความเปล่ียนแปลง
ค่อนขา้งน้อย และยงัไดเ้ลือกใช้ ISO29110  มาเป็นมาตรฐานการผลิตซอฟต์แวร์มาเป็นแบบในการ
ควบคุมการผลิต ตามหลักการในการคุมคุณภาพทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ท าให้ทีมผลิตสามารถ
ท างานร่วมกนัอยา่งมีแบบแผน 

ประโยชน์ในการจดัท าระบบการทดสอบสมรรถภาพทางกายบนโทรศพัท์เคล่ือนท่ีโดยใช้ตวัรับรู้
ความเร่ง และการตรวจหาเสียง ภายใตเ้กณฑ์การช้ีวดัจากกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเท่ียวและ
กีฬา ประเทศไทย คือเพื่อพฒันาระบบช่วยทดสอบสมรรถภาพทางกายให้กบัผูท่ี้สนใจในการออก
ก าลังกายให้ได้ใช้เป็นเคร่ืองมือช่วยทดสอบสมรรถภาพทางกาย, เพื่อพัฒนาระบบช่วยทดสอบ
สมรรถภาพทางกายให้เหมาะกับสรีระของคนไทย, เพื่อศึกษาการพฒันาซอฟต์แวร์บนโทรศพัท์ 
เคล่ือนท่ีบนระบบปฏิบติัการไอโอเอส, เพื่อศึกษาการใชง้านเซนเซอร์ในโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีท่ีเหมาะสม
กบัการใช้งานการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ท าให้ทราบถึงขอ้ดีและข้อด้อยของการเซนเซอร์ท่ี
เลือกใช้ในการพฒันาโดยเห็นไดว้า่ การเลือกใช้แอคเซอเลอโรมิเตอร์ยงัมีขอ้ดอ้ยความเม่นย  าในการ
ตรวจจบัความเร่งผูว้ิจยัเป็นว่าควรมีการศึกษาการเรียกใช้ร่วมกบัเซนเซอร์ตวัอ่ืนๆ เพื่อให้ได้รับท่ี
ถูกต้องและเหมาะสมกับการเรียกใช้งานมากยิ่งข้ึน ส่วนในการตรวจจับเสียงหากท าการใช้
แอปพลิเคชัน่ในสถานท่ีท่ีมีเสียงรบกวน ผูว้ิจยัแนะน าให้ผูใ้ช้ควรปรับไมโครโฟนท่ีให้อยูชิ่ดกบัตวั
ผูใ้ช้ให้มากท่ีสุด ส่วนในการพฒันาต่อยอดระบบควรพฒันาเร่ืองการตดัเสียงรบกวนเพื่อเพิ่มความ
แม่นย  าของระบบมากยิง่ข้ึน 

5.2  ปัญหาและอุปสรรค 
1) การก าหนดความแม่นย  าของตวัรับรู้ความเร่งยงัมีความผิดพลาดอยูห่ากมีความเอียงและ

ความเร่งท่ีนอ้ยเกินไป 
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2) การแม่นย  าในการวดัดว้ยเสียงอาจมีขอ้ผดิพลาดเน่ืองจากเสียงแทรกจากสภาพแวดลอ้ม 

5.3   ข้อเสนอแนะและการพฒันาต่อ 

1) ควรมีการแจง้เตือนให้ผูใ้ชเ้ขา้มาทดสอบสมรรถภาพทางกายผ่านระบบอย่างสม ่าเสมอ 
เพื่อใหเ้ก็บสถิติอยา่งต่อเน่ือง 

2) ควรมีท่าทางในระบบให้มากข้ึน เพื่อให้ผูใ้ชง้านสามารถทดสอบสมรรถภาพทางกายได้
หลากหลายท่าทาง 

3) การศึกษาความสามารถของแอคเซลเลอโรมิเตอร์ควรเพิ่มความสามารถของไจโรสโปค
เพื่อเพิ่มความถูกต้องของการตรวจสอบต าแหน่งสมาร์โฟน ตามแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ของของ  Kalman filter และอลักอริทึม Complementary filter 

4) การศึกษาความสามารถของออดิโอ ดีเทคชัน่ ควรศึกษาวธีิการตดัเสียงรบกวนเพื่อเพิ่มค่า
ความแม่นย  าของการตรวจจบัเสียง 

5) การศึกษาคร้ังน้ีแสดงผลในอุปกรณ์พกพา iPhone เท่านั้น ผูพ้ฒันาต่อควรพฒันาต่อยอด
ไปยงัระบบปฏิบติัการอ่ืนๆ ดว้ย  

6) ควรมีการพฒันาต่อยอดจากความสามารถของเซ็นเซอร์ชนิดต่างๆในสมาร์ทโฟน เพื่อให้
การทดสอบสมรรถภาพทางกายไดห้ลายๆ ดา้น  เช่น การวดัสัญญาณชีพ, การวดัสัดส่วน
ร่างกาย, การวดัสมรรถภาพหรือความอดทนของระบบหายใจและไหลเวียนโลหิต , การ
วดัความจุปอด,การวดัสมรรถภาพกลา้มเน้ือ,การวดัความอ่อนตวั เป็นตน้ โดยประยุกต ์
ใช้ความ สามารถของเซนเซอร์ อาทิเช่น Gyro Sensor (Gyroscope Sensor), RGB Light 
Sensor (Ambient Light Sensor), Proximity Sensor, Gesture Sensor, Geomagnetic 
Sensor (Digital Compass), Hall Sensor, Barometer Sensor, Temperature Sensor, 
Humidity Sensor, Heart Rate Sensor, Finger Scanner Sensor เป็นตน้ 

ยกตัวอย่ าง  ก ารพัฒ น าแอปพ ลิ เคชั่ น ของ  Samsung ท่ี เรี ยก ใช้ เซน เซ อ ร์  เช่ น 

Samsungtomorrow (2556) ในสมาร์ทโฟน  Samsung Galaxy S4 ได้ใช้ Temperature/ 
humidity sensor ใช้วดัอุณหภูมิและความช้ืนของสภาพอากาศภายนอก ต าแหน่งของ
เซ็นเซอร์เป็นช่องเล็กๆ ท่ีฐานด้านใต้ของตัวเคร่ือง สามารถน าข้อมูลไปแสดงใน
แอปพลิเคชั่น และ Barometer ใช้วดัระดับความดันบรรยากาศ ใช้ระบุความสูงจาก
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ระดับน ้ าทะเล ช่วยค านวณอัตราการเผาผลาญแคลอร่ีเม่ือผูใ้ช้เดินบนภูเขาได้ โดย
เซนเซอร์เหล่าน้ีสามารถท างานร่วมกบัแอปพลิเคชัน่อ่ืนๆ ของผูพ้ฒันาทัว่ไปไดท้นัที 
รวมทั้งแอปพลิเคชัน่ช่ือ S Health barometer ท่ีติดมากบัเคร่ือง เป็นตน้ 
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ภาคผนวก ก 

Project Plan 

ระบบการทดสอบสมรรถภาพทางกายบนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีโดยใชต้วัรับรู้ความเร่ง และการตรวจหา
เสียง  
[Physical Fitness Test System on Mobile Phone using Accelerometer Sensor  and  Audio Detection] 
Project Plan 
Cross Ref.VSE-29110 Coverage Level: Version: 
 Project 1.0 
 
Process Ownership Approving Authority 
Komalaporn K. Pradorn S. 
Scope Approved Date 
1. ประเมินผลตามเกณฑม์าตรฐานท่ีเหมาะสมกบัสรีระของคน

ไทย (เกณฑม์าตรฐานส าหรับของกรมพลศึกษาประเทศไทย) 
2. เมนูการใชง้านของแอปพลิเคชัน่เป็นภาษาไทย  
3. การแนะน าวธีิการใชง้านใหเ้หมาะกบัท่าทางในการทดสอบ

สมรรถภาพทางกายในแต่ละท่าทางและเพศ 
      ซ่ึงในปัจจุบนัยงัไม่มีการพฒันาระบบการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายท่ีใชเ้กณฑ์มาตรฐานส าหรับของกรมพลศึกษาของประเทศ
ไทยเพื่อให้เหมาะสมกับรูปร่างของคนไทย จากข้อมูลข้างต้นท่ี
กล่าวมา ผู ้วิจ ัยมีแนวคิดท่ีจะน าความสามารถของโทรศัพท ์
เคล่ือนท่ีแบบสมาร์ทโฟน ผสานเขา้กบัวธีิการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายท่ีเหมาะสมกบัคนไทย  เพื่อสร้างระบบท่ีเป็นช่องทางใน
การเก็บข้อมูลเชิงสถิติของผู ้ใช้งานระบบ และประเมินผลการ
ทดสอบตามช่วงอายุ และเพศ ของผูใ้ช้งานระบบ โดยผูว้ิจยัไดท้  า
การเลือกท่าประกอบการทดสอบสมรรถภาพ ดงัน้ี 

 

 



 

95 

Scope Approved Date 
1.ดนัพื้น 
2.ลุก-นัง่ 
3.ลุก-นัง่เกา้อ้ี 
4.ดชันีมวลกาย 

 

 
Document History 
Version No Record Date Prepare/Modify Review By Change Detail 
1.0 01/11/2013 Komalaporn K.  Creation of the Procedure 
 
Project Information 
Name Phase Description 
Physical Fitness Test System 
on Mobile Phone using 
Accelerometer Sensor  and  
Audio Detection 

1 Planning Phase 
-ประมาณการแรงงานและเวลาตามช่วงงาน 
-ระบุและวเิคราะห์ความเส่ียว 
-สร้างแผนโครงการ 

 
Title Page 

Document Name : Project Planning 
Publication Date :   พฤศจิกายน 2013 

Revision Date : พฤศจิกายน 2013 
Contract Number : สัญญาเลขท่ี 1 

Project Name  : 1 
Prepared By : Komalaporn K. 
Approve By :  

 
 
 
 
 



 

96 

Project Management Plan 
 
1.  Introduction 

ปัจจุบนัวิทยาศาสตร์การกีฬาไดพ้ฒันากา้วหน้าไปอยา่งรวดเร็ว มีการพฒันาความรู้ดว้ยการ
อบรม และพฒันาสารสนเทศมากมาย เพื่อท่ีจะใช้ส าหรับเก็บขอ้มูลและน าเสนอขอ้มูลในเชิงสถิติ
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยหน่ึงในองคค์วามรู้ดา้นวิทยาศาสตร์การกีฬาคือ การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
(Physical Fitness Test) ท่ีสามารถจะท าการประเมินให้กับผูท้ดสอบ ความแข็งแรง สมบรูณ์ของ
ร่างกาย หรือสมรรถภาพทางกายในดา้นต่างๆ ในช่วงเวลานั้นๆ และสามารถเก็บสถิติ เพื่อตรวจสอบ
พฒันาการทางดา้นสมรรถภาพทางกายอยา่งต่อเน่ืองได ้

โดยพบวา่มีปัญหาและอุปสรรคข์องผูท้ดสอบสมรรถภาพทางกายคือ 
1) การก าหนดท่าทางในการทดสอบสมรรถภาพทางกายท่ีเหมาะสมกบัเพศ 
2) การเลือกใชเ้กณฑม์าตรฐานของการทดสอบตามท่าทาง/ เพศ/ อาย ุท่ีเหมาะสมกบัผู ้

ทดสอบ 
3) การเก็บบนัทึกผลการทดสอบ และการประเมินผลของทดสอบสมรรถภาพทางกาย

เพื่อเป็นสถิติสะสม 
ทั้งน้ีมีเทคโนโลยีรูปแบบหน่ึงท่ีมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง และสามารถน ามาเพื่อพฒันา

วทิยาศาสตร์การกีฬา คือ ระบบโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีแบบสมาร์ทโฟน (Smart Phone) ซ่ึงเป็นท่ีทราบกนั
ดีว่ามีผู ้ใช้ระบบดังกล่าวเป็นจ านวนมาก และในระบบการทดสอบสมรรถภาพทางกายบน
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั สามารถท่ีจะน ามาช่วยการประเมินผลของการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายได ้แต่ยงัคงพบวา่ระบบในปัจจุบนัยงัไม่เหมาะสมกบัผูใ้ชท่ี้เป็นคนไทย 

โดยควรพฒันาระบบเพื่อรองรับความตอ้งการ ดงัน้ี 
1) มีการประเมินผลตามเกณฑม์าตรฐานท่ีเหมาะสมกบัสรีระของคนไทย (เกณฑม์าตรฐาน

ส าหรับของกรมพลศึกษาประเทศไทย) 
2) เมนูการใชง้านของแอปพลิเคชัน่เป็นภาษาไทย  
3) การแนะน าวธีิการใชง้านให้เหมาะกบัท่าทางในการทดสอบสมรรถภาพทางกายในแต่ละ

ท่าทางและเพศ 
 
2.  Project Overviews 

ซ่ึงในปัจจุบนัยงัไม่มีการพฒันาระบบการทดสอบสมรรถภาพทางกายท่ีใช้เกณฑ์มาตรฐาน
จากกรมพลศึกษาของประเทศไทยเพื่อให้เหมาะสมกบัรูปร่างของคนไทย จากขอ้มูลขา้งตน้ท่ีกล่าวมา 
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ผูว้ิจยัมีแนวคิดท่ีจะน าความสามารถของโทรศพัท์เคล่ือนท่ีแบบสมาร์ทโฟน ผสานเข้ากับวิธีการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกายท่ีเหมาะสมกบัคนไทย  เพื่อสร้างระบบท่ีเป็นช่องทางในการเก็บขอ้มูลเชิง
สถิติของผูใ้ชง้านระบบ และประเมินผลการทดสอบตามช่วงอาย ุและเพศ ของผูใ้ชง้านระบบ  

ผูว้จิยัไดท้  าการเลือกท่าประกอบการทดสอบสมรรถภาพ ดงัน้ี  
 
ตารางท่ี ก.1 แสดงองคป์ระกอบท่ีตอ้งการวดัของท่าการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

ท่าทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย 

องคป์ระกอบท่ีตอ้งการวดั 

1.ดนัพื้น ความแขง็แรงและความอดทนของกลา้มเน้ือแขนและหวัไหล่และอก 
2.ลุก-นัง่ ความแขง็แรงและความอดทนของกลา้มเน้ือหนา้ทอ้งและล าตวั 
3.ลุก-นัง่เกา้อ้ี ความแขง็แรงและความอดทนของกลา้มเน้ือสะโพกตน้ขาหนา้และตน้ขา

ดา้นหลงั 
4.ดชันีมวลกาย ความเหมาะสมของสัดส่วนร่างกาย (น ้าหนกัและส่วนสูง) 
 
และไดอ้อกแบบฟังกช์ัน่การใชง้านประกอบแต่ล่ะท่าการทดสอบสมรรถภาพทางกายท่ีจะท าการ
พฒันาในงานวิจยัดงัน้ี 
 
ตารางท่ี ก.2  แสดงออกแบบฟังกช์ัน่การใชง้านประกอบแต่ละท่าการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

ท่ีจะท าการพฒันาในงานวจิยั 
ฟังกช์ัน่ / 

 การทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย 

การนบัจ านวนจากการ
สั่งดว้ยเสียง 

การนบัจ านวนดว้ยการ
เคล่ือนไหวตวัเคร่ือง 

การค านวณ
เปรียบเทียบตามเกณฑ์

มาตรฐาน 
1.ดนัพื้น /  / 
2.ลุก-นัง่ / / / 
3.ลุก-นัง่เกา้อ้ี / / / 
4.ดชันีมวลกาย   / 
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ภาพท่ี ก.1 แสดง Use case diagram Physical Fitness Test system 

 
โดยจะรวบรวมทุกฟังกช์ัน่ไวใ้นแอปพลิเคชัน่เดียวกนั เพื่อใหผู้ท้ดสอบสมรรถภาพไดรั้บทราบ

ขอ้มูลไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและเห็นภาพองค์รวมไดเ้จนยิ่งข้ึน โดยมุ่งหวงัวา่จะเพื่อเป็นการกระตุน้ให้คน
ไทยไดห้นัมาสนใจการทดสอบสมรรถภาพทางกายใหม้ากยิง่ข้ึน 
 
3.  ช่ือระบบงาน 
ภาษาไทย  :ระบบการทดสอบสมรรถภาพทางกายบนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีโดยใชต้วัรับรู้ความเร่ง 

       และการตรวจหาเเสียง 
ภาษาองักฤษ  :Physical Fitness Test System on Mobile Phone using Accelerometer Sensor  and   

         Audio Detection 
 

4.  วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ใหม่ในการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการน าเสนอองคค์วามรู้

ดา้นวทิยาศาสตร์การกีฬา 
2. เพื่อพฒันาระบบช่วยทดสอบสมรรถภาพทางกาย ใหก้บัผูท่ี้สนใจในการออกก าลงักายใหไ้ด้

ใชเ้ป็นเคร่ืองมือช่วยทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
3. เพื่อพฒันาระบบช่วยทดสอบสมรรถภาพทางกาย ใหก้บัคนไทย 
4. เพื่อศึกษาการพฒันาซอฟตแ์วร์บนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีไอโฟน (iPhone) 
5. เพื่อศึกษาขั้นตอนการพฒันาซอฟตแ์วร์ ภายใตม้าตรฐาน ISO/IEC 29110 
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5.  ขอบเขต 
1. ประเมินผลตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีเหมาะสมกบัสรีระของคนไทย (เกณฑ์มาตรฐานส าหรับ

ของกรมพลศึกษาประเทศไทย) 
2. เมนูการใชง้านของแอปพลิเคชัน่เป็นภาษาไทย  
3. การแนะน าวิธีการใช้งานให้เหมาะกบัท่าทางในการทดสอบสมรรถภาพทางกายในแต่ละ

ท่าทางและเพศ 
ซ่ึงในปัจจุบนัยงัไม่มีการพฒันาระบบการทดสอบสมรรถภาพทางกายท่ีใช้เกณฑ์มาตรฐาน

ส าหรับของกรมพลศึกษาของประเทศไทยเพื่อให้เหมาะสมกบัรูปร่างของคนไทย จากขอ้มูลขา้งตน้ท่ี
กล่าวมา ผูว้ิจยัมีแนวคิดท่ีจะน าความสามารถของโทรศพัท์เคล่ือนท่ีแบบสมาร์ทโฟน ผสานเขา้กบั
วิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกายท่ีเหมาะสมกบัคนไทย  เพื่อสร้างระบบท่ีเป็นช่องทางในการเก็บ
ขอ้มูลเชิงสถิติของผูใ้ช้งานระบบ และประเมินผลการทดสอบตามช่วงอายุ และเพศ ของผูใ้ช้งาน
ระบบ  

ผู้วิจัยได้ท าการเลือกท่าประกอบการทดสอบสมรรถภาพ ดังน้ี  (ดังตารางท่ี  ก-1 แสดง
องคป์ระกอบท่ีตอ้งการวดัของท่าการทดสอบสมรรถภาพทางกาย) และไดอ้อกแบบฟังก์ชัน่การใชง้าน
ประกอบแต่ล่ะท่าการทดสอบสมรรถภาพทางกายท่ีจะท าการพฒันาในงานวิจยัดงัน้ี (ดงัตารางท่ี ก-2  
แสดงออกแบบฟังกช์ัน่การใชง้านประกอบแต่ล่ะท่าการทดสอบสมรรถภาพทางกาย) 

 
6.  รายช่ือผู้ดูแลระบบ 

 
ตารางท่ี ก.3 แสดงรายช่ือผูดู้แลระบบงาน 

ช่ือผูติ้ดต่อ สถานภาพใน
โครงการ 

หน่วยงาน เบอร์โทรศพัท ์

อ.ดร.ภราดร สุรียพ์งษ ์ ผูดู้แลโครงการ สาขาวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ 08-1530-0153 
นางสาวกมลาภรณ์ กุมมาลือ นกัพฒันาระบบ สาขาวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ 08-1027-7449 
นายทินนศกัด์ิ วเิศษเชาวพฒัน์ นกัพฒันาระบบ สาขาวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ 08-26115858 
 
7.  Work Product and Developed 

7.1  Deliverables 
 เม่ือโครงการน้ีด าเนินการพฒันาระบบเสร็จสมบรูณ์จะท าการส่งมอบรายการดงัต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี ก.4 แสดงรายการส่งมอบ 
No Deliverable/Release Media NO. of Copies Date 
1 Complete Software Product CD-ROM 1 24/02/2014 
2 Source Code CD-ROM 1 24/02/2014 
3 User Manual Hard Copy 1 24/02/2014 
4 Copy of Acceptance Test 

Report 
Hard Copy 1 24/02/2014 

 
 7.2  Non-Deliverable 

เอกสารการพฒันาระบบใชส่้งมอบระหวา่งทีม โดยจะไม่ท าการส่งมอบ ดงัต่อไปน้ี 
 

ตารางท่ี ก.5 แสดงรายการท่ีไม่ส่งมอบ 
No Deliverable/Release Media 
1 Software Requirement Specification Report  Hard Copy 
2 Software Analyst Report Hard Copy 
3 Software Design Report  Hard Copy 
4 Prototyping Document  Hard Copy 
5 Testing Report  Hard Copy 
6 Software Project Management Plan  Hard Copy 
7 Software Development Procedure  Hard Copy 
8 Change Request and Modification Specification  Hard Copy 
9 Software Quality Assurance Plan  Hard Copy 
 
8.   Infrastructure 

8.1 Hardware /Software Acquisition Plans 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล  

หน่วยประมวลผลกลาง Intel Core i5 2.4 GHz  
หน่วยความจ า 4 GB  
อุปกรณ์บนัทึกขอ้มูล 350 GB  
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  



 

101 

รองรับระบบดาวเทียมบอกพิกดั  
รองรับการเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตไร้สาย  
รองรับระบบปฏิบติัการไอโอเอส 5.0 

ซอฟตแ์วร์  
ระบบปฏิบติัการวนิโดวเ์ซเวน่ (Windows 7)  
ระบบปฏิบติัการโอเอสเอก็สิบจุดเจ็ด (OSX 10.7)  
ชุดพฒันาซอฟตแ์วร์เอก็ซ์โค๊ต (XCode)  
ชุดพฒันาซอฟตแ์วร์อิคลิป (Eclipse) 

เคร่ืองแม่ข่ายและระบบฐานขอ้มูล  
กเูก้ิลคลาวด ์(Google AppEngine)  

 

9.   Management and Procedure  
9.1 Project Team Structure 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป ก.1 แสดงโครงสร้างองคก์ร 
 

ภาระหนา้ท่ีของ Project Manager 
- จดัท าและน าเสนอโครงการ 
- ประมาณค่าใชจ่้ายโครงการ 
- วางแผนและจดัเวลาการด าเนินโครงการ 
- ตรวจสอบควบคุม ติดตามและทบทวนโครงการ 
- จดัตั้งทีมงานและประเมินทีมงาน 
- รายงานและน าเสนอโครงงาน 
- จดัการความเปล่ียนแปลงในโครงการ 

System Analyst 

Project Manager 

System Design Software Developer Software Quality 
Assurance 
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ภาระหนา้ท่ีของ System Analyst 
- ศึกษาและวเิคราะห์ความตอ้งการของการพฒันาระบบ 
- วเิคราะห์และออกแบบระบบ 
- ติดต่อประสานงานกบัทีมงาน ผูใ้ช ้และผูเ้ก่ียวขอ้งกบัระบบ 
- จดัท าเอกสารประกอบการวิเคราะห์และออกแบบ 
- Build Release 

ภาระหนา้ท่ีของ System Design 
- ศึกษาและวเิคราะห์ความตอ้งการของการพฒันาระบบ 
- ออกแบบระบบในระดบั Detail Design 
- ติดต่อประสานงานกบันกัพฒันาซอฟตแ์วร์ในการพฒันาระบบ 
- จดัท าเอกสารประกอบการออกแบบระบบ 

ภาระหนา้ท่ีของ Software Developer 
- ประสานงานกบัทีมวเิคราะห์ระบบและทีมพฒันาระบบ 
- พฒันาระบบตามท่ีไดมี้การวเิคราะห์และออกแบบไว ้
- จดัท า Test Case และด าเนินการทดสอบ 
- จดัท าเอกสารประกอบการพฒันาและการใชง้านระบบ 

ภาระหนา้ท่ีของ Software Quality Assurance 
- พฒันาระบบประกนัคุณภาพซอฟตแ์วร์ 
- บริหารจดัการกระบวนการผลิตซอฟตแ์วร์ 
- ตรวจและติดตามกระบวนการผลิตซอฟตแ์วร์ 
- อบรมกระบวนการและเคร่ืองมือท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
10. Project Responsible 

 
ตารางท่ี ก.4 แสดงหนา้ท่ีรับผิดชอบในงาน 

No Activity PM SA SD DEV SQA 
1 Progress Monitoring & Control P    P 
2 Scheduling and Tracking  P    S 
3 Reporting    P  S 
4 Issue Resolution   P P  S 
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ตารางท่ี ก.4 แสดงหนา้ท่ีรับผิดชอบในงาน (ต่อ) 
No Activity PM SA SD DEV SQA 
5 Budget Control  P P    
6 Delivery  P P S   
7 Quality Planning and Tracking  S S P  P 
8 Document Control   S P P  
*P = Primary , *S = Secondary 
 
11.  Change Management 

-ทุกคร้ังท่ีมีการขอเปล่ียนแปลงจะตอ้งบนัทึกและจดัส่งเป็นเอกสาร Change Request 
-ตอ้งมีการประชุมภายในบริษทัเพื่อตดัสินใจในการอนุมติัการเปล่ียนแปลงเพื่อป้องกนัปัญหา 
-ตอ้งมีการวเิคราะห์ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบัระบบฐานขอ้มูลและเอกสารในโครงการ 

 
12.  Quality Planning  

12.1 Reviews / Responsibility  
 

ตารางท่ี ก.6 แสดงขั้นตอนการดาเนินการและตรวจสอบ 
Stage Exit Review 

No Stage Reviews Team Responsibility 
1 เม่ือเสร็จส้ินการ Planning Preliminary Planning   
2 เม่ือเสร็จส้ินการ Requirement 

Specification 
  

3 เม่ือเสร็จส้ินการ Project Planning   
4 เม่ือเสร็จส้ินการ Software Requirement   
5 เม่ือเสร็จส้ินการ Software Design   
6 เม่ือเสร็จส้ินการ Software Construction   
7 เม่ือเสร็จส้ินการ Database Design   
8 เม่ือเสร็จส้ินการ Test Plan   
9 เม่ือเสร็จส้ินการ Integration Test   
10 เม่ือเสร็จส้ินการท า Document   
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12.2 Testing  
 

ตารางท่ี ก.7 แสดงกระบวนการทดสอบ 
Stage Exit Review 

No Test Verification Responsibility 
1 Unit Test ทดสอบความถูกตอ้งของหน่วยยอ่ย  DEV,SQA 
2 Integration Test ทดสอบความเขา้กนัไดข้องทั้งระบบ PM,DEV,SQA 
 
13. Technical Procedure  

13.1 Planning  
วงจรการพฒันาระบบของโครงการประกอบไปดว้ย  
Initial Phase  

1.  ศึกษาข้อมูลและเทคโนโลยีท่ีจ  าเป็นในการพัฒนาโครงการโดยแบ่งประเภทได้
ดงัต่อไปน้ี  

- ซอฟตแ์วร์และเคร่ืองมือในการพฒันา  
- Development Tools และภาษาท่ีตอ้งใชใ้นการพฒันา  
- Google AppEngine  
- Google Cloud SQL  
- ผงักิจกรรม (Activity Diagram)  
- ผงัยสูเคส (Use Case Diagram)  
- เคร่ืองมือควบคุมรุ่นเอกสาร (Version Control)  

- การวางแผนและมาตรการควบคุมคุณภาพ  
- Software Quality Assurance Process  
- Software Project Plan  

2.  Requirement Management เป็นขั้นตอนในการวิเคราะห์รูปแบบของกิจกรรมธุรกิจ
และก าหนดความตอ้งการ ผูเ้ก่ียวขอ้ง ผูใ้ห้ขอ้มูล การตลาดและพฤติกรรมผูบ้ริโภค และนามาบนัทึก
เป็นเอกสารใหช้ดัเจน  

3.  Version Control เป็นส่วนหน่ึงของหลักการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์เก่ียวกับการ
บริหารโครงร่างซอฟต์แวร์ โดยมีการวางแผนการก าหนดรุ่นของเอกสารรวมถึงการใชเ้คร่ืองมือเพื่อ
ช่วยในการจดัเก็บเอกสาร  
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4.  Project Management เพื่อดาเนินงานและก าหนดขอบเขตของการท างานให้ชัดเจน
ตลอดจนก าหนดการส่งมอบและจดัสรรทรัพยากรต่างๆ  

Design Phase  
1. รายงาน ผลการวิ เค ราะ ห์  System Design จาก เอกส าร  Software Requirement 

Specification โดยมีนกัวเิคราะห์ระบบเป็นผูอ้อกแบบระบบร่วมกบัผูจ้ดัการโครงการและนกัพฒันา 
2. รายงานผลการวิเคราะห์ Detail Design เม่ือได้รับ System Design แล้วนักออกแบบ

ระบบจะเป็นผู ้ออกแบบ Detail Design ร่วมกับนักวิเคราะห์ระบบและผู ้จ ัดการโครงการ โดยมี
นกัพฒันาเขา้ร่วมใหค้วามคิดเห็น 

3. การออกแบบ Test Case เป็นการน า Requirement Specification มาออกแบบเพื่อใช้
ในการทดสอบระบบเพื่อใหม้ัน่ใจวา่ระบบท่ีไดน้ั้นสามารถท างานไดต้ามท่ีไดอ้อกแบบเอาไว ้

Construction Phase 
1. ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ท่ีตอ้งมีการเปล่ียนแปลงให้ดาเนินการตามแผนการบริหาร

การเปล่ียนแปลงท่ีไดว้างแผนไว ้
2. Change Request Management ก าหนดนโยบายการบริหารการเปล่ียนแปลงความ

ตอ้งการของระบบโดยประกาศขั้นตอนวิธีการให้ทีมงานและผูใ้ช้เขา้ใจตรงกนั เพื่อน าไปวิเคราะห์
ผลกระทบและออกแบบระบบเพื่อปรับปรุงในขั้นถดัไป 

Delivery Phase 
1. Acceptance Test Report รายงานผลการทดสอบและผลการยอมรับของผูใ้ช้ระบบ 

ขั้นตอนน้ีผูใ้ช้ระบบจะเป็นผูท้ดสอบระบบพร้อมให้คะแนนความพึงพอใจต่อระบบท่ีพฒันาข้ึนโดย
ท าการ Check List ตามเอกสาร Requirement Specification 

2. จดัท าคู่มือการใชง้านระบบเพื่อใหผู้ใ้ชส้ามารถเรียนรู้การใชง้านดว้ยตนเองได ้
3. ติดตั้งโปรแกรมโดยการ Deploy ข้ึนไปบน Google AppEngine 
4. ประเมินผลโครงการ 

 
13.2 Development 
ขั้นตอนและวธีิการในการศึกษาขอ้มูล 

- ศึกษาความเป็นไปไดใ้นดา้นแนวคิดและเทคโนโลยท่ีีมีอยูใ่นปัจจุบนัเพื่อ   
   ประยกุตใ์ช ้ 
- ศึกษาการเรียกใชแ้อคเซลเลอโรมิเตอร์  
- ศึกษาการเรียกใชอ้อดิโอ ดีเทคชัน่  
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ขั้นตอนและวิธีในการวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน ใช้กระบวนการผลิตและพัฒนา
ซอฟต์แวร์โดยใช้โมเดลแบบจ าลองน ้ าตก ในการวิเคราะห์ ออกแบบ พฒันาระบบ โดยประกอบไป
ดว้ย 5 ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

1. การวางแผน วเิคราะห์ความเป็นไปไดใ้นการจดัท าทางธุรกิจและทางเทคนิค วางแผน
จดัการโครงการ ประมาณการณ์เวลา และค่าใชจ่้าย 

2. การวิเคราะห์ระบบ โดยการส ารวจความตอ้งการของผูใ้ช้ เทคโนโลยีท่ีมีในปัจจุบนั
และน ามาเขียนเป็นเอกสารความตอ้งการของระบบ 

3. การออกแบบระบบ จะดาเนินการออกแบบตามเอกสารความตอ้งการของระบบ 
4. การพฒันาระบบ คือการพฒันาซอฟต์แวร์ตามท่ีได้ท าการออกแบบไวแ้ละท าการ

ทดสอบในระดบัหน่วยเพื่อใหม้ัน่ใจวา่ซอฟตแ์วร์ท่ีพฒันาข้ึนท างานไดถู้กตอ้งตามท่ีออกแบบ 
5. การประกอบ เป็นการน าทุกส่วนของระบบมาเช่ือมต่อเขา้ดว้ยกนัและทาการทดสอบ

การท างานร่วมกนัของทั้งระบบ โดยจะท าการทดสอบในสภาพแวดล้อมการท างานจริงแต่ขอ้มูลท่ี
แสดงจะเป็นเพียงขอ้มูลท่ีจ  าลองข้ึนเพื่อการทดสอบเท่านั้น 
 
14. Estimate Duration of Tasks 

 
ตารางท่ี ก.8 แสดงแผนการด าเนินงาน 

Task Duration Plan Start Plan Finish Responsibility 
Planning Phase 
-Estimate Efforts and Cost  01/11/2013 03/11/2013  
-Identify and Analyst Project Risk  01/11/2013 04/11/2013  
- Produce Project Plan   05/11/2013 07/11/2013  
Requirement Phase  
- Gathering Requirement   08/11/2013 09/11/2013  
- Analyst Requirement   10/11/2013 11/11/2013  
- Requirement Specification   12/11/2013 14/11/2013  
Design Phase  
-  Produce Detail Design   15/11/2013 29/12/2013  
Implementation Phase  
-  Coding   02/12/2013 31/01/2014  
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ตารางท่ี ก.8 แสดงแผนการด าเนินงาน (ต่อ) 
Testing Phase 
- Unit and Integration Testing   01/02/2014 03/02/2014  
- Produce Unit Test   04/02/2014 06/02/2014  
-Execute Unit Test   07/02/2014 09/02/2014  
- Produce Project Plan  10/02/2014 12/02/2014  
-System Testing   13/02/2014 16/02/2014  
-Produce System Test   17/02/2014 19/02/2014  
-Execute System Test   20/02/2014 22/02/2014  
-Product System Test Report   23/02/2014 26/02/2014  
Release Phase  
- Produce Release Document   27/02/2014 27/02/2014  
- Delivery Release   28/02/2014 28/02/2014  
 
15. Identification of Project Risk  

 
ตารางท่ี ก.9 แสดงแผนการลงทุน 

ขั้นตอนการท างาน ความเส่ียง ปัจจยัเส่ียง แนวทางการแกไ้ขความเส่ียง 
ศึกษาความตอ้งการ
จากกลุ่มเป้าหมาย  

ขอ้มูลไม่ชดัเจน  
 

กลุ่มเป้าหมายมีความ
ตอ้งการไม่ชดัเจน  

-ศึกษาจากแอปพลิเคชัน่ท่ี
ใกลเ้คียง 
-ใชเ้อกสารประกอบจาก
กรมพลศึกษา 

การวเิคราะห์ความ
ตอ้งการระบบ  

ความตอ้งการ
เปล่ียน  
 

กลุ่มลูกคา้มีความตอ้งการ
เปล่ียนแปลงเสมอ  

การประชุมสรุปความ
ตอ้งการ ตลอดระยะเวลา
การพฒันา 

การพฒันา
ซอฟตแ์วร์ 
 

- ทดสอบการ
ท างานผดิพลาด  
- ทดสอบการ
ท างานไม่ครบทุก
ฟังกช์ัน่  

ผดิพลาดระหวา่งทดสอบ
เน่ืองจากระบบมีการ
แลกเปล่ียนขอ้มูลกนั
ตลอดเวลา  

-ใชเ้อกสารประกอบจาก
กรมพลศึกษา  
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ตารางท่ี ก.9 แสดงแผนการลงทุน (ต่อ) 
ขั้นตอนการท างาน ความเส่ียง ปัจจยัเส่ียง แนวทางการแกไ้ขความเส่ียง 
การจดัท าเอกสาร
และการประกนั
คุณภาพ  

จดัท าไม่ทนัตาม
เวลาท่ีก าหนด  
 

ระยะเวลาจ ากดั  
 

จดัท าเฉพาะเอกสารท่ี
จ าเป็นตอ้งมีเพื่อสอดคลอ้ง
กบัทรัพยากรบุคคล,เวลา
และรูปแบบการท างาน 
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ภาคผนวก ข 

Meeting Record 

ระบบการทดสอบสมรรถภาพทางกายบนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีโดยใชต้วัรับรู้ความเร่ง และการตรวจหา
เสียง  
[Physical Fitness Test System on Mobile Phone using Accelerometer Sensor and Audio Detection] 
Meeting Record 
Cross Ref.VSE-29110 Coverage Level: Version: 
 Project 1.0 
 
Process Ownership Approving Authority 
Komalaporn K. Pradorn S. 
Scope Approved Date 
1. ประเมินผลตามเกณฑม์าตรฐานท่ีเหมาะสมกบัสรีระของคน

ไทย (เกณฑม์าตรฐานส าหรับของกรมพลศึกษาประเทศไทย) 
2. เมนูการใชง้านของแอปพลิเคชัน่เป็นภาษาไทย  
3. การแนะน าวธีิการใชง้านใหเ้หมาะกบัท่าทางในการทดสอบ

สมรรถภาพทางกายในแต่ละท่าทางและเพศ 
      ซ่ึงในปัจจุบนัยงัไม่มีการพฒันาระบบการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายท่ีใชเ้กณฑ์มาตรฐานส าหรับของกรมพลศึกษาของประเทศ
ไทยเพื่อให้เหมาะสมกับรูปร่างของคนไทย จากข้อมูลข้างต้นท่ี
กล่าวมา ผูว้ิจยัมีแนวคิดท่ีจะน าความสามารถของโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี
แบบสมาร์ทโฟน ผสานเขา้กบัวิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกายท่ี
เหมาะสมกับคนไทย  เพื่อสร้างระบบท่ีเป็นช่องทางในการเก็บ
ขอ้มูลเชิงสถิติของผูใ้ช้งานระบบ และประเมินผลการทดสอบตาม
ช่วงอายุ และเพศ ของผูใ้ช้งานระบบ โดยผูว้ิจยัได้ท าการเลือกท่า
ประกอบการทดสอบสมรรถภาพ ดงัน้ี 
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Scope Approved Date 
1.ดนัพื้น 
2.ลุก-นัง่ 
3.ลุก-นัง่เกา้อ้ี 
4.ดชันีมวลกาย 

 

 
Document History 
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1.0 01/11/2013 Komalaporn K.  Creation of the Procedure 
 
Project Information 
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Physical Fitness Test System 
on Mobile Phone using 
Accelerometer Sensor  and  
Audio Detection 
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-ประมาณการแรงงานและเวลาตามช่วงงาน 
-ระบุและวเิคราะห์ความเส่ียว 
-สร้างแผนโครงการ 
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บทสรุปความตอ้งการของผูใ้หค้วามตอ้งการระบบ 
ผูใ้หส้ัมภาษณ์             : นางสาวดารณี ลิขิตวรศกัด์ิ ผูอ้  านวยการส านกัวทิยาศาสตร์การกีฬา  

กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  
รายละเอียดการติดต่อ :  โทรศพัท ์:0-2214-3402 โทรศพัทภ์ายใน : 6000,  
                                       E-mail : daranee.l@dpe.go.th  
สถานท่ีสัมภาษณ์        :  กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา สนามกีฬาแห่งชาติ เลขท่ี 

154 ถ.พระราม1 แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
ค าถาม : ปัญหาของการทดสอบสมรรถภาพทางกายในปัจจุบนัมีอะไรบา้ง 

1. ปัจจุบนัปัญหาของการทดสอบสมรรถภาพทางกายคือ เม่ือท าการทดสอบแลว้ ผูเ้ขา้
ทดสอบตอ้งบนัทึกผลการประเมินของตนเองไวใ้นแบบบนัทึก จากนั้นจึงจะน าไปเทียบ
กบัเกณฑม์าตรฐานเพื่อใหท้ราบวา่ผลการทดสอบอยูใ่นเกณฑใ์ด ท าใหเ้สียเวลาในการ
บนัทึกและเปรียบเทียบค่า  

2. แอปพลิเคชัน่ในสมาร์ทโฟนในปัจจุบนั ยงัไม่มีการเปรียบเทียบค่าจากเกณฑม์าตรฐานท่ี
เหมาะสมกบัคนไทย ผูท้ดสอบท่ีเป็นคนไทยหรือมีสรีระแบบคนเอเชียควรใชเ้กณฑ์
มาตรฐานในการเปรียบเทียบค่าแบบชาวเอเชีย เพราะหากเปรียบเทียบค่ามาตรฐานสรีระ
แบบชาวตะวนัตก อาจไม่เหมาะสมกบัสรีระของคนไทย 

ค าถาม : เกณฑม์าตรฐานท่ีเหมาะสมกบัคนไทย คือเกณฑใ์ด 
1. ไดมี้การก าหนดท่าทางเพื่อทดสอบสมรรถภาพทางกายจ านวนมากเพื่อใชท้ดสอบ

สมรรถภาพทางกายไดห้ลายๆดา้น 
2. รวมทั้งเกณฑม์าตรฐานค่าดชันีมวลกาย ของ กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข  

ค าถาม :ท่านคาดหวงัวา่จะเป็นผลลพัธ์ใดในแอปพลิเคชัน่น้ีบา้ง 
1. ผูท้ดสอบสมรรถภาพทางกายสามารถใหป้ระเมินผลดว้ยมาตรฐานจากกรมพลศึกษา 
2. ผูท้ดสอบระบบสามารถให้โทรศพัทแ์บบสมาร์ทโฟน มาเป็นอุปกรณ์ช่วยในการทดสอบ

สมรรถภาพทางกายเพื่อสะดวกในการบนัทึกสถิติ และ ผลการประเมินกระตุน้ในคนไทย
หนัมาใหค้วามสนใจกบัการทดสอบสมรรถภาพทางกาย มุ่งเนน้ในคนไทยใส่ใจใน
สุขภาพมากยิง่ข้ึน 
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ภาคผนวก ค 

Change Request 

ระบบการทดสอบสมรรถภาพทางกายบนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีโดยใชต้วัรับรู้ความเร่ง และการตรวจหา
เสียง  
[Physical Fitness Test System on Mobile Phone using Accelerometer Sensor  and  Audio Detection] 
Change Request  
Cross Ref.VSE-29110 Coverage Level: Version: 
 Project 1.0 
 
Process Ownership Approving Authority 
Komalaporn K. Pradorn S. 
Scope Approved Date 
1. ประเมินผลตามเกณฑม์าตรฐานท่ีเหมาะสมกบัสรีระของคน

ไทย (เกณฑม์าตรฐานส าหรับของกรมพลศึกษาประเทศไทย) 
2. เมนูการใชง้านของแอปพลิเคชัน่เป็นภาษาไทย  
3. การแนะน าวธีิการใชง้านใหเ้หมาะกบัท่าทางในการทดสอบ

สมรรถภาพทางกายในแต่ละท่าทางและเพศ 
      ซ่ึงในปัจจุบนัยงัไม่มีการพฒันาระบบการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายท่ีใชเ้กณฑ์มาตรฐานส าหรับของกรมพลศึกษาของประเทศ
ไทยเพื่อให้เหมาะสมกับรูปร่างของคนไทย จากข้อมูลข้างต้นท่ี
กล่าวมา ผู ้วิจ ัยมีแนวคิดท่ีจะน าความสามารถของโทรศัพท ์
เคล่ือนท่ีแบบสมาร์ทโฟน ผสานเขา้กบัวธีิการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายท่ีเหมาะสมกบัคนไทย  เพื่อสร้างระบบท่ีเป็นช่องทางใน
การเก็บข้อมูลเชิงสถิติของผู ้ใช้งานระบบ และประเมินผลการ
ทดสอบตามช่วงอายุ และเพศ ของผูใ้ช้งานระบบ โดยผูว้ิจยัไดท้  า
การเลือกท่าประกอบการทดสอบสมรรถภาพ ดงัน้ี 
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Scope Approved Date 
1.ดนัพื้น 
2.ลุก-นัง่ 
3.ลุก-นัง่เกา้อ้ี 
4.ดชันีมวลกาย 

 

 
Document History 
Version No Record Date Prepare/Modify Review By Change Detail 
1.0 01/11/2013 Komalaporn K.  Baseline Document  
 
Project Information 
Name Phase Description 
Physical Fitness Test System 
on Mobile Phone using 
Accelerometer Sensor  and  
Audio Detection 

1  

 
ตารางท่ี ค.1 รายการบนัทึกการขอเปล่ียนแปลง 

No. REQ Date REQ By Description of Change Status Remark 
1 -     
2      
3      
4      
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Change Request Form 
(Modification/Maintenance Record Report) 

Submitting Organization :___________________________ Tracking No. ___________________ 
Contact Person:  ___________________________ Telephone :  ___________________ 
Product/Project Name  _______________________________________________ 
Change Type  Bug Requirement   Change Feature   Change  Other 

Request Name   ___________________________ Request Date :  ___________________ 
1. Specify Change 

Proposed Change  

Reason for Change  
Submitted by :  ___________________________ Submitted Date.__________________________ 
                      (..........................................................) 
For Maintenance person 

2. Approve Change :   ()Yes   () No 
Authorized by: ___________________________ Authorized Date___________________ 
                       (..........................................................) 
Remark 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Execute Change 
Status  
Solution  
Tested (Test Script/Status)  
 
Executed by : ___________________________________ Executed Date : ________________ 

(…………………………………………………) 
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3. Accept Change  
(Client or Users)  
Accepted by : __________________________________ Accepted Date : ______________  

(………………………………………………..)  
Remark : 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
  



 

116 

 
ภาคผนวก ง 

Software Requirement Specification 

ระบบการทดสอบสมรรถภาพทางกายบนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีโดยใชต้วัรับรู้ความเร่ง และการตรวจหา
เสียง  
[Physical Fitness Test System on Mobile Phone using Accelerometer Sensor  and  Audio Detection] 
Software Requirement Specification  
Cross Ref.VSE-29110 Coverage Level: Version: 
 Project 1.0 
 
Process Ownership Approving Authority 
Komalaporn K. Pradorn S. 
Scope Approved Date 
1. ประเมินผลตามเกณฑม์าตรฐานท่ีเหมาะสมกบัสรีระของคน

ไทย (เกณฑม์าตรฐานส าหรับของกรมพลศึกษาประเทศไทย) 
2. เมนูการใชง้านของแอปพลิเคชัน่เป็นภาษาไทย  
3. การแนะน าวธีิการใชง้านใหเ้หมาะกบัท่าทางในการทดสอบ

สมรรถภาพทางกายในแต่ละท่าทางและเพศ 
      ซ่ึงในปัจจุบนัยงัไม่มีการพฒันาระบบการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายท่ีใชเ้กณฑ์มาตรฐานส าหรับของกรมพลศึกษาของประเทศ
ไทยเพื่อให้เหมาะสมกับรูปร่างของคนไทย จากข้อมูลข้างต้นท่ี
กล่าวมา ผู ้วิจ ัยมีแนวคิดท่ีจะน าความสามารถของโทรศัพท ์
เคล่ือนท่ีแบบสมาร์ทโฟน ผสานเขา้กบัวธีิการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายท่ีเหมาะสมกบัคนไทย  เพื่อสร้างระบบท่ีเป็นช่องทางใน
การเก็บข้อมูลเชิงสถิติของผู ้ใช้งานระบบ และประเมินผลการ
ทดสอบตามช่วงอายุ และเพศ ของผูใ้ช้งานระบบ โดยผูว้ิจยัไดท้  า
การเลือกท่าประกอบการทดสอบสมรรถภาพ ดงัน้ี 
1.ดนัพื้น 
2.ลุก-นัง่ 
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Scope Approved Date 
3.ลุก-นัง่เกา้อ้ี 
4.ดชันีมวลกาย 

 

 
Document History 
Version No Record Date Prepare/Modify Review By Change Detail 
1.0 01/11/2013 Komalaporn K.  Creation of the Procedure 
 
Project Information 
Name Phase Description 
Physical Fitness Test System 
on Mobile Phone using 
Accelerometer Sensor  and  
Audio Detection 

1 Requirement Phase  
- ศึกษารวบรวมความตอ้งการผูใ้ชง้านทัว่ไป  
- วเิคราะห์ความตอ้งการของผูใ้ชง้านเบ้ืองตน้  
- สร้างเอกสารเก่ียวกบัความตอ้งการผูใ้ชง้าน  
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Software Requirement Specification 
1. Introduction  

1.1 จุดประสงค์ 
ผูว้จิยัมีแนวคิดท่ีจะน าความสามารถของโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีแบบสมาร์ทโฟน ผสานเขา้กบั

วธีิการทดสอบสมรรถภาพทางกายท่ีเหมาะสมกบัคนไทย  เพื่อสร้างระบบท่ีเป็นช่องทางในการเก็บ
ขอ้มูลเชิงสถิติของผูใ้ชง้านระบบ และประเมินผลการทดสอบตามช่วงอาย ุและเพศ ของผูใ้ชง้าน
ระบบ 

1.2 Intended Audience and Reading Suggestions 

 เพื่อพฒันาระบบช่วยทดสอบสมรรถภาพทางกายใหก้บัผูท่ี้สนใจในการออกก าลงักายให้
ไดใ้ชเ้ป็นเคร่ืองมือช่วยทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

 เพื่อพฒันาระบบช่วยทดสอบสมรรถภาพทางกายใหก้บัคนไทย 
 เพื่อศึกษาการพฒันาซอฟตแ์วร์บนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีบนระบบปฏิบติัการไอโอเอส 
 เพื่อศึกษาขั้นตอนการพฒันาซอฟตแ์วร์ ภายใตม้าตรฐาน ISO/IEC 29110 
1.3 Project Scope  
1.3.1 ขอบเขตในส่วนประมวลผลขอ้มูล 

1) ประเมินผลตามเกณฑม์าตรฐานท่ีเหมาะสมกบัสรีระของคนไทย (เกณฑม์าตรฐาน
ส าหรับของกรมพลศึกษาประเทศไทย) 

2) เมนูการใชง้านของแอปพลิเคชัน่เป็นภาษาไทย  
3) การแนะน าวธีิการใชง้านใหเ้หมาะกบัท่าทางในการทดสอบสมรรถภาพทางกายใน

แต่ละท่าทางและเพศ 
ซ่ึงในปัจจุบนัยงัไม่มีการพฒันาระบบการทดสอบสมรรถภาพทางกายท่ีใช้เกณฑ์

มาตรฐานส าหรับของกรมพลศึกษาของประเทศไทยเพื่อให้เหมาะสมกบัรูปร่างของคนไทย 
จากขอ้มูลขา้งตน้ท่ีกล่าวมา ผูว้ิจยัมีแนวคิดท่ีจะน าความสามารถของโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีแบบ
สมาร์ทโฟน ผสานเขา้กบัวธีิการทดสอบสมรรถภาพทางกายท่ีเหมาะสมกบัคนไทย  เพื่อสร้าง
ระบบท่ีเป็นช่องทางในการเก็บขอ้มูลเชิงสถิติของผูใ้ชง้านระบบ และประเมินผลการทดสอบ
ตามช่วงอาย ุและเพศ ของผูใ้ชง้านระบบ  

ผูว้จิยัไดท้  าการเลือกท่าประกอบการทดสอบสมรรถภาพ ดงัน้ี  
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ตารางท่ี ข.1 แสดงองคป์ระกอบท่ีตอ้งการวดัของท่าการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย องคป์ระกอบท่ีตอ้งการวดั 
1.ดนัพื้น เพื่อวดัความแขง็แรงและความอดทนของกลา้มเน้ือแขนและ

หวัไหล่และอก 
2.ลุก-นัง่ เพื่อวดัความแขง็แรงและความอดทนของกลา้มเน้ือหนา้ทอ้งและ

ล าตวั 
3.ลุก-นัง่เกา้อ้ี เพื่อวดัความแขง็แรงและความอดทนของกลา้มเน้ือสะโพกตน้ขา

หนา้และตน้ขาดา้นหลงั 
4.ดชันีมวลกาย เพื่อวดัความเหมาะสมของสัดส่วนร่างกาย (น ้าหนกัและส่วนสูง) 
และไดอ้อกแบบฟังกช์ัน่การใชง้านประกอบแต่ล่ะท่าการทดสอบสมรรถภาพทางกายท่ีจะท าการ
พฒันาในงานวิจยัดงัน้ี 
 
ตารางท่ี ข.2  แสดงออกแบบฟังกช์ัน่การใชง้านประกอบแต่ล่ะท่าการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

ฟังกช์ัน่ / การทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย 

การนบัจ านวนจากการ
สั่งดว้ยเสียง 

การนบัจ านวนดว้ยการ
เคล่ือนไหวตวัเคร่ือง 

การค านวณ
เปรียบเทียบตามเกณฑ์

มาตรฐาน 
1.ดนัพื้น /  / 
2.ลุก-นัง่ / / / 
3.ลุก-นัง่เกา้อ้ี / / / 
4.ดชันีมวลกาย   / 

 
1.3.2 ขอบเขตของส่วนประสานผูใ้ชง้าน (User Interface) 

ผูใ้ชง้านในระบบ คือ คนไทยท่ีสนใจในการออกก าลงักายใหไ้ดใ้ชเ้ป็นเคร่ืองมือช่วย
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย  
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2.  Establish Stakeholders or Users Profile 
 ระบบการทดสอบสมรรถภาพทางกายบนโทรศพัท์เคล่ือนท่ีโดยใชต้วัรับรู้ความเร่ง และการ
ตรวจหาเสียง ไทย  เพื่อสร้างระบบท่ีเป็นช่องทางในการเก็บขอ้มูลเชิงสถิติของผูใ้ช้งานระบบ และ
ประเมินผลการทดสอบตามช่วงอาย ุและเพศ ของผูใ้ชง้านระบบ โดยมีผูท่ี้เก่ียวขอ้งดงัน้ี 
 ผูใ้ช้งานทั่วไป คือ กลุ่มคนไทยท่ีสนใจในการออกก าลังกายให้ได้ใช้เป็นเคร่ืองมือช่วย
ทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อเก็บขอ้มูลเชิงสถิติ 
 
3.  Overall Description 

3.1 Product Perspective 
ผูว้ิจยัไดท้  าการเลือกท่าประกอบการทดสอบสมรรถภาพ (ดงัตารางท่ี ข.1 แสดงองคป์ระกอบ
ท่ีตอ้งการวดัของท่าการทดสอบสมรรถภาพทางกาย) 
3.2 Product Features 
การออกแบบฟังกช์ัน่การใชง้านประกอบแต่ล่ะท่าการทดสอบสมรรถภาพทางกายท่ีจะท าการ
พฒันาในงานวิจยั (ดงัตารางท่ี ข.2  แสดงออกแบบฟังกช์ัน่การใชง้านประกอบแต่ล่ะท่าการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย) 
3.3 User Classes and Characteristics 
ผูใ้ชง้านทัว่ไป ท่ีตอ้งการทราบถึงท่าทางในการทดสอบสมรรถภาพ รวมถึงเก็บการประเมิน
และการเก็บสถิติ  
3.4 Operation Environment  

 ระบบปฏิบติัการโอเอสเอก็ 10.7 (OSX 10.7)  
 ชุดพฒันาโปรแกรมแบบเบด็เสร็จเอก็โคต๊รุ่น 4 (XCode)  
 ชุดพฒันาโปรแกรมแบบเบด็เสร็จอีคลิป รุ่น 3.7 (Eclipse)  
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3.5 Design and Implementation Constraints  
 ศึกษาความเป็นไปไดใ้นดา้นแนวคิดและเทคโนโลยท่ีีมีอยูใ่นปัจจุบนัเพื่อประยกุตใ์ช ้ 
 ศึกษาการเรียกใชแ้อคเซลเลอโรมิเตอร์  
 ศึกษาการเรียกใชอ้อดิโอ ดีเทคชัน่  

 
4.  Customer Requirements  

ความตอ้งการของผูใ้ชท้ ัว่ไป คือ  
 เพิ่มระบบช่วยทดสอบสมรรถภาพทางกาย ใหก้บัผูท่ี้สนใจในการออกก าลงักายใหไ้ดใ้ชเ้ป็น

เคร่ืองมือช่วยทดสอบสมรรถภาพทางกาย โดยใชเ้กณฑก์ารประเมินท่ีเหมาะสมกบัคนไทย 
 เพิ่มระบบช่วยทดสอบสมรรถภาพทางกาย ใหก้บัคนไทยโดยมีเมนูการใชง้านและค าอภิบาย

เป็นภาษาไทย 
 การบนัทึกผลการทดสอบและการประเมินผลของทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อเป็นสถิติ

สะสม 
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5. System Features  
Software Requirement Specification 

Req.ID Software Requirement Specification 

REQA-01 แกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลผา่นโทรศพัทไ์ด ้
REQA-02 เลือกท่าทางการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
REQA-03 เรียกดูประวติัการใชบ้ริการไดผ้า่นโทรศพัทไ์ด ้
REQA-04 เมนูเป็นภาษาไทย 
Req.ID Software Requirement Specification 
REQF-01 ดนัพื้น-การนบัจ านวนจากการสั่งดว้ยเสียง 
REQF-02 ดนัพื้น-การค านวณเปรียบเทียบตามเกณฑม์าตรฐาน 
REQF-03 ลุก-นัง่-การนบัจ านวนจากการสั่งดว้ยเสียง 
REQF-04 ลุก-นัง่-การนบัจ านวนดว้ยการเคล่ือนไหวตวัเคร่ือง 
REQF-05 ลุก-นัง่-การค านวณเปรียบเทียบตามเกณฑม์าตรฐาน 
REQF-06 ลุก-นัง่เกา้อ้ี-การนบัจ านวนจากการสั่งดว้ยเสียง 
REQF-07 ลุก-นัง่เกา้อ้ี-การนบัจ านวนดว้ยการเคล่ือนไหวตวัเคร่ือง 
REQF-08 ลุก-นัง่เกา้อ้ี-การค านวณเปรียบเทียบตามเกณฑม์าตรฐาน 
REQF-09 ดชันีมวลกาย-การค านวณเปรียบเทียบตามเกณฑม์าตรฐาน 
REQA =Software Requirement Specification ภาพรวมของแอปพลิเคชัน่ 
REQF = Software Requirement Specification ดา้นฟังกช์ัน่การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
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ระบบการทดสอบสมรรถภาพทางกายบนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีโดยใชต้วัรับรู้ความเร่ง และการตรวจหา
เสียง  
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1. ประเมินผลตามเกณฑม์าตรฐานท่ีเหมาะสมกบัสรีระของคนไทย (เกณฑ์

มาตรฐานส าหรับของกรมพลศึกษาประเทศไทย) 
2. เมนูการใชง้านของแอปพลิเคชัน่เป็นภาษาไทย  
3. การแนะน าวธีิการใชง้านใหเ้หมาะกบัท่าทางในการทดสอบสมรรถภาพทาง

กายในแต่ละท่าทางและเพศ 
      ซ่ึงในปัจจุบันยงัไม่มีการพฒันาระบบการทดสอบสมรรถภาพทางกายท่ีใช้
เกณฑ์มาตรฐานส าหรับของกรมพลศึกษาของประเทศไทยเพื่อให้เหมาะสมกับ
รูปร่างของคนไทย จากขอ้มูลขา้งตน้ท่ีกล่าวมา ผูว้ิจยัมีแนวคิดท่ีจะน าความสามารถ
ของโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีแบบสมาร์ทโฟน ผสานเขา้กบัวธีิการทดสอบสมรรถภาพทาง
กายท่ีเหมาะสมกบัคนไทย  เพื่อสร้างระบบท่ีเป็นช่องทางในการเก็บขอ้มูลเชิงสถิติ
ของผูใ้ช้งานระบบ และประเมินผลการทดสอบตามช่วงอายุ และเพศ ของผูใ้ชง้าน
ระบบ โดยผูว้จิยัไดท้  าการเลือกท่าประกอบการทดสอบสมรรถภาพ ดงัน้ี 
1.ดนัพื้น 
2.ลุก-นัง่ 
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Software Requirement Specification 
 
1. Introduction  

1.1 Purpose 
ผูว้จิยัมีแนวคิดท่ีจะน าความสามารถของโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีแบบสมาร์ทโฟน ผสานเขา้กบั

วธีิการทดสอบสมรรถภาพทางกายท่ีเหมาะสมกบัคนไทย  เพื่อสร้างระบบท่ีเป็นช่องทางในการเก็บ
ขอ้มูลเชิงสถิติของผูใ้ชง้านระบบ และประเมินผลการทดสอบตามช่วงอาย ุและเพศ ของผูใ้ชง้าน
ระบบ 

1.2 Intended Audience and Reading Suggestions 

 เพื่อพฒันาระบบช่วยทดสอบสมรรถภาพทางกายใหก้บัผูท่ี้สนใจในการออกก าลงั
กายใหไ้ดใ้ชเ้ป็นเคร่ืองมือช่วยทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

 เพื่อพฒันาระบบช่วยทดสอบสมรรถภาพทางกายใหก้บัคนไทย 
 เพื่อศึกษาการพฒันาซอฟตแ์วร์บนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีบนระบบปฏิบติัการไอโอเอส  
 เพื่อศึกษาขั้นตอนการพฒันาซอฟตแ์วร์ ภายใตม้าตรฐาน ISO/IEC 29110 

1.3 Project Scope  
1.3.1 ขอบเขตในส่วนประมวลผลข้อมูล 

1) ประเมินผลตามเกณฑม์าตรฐานท่ีเหมาะสมกบัสรีระของคนไทย (เกณฑม์าตรฐาน
ส าหรับของกรมพลศึกษาประเทศไทย) 

2) เมนูการใชง้านของแอปพลิเคชัน่เป็นภาษาไทย  
3) การแนะน าวธีิการใชง้านใหเ้หมาะกบัท่าทางในการทดสอบสมรรถภาพทางกายใน

แต่ละท่าทางและเพศ 
ซ่ึงในปัจจุบนัยงัไม่มีการพฒันาระบบการทดสอบสมรรถภาพทางกายท่ีใช้เกณฑ์มาตรฐาน

ส าหรับของกรมพลศึกษาของประเทศไทยเพื่อให้เหมาะสมกบัรูปร่างของคนไทย จากขอ้มูลขา้งตน้ท่ี
กล่าวมา ผูว้ิจยัมีแนวคิดท่ีจะน าความสามารถของโทรศพัท์เคล่ือนท่ีแบบสมาร์ทโฟน ผสานเขา้กบั
วิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกายท่ีเหมาะสมกบัคนไทย  เพื่อสร้างระบบท่ีเป็นช่องทางในการเก็บ
ขอ้มูลเชิงสถิติของผูใ้ช้งานระบบ และประเมินผลการทดสอบตามช่วงอายุ และเพศ ของผูใ้ช้งาน
ระบบ  

ผูว้จิยัไดท้  าการเลือกท่าประกอบการทดสอบสมรรถภาพ ดงัน้ี  
 
 



 

126 

ตารางท่ี ง.1 แสดงองคป์ระกอบท่ีตอ้งการวดัของท่าการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย องคป์ระกอบท่ีตอ้งการวดั 
1.ดนัพื้น เพื่อวดัความแขง็แรงและความอดทนของกลา้มเน้ือแขนและ

หวัไหล่และอก 
2.ลุก-นัง่ เพื่อวดัความแขง็แรงและความอดทนของกลา้มเน้ือหนา้ทอ้งและ

ล าตวั 
3.ลุก-นัง่เกา้อ้ี เพื่อวดัความแขง็แรงและความอดทนของกลา้มเน้ือสะโพกตน้ขา

หนา้และตน้ขาดา้นหลงั 
4.ดชันีมวลกาย เพื่อวดัความเหมาะสมของสัดส่วนร่างกาย (น ้าหนกัและส่วนสูง) 
 

และไดอ้อกแบบฟังกช์ัน่การใชง้านประกอบแต่ล่ะท่าการทดสอบสมรรถภาพทางกายท่ีจะท า
การพฒันาในงานวจิยัดงัน้ี 

 
ตารางท่ี ง.2  แสดงออกแบบฟังกช์ัน่การใชง้านประกอบแต่ล่ะท่าการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

ฟังกช์ัน่ / การทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย 

การนบัจ านวนจากการ
สั่งดว้ยเสียง 

การนบัจ านวนดว้ยการ
เคล่ือนไหวตวัเคร่ือง 

การค านวณ
เปรียบเทียบตามเกณฑ์

มาตรฐาน 
1.ดนัพื้น /  / 
2.ลุก-นัง่ / / / 
3.ลุก-นัง่เกา้อ้ี / / / 
4.ดชันีมวลกาย   / 

 
1.3.2 ขอบเขตของส่วนประสานผู้ใช้งาน (User Interface) 
ผูใ้ชง้านในระบบ คือ คนไทยท่ีสนใจในการออกก าลงักายใหไ้ดใ้ชเ้ป็นเคร่ืองมือช่วยทดสอบ

สมรรถภาพทางกาย  
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2.  Establish Stakeholders or Users Profile 
 ระบบการทดสอบสมรรถภาพทางกายบนโทรศพัท์เคล่ือนท่ีโดยใชต้วัรับรู้ความเร่ง และการ
ตรวจหาเสียง  ไทย  เพื่อสร้างระบบท่ีเป็นช่องทางในการเก็บขอ้มูลเชิงสถิติของผูใ้ช้งานระบบ และ
ประเมินผลการทดสอบตามช่วงอาย ุและเพศ ของผูใ้ชง้านระบบ โดยมีผูท่ี้เก่ียวขอ้งดงัน้ี 
 ผูใ้ช้งานทั่วไป คือ กลุ่มคนไทยท่ีสนใจในการออกก าลังกายให้ได้ใช้เป็นเคร่ืองมือช่วย
ทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อเก็บขอ้มูลเชิงสถิติ 
 
3.  Over all Description 

3.1 Product Perspective 
ผู ้วิจ ัยได้ท าการเลือกท่าประกอบการทดสอบสมรรถภาพ (อ้างถึง ตารางท่ี  ง.1 แสดง

องคป์ระกอบท่ีตอ้งการวดัของท่าการทดสอบสมรรถภาพทางกาย) 
3.2 Product Features 
การออกแบบฟังกช์ัน่การใชง้านประกอบแต่ล่ะท่าการทดสอบสมรรถภาพทางกายท่ีจะท าการ

พฒันาในงานวิจยั (ดงัตารางท่ี ง.2  แสดงออกแบบฟังก์ชัน่การใช้งานประกอบแต่ล่ะท่าการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย) 

3.3 User Classes and Characteristics 
ผูใ้ชง้านทัว่ไป ท่ีตอ้งการทราบถึงท่าทางในการทดสอบสมรรถภาพ รวมถึงเก็บการประเมิน

และการเก็บสถิติ  
3.4 Operation Environment  
 ระบบปฏิบติัการโอเอสเอก็ 10.7 (OSX 10.7)  
 ชุดพฒันาโปรแกรมแบบเบด็เสร็จเอก็โคต๊รุ่น 4(XCode)  
 ชุดพฒันาโปรแกรมแบบเบด็เสร็จอีคลิป รุ่น 3.7 (Eclipse)  
 พื้นท่ีสาหรับติดตั้งระบบงานบนคลาวด์ (Google AppEngine)  
 ระบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์แบบคลาวด์ (Google Cloud SQL)  

  



 

128 

3.5 Design and Implementation Constraints  
 ศึกษาความเป็นไปไดใ้นดา้นแนวคิดและเทคโนโลยท่ีีมีอยูใ่นปัจจุบนัเพื่อประยกุตใ์ช ้ 
 ศึกษาการเรียกใชแ้อคเซลเลอโรมิเตอร์  
 ศึกษาการเรียกใชอ้อดิโอ ดีเทคชัน่  

 
4.  Customer Requirements  

ความตอ้งการของผูใ้ชท้ ัว่ไป คือ  
 เพิ่มระบบช่วยทดสอบสมรรถภาพทางกาย ใหก้บัผูท่ี้สนใจในการออกก าลงักายใหไ้ดใ้ชเ้ป็น

เคร่ืองมือช่วยทดสอบสมรรถภาพทางกาย โดยใชเ้กณฑก์ารประเมินท่ีเหมาะสมกบัคนไทย 
 เพิ่มระบบช่วยทดสอบสมรรถภาพทางกาย ใหก้บัคนไทยโดยมีเมนูการใชง้านและค าอภิบาย

เป็นภาษาไทย 
 การบนัทึกผลการทดสอบและการประเมินผลของทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อเป็นสถิติ

สะสม 
 
5.  System Features  

5.1 Software Requirement Specification 
ระบบงานบนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  

1) สามารถแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลผา่นโทรศพัทไ์ด ้ 
2) สามารถเลือกท่าทางการทดสอบสมรรถภาพทางกาย  
3) สามารถเรียกดูประวติัการใชบ้ริการไดผ้า่นโทรศพัทไ์ด ้
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5.2 Use Case Diagram 

 
ภาพท่ี ง.1 แสดง Use case diagram Physical Fitness Test system 

 
การออกแบบแอปพลิเคชัน่โดยผูใ้ชท้ ัว่ไปสามารถเลือกท่าทางการทดสอบสมรรถภาพทาง

กายและสามารถศึกษาวธีิการท างานของระบบจากนั้นสามารถเร่ิมการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
และสามารถหยดุการบนัทึกผล จากนั้นจะสามารถดูผลการทดสอบและบนัทึกผลการทดสอบในคร้ัง
นั้นเก็บไว ้
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Activity Diagram 
Select Physical Test Activity Diagram 

 
ภาพท่ี ง.2 แสดง Select Physical Test Activity Diagram 

 

เร่ิมการใชง้านแอปพลิเคชัน่โดยการเลือกท่าทดสอบ จากนั้นระบบจะหนา้จอท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ท่านั้นๆ จากนั้นผูใ้ชเ้ลือกประเภทของการนบัจ านวนคร้ัง 
Read Physical Test Step Activity Diagram 
 

 
ภาพท่ี ง.3 แสดง Read Physical Test Step Activity Diagram 
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จากท่ีผูใ้ชเ้ลือกประเภทของการนบัจ านวนคร้ังแลว้ระบบจะท าการแสดงค าอธิบายการใชง้าน
แอปพลิเคชัน่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัจดัท่าทางและสมาร์ทโฟนให้ผูใ้ชท้ราบ 
 
Start Physical Test Activity Diagram 

 
ภาพท่ี ง.4 แสดง Start Physical Test Activity Diagram 

 
จากท่ีผูใ้ชเ้ลือกประเภทของการนบัจ านวนคร้ังแลว้ระบบจะท าการแสดงค าอธิบายการใชง้าน

แอปพลิเคชั่นท่ีเก่ียวข้องกับจัดท่าทางและสมาร์ทโฟนให้ผู ้ใช้ทราบ จากนั้ นเข้าสู่การทดสอบ
สมรรถภาพทางกายในท่านั้นๆ ระบบท าการค านวณตามเวลาท่ีก าหนดแลว้แสดงผลการบนัทึกStop  
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Physical Test Activity Diagram 

 
ภาพท่ี ง.5 แสดง Stop Physical Test Activity Diagram 

 
เม่ือผูใ้ชส้ั่งหยดุการทดสอบระบบระหวา่งท่ีการทดสอบระบบจะท าการบนัทึกผลการทดสอบ 

 
View Physical Testing Result Activity Diagram 

 
ภาพท่ีง.6 แสดง View Physical Testing Result Activity Diagram 

  
เม่ือระบบจะท าการบนัทึกผลการทดสอบ ณ ขณะนั้นพร้อมแสดงใหผู้ใ้ชท้ราบ 
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Record Physical Testing Result Activity Diagram 

 
ภาพท่ี ง.7 แสดง Record Physical Testing Result Activity Diagram 

 
หลงัจากระบบท าการบนัทึกผลการทดสอบเรียบร้อยจะแสดงผลการทดสอบใหผู้ใ้ชท้ราบ 

 
Body Information Record Activity Diagram 

 
ภาพท่ี ง.8 แสดง Body Information Record Activity Diagram 
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ผูใ้ชเ้ลือกวนัท่ีท่ีตอ้งการดู ระบบจะแสดงสถิติในวนันั้นให้ทราบ หากผูใ้ชเ้ลือกเมนูและ
บนัทึกขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ระบบจะท าการประเมินค่าBMI แลว้แสดงผลลพัธ์ใหท้ราบ 
 
Work flow diagram การใชเ้ซนเซอร์เป็นตวัวดัการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
Physical Test by Voice Record Physical Test by Accelerometer Record 

 

Start Exercise/
Physical Test

Accelerometer 
Record

Record Exercise/
Physical Test 

Process

System 
Recognize Result 

of 
Accelerometer

[Yes]

[No]

Finish 
Countdown/

Stop

Evaluate Exercise/
Physical Test Result

System Display 
Result of Exercise/

Physical Test  
ภาพท่ี ง.9 แสดง Work flow diagram การใชเ้ซนเซอร์เป็นตวัวดัการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

 
ขั้นตอนการท างานของระบบในการเรียกใชฟั้งกช์นัของเซนเซอร์เพื่อบนัทึกผลการทดสอบ

ทั้งในส่วนของการตรวจจบัความเร่งและการตรวจจบัเสียงมีขั้นตอนในการเรียกใชง้านท่ีเหมือนกนั  
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Data Dictionary 
TableName Field Name Description 
sc_user_stats 
 

Id (int) ID user 
imei (varchar) รหสัเคร่ือง 
weight (int) น ้าหนกั 
height (int) ส่วนสูง 
gender (enum) เพศ 

 

Table Field Name Description 
Exercise Id(int) ID user 

type(String) ท่าท่ีใช ้
count(String) จ านวนท่ีท าได ้
exDate(String) วนัเวลาท่ีท า 
gender(String) เพศ 
time(String) เวลาท่ีท าได ้
result(String) ผลการประเมิน 
age(String) อาย ุ

 
Table Field Name Description 
ExerciseInfo Id(int) ID user 

height(String) ความสูง 
weight(String) น ้าหนกั 
assertDate(String) วนัท่ีบนัทึก 
gender(String) เพศ 
age(String) อาย ุ

 
ในการเก็บบนัทึกขอ้มูลในแอปพลิเคชัน่จะเก็บ 3 ส่วนคือ Table sc_user_stats ใชเ้ก็บขอ้มูล

ผูใ้ชง้านโดยน าขอ้มูลมาท าการค านวณค่า BMI  Table Exercise ใชเ้ก็บขอ้มูลการทดสอบสมรรภทาง
กายใจแต่ละคร้ัง และ Table ExerciseInfo จะใชเ้ก็บขอ้มูลความเปล่ียนแปลงของผูใ้ชใ้นเชิงสถิติสะสม 
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การออกแบบ Animation ประกอบการแสดงผล 
ท่าทาง ผูช้าย ผูห้ญิง 

ดนัพื้น  

  
ลุก-นัง่  

  
ลุก-นัง่เกา้อ้ี  

  
ดชันีมวลกาย  

  
ระดบัเกณฑท่ี์
ไดรั้บต ่า 

  
ระดบัเกณฑท่ี์

ไดรั้บ 

ค่อนขา้งต ่า   

ระดบัเกณฑท่ี์
ไดรั้บ 

พอใช ้   

ระดบัเกณฑท่ี์
ไดรั้บ 

ดี   

ระดบัเกณฑท่ี์
ไดรั้บ 

ดีมาก   
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การออกแบบหนา้จอติดต่อกบัผูใ้ช ้(UI Design) 

   
1.หนา้จอแรก 2.หนา้จอเมนูแถบขา้งดา้นซา้ย 3.หนา้บนัทึกสุขภาพ ดูขอ้มูล

แบบน ้าหนกั 

   
4.หนา้บนัทึกสุขภาพ ดูขอ้มูล
แบบมวลกาย 

5.หนา้บนัทึกสุขภาพ ดูขอ้มูล
แบบกราฟ 

6.หนา้เมนูทดสอบสมรรถภาพ/ 
ออกก าลงักาย 

   
7.หนา้เมนูเลือกรูปแบบการ
วดัผล 

8.หนา้การนบัผลการออกก าลงั
กายจากการวดัโดยเสียง 

9.หนา้การนบัผลการออกก าลงั
กายจากการวดัโดยท่าทาง 
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10.หนา้การแสดงผลของการ
ออกก าลงักาย 

11.หนา้การนบัผลการทดสอบ
สมรรถภาพจากการวดัโดย
เสียง 

12.หนา้การเร่ิมการทดสอบ
สมรรถภาพจากการวดัโดยเสียง 

   
13.หนา้การนบัผลการทดสอบ
สมรรถภาพจากการวดัโดย
ท่าทาง 

14.หนา้การเร่ิมการทดสอบ
สมรรถภาพจากการวดัโดย
ท่าทาง 

15.หนา้การแสดงผลของการ
ออกก าลงักาย 
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ภาคผนวก ฉ 

Test Cases and Test Procedures 

ระบบการทดสอบสมรรถภาพทางกายบนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีโดยใชต้วัรับรู้ความเร่ง และการตรวจหา
เสียง  
[Physical Fitness Test System on Mobile Phone using Accelerometer Sensor  and  Audio Detection] 
Project Plan 
Cross Ref.VSE-29110 Coverage Level: Version: 
 Project 1.0 
 
Process Ownership Approving Authority 
Komalaporn K. Pradorn S. 
Scope Approved Date 
1. ประเมินผลตามเกณฑม์าตรฐานท่ีเหมาะสมกบัสรีระของคน

ไทย (เกณฑม์าตรฐานส าหรับของกรมพลศึกษาประเทศไทย) 
2. เมนูการใชง้านของแอปพลิเคชัน่เป็นภาษาไทย  
3. การแนะน าวธีิการใชง้านใหเ้หมาะกบัท่าทางในการทดสอบ

สมรรถภาพทางกายในแต่ละท่าทางและเพศ 
      ซ่ึงในปัจจุบนัยงัไม่มีการพฒันาระบบการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายท่ีใชเ้กณฑม์าตรฐานส าหรับของกรมพลศึกษาของประเทศ
ไทยเพื่อใหเ้หมาะสมกบัรูปร่างของคนไทย จากขอ้มูลขา้งตน้ท่ี
กล่าวมา ผูว้จิยัมีแนวคิดท่ีจะน าความสามารถของโทรศพัท์ 
เคล่ือนท่ีแบบสมาร์ทโฟน ผสานเขา้กบัวธีิการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายท่ีเหมาะสมกบัคนไทย  เพื่อสร้างระบบท่ีเป็นช่องทางใน
การเก็บขอ้มูลเชิงสถิติของผูใ้ชง้านระบบ และประเมินผลการ
ทดสอบตามช่วงอาย ุและเพศ ของผูใ้ชง้านระบบ โดยผูว้ิจยัไดท้  า
การเลือกท่าประกอบการทดสอบสมรรถภาพ ดงัน้ี 
1.ดนัพื้น 
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Scope Approved Date 
2.ลุก-นัง่ 
3.ลุก-นัง่เกา้อ้ี 
4.ดชันีมวลกาย 

 

 
Document History 
Version No Record Date Prepare/Modify Review By Change Detail 
1.0  Komalaporn K.  Initial Document  
 
Project Information 
Name Phase Description 
Physical Fitness Test System 
on Mobile Phone using 
Accelerometer Sensor  and  
Audio Detection 

1 Testing Phase  
- Test Report  

 
No Test 

Module/Script 
Description Start Complete Test By Result 

T001 How to use pop-
up 

About DPE/ How to use 
pop-up 

01/02/2014 03/02/2014 Komalaporn 
K. 

Pass  

T002 FT__Acc_Sit-
Ups 

นบัถอยหลงัการวดั
สมรรถภาพร่างกายดว้ย
ท่าทาง 

17/02/2014 19/02/2014 Komalaporn 
K. 

Pass  

T003 FT_Acc_Chair-
Sit-Ups 

นบัถอยหลงัการวดั
สมรรถภาพร่างกายดว้ย
ท่าทาง 

17/02/2014 19/02/2014 Komalaporn 
K. 

Pass 

T004 FT_Voice_Push
-Ups 

นบัถอยหลงัการทดสอบ
สมรรถภาพร่างกายดว้ย
เสียง 

17/02/2014 19/02/2014 Komalaporn 
K. 

Pass  
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No Test 
Module/Script 

Description Start Complete Test By Result 

T005 FT__Voice_Sit-
Ups 

นบัถอยหลงัการทดสอบ
สมรรถภาพร่างกายดว้ย
เสียง 

17/02/2014 19/02/2014 Komalaporn 
K. 

Pass  

T006 FT_Voice_Chai
r-Sit-Ups 

นบัถอยหลงัการทดสอบ
สมรรถภาพร่างกายดว้ย
เสียง 

17/02/2014 19/02/2014 Komalaporn 
K. 

Pass 

T007 TF_RS_Acc_Sit
-Ups 

ผลการทดสอบสมรรถภาพ
ดว้ยท่าทาง 

20/02/2014 22/02/2014 Komalaporn 
K. 

Pass  

T008 TF_RS_Acc_Ch
air-Sit-Ups 

ผลการทดสอบสมรรถภาพ
ดว้ยท่าทาง 

20/02/2014 22/02/2014 Komalaporn 
K. 

Pass  

T009 TF_RS_Voice_
Sit-Ups 

ผลการทดสอบสมรรถภาพ
ดว้ยเสียง 

20/02/2014 22/02/2014 Komalaporn 
K. 

Pass  

T010 TF_RS_Voice_
Chair-Sit-Ups 

ผลการทดสอบสมรรถภาพ
ดว้ยเสียง 

20/02/2014 22/02/2014 Komalaporn 
K. 

Pass  

T011 FT_Select_Push
-Ups 

เลือกวธีิวดัการทดสอบ
สมรรถภาพร่างกาย Push-
Ups 

23/02/2014 26/02/2014 Komalaporn 
K. 

Pass  

T012 FT_Select_Sit-
Ups 

เลือกวธีิวดัการทดสอบ
สมรรถภาพร่างกาย Sit-
Ups 

23/02/2014 26/02/2014 Komalaporn 
K. 

Pass 

T013 FT_Select_Chai
r-Sit-Ups 

เลือกวธีิวดัการทดสอบ
สมรรถภาพร่างกาย Chair-
Sit-Ups 

23/02/2014 26/02/2014 Komalaporn 
K. 

Pass 

T014 Progress บนัทึกสุขภาพ 23/02/2014 26/02/2014 Komalaporn 
K. 

Pass 

T015 Home Home Page 23/02/2014 26/02/2014 Komalaporn 
K. 

Pass 
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ผลการทดสอบ 
T001 How to use pop-up 
Page/Function: About DPE/ How to use pop-up 

  No. Case Expect Result Result Remark 
Content and Layout 

Check: Layout 
1 การแสดงผลของ top bar 1. มีการแสดงขอ้ความหวัขอ้ "วธีิการใช้

งาน" 
2. ปุ่มของ top bar ประกอบดว้ย 
 - ปุ่ม "เสียง" 
 - ปุ่ม "ท่าทาง" 
 - ปุ่ม "ตกลง" 

Pass   

2 การแสดงผลของ วธีิการ
ออกก าลงักาย 

1. มีการแสดงขอ้ความหวัขอ้ของการออก
ก าลงักาย "วธีิการใชง้าน" 
2. มีการแสดง-ขั้นตอนการออกก าลงักาย 

Pass   

3 การแสดงผลของ check 
box ไม่แสดงขอ้ความ 

1. ระบบจะแสดงส่วนบริเวณดา้นล่าง ต่อ
จากวธีิการออกก าลงักาย 
2. ระบบแสดงผลเป็น check box และ มี
ขอ้ความ "เลือกท่ีน้ีเพื่อไม่แสดงขอ้ความน้ี
อีก" 

Pass   

4 การแสดงผลของ Buttom 
bar 

1. ปุ่มของ top bar ประกอบดว้ย 
 - ปุ่ม "ดนัพื้น" 
 - ปุ่ม "ลุก-นัง่" 
 - ปุ่ม "ลุก-นัง่เกา้อ้ี" 
 - ปุ่ม "ข้ึน-ลงบนัได" 

Pass   

Check: Content 
5 วธีิการใชง้านของ การดนั

พื้น โดยประมวลผลจาก
เสียง 

1. ระบบแสดงหวัขอ้ "ดนัพื้นโดยวดัจาก
เสียง" 
2. ระบบจะแสดงขอ้ความ 
- ขั้นตอนท่ี 1 

Pass   
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น าตวัเคร่ืองห่างจากตวัไม่เกิน 10 เซนติเมตร 
พร้อมกบัออกเสียง   

6 วธีิการใชง้านของ การลุก-
นัง่ โดยประมวลผลจาก
เสียง 

1. ระบบแสดงหวัขอ้ "ลุก-นัง่โดยวดัจาก
เสียง" 
2. ระบบจะแสดงขอ้ความ 
- ขั้นตอนท่ี 1 
น าตวัเคร่ืองห่างจากตวัไม่เกิน 10 เซนติเมตร 
พร้อมกบัออกเสียง 

Pass   

7 วธีิการใชง้านของ การลุก-
นัง่เกา้อ้ี โดยประมวลผล
จากเสียง 

1. ระบบแสดงหวัขอ้ "ลุก-นัง่เกา้อ้ีโดยวดั
จากเสียง" 
2. ระบบจะแสดงขอ้ความ 
- ขั้นตอนท่ี 1 
น าตวัเคร่ืองห่างจากตวัไม่เกิน 10 เซนติเมตร 
พร้อมกบัออกเสียง 

Pass   

8 วธีิการใชง้านของ การข้ึน-
ลงบนัได โดยประมวลผล
จากเสียง 

1. ระบบแสดงหวัขอ้ "ข้ึน-ลงบนัไดโดยวดั
จากเสียง" 
2. ระบบจะแสดงขอ้ความ 
- ขั้นตอนท่ี 1 
น าตวัเคร่ืองห่างจากตวัไม่เกิน 10 เซนติเมตร 
พร้อมกบัออกเสียง 

Pass   

9 วธีิการใชง้านของ การลุก-
นัง่ โดยประมวลผลจาก
ท่าทาง 

1. ระบบแสดงหวัขอ้ "ลุก-นัง่โดยวดัจาก
ท่าทาง" 
2. ระบบจะแสดงขอ้ความ 
- ขั้นตอนท่ี1  
จบัอุปกรณ์เคร่ืองทดสอบในลกัษณะแนวตั้ง 
ยกไวร้ะดบัอก งอศอกเป็นมุมฉาก 
- ขั้นตอนท่ี2 
นอนหงายพร้อมงอเข่าตั้งเป็นมุมฉาก 
- ขั้นตอนที3 
 

Pass   
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เร่ิมทดสอบโดยยกตวัสู่ท่านัง่ใหศี้รษะถึง
บริเวณตวัเข่า แลว้กลบัเขา้สู่ท่านอนดงัเดิม 
ท าซ ้ าใหไ้ดจ้  านวนมากท่ีสุด ภายใน 30 
วนิาที   

10 วธีิการใชง้านของ การลุก-
นัง่เกา้อ้ี โดยประมวลผล
จากท่าทาง 

1. ระบบแสดงหวัขอ้ "ลุก-นัง่เกา้อ้ีโดยวดั
จากท่าทาง" 
2. ระบบจะแสดงขอ้ความ 
แบบที่1 
- ขั้นตอนท่ี1  
วางเกา้อ้ีชิดผนงั 
- ขั้นตอนท่ี2 
จบัอุปกรณ์เคร่ืองทดสอบในลกัษณะแนวตั้ง
สูงระดบัไหล่ และขนานกบัล าตวั 
- ขั้นตอนที3 
เร่ิมทดสอบโดยการลุกข้ึนยนืตรง แลว้นัง่ลง
ทนัที ท าซ ้ าใหไ้ดจ้  านวนคร้ังมากท่ีสุด 
ภายใน 30 วนิาที 
แบบที่2 
- ขั้นตอนท่ี1  
วางเกา้อ้ีชิดผนงั 
- ขั้นตอนท่ี2 
กอดอุปกรณ์เคร่ืองทดสอบในลกัษณะ
แนวตั้ง และชิดกบัล าตวั 
- ขั้นตอนที3 
เร่ิมทดสอบโดยการลุกข้ึนยนืตรง แลว้นัง่ลง
ทนัที ท าซ ้ าใหไ้ดจ้  านวนคร้ังมากท่ีสุด 
ภายใน 30 วนิาที 

Pass   

11 วธีิการใชง้านของ การข้ึน-
ลงบนัได โดยประมวลผล
จากท่าทาง 

1. ระบบแสดงหวัขอ้ ข้ึน-ลงบนัไดโดยวดั
จากท่าทาง" 
2. ระบบจะแสดงขอ้ความ 

Pass   
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แบบที่1 
- ขั้นตอนท่ี 1  
จบัอุปกรณ์เคร่ืองทดสอบในลกัษณะแนวตั้ง
สูงระดบัไหล่ และขนานกบัล าตวั 
- ขั้นตอนท่ี 2  
เร่ิมตน้การทดสอบโดยการกา้วเทา้ขวาข้ึน
แท่นแลว้ยกเทา้ซา้ยข้ึนตาม จากนั้นกา้วเทา้
ขวาลงจากแท่นตามดว้ยเทา้ซา้ยตามล าดบั 
คลา้ยการเดินข้ึนบนัได ท าซ ้ าใหไ้ดจ้  านวน
คร้ังมากท่ีสุด 
แบบที ่2 
- ขั้นตอนท่ี 1 
กอดอุปกรณ์เคร่ืองทดสอบในลกัษณะ
แนวตั้ง และชิดกบัล าตวั 
- ขั้นตอนท่ี 2 
เร่ิมตน้การทดสอบโดยการกา้วเทา้ขวาข้ึน
แท่นแลว้ยกเทา้ซา้ยข้ึนตาม จากนั้นกา้วเทา้
ขวาลงจากแท่นตามดว้ยเทา้ซา้ยตามล าดบั 
คลา้ยการเดินข้ึนบนัได ท าซ ้ าใหไ้ดจ้  านวน
คร้ังมากท่ีสุด 

Check: Top bar 

Check: Top menu 
12 Touch ท่ีปุ่ม เสียง 1. ระบบจะวธีิการออกก าลงักาย ของแต่ละ

ท่าท่ีสามารถวดัผลไดจ้ากเสียง ซ่ึงมีดงัน้ี 
- ดนัพื้น 
- ลุก-นัง่ 
- ลุก-นัง่เกา้อ้ี 
- ข้ึน-ลงบนัได 

Pass   

13 Touch ท่ีปุ่ม ท่าทาง 1. ระบบจะวธีิการออกก าลงักาย ของแต่ละ
ท่าท่ีสามารถวดัผลไดจ้ากท่าทาง ซ่ึงมีดงัน้ี 

Pass   



 

146 

- ลุก-นัง่ 
- ลุก-นัง่เกา้อ้ี 
- ข้ึน-ลงบนัได 

14 Touch ท่ีปุ่ม ตกลง 1. ระบบจะท าการปิด pop-up วธีิการใชง้าน Pass   
Check: Check Box 

Check: Check Box 
15 1. มีการเลือก Check box 

ไม่แสดงขอ้ความ 
2. คลิกปุ่ม ตกลง 

1. ระบบจะไม่แสดงวธีิการใชง้านของ
ท่าทางและวธีิการการวดัผลนั้นๆ ในหนา้ 
Exercise และ Fitness Test 

Pass   

Check: Buttom bar 

Check:  menu 
16 Touch ท่ีปุ่ม ดนัพื้น 1. ระบบจะวธีิการออกก าลงักาย ของแต่ละ

ท่า ดนัพื้น 
Pass   

17 Touch ท่ีปุ่ม ลุก-นัง่ 1. ระบบจะวธีิการออกก าลงักาย ของแต่ละ
ท่า ลุก-นัง่ 

Pass   

18 Touch ท่ีปุ่ม ลุก-นัง่เกา้อ้ี 1. ระบบจะวธีิการออกก าลงักาย ของแต่ละ
ท่า ลุก-นัง่เกา้อ้ี 

Pass   

19 Touch ท่ีปุ่ม ข้ึน-ลงบนัได 1. ระบบจะวธีิการออกก าลงักาย ของแต่ละ
ท่า ข้ึน-ลงบนัได 

Pass   

 
T002 FT__Acc_Sit-Ups 

   Page/Function: นับถอยหลังการวดัสมรรถภาพร่างกายด้วยท่าทาง 
  No. Case Expect Result Result Remark 

Content and Layout 

Check: Top bar 
1 การแสดงผลของ top bar 1. ระบบแสดง top bar ประกอบดว้ย: 

      - [กลบั] ปุ่ม 
Pass   

2 [กลบั] 1. ระบบแสดงผล [กลบั] ปุ่ม 
2. ระบบแสดง "กลบั" สีขาว 

Pass   

Check: เวลา 
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3 การแสดงผลของ เวลา 1. ระบบแสดงเวลา "00:00:30" เป็นค่า
เร่ิมตน้ 

Pass   

4 [จ านวนคร้ัง]  1. ระบบแสดงผล [จ านวนคร้ัง]  
2. ระบบแสดง "[จ านวนคร้ัง] คร้ัง" สีขาว 

Pass   

Check: หยุด 
5 การแสดงผลของ หยดุ 1. ระบบแสดง [หยดุ] ปุ่ม สีแดง 

2. ระบบแสดง "หยดุ" สีขาว 
Pass   

การจับเวลาถอยหลัง 
6 การแสดงผลของเวลา 1. ระบบแสดง [เวลา] นบัถอยหลงั Pass   
7 การแสดงผลของจ านวน

คร้ัง 
1. ระบบแสดง [จ านวนคร้ัง] นบัเพิ่มข้ึนที
ละ1 

Pass   

Check: การหมดเวลา 
8 หมดเวลา 1. ระบบแสดงเวลา "00:00:00" 

2. ระบบหยดุการนบั [จ านวนคร้ัง] 
3. ระบบแสดงหนา้ [สรูปผลการทดสอบ
ของลุง-นัง่จากการวดัโดยท่าทาง] 

Pass   

Check: การหยุดการนับถอยหลงั 
9 1. เลือก [หยดุ] 1. ระบบแสดงเวลา "00:00:30" 

2. ระบบแสดงจ านวนคร้ัง "0 คร้ัง" 
3. ระบบแสดง [เร่ิมใหม่] ปุ่ม 

Pass   

Check: เร่ิมใหม่ 

Check: เร่ิมใหม่หลงัการหยุดการนับถอยหลงั 
10 การแสดงผลของ [เร่ิมใหม่] 1. ระบบแสดง [เร่ิมใหม่] ปุ่ม สีเทา 

2. ระบบแสดง "เร่ิม" สีขาว 
3. ระบบแสดง [หยดุ] ปุ่ม เม่ือเลือก 

Pass   

11 1. เลือก [เร่ิมใหม่] 1. ระบบแสดง [การจบัเวลาถอยหลงั] Pass   
Check: กลบั 

Check: กลบั 
12 1. เลือก [กลบั] 1. ระบบจะแสดงหนา้ [ออกก าลงักาย] Pass   
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T003 FT_Acc_Chair-Sit-Ups 
  

 
 Page/Function: นับถอยหลังการวดัสมรรถภาพร่างกายด้วยท่าทาง 

 
 

 No. Case Expect Result Result Remark 

Content and Layout  

Check: Top bar  
1 การแสดงผลของ top bar 1. ระบบแสดง top bar ประกอบดว้ย: 

      - [กลบั] ปุ่ม 
Pass  

2 [กลบั] 1. ระบบแสดงผล [กลบั] ปุ่ม 
2. ระบบแสดง "กลบั" สีขาว 

Pass  

Check: เวลา  
3 การแสดงผลของ เวลา 1. ระบบแสดงเวลา "00:00:30" เป็นค่า

เร่ิมตน้ 
Pass  

4 [จ านวนคร้ัง]  1. ระบบแสดงผล [จ านวนคร้ัง]  
2. ระบบแสดง "[จ านวนคร้ัง] คร้ัง" สีขาว 

Pass  

Check: หยุด  
5 การแสดงผลของ หยดุ 1. ระบบแสดง [หยดุ] ปุ่ม สีแดง 

2. ระบบแสดง "หยดุ" สีขาว 
Pass  

การจับเวลาถอยหลัง  
6 การแสดงผลของเวลา 1. ระบบแสดง [เวลา] นบัถอยหลงั Pass  
7 การแสดงผลของจ านวนคร้ัง 1. ระบบแสดง [จ านวนคร้ัง] นบัเพิ่มข้ึนที

ละ1 
Pass  

Check: การหมดเวลา  
8 หมดเวลา 1. ระบบแสดงเวลา "00:00:00" 

2. ระบบหยดุการนบั [จ านวนคร้ัง] 
3. ระบบแสดงหนา้ [สรูปผลการทดสอบ
ของลุง-นัง่เกา้อ้ีจากการวดัโดยท่าทาง] 

Pass  

Check: การหยุดการนับถอยหลงั  
9 1. เลือก [หยดุ] 1. ระบบแสดงเวลา "00:00:30" 

2. ระบบแสดงจ านวนคร้ัง "0 คร้ัง" 
3. ระบบแสดง [เร่ิมใหม่] ปุ่ม 

Pass  
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Check: เร่ิมใหม่  

Check: เร่ิมใหม่หลงัการหยุดการนับถอยหลงั  
10 การแสดงผลของ [เร่ิมใหม่] 1. ระบบแสดง [เร่ิมใหม่] ปุ่ม สีเทา 

2. ระบบแสดง "เร่ิม" สีขาว 
3. ระบบแสดง [หยดุ] ปุ่ม เม่ือเลือก 

Pass  

11 1. เลือก [เร่ิมใหม่] 1. ระบบแสดง [การจบัเวลาถอยหลงั] Pass  
Check: กลบั  

Check: กลบั  
12 1. เลือก [กลบั] 1. ระบบจะแสดงหนา้ [ออกก าลงักาย] Pass  
 

T004 FT_Voice_Push-Ups 
   Page/Function: นับถอยหลังการทดสอบสมรรถภาพร่างกายด้วยเสียง 

  No. Case Expect Result Result Remark 

Content and Layout 

Check: Top bar 
1 การแสดงผลของ top bar 1. ระบบแสดง top bar ประกอบดว้ย: 

      - [กลบั] ปุ่ม 
Pass   

2 [กลบั] 1. ระบบแสดงผล [กลบั] ปุ่ม 
2. ระบบแสดง "กลบั" สีขาว 

Pass   

Check: เวลา 
3 การแสดงผลของ เวลา 1. ระบบแสดงเวลา "00:00:30" เป็นค่า

เร่ิมตน้ 
Pass   

4 [จ านวนคร้ัง]  1. ระบบแสดงผล [จ านวนคร้ัง]  
2. ระบบแสดง "[จ านวนคร้ัง] คร้ัง" สีขาว 

Pass   

Check: ระดับเสียงของผู้ใช้ 
5 การแสดงผลของ ระดบัเสียง

ของผูใ้ช ้
1. ระบบแสดง "ระดบัเสียงของผูใ้ช"้ 
2. ระบบแสดง [แถบระดบัเสียง] 

Pass   

Check: หยุด 
6 การแสดงผลของ หยดุ 1. ระบบแสดง [หยดุ] ปุ่ม สีแดง 

2. ระบบแสดง "หยดุ" สีขาว 
Pass   
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การจับเวลาถอยหลัง 
7 การแสดงผลของเวลา 1. ระบบแสดง [เวลา] นบัถอยหลงั Pass   
8 การแสดงผลของจ านวนคร้ัง 1. ระบบแสดง [จ านวนคร้ัง] นบัเพิ่มข้ึนที

ละ1 เม่ือผูใ้ชอ้อกเสียง 
Pass   

Check: การหมดเวลา 
9 หมดเวลา 1. ระบบแสดงเวลา "00:00:00" 

2. ระบบหยดุการนบั [จ านวนคร้ัง] 
3. ระบบแสดงหนา้ [สรูปผลการทดสอบ
ของดนัพื้นจากการวดัโดยเสียง] 

Pass   

Check: การหยุดการนับถอยหลงั  
10 1. เลือก [หยดุ] 1. ระบบแสดงเวลา "00:00:30" 

2. ระบบแสดงจ านวนคร้ัง "0 คร้ัง" 
3. ระบบแสดง [เร่ิมใหม่] ปุ่ม 

Pass   

Check: เร่ิมใหม่ 

Check: เร่ิมใหม่หลงัการหยุดการนับถอยหลงั  
11 การแสดงผลของ [เร่ิมใหม่] 1. ระบบแสดง [เร่ิมใหม่] ปุ่ม สีเทา 

2. ระบบแสดง "เร่ิม" สีขาว 
3. ระบบแสดง [หยดุ] ปุ่ม เม่ือเลือก 

Pass   

12 1. เลือก [เร่ิมใหม่] 1. ระบบแสดง [การจบัเวลาถอยหลงั] Pass   
Check: แถบระดับเสียง   
13 1. เพิ่มระดบัเสียง 1. ระบบตอ้งการเสียงของผูใ้ชม้ากข้ึนใน

การนบั 
Pass   

14 1. ลบระดบัเสียง 1. ระบบตอ้งการเสียงของผูใ้ชน้อ้ยลงใน
การนบั 

Pass   

Check: กลบั 

Check: กลบั 
15 1. เลือก [กลบั] 1. ระบบจะแสดงหนา้ [ออกก าลงักาย] Pass   
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T005 FT__Voice_Sit-Ups 
   Page/Function: นับถอยหลังการทดสอบสมรรถภาพร่างกายด้วยเสียง 

  No. Case Expect Result Result Remark 

Content and Layout 

Check: Top bar 
1 การแสดงผลของ top bar 1. ระบบแสดง top bar ประกอบดว้ย: 

      - [กลบั] ปุ่ม 
Pass   

2 [กลบั] 1. ระบบแสดงผล [กลบั] ปุ่ม 
2. ระบบแสดง "กลบั" สีขาว 

Pass   

Check: เวลา 
3 การแสดงผลของ เวลา 1. ระบบแสดงเวลา "00:00:30" เป็นค่า

เร่ิมตน้ 
Pass   

4 [จ านวนคร้ัง]  1. ระบบแสดงผล [จ านวนคร้ัง]  
2. ระบบแสดง "[จ านวนคร้ัง] คร้ัง" สีขาว 

Pass 
 

  

Check: ระดับเสียงของผู้ใช้ 
5 การแสดงผลของ ระดบัเสียง

ของผูใ้ช ้
1. ระบบแสดง "ระดบัเสียงของผูใ้ช"้ 
2. ระบบแสดง [แถบระดบัเสียง] 

Pass   

Check: หยุด 
6 การแสดงผลของ หยดุ 1. ระบบแสดง [หยดุ] ปุ่ม สีแดง 

2. ระบบแสดง "หยดุ" สีขาว 
Pass   

การจับเวลาถอยหลัง 
7 การแสดงผลของเวลา 1. ระบบแสดง [เวลา] นบัถอยหลงั Pass   
8 การแสดงผลของจ านวนคร้ัง 1. ระบบแสดง [จ านวนคร้ัง] นบัเพิ่มข้ึนที

ละ1 เม่ือผูใ้ชอ้อกเสียง 
Pass   

Check: การหมดเวลา 
9 หมดเวลา 1. ระบบแสดงเวลา "00:00:00" 

2. ระบบหยดุการนบั [จ านวนคร้ัง] 
3. ระบบแสดงหนา้ [สรูปผลการทดสอบ
ของลุง-นัง่จากการวดัโดยเสียง] 

Pass   

Check: การหยุดการนับถอยหลงั 
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10 1. เลือก [หยดุ] 1. ระบบแสดงเวลา "00:00:30" 
2. ระบบแสดงจ านวนคร้ัง "0 คร้ัง" 
3. ระบบแสดง [เร่ิมใหม่] ปุ่ม 

Pass   

Check: เร่ิมใหม่ 

Check: เร่ิมใหม่หลงัการหยุดการนับถอยหลงั 
11 การแสดงผลของ [เร่ิมใหม่] 1. ระบบแสดง [เร่ิมใหม่] ปุ่ม สีเทา 

2. ระบบแสดง "เร่ิม" สีขาว 
3. ระบบแสดง [หยดุ] ปุ่ม เม่ือเลือก 

Pass   

12 1. เลือก [เร่ิมใหม่] 1. ระบบแสดง [การจบัเวลาถอยหลงั] Pass   
Check: แถบระดับเสียง 
13 1. เพิ่มระดบัเสียง 1. ระบบตอ้งการเสียงของผูใ้ชม้ากข้ึนใน

การนบั 
Pass   

14 1. ลบระดบัเสียง 1. ระบบตอ้งการเสียงของผูใ้ชน้อ้ยลงใน
การนบั 

Pass  
 

Check: กลบั 

Check: กลบั 
15 1. เลือก [กลบั] 1. ระบบจะแสดงหนา้ [ออกก าลงักาย] Pass   
 

T006 FT_Voice_Chair-Sit-Ups 
   Page/Function: นับถอยหลังการทดสอบสมรรถภาพร่างกายด้วยเสียง 

  No. Case Expect Result Result Remark 

Content and Layout 

Check: Top bar 
1 การแสดงผลของ top bar 1. ระบบแสดง top bar ประกอบดว้ย: 

      - [กลบั] ปุ่ม 
Pass   

2 [กลบั] 1. ระบบแสดงผล [กลบั] ปุ่ม 
2. ระบบแสดง "กลบั" สีขาว 

Pass   

Check: เวลา 
3 การแสดงผลของ เวลา 1. ระบบแสดงเวลา "00:00:30" เป็นค่า

เร่ิมตน้ 
Pass   
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4 [จ านวนคร้ัง]  1. ระบบแสดงผล [จ านวนคร้ัง]  
2. ระบบแสดง "[จ านวนคร้ัง] คร้ัง" สีขาว 

Pass   

Check: ระดับเสียงของผู้ใช้ 
5 การแสดงผลของ ระดบัเสียง

ของผูใ้ช ้
1. ระบบแสดง "ระดบัเสียงของผูใ้ช"้ 
2. ระบบแสดง [แถบระดบัเสียง] 

Pass   

Check: หยุด 
6 การแสดงผลของ หยดุ 1. ระบบแสดง [หยดุ] ปุ่ม สีแดง 

2. ระบบแสดง "หยดุ" สีขาว 
Pass   

การจับเวลาถอยหลัง 
7 การแสดงผลของเวลา 1. ระบบแสดง [เวลา] นบัถอยหลงั Pass   
8 การแสดงผลของจ านวนคร้ัง 1. ระบบแสดง [จ านวนคร้ัง] นบัเพิ่มข้ึนที

ละ1 เม่ือผูใ้ชอ้อกเสียง 
Pass   

Check: การหมดเวลา 
9 หมดเวลา 1. ระบบแสดงเวลา "00:00:00" 

2. ระบบหยดุการนบั [จ านวนคร้ัง] 
3. ระบบแสดงหนา้ [สรูปผลการทดสอบ
ของลุง-นัง่เกา้อ้ีจากการวดัโดยเสียง] 

Pass   

Check: การหยุดการนับถอยหลงั  
10 1. เลือก [หยดุ] 1. ระบบแสดงเวลา "00:00:30" 

2. ระบบแสดงจ านวนคร้ัง "0 คร้ัง" 
3. ระบบแสดง [เร่ิมใหม่] ปุ่ม 

Pass   

Check: เร่ิมใหม่ 

Check: เร่ิมใหม่หลงัการหยุดการนับถอยหลงั 
11 การแสดงผลของ [เร่ิมใหม่] 1. ระบบแสดง [เร่ิมใหม่] ปุ่ม สีเทา 

2. ระบบแสดง "เร่ิม" สีขาว 
3. ระบบแสดง [หยดุ] ปุ่ม เม่ือเลือก 

Pass   

12 1. เลือก [เร่ิมใหม่] 1. ระบบแสดง [การจบัเวลาถอยหลงั] Pass   
Check: แถบระดับเสียง 
13 1. เพิ่มระดบัเสียง 1. ระบบตอ้งการเสียงของผูใ้ชม้ากข้ึนใน

การนบั 
Pass   
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14 1. ลบระดบัเสียง 1. ระบบตอ้งการเสียงของผูใ้ชน้อ้ยลงใน
การนบั 

Pass   

Check: กลบั 

Check: กลบั 
15 1. เลือก [กลบั] 1. ระบบจะแสดงหนา้ [ออกก าลงักาย] Pass   
 
T007 TF_RS_Acc_Sit-Ups 

   Page/Function: ผลการทดสอบสมรรถภาพด้วยท่าทาง 
  No. Case Expect Result Result Remark 

Content and Layout 

Check: Top bar 
1 การแสดงผลของ top bar 1. ระบบแสดง top bar ประกอบดว้ย: 

      - [กลบั] ปุ่ม 
Pass   

2 [กลบั] 1. ระบบแสดงผล [กลบั] ปุ่ม 
2. ระบบแสดง "กลบั" สีขาว 

Pass   

Check: สรูปข้อมูลทดสอบสมรรถภาพด้วยท่าทาง 
3 การแสดงผลของ สรูป

ขอ้มูลทดสอบสมรรถภาพ
ดว้ยท่าทาง 

1. ระบบแสดง สรูปขอ้มูลทดสอบ
สมรรถภาพดว้ยท่าทาง ประกอบดว้ย: 
      - [เวลา] 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑท่ี์ท าได]้ 
      - [ไอคอนระดบัการออกก าลงักายตาม
เกณฑ]์ 
      - [รูปเคล่ือนไหวตามเกณฑ]์ 
      - [บนัทึก] 
      - [เร่ิมใหม่] 

Pass   

4 [เวลา] 1. ระบบแสดง [เวลา] 
2. ระบบแสดงในรูปแบบ "00:00:00"  

Pass   

5 [จ านวนคร้ัง]  1. ระบบแสดง [จ านวนคร้ัง] ในรูปแบบ: 
   "จ านวน [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ คร้ัง" สีขาว 

Pass   
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6 [เกณฑ]์  1. ระบบแสดง [เกณฑ]์ ในรูปแบบ: 
   "เกณฑ ์[เกณฑ]์ ระดบั" สีขาว 
2. ระแบบแสดง [เกณฑ]์ ประกอบดว้ย: 
       - "ดีมาก" 
       - "ดี" 
       - "พอใช"้ 
       - "ค่อนขา้งต ่า" 
       - "ต ่า" 

Pass   

7 ไอคอนเกณฑ์ 1. ระบบแสดง [ไอคอนเกณฑ]์ 
ประกอบดว้ย: 
      - [ไอออนเกณฑดี์มาก] 
      - [ไอออนเกณฑดี์] 
      - [ไอออนเกณฑพ์อใช]้ 
      - [ไอออนเกณฑดี์ค่อนขา้งต ่า] 
      - [ไอออนเกณฑต์ ่า] 

Pass   

8 รูปเคล่ือนไหวตามเกณฑ์ 1. ระบบแสดง [รูปเคล่ือนไหวตามเกณฑ]์ 
ประกอบดว้ย: 
เพศชาย 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑดี์มากเพศชาย] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑดี์เพศชาย] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑพ์อใชเ้พศชาย] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑดี์ค่อนขา้งต ่า
เพศชาย] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑต์ ่าเพศชาย] 
เพศหญิง 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑดี์มากเพศหญิง] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑดี์เพศหญิง] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑพ์อใชเ้พศหญิง] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑดี์ค่อนขา้งต ่า
เพศหญิง] 

Pass   
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      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑต์ ่าเพศหญิง] 
Check: บันทกึ 
9 การแสดงผลของ [บนัทึก] 1. ระบบแสดง [บนัทึก] ปุ่ม สีเทา 

2. ระบบแสดง "บนัทึก" สีขาว 
Pass   

Check: เร่ิมใหม่ 
10 การแสดงผลของ [เร่ิมใหม่] 1. ระบบแสดง [เร่ิมใหม่] ปุ่ม สีเทา 

2. ระบบแสดง "เร่ิม" สีขาว 
3. ระบบแสดง [หยดุ] ปุ่ม เม่ือเลือก 

Pass   

เกณฑ์ 

Check: เกณฑ์ดีมาก 
11 เง่ือนไข 

- เพศ: ชาย 
- ช่วงอาย.ุ ไม่เกิน 12 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  24 
คร้ัง ข้ึนไป  

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑดี์มาก] 
      -  [ไอออนเกณฑดี์มากเพศชาย] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑดี์มาก] 

Pass   

12 เง่ือนไข 
- เพศ: ชาย 
- ช่วงอาย.ุ 13-15 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  26 
คร้ัง ข้ึนไป  

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑดี์มาก] 
      -  [ไอออนเกณฑดี์มากเพศชาย] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑดี์มาก] 

Pass   

13 เง่ือนไข 
- เพศ: ชาย 
- ช่วงอาย.ุ 16-19 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  27 
คร้ัง ข้ึนไป  

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑดี์มาก] 
      -  [ไอออนเกณฑดี์มากเพศชาย] 

Pass   
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      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑดี์มาก] 
14 เง่ือนไข 

- เพศ: ชาย 
- ช่วงอาย.ุ 20-29 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  27 
คร้ัง ข้ึนไป  

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑดี์มาก] 
      -  [ไอออนเกณฑดี์มากเพศชาย] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑดี์มาก] 

Pass   

15 เง่ือนไข 
- เพศ: ชาย 
- ช่วงอาย.ุ 30-39 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  24 
คร้ัง ข้ึนไป  

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑดี์มาก] 
      -  [ไอออนเกณฑดี์มากเพศชาย] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑดี์มาก] 

Pass   

16 เง่ือนไข 
- เพศ: ชาย 
- ช่วงอาย.ุ 40-49 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  22 
คร้ัง ข้ึนไป  

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑดี์มาก] 
      -  [ไอออนเกณฑดี์มากเพศชาย] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑดี์มาก] 

Pass   

17 เง่ือนไข 
- เพศ: ชาย 
- ช่วงอาย.ุ 50-59 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  19 
คร้ัง ข้ึนไป  

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑดี์มาก] 
      -  [ไอออนเกณฑดี์มากเพศชาย] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑดี์มาก] 

Pass   
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18 เง่ือนไข 
- เพศ: หญิง 
- ช่วงอาย.ุ ไม่เกิน 12 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  20 
คร้ัง ข้ึนไป  

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑดี์มาก] 
      -  [ไอออนเกณฑดี์มากเพศหญิง] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑดี์มาก] 

Pass   

19 เง่ือนไข 
- เพศ: หญิง 
- ช่วงอาย.ุ 13-15 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  21 
คร้ัง ข้ึนไป  

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑดี์มาก] 
      -  [ไอออนเกณฑดี์มากเพศหญิง] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑดี์มาก] 

Pass   

20 เง่ือนไข 
- เพศ: หญิง 
- ช่วงอาย.ุ 16-19 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  22 
คร้ัง ข้ึนไป  

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑดี์มาก] 
      -  [ไอออนเกณฑดี์มากเพศหญิง] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑดี์มาก] 

Pass   

21 เง่ือนไข 
- เพศ: หญิง 
- ช่วงอาย.ุ 20-29 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  25 
คร้ัง ข้ึนไป  

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑดี์มาก] 
      -  [ไอออนเกณฑดี์มากเพศหญิง] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑดี์มาก] 

Pass   
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22 เง่ือนไข 
- เพศ: หญิง 
- ช่วงอาย.ุ 30-39 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  20 
คร้ัง ข้ึนไป  

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑดี์มาก] 
      -  [ไอออนเกณฑดี์มากเพศหญิง] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑดี์มาก] 

Pass   

23 เง่ือนไข 
- เพศ: หญิง 
- ช่วงอาย.ุ 40-49 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  17 
คร้ัง ข้ึนไป  

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑดี์มาก] 
      -  [ไอออนเกณฑดี์มากเพศหญิง] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑดี์มาก] 

Pass   

24 เง่ือนไข 
- เพศ: หญิง 
- ช่วงอาย.ุ 50 ปีข้ึนไป 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  13 
คร้ัง ข้ึนไป  

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑดี์มาก] 
      -  [ไอออนเกณฑดี์มากเพศหญิง] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑดี์มาก] 

Pass   

Check: เกณฑ์ดี 
25 เง่ือนไข 

- เพศ: ชาย 
- ช่วงอาย.ุ ไม่เกิน 12 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  21-
23 คร้ัง 

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑดี์] 
      -  [ไอออนเกณฑดี์เพศชาย] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑดี์] 

Pass   
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26 เง่ือนไข 
- เพศ: ชาย 
- ช่วงอาย.ุ 13-15 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  24-
25 คร้ัง 

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑดี์] 
      -  [ไอออนเกณฑดี์เพศชาย] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑดี์] 

Pass   

27 เง่ือนไข 
- เพศ: ชาย 
- ช่วงอาย.ุ 16-19 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  25-
26 คร้ัง 

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑดี์] 
      -  [ไอออนเกณฑดี์เพศชาย] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑดี์] 

Pass   

28 เง่ือนไข 
- เพศ: ชาย 
- ช่วงอาย.ุ 20-29 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  23-
26 คร้ัง 

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑดี์] 
      -  [ไอออนเกณฑดี์เพศชาย] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑดี์] 

Pass   

29 เง่ือนไข 
- เพศ: ชาย 
- ช่วงอาย.ุ 30-39 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  20-
23 คร้ัง 

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑดี์] 
      -  [ไอออนเกณฑดี์เพศชาย] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑดี์] 

Pass   
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30 เง่ือนไข 
- เพศ: ชาย 
- ช่วงอาย.ุ 40-49 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  19-
21 คร้ัง 

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑดี์] 
      -  [ไอออนเกณฑดี์เพศชาย] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑดี์] 

Pass   

31 เง่ือนไข 
- เพศ: ชาย 
- ช่วงอาย.ุ 50 ปีข้ึนไป 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  16-
18 คร้ัง 

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑดี์] 
      -  [ไอออนเกณฑดี์เพศชาย] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑดี์] 

Pass   

32 เง่ือนไข 
- เพศ: หญิง 
- ช่วงอาย.ุ ไม่เกิน 12 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  18-
19 คร้ัง 

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑดี์] 
      -  [ไอออนเกณฑดี์เพศหญิง] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑดี์] 

Pass   

33 เง่ือนไข 
- เพศ: หญิง 
- ช่วงอาย.ุ 13-15 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  19-
20 คร้ัง  

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑดี์] 
      -  [ไอออนเกณฑดี์เพศหญิง] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑดี์] 

Pass   
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34 เง่ือนไข 
- เพศ: หญิง 
- ช่วงอาย.ุ 16-19 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  19-
21 คร้ัง 

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑดี์] 
      -  [ไอออนเกณฑดี์เพศหญิง] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑดี์] 

Pass   

35 เง่ือนไข 
- เพศ: หญิง 
- ช่วงอาย.ุ 20-29 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  21-
24 คร้ัง  

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑดี์] 
      -  [ไอออนเกณฑดี์เพศหญิง] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑดี์] 

Pass   

36 เง่ือนไข 
- เพศ: หญิง 
- ช่วงอาย.ุ 30-39 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  17-
19 คร้ัง  

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑดี์] 
      -  [ไอออนเกณฑดี์เพศหญิง] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑดี์] 

Pass   

37 เง่ือนไข 
- เพศ: หญิง 
- ช่วงอาย.ุ 40-49 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  14-
16 คร้ัง  

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑดี์] 
      -  [ไอออนเกณฑดี์เพศหญิง] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑดี์] 

Pass   
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38 เง่ือนไข 
- เพศ: หญิง 
- ช่วงอาย.ุ 50 ปีข้ึนไป 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  10-
12 คร้ัง 

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑดี์] 
      -  [ไอออนเกณฑดี์เพศหญิง] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑดี์] 

Pass   

Check: เกณฑ์พอใช้ 
39 เง่ือนไข 

- เพศ: ชาย 
- ช่วงอาย.ุ ไม่เกิน 12 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  16-
20 คร้ัง 

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑพ์อใช]้ 
      -  [ไอออนเกณฑพ์อใชเ้พศหญิง] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑพ์อใช]้ 

Pass   

40 เง่ือนไข 
- เพศ: ชาย 
- ช่วงอาย.ุ 13-15 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  19-
23 คร้ัง 

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑพ์อใช]้ 
      -  [ไอออนเกณฑพ์อใชเ้พศหญิง] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑพ์อใช]้ 

Pass   

41 เง่ือนไข 
- เพศ: ชาย 
- ช่วงอาย.ุ 16-19 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  20-
24 คร้ัง 

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑพ์อใช]้ 
      -  [ไอออนเกณฑพ์อใชเ้พศหญิง] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑพ์อใช]้ 

Pass   



 

164 

42 เง่ือนไข 
- เพศ: ชาย 
- ช่วงอาย.ุ 20-29 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  18-
22 คร้ัง 

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑพ์อใช]้ 
      -  [ไอออนเกณฑพ์อใชเ้พศหญิง] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑพ์อใช]้ 

Pass   

39 เง่ือนไข 
- เพศ: ชาย 
- ช่วงอาย.ุ 30-39 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  15-
19 คร้ัง 

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑพ์อใช]้ 
      -  [ไอออนเกณฑพ์อใชเ้พศหญิง] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑพ์อใช]้ 

Pass   

40 เง่ือนไข 
- เพศ: ชาย 
- ช่วงอาย.ุ 40-49 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  13-
18 คร้ัง 

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑพ์อใช]้ 
      -  [ไอออนเกณฑพ์อใชเ้พศหญิง] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑพ์อใช]้ 

Pass   

41 เง่ือนไข 
- เพศ: ชาย 
- ช่วงอาย.ุ 50 ปีข้ึนไป 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  10-
15 คร้ัง 

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑพ์อใช]้ 
      -  [ไอออนเกณฑพ์อใชเ้พศหญิง] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑพ์อใช]้ 

Pass   
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39 เง่ือนไข 
- เพศ: หญิง 
- ช่วงอาย.ุ ไม่เกิน 12 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  12-
17 คร้ัง 

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑพ์อใช]้ 
      -  [ไอออนเกณฑพ์อใชเ้พศหญิง] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑพ์อใช]้ 

Pass   

40 เง่ือนไข 
- เพศ: หญิง 
- ช่วงอาย.ุ 13-15 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  14-
18 คร้ัง  

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑพ์อใช]้ 
      -  [ไอออนเกณฑพ์อใชเ้พศหญิง] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑพ์อใช]้ 

Pass   

41 เง่ือนไข 
- เพศ: หญิง 
- ช่วงอาย.ุ 16-19 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  14-
18 คร้ัง 

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑพ์อใช]้ 
      -  [ไอออนเกณฑพ์อใชเ้พศหญิง] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑพ์อใช]้ 

Pass   

42 เง่ือนไข 
- เพศ: หญิง 
- ช่วงอาย.ุ 20-29 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  16-
20 คร้ัง  

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑพ์อใช]้ 
      -  [ไอออนเกณฑพ์อใชเ้พศหญิง] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑพ์อใช]้ 

Pass   
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43 เง่ือนไข 
- เพศ: หญิง 
- ช่วงอาย.ุ 30-39 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  11-
18 คร้ัง  

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑพ์อใช]้ 
      -  [ไอออนเกณฑพ์อใชเ้พศหญิง] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑพ์อใช]้ 

Pass   

44 เง่ือนไข 
- เพศ: หญิง 
- ช่วงอาย.ุ 40-49 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  8-13 
คร้ัง  

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑพ์อใช]้ 
      -  [ไอออนเกณฑพ์อใชเ้พศหญิง] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑพ์อใช]้ 

Pass   

45 เง่ือนไข 
- เพศ: หญิง 
- ช่วงอาย.ุ 50 ปีข้ึนไป 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  5-9 
คร้ัง 

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑพ์อใช]้ 
      -  [ไอออนเกณฑพ์อใชเ้พศหญิง] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑพ์อใช]้ 
 

Pass   

Check: เกณฑ์ค่อนข้างต ่า 
46 เง่ือนไข 

- เพศ: ชาย 
- ช่วงอาย.ุ ไม่เกิน 12 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  13-
15 คร้ัง 

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑค์่อนขา้งต ่า] 
      -  [ไอออนเกณฑค์่อนขา้งต ่าเพศชาย] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑค์่อนข่างต ่า] 

Pass   
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47 เง่ือนไข 
- เพศ: ชาย 
- ช่วงอาย.ุ 13-15 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  17-
18 คร้ัง 

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑค์่อนขา้งต ่า] 
      -  [ไอออนเกณฑค์่อนขา้งต ่าเพศชาย] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑค์่อนข่างต ่า] 

Pass   

48 เง่ือนไข 
- เพศ: ชาย 
- ช่วงอาย.ุ 16-19 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  18-
19 คร้ัง 

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑค์่อนขา้งต ่า] 
      -  [ไอออนเกณฑค์่อนขา้งต ่าเพศชาย] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑค์่อนข่างต ่า] 

Pass   

49 เง่ือนไข 
- เพศ: ชาย 
- ช่วงอาย.ุ 20-29 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  14-
17คร้ัง 

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑค์่อนขา้งต ่า] 
      -  [ไอออนเกณฑค์่อนขา้งต ่าเพศชาย] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑค์่อนข่างต ่า] 

Pass   

50 เง่ือนไข 
- เพศ: ชาย 
- ช่วงอาย.ุ 30-39 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  11-
14 คร้ัง 

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑค์่อนขา้งต ่า] 
      -  [ไอออนเกณฑค์่อนขา้งต ่าเพศชาย] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑค์่อนข่างต ่า] 

Pass   
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51 เง่ือนไข 
- เพศ: ชาย 
- ช่วงอาย.ุ 40-49 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  9-12 
คร้ัง 

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑค์่อนขา้งต ่า] 
      -  [ไอออนเกณฑค์่อนขา้งต ่าเพศชาย] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑค์่อนข่างต ่า] 

Pass   

52 เง่ือนไข 
- เพศ: ชาย 
- ช่วงอาย.ุ 50-59 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  6-9 
คร้ัง 

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑค์่อนขา้งต ่า] 
      -  [ไอออนเกณฑค์่อนขา้งต ่าเพศชาย] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑค์่อนข่างต ่า] 

Pass   

53 เง่ือนไข 
- เพศ: หญิง 
- ช่วงอาย.ุ ไม่เกิน 12 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  10-
11 คร้ัง 

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑค์่อนขา้งต ่า] 
      -  [ไอออนเกณฑค์่อนขา้งต ่าเพศหญิง] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑค์่อนขา้งต ่า] 

Pass   

54 เง่ือนไข 
- เพศ: หญิง 
- ช่วงอาย.ุ 13-15 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  11-
13 คร้ัง  

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑค์่อนขา้งต ่า] 
      -  [ไอออนเกณฑค์่อนขา้งต ่าเพศหญิง] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑค์่อนขา้งต ่า] 

Pass   
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55 เง่ือนไข 
- เพศ: หญิง 
- ช่วงอาย.ุ 16-19 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  11-
13 คร้ัง 

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑค์่อนขา้งต ่า] 
      -  [ไอออนเกณฑค์่อนขา้งต ่าเพศหญิง] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑค์่อนขา้งต ่า] 

Pass   

56 เง่ือนไข 
- เพศ: หญิง 
- ช่วงอาย.ุ 20-29 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  13-
15 คร้ัง  

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑค์่อนขา้งต ่า] 
      -  [ไอออนเกณฑค์่อนขา้งต ่าเพศหญิง] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑค์่อนขา้งต ่า] 

Pass   

57 เง่ือนไข 
- เพศ: หญิง 
- ช่วงอาย.ุ 30-39 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  7-10 
คร้ัง  

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑค์่อนขา้งต ่า] 
      -  [ไอออนเกณฑค์่อนขา้งต ่าเพศหญิง] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑค์่อนขา้งต ่า] 

Pass   

58 เง่ือนไข 
- เพศ: หญิง 
- ช่วงอาย.ุ 40-49 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  5-7 
คร้ัง  

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑค์่อนขา้งต ่า] 
      -  [ไอออนเกณฑค์่อนขา้งต ่าเพศหญิง] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑค์่อนขา้งต ่า] 

Pass   
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59 เง่ือนไข 
- เพศ: หญิง 
- ช่วงอาย.ุ 50 ปีข้ึนไป 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  2-4 
คร้ัง 

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑค์่อนขา้งต ่า] 
      -  [ไอออนเกณฑค์่อนขา้งต ่าเพศหญิง] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑค์่อนขา้งต ่า] 

Pass   

Check: เกณฑ์ต ่า 
60 เง่ือนไข 

- เพศ: ชาย 
- ช่วงอาย.ุ ไม่เกิน 12 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  12 
คร้ัง ลงมา 

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑต์ ่า 
      -  [ไอออนเกณฑต์ ่าเพศชาย] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑต์ ่า] 

Pass   

61 เง่ือนไข 
- เพศ: ชาย 
- ช่วงอาย.ุ 13-15 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  16 
คร้ัง ลงมา 

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑต์ ่า 
      -  [ไอออนเกณฑต์ ่าเพศชาย] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑต์ ่า] 

Pass   

62 เง่ือนไข 
- เพศ: ชาย 
- ช่วงอาย.ุ 16-19 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  17 
คร้ัง ลงมา 

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑต์ ่า 
      -  [ไอออนเกณฑต์ ่าเพศชาย] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑต์ ่า] 

Pass   
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63 เง่ือนไข 
- เพศ: ชาย 
- ช่วงอาย.ุ 20-29 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  13 
คร้ัง ลงมา 

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑต์ ่า 
      -  [ไอออนเกณฑต์ ่าเพศชาย] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑต์ ่า] 

Pass   

64 เง่ือนไข 
- เพศ: ชาย 
- ช่วงอาย.ุ 30-39 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  10 
คร้ัง ลงมา 

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑต์ ่า 
      -  [ไอออนเกณฑต์ ่าเพศชาย] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑต์ ่า] 

Pass   

65 เง่ือนไข 
- เพศ: ชาย 
- ช่วงอาย.ุ 40-49 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  8 
คร้ัง ลงมา 

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑต์ ่า 
      -  [ไอออนเกณฑต์ ่าเพศชาย] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑต์ ่า] 

Pass   

66 เง่ือนไข 
- เพศ: ชาย 
- ช่วงอาย.ุ 50 ปีข้ึนไป 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  5 
คร้ัง ลงมา 

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑต์ ่า 
      -  [ไอออนเกณฑต์ ่าเพศชาย] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑต์ ่า] 

Pass   
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67 เง่ือนไข 
- เพศ: หญิง 
- ช่วงอาย.ุ ไม่เกิน 12 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  9 
คร้ัง ลงมา 

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑต์ ่า] 
      -  [ไอออนเกณฑต์ ่าเพศหญิง] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑต์ ่า] 

Pass   

68 เง่ือนไข 
- เพศ: หญิง 
- ช่วงอาย.ุ 13-15 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  10 
คร้ัง ลงมา  

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑต์ ่า] 
      -  [ไอออนเกณฑต์ ่าเพศหญิง] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑต์ ่า] 

Pass   

69 เง่ือนไข 
- เพศ: หญิง 
- ช่วงอาย.ุ 16-19 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  10 
คร้ัง ลงมา 

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑต์ ่า] 
      -  [ไอออนเกณฑต์ ่าเพศหญิง] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑต์ ่า] 

Pass   

70 เง่ือนไข 
- เพศ: หญิง 
- ช่วงอาย.ุ 20-29 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  12 
คร้ัง ลงมา  

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑต์ ่า] 
      -  [ไอออนเกณฑต์ ่าเพศหญิง] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑต์ ่า] 

Pass   
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71 เง่ือนไข 
- เพศ: หญิง 
- ช่วงอาย.ุ 30-39 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  6 
คร้ัง ลงมา  

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑต์ ่า] 
      -  [ไอออนเกณฑต์ ่าเพศหญิง] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑต์ ่า] 

Pass   

72 เง่ือนไข 
- เพศ: หญิง 
- ช่วงอาย.ุ 40-49 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  4 
คร้ัง ลงมา  

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑต์ ่า] 
      -  [ไอออนเกณฑต์ ่าเพศหญิง] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑต์ ่า] 

Pass   

73 เง่ือนไข 
- เพศ: หญิง 
- ช่วงอาย.ุ 50 ปีข้ึนไป 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  1 
คร้ัง ลงมา 

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑต์ ่า] 
      -  [ไอออนเกณฑต์ ่าเพศหญิง] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑต์ ่า] 
 

Pass   

Check: กลบั 

Check: กลบั 
74 1. เลือก [กลบั] 1. ระบบจะแสดงหนา้ [ออกก าลงักาย] Pass   
Check: บันทกึ 

Check: บันทกึ 
75 
 
 

1. เลือก [บนัทึก] 
 

1. ระบบจะบนัทึก [สรูปขอ้มูลทดสอบ
สมรรถภาพ] 
2. ระบบแสดงหนา้ [ออกก าลงักาย] 

Pass   
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3. ระบบแสดง "บนัทึกส าเร็จ" 

Check: เร่ิมใหม่ 

Check: เร่ิมใหม่ 

76 1. เลือก [เร่ิมใหม่] 
1. ระบบจะแสดงหนา้ [นบัถอยหลงัการวดั
สมรรถภาพร่างกายดว้ยท่าทาง] Pass   

 
T008 TF_RS_Acc_Chair-Sit-Ups 

   Page/Function: ผลการทดสอบสมรรถภาพด้วยท่าทาง 
  No. Case Expect Result Result Remark 

Content and Layout 

Check: Top bar 
1 การแสดงผลของ top bar 1. ระบบแสดง top bar ประกอบดว้ย: 

      - [กลบั] ปุ่ม 
Pass   

2 [กลบั] 1. ระบบแสดงผล [กลบั] ปุ่ม 
2. ระบบแสดง "กลบั" สีขาว 

Pass   

Check: เวลา 
3 การแสดงผลของ เวลา 1. ระบบแสดง [เวลา] 

2. ระบบแสดงในรูปแบบ "00:00:00"  
Pass   

Check: สรูปข้อมูลทดสอบสมรรถภาพด้วยท่าทาง 
4 การแสดงผลของ สรูป

ขอ้มูลทดสอบสมรรถภาพ
ดว้ยท่าทาง 

1. ระบบแสดง สรูปขอ้มูลทดสอบ
สมรรถภาพดว้ยท่าทาง ประกอบดว้ย: 
      - [เวลา] 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑท่ี์ท าได]้ 
      - [ไอคอนระดบัการออกก าลงักายตาม
เกณฑ]์ 
      - [รูปเคล่ือนไหวตามเกณฑ]์ 
      - [บนัทึก] 
      - [เร่ิมใหม่] 
 

Pass   
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5 [เวลา] 1. ระบบแสดง [เวลา] 
2. ระบบแสดงในรูปแบบ "00:00:00"  

Pass   

6 [จ านวนคร้ัง]  1. ระบบแสดง [จ านวนคร้ัง] ในรูปแบบ: 
   "จ านวน [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ คร้ัง" สี
ขาว 

Pass   

7 [เกณฑ]์  1. ระบบแสดง [เกณฑ]์ ในรูปแบบ: 
   "เกณฑ ์[เกณฑ]์ ระดบั" สีขาว 
2. ระแบบแสดง [เกณฑ]์ ประกอบดว้ย: 
       - "ดีมาก" 
       - "ดี" 
       - "พอใช"้ 
       - "ค่อนขา้งต ่า" 
       - "ต ่า" 

Pass   

8 ไอคอนเกณฑ์ 1. ระบบแสดง [ไอคอนเกณฑ]์ 
ประกอบดว้ย: 
      - [ไอออนเกณฑดี์มาก] 
      - [ไอออนเกณฑดี์] 
      - [ไอออนเกณฑพ์อใช]้ 
      - [ไอออนเกณฑดี์ค่อนขา้งต ่า] 
      - [ไอออนเกณฑต์ ่า] 

Pass   

9 รูปเคล่ือนไหวตามเกณฑ์ 1. ระบบแสดง [รูปเคล่ือนไหวตามเกณฑ]์ 
ประกอบดว้ย: 
เพศชาย 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑดี์มากเพศชาย] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑดี์เพศชาย] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑพ์อใชเ้พศชาย] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑดี์ค่อนขา้งต ่า
เพศชาย] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑต์ ่าเพศชาย] 
เพศหญิง 

Pass   
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      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑดี์มากเพศหญิง] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑดี์เพศหญิง] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑพ์อใชเ้พศหญิง] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑดี์ค่อนขา้งต ่า
เพศหญิง] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑต์ ่าเพศหญิง] 

Check: เร่ิมใหม่ 
10 การแสดงผลของ [เร่ิมใหม่] 1. ระบบแสดง [เร่ิมใหม่] ปุ่ม สีเทา 

2. ระบบแสดง "เร่ิม" สีขาว 
3. ระบบแสดง [หยดุ] ปุ่ม เม่ือ
เลือก 

Pass   

เกณฑ์ 

Check: เกณฑ์ดีมาก 
11 เง่ือนไข 

- เพศ: ชาย 
- ช่วงอาย.ุ ไม่เกิน 69 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  25 
คร้ัง ข้ึนไป  

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑดี์มาก] 
      -  [ไอออนเกณฑดี์มากเพศชาย] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑดี์มาก] 

Pass   

12 เง่ือนไข 
- เพศ: ชาย 
- ช่วงอาย.ุ 70-79 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  22 
คร้ัง ข้ึนไป  

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑดี์มาก] 
      -  [ไอออนเกณฑดี์มากเพศชาย] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑดี์มาก] 

Pass   
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13 เง่ือนไข 
- เพศ: ชาย 
- ช่วงอาย.ุ 80 ปีข้ึนไป 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  27 
คร้ัง ข้ึนไป  

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑดี์มาก] 
      -  [ไอออนเกณฑดี์มากเพศชาย] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑดี์มาก] 

Pass   

14 เง่ือนไข 
- เพศ: หญิง 
- ช่วงอาย:ุ ไม่เกิน 69 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  22 
คร้ัง ข้ึนไป  

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑดี์มาก] 
      -  [ไอออนเกณฑดี์มากเพศหญิง] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑดี์มาก] 

Pass   

15 เง่ือนไข 
- เพศ: หญิง 
- ช่วงอาย.ุ 70-79 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  20 
คร้ัง ข้ึนไป  

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑดี์มาก] 
      -  [ไอออนเกณฑดี์มากเพศหญิง] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑดี์มาก] 

Pass   

16 เง่ือนไข 
- เพศ: หญิง 
- ช่วงอาย.ุ 80 ปีข้ึนไป 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  17 
คร้ัง ข้ึนไป  

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑดี์มาก] 
      -  [ไอออนเกณฑดี์มากเพศหญิง] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑดี์มาก 
 
 

Pass   
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Check: เกณฑ์ดี 
17 เง่ือนไข 

- เพศ: ชาย 
- ช่วงอาย.ุ ไม่เกิน 69 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  23-
24 คร้ัง 

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑดี์] 
      -  [ไอออนเกณฑดี์เพศชาย] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑดี์] 

Pass   

18 เง่ือนไข 
- เพศ: ชาย 
- ช่วงอาย.ุ 70-79 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  20-
21 คร้ัง 

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑดี์] 
      -  [ไอออนเกณฑดี์เพศชาย] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑดี์] 

Pass   

19 เง่ือนไข 
- เพศ: ชาย 
- ช่วงอาย.ุ 80 ปีข้ึนไป 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  18-
19 คร้ัง 

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑดี์] 
      -  [ไอออนเกณฑดี์เพศชาย] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑดี์] 

Pass   

20 เง่ือนไข 
- เพศ: หญิง 
- ช่วงอาย:ุ ไม่เกิน 69 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  20-
21 คร้ัง 

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑดี์] 
      -  [ไอออนเกณฑดี์เพศหญิง] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑดี์] 

Pass   
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21 เง่ือนไข 
- เพศ: หญิง 
- ช่วงอาย.ุ 70-79 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  18-
19 คร้ัง 

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑดี์] 
      -  [ไอออนเกณฑดี์เพศหญิง] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑดี์] 

Pass   

22 เง่ือนไข 
- เพศ: หญิง 
- ช่วงอาย.ุ 80 ปีข้ึนไป 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  15-
16 คร้ัง 

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑดี์] 
      -  [ไอออนเกณฑดี์เพศหญิง] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑดี์] 

Pass   

Check: เกณฑ์พอใช้ 
23 เง่ือนไข 

- เพศ: ชาย 
- ช่วงอาย.ุ ไม่เกิน 69 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  18-
22 คร้ัง 

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑพ์อใช]้ 
      -  [ไอออนเกณฑพ์อใชเ้พศชาย] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑพ์อใช]้ 

Pass   

24 เง่ือนไข 
- เพศ: ชาย 
- ช่วงอาย.ุ 70-79 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  15-
19 คร้ัง 

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑพ์อใช]้ 
      -  [ไอออนเกณฑพ์อใชเ้พศชาย] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑพ์อใช]้ 

Pass   
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25 เง่ือนไข 
- เพศ: ชาย 
- ช่วงอาย.ุ 80 ปีข้ึนไป 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  13-
17 คร้ัง 

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑพ์อใช]้ 
      -  [ไอออนเกณฑพ์อใชเ้พศชาย] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑพ์อใช]้ 

Pass   

26 เง่ือนไข 
- เพศ: หญิง 
- ช่วงอาย:ุ ไม่เกิน 69 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  15-
19 คร้ัง 

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑพ์อใช]้ 
      -  [ไอออนเกณฑพ์อใชเ้พศหญิง] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑพ์อใช]้ 

Pass   

27 เง่ือนไข 
- เพศ: หญิง 
- ช่วงอาย.ุ 70-79 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  13-
17 คร้ัง 

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑพ์อใช]้ 
      -  [ไอออนเกณฑพ์อใชเ้พศหญิง] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑพ์อใช]้ 

Pass   

28 เง่ือนไข 
- เพศ: หญิง 
- ช่วงอาย.ุ 80 ปีข้ึนไป 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  10-
14 คร้ัง 

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑพ์อใช]้ 
      -  [ไอออนเกณฑพ์อใชเ้พศหญิง] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑพ์อใช]้ 
 
 

Pass   
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Check: เกณฑ์ค่อนข้างต ่า 
29 เง่ือนไข 

- เพศ: ชาย 
- ช่วงอาย.ุ ไม่เกิน 69 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  16-
17 คร้ัง 

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑค์่อนขา้งต ่า] 
      -  [ไอออนเกณฑค์่อนขา้งต ่าเพศชาย] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑค์่อนข่างต ่า] 

Pass   

30 เง่ือนไข 
- เพศ: ชาย 
- ช่วงอาย.ุ 70-79 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  13-
14 คร้ัง 

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑค์่อนขา้งต ่า] 
      -  [ไอออนเกณฑค์่อนขา้งต ่าเพศชาย] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑค์่อนข่างต ่า] 

Pass   

31 เง่ือนไข 
- เพศ: ชาย 
- ช่วงอาย.ุ 80 ปีข้ึนไป 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  11-
12 คร้ัง 

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑค์่อนขา้งต ่า] 
      -  [ไอออนเกณฑค์่อนขา้งต ่าเพศชาย] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑค์่อนข่างต ่า] 

Pass   

32 เง่ือนไข 
- เพศ: หญิง 
- ช่วงอาย:ุ ไม่เกิน 69 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  13-
14 คร้ัง 

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑค์่อนขา้งต ่า] 
      -  [ไอออนเกณฑค์่อนขา้งต ่าเพศหญิง] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑค์่อนขา้งต ่า] 

Pass   
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33 เง่ือนไข 
- เพศ: หญิง 
- ช่วงอาย.ุ 70-79 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  11-
12 คร้ัง 

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑค์่อนขา้งต ่า] 
      -  [ไอออนเกณฑค์่อนขา้งต ่าเพศหญิง] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑค์่อนขา้งต ่า] 

Pass   

34 เง่ือนไข 
- เพศ: หญิง 
- ช่วงอาย.ุ 80 ปีข้ึนไป 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  8-9 
คร้ัง 

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑค์่อนขา้งต ่า] 
      -  [ไอออนเกณฑค์่อนขา้งต ่าเพศหญิง] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑค์่อนขา้งต ่า] 

Pass   

Check: เกณฑ์ต ่า 
35 เง่ือนไข 

- เพศ: ชาย 
- ช่วงอาย.ุ ไม่เกิน 69 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  15 
คร้ังลงมา 

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑต์ ่า] 
      -  [ไอออนเกณฑต์ ่าเพศชาย] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑต์ ่า] 

Pass   

36 เง่ือนไข 
- เพศ: ชาย 
- ช่วงอาย.ุ 70-79 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  12 
คร้ังลงมา 

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑต์ ่า] 
      -  [ไอออนเกณฑต์ ่าเพศชาย] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑต์ ่า] 

Pass   
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37 เง่ือนไข 
- เพศ: ชาย 
- ช่วงอาย.ุ 80 ปีข้ึนไป 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  10 
คร้ังลงมา 

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑต์ ่า] 
      -  [ไอออนเกณฑต์ ่าเพศชาย] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑต์ ่า] 

Pass   

38 เง่ือนไข 
- เพศ: หญิง 
- ช่วงอาย:ุ ไม่เกิน 69 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  12 
คร้ังลงมา 

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑต์ ่า] 
      -  [ไอออนเกณฑต์ ่าเพศหญิง] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑต์ ่า] 

Pass   

39 เง่ือนไข 
- เพศ: หญิง 
- ช่วงอาย.ุ 70-79 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  10 
คร้ังลงมา 

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑต์ ่า] 
      -  [ไอออนเกณฑต์ ่าเพศหญิง] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑต์ ่า] 

Pass   

40 เง่ือนไข 
- เพศ: หญิง 
- ช่วงอาย.ุ 80 ปีข้ึนไป 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  7 
คร้ังลงมา 

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑต์ ่า] 
      -  [ไอออนเกณฑต์ ่าเพศหญิง] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑต์ ่า] 

Pass   

Check: กลบั 

Check: กลบั 
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41 1. เลือก [กลบั] 1. ระบบจะแสดงหนา้ [ออกก าลงักาย] Pass   
Check: บันทกึ 

Check: บันทกึ 

42 1. เลือก [บนัทึก] 

1. ระบบจะบนัทึก [สรูปขอ้มูลทดสอบ
สมรรถภาพ] 
2. ระบบแสดงหนา้ [ออกก าลงักาย] 
3. ระบบแสดง "บนัทึกส าเร็จ" Pass   

Check: เร่ิมใหม่ 

Check: เร่ิมใหม่ 

43 1. เลือก [เร่ิมใหม่] 
1. ระบบจะแสดงหนา้ [นบัถอยหลงัการวดั
สมรรถภาพร่างกายดว้ยท่าทาง] Pass   

 
T009 TF_RS_Voice_Sit-Ups 
Page/Function: ผลการทดสอบสมรรถภาพด้วยเสียง 

  No. Case Expect Result Result Remark 

Content and Layout 

Check: Top bar 
1 การแสดงผลของ top bar 1. ระบบแสดง top bar ประกอบดว้ย: 

      - [กลบั] ปุ่ม 
Pass   

2 [กลบั] 1. ระบบแสดงผล [กลบั] ปุ่ม 
2. ระบบแสดง "กลบั" สีขาว 

Pass   

Check: สรูปข้อมูลทดสอบสมรรถภาพด้วยเสียง 
3 การแสดงผลของ สรูป

ขอ้มูลทดสอบสมรรถภาพ
ดว้ยดว้ยเสียง 

1. ระบบแสดง สรูปขอ้มูลทดสอบ
สมรรถภาพดว้ยท่าทาง ประกอบดว้ย: 
      - [เวลา] 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑท่ี์ท าได]้ 
      - [ไอคอนระดบัการออกก าลงักายตาม
เกณฑ]์ 
      - [รูปเคล่ือนไหวตามเกณฑ]์ 

Pass   
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      - [บนัทึก] 
      - [เร่ิมใหม่] 

4 [เวลา] 1. ระบบแสดง [เวลา] 
2. ระบบแสดงในรูปแบบ "00:00:00"  

Pass   

5 [จ านวนคร้ัง]  1. ระบบแสดง [จ านวนคร้ัง] ในรูปแบบ: 
   "จ านวน [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ คร้ัง" สี
ขาว 

Pass   

6 [เกณฑ]์  1. ระบบแสดง [เกณฑ]์ ในรูปแบบ: 
   "เกณฑ ์[เกณฑ]์ ระดบั" สีขาว 
2. ระแบบแสดง [เกณฑ]์ ประกอบดว้ย: 
       - "ดีมาก" 
       - "ดี" 
       - "พอใช"้ 
       - "ค่อนขา้งต ่า" 
       - "ต ่า" 

Pass   

7 ไอคอนเกณฑ์ 1. ระบบแสดง [ไอคอนเกณฑ]์ 
ประกอบดว้ย: 
      - [ไอออนเกณฑดี์มาก] 
      - [ไอออนเกณฑดี์] 
      - [ไอออนเกณฑพ์อใช]้ 
      - [ไอออนเกณฑดี์ค่อนขา้งต ่า] 
      - [ไอออนเกณฑต์ ่า] 

Pass   

8 รูปเคล่ือนไหวตามเกณฑ์ 1. ระบบแสดง [รูปเคล่ือนไหวตามเกณฑ]์ 
ประกอบดว้ย: 
เพศชาย 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑดี์มากเพศชาย] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑดี์เพศชาย] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑพ์อใชเ้พศชาย] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑดี์ค่อนขา้งต ่า
เพศชาย] 

Pass   
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      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑต์ ่าเพศชาย] 
เพศหญิง 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑดี์มากเพศหญิง] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑดี์เพศหญิง] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑพ์อใชเ้พศหญิง] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑดี์ค่อนขา้งต ่า
เพศหญิง] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑต์ ่าเพศหญิง] 

Check: บันทกึ 
9 การแสดงผลของ [บนัทึก] 1. ระบบแสดง [บนัทึก] ปุ่ม สีเทา 

2. ระบบแสดง "บนัทึก" สีขาว 
Pass   

Check: เร่ิมใหม่ 
10 การแสดงผลของ [เร่ิมใหม่] 1. ระบบแสดง [เร่ิมใหม่] ปุ่ม สีเทา 

2. ระบบแสดง "เร่ิม" สีขาว 
3. ระบบแสดง [หยดุ] ปุ่ม เม่ือเลือก 

Pass   

เกณฑ์ 

Check: เกณฑ์ดีมาก 
11 เง่ือนไข 

- เพศ: ชาย 
- ช่วงอาย.ุ ไม่เกิน 12 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  24 
คร้ัง ข้ึนไป  

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑดี์มาก] 
      -  [ไอออนเกณฑดี์มากเพศชาย] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑดี์มาก] 

Pass   

12 เง่ือนไข 
- เพศ: ชาย 
- ช่วงอาย.ุ 13-15 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  26 
คร้ัง ข้ึนไป  

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑดี์มาก] 
      -  [ไอออนเกณฑดี์มากเพศชาย] 

Pass   
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      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑดี์มาก] 
13 เง่ือนไข 

- เพศ: ชาย 
- ช่วงอาย.ุ 16-19 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  27 
คร้ัง ข้ึนไป  

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑดี์มาก] 
      -  [ไอออนเกณฑดี์มากเพศชาย] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑดี์มาก] 

Pass   

14 เง่ือนไข 
- เพศ: ชาย 
- ช่วงอาย.ุ 20-29 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  27 
คร้ัง ข้ึนไป  

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑดี์มาก] 
      -  [ไอออนเกณฑดี์มากเพศชาย] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑดี์มาก] 

Pass   

15 เง่ือนไข 
- เพศ: ชาย 
- ช่วงอาย.ุ 30-39 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  24 
คร้ัง ข้ึนไป  

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑดี์มาก] 
      -  [ไอออนเกณฑดี์มากเพศชาย] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑดี์มาก] 

Pass   

16 เง่ือนไข 
- เพศ: ชาย 
- ช่วงอาย.ุ 40-49 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  22 
คร้ัง ข้ึนไป  

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑดี์มาก] 
      -  [ไอออนเกณฑดี์มากเพศชาย] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑดี์มาก] 

Pass   
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17 เง่ือนไข 
- เพศ: ชาย 
- ช่วงอาย.ุ 50-59 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  19 
คร้ัง ข้ึนไป  

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑดี์มาก] 
      -  [ไอออนเกณฑดี์มากเพศชาย] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑดี์มาก] 

Pass   

18 เง่ือนไข 
- เพศ: หญิง 
- ช่วงอาย.ุ ไม่เกิน 12 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  20 
คร้ัง ข้ึนไป  

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑดี์มาก] 
      -  [ไอออนเกณฑดี์มากเพศหญิง] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑดี์มาก] 

Pass   

19 เง่ือนไข 
- เพศ: หญิง 
- ช่วงอาย.ุ 13-15 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  21 
คร้ัง ข้ึนไป  

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑดี์มาก] 
      -  [ไอออนเกณฑดี์มากเพศหญิง] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑดี์มาก] 

Pass   

20 เง่ือนไข 
- เพศ: หญิง 
- ช่วงอาย.ุ 16-19 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  22 
คร้ัง ข้ึนไป  

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑดี์มาก] 
      -  [ไอออนเกณฑดี์มากเพศหญิง] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑดี์มาก] 

Pass   
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21 เง่ือนไข 
- เพศ: หญิง 
- ช่วงอาย.ุ 20-29 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  25 
คร้ัง ข้ึนไป  

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑดี์มาก] 
      -  [ไอออนเกณฑดี์มากเพศหญิง] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑดี์มาก] 

Pass   

22 เง่ือนไข 
- เพศ: หญิง 
- ช่วงอาย.ุ 30-39 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  20 
คร้ัง ข้ึนไป  

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑดี์มาก] 
      -  [ไอออนเกณฑดี์มากเพศหญิง] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑดี์มาก] 

Pass   

23 เง่ือนไข 
- เพศ: หญิง 
- ช่วงอาย.ุ 40-49 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  17 
คร้ัง ข้ึนไป  

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑดี์มาก] 
      -  [ไอออนเกณฑดี์มากเพศหญิง] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑดี์มาก] 

Pass   

24 เง่ือนไข 
- เพศ: หญิง 
- ช่วงอาย.ุ 50 ปีข้ึนไป 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  13 
คร้ัง ข้ึนไป  

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑดี์มาก] 
      -  [ไอออนเกณฑดี์มากเพศหญิง] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑดี์มาก] 
 
 

Pass   
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Check: เกณฑ์ดี 
25 เง่ือนไข 

- เพศ: ชาย 
- ช่วงอาย.ุ ไม่เกิน 12 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  21-
23 คร้ัง 

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑดี์] 
      -  [ไอออนเกณฑดี์เพศชาย] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑดี์] 

Pass   

26 เง่ือนไข 
- เพศ: ชาย 
- ช่วงอาย.ุ 13-15 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  24-
25 คร้ัง 

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑดี์] 
      -  [ไอออนเกณฑดี์เพศชาย] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑดี์] 

Pass   

27 เง่ือนไข 
- เพศ: ชาย 
- ช่วงอาย.ุ 16-19 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  25-
26 คร้ัง 

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑดี์] 
      -  [ไอออนเกณฑดี์เพศชาย] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑดี์] 

Pass   

28 เง่ือนไข 
- เพศ: ชาย 
- ช่วงอาย.ุ 20-29 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  23-
26 คร้ัง 

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑดี์] 
      -  [ไอออนเกณฑดี์เพศชาย] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑดี์] 

Pass   
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29 เง่ือนไข 
- เพศ: ชาย 
- ช่วงอาย.ุ 30-39 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  20-
23 คร้ัง 

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑดี์] 
      -  [ไอออนเกณฑดี์เพศชาย] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑดี์] 

Pass   

30 เง่ือนไข 
- เพศ: ชาย 
- ช่วงอาย.ุ 40-49 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  19-
21 คร้ัง 

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑดี์] 
      -  [ไอออนเกณฑดี์เพศชาย] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑดี์] 

Pass   

31 เง่ือนไข 
- เพศ: ชาย 
- ช่วงอาย.ุ 50 ปีข้ึนไป 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  16-
18 คร้ัง 

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑดี์] 
      -  [ไอออนเกณฑดี์เพศชาย] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑดี์] 

Pass   

32 เง่ือนไข 
- เพศ: หญิง 
- ช่วงอาย.ุ ไม่เกิน 12 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  18-
19 คร้ัง 

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑดี์] 
      -  [ไอออนเกณฑดี์เพศหญิง] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑดี์] 

Pass   
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33 เง่ือนไข 
- เพศ: หญิง 
- ช่วงอาย.ุ 13-15 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  19-
20 คร้ัง  

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑดี์] 
      -  [ไอออนเกณฑดี์เพศหญิง] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑดี์] 

Pass   

34 เง่ือนไข 
- เพศ: หญิง 
- ช่วงอาย.ุ 16-19 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  19-
21 คร้ัง 

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑดี์] 
      -  [ไอออนเกณฑดี์เพศหญิง] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑดี์] 

Pass   

35 เง่ือนไข 
- เพศ: หญิง 
- ช่วงอาย.ุ 20-29 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  21-
24 คร้ัง  

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑดี์] 
      -  [ไอออนเกณฑดี์เพศหญิง] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑดี์] 

Pass   

36 เง่ือนไข 
- เพศ: หญิง 
- ช่วงอาย.ุ 30-39 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  17-
19 คร้ัง  

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑดี์] 
      -  [ไอออนเกณฑดี์เพศหญิง] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑดี์] 

Pass   



 

193 

37 เง่ือนไข 
- เพศ: หญิง 
- ช่วงอาย.ุ 40-49 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  14-
16 คร้ัง  

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑดี์] 
      -  [ไอออนเกณฑดี์เพศหญิง] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑดี์] 

Pass   

38 เง่ือนไข 
- เพศ: หญิง 
- ช่วงอาย.ุ 50 ปีข้ึนไป 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  10-
12 คร้ัง 

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑดี์] 
      -  [ไอออนเกณฑดี์เพศหญิง] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑดี์] 

Pass   

Check: เกณฑ์พอใช้ 
39 เง่ือนไข 

- เพศ: ชาย 
- ช่วงอาย.ุ ไม่เกิน 12 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  16-20 
คร้ัง 

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑพ์อใช]้ 
      -  [ไอออนเกณฑพ์อใชเ้พศหญิง] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑพ์อใช]้ 

Pass   

40 เง่ือนไข 
- เพศ: ชาย 
- ช่วงอาย.ุ 13-15 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  19-23 
คร้ัง 

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑพ์อใช]้ 
      -  [ไอออนเกณฑพ์อใชเ้พศหญิง] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑพ์อใช]้ 

Pass   
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41 เง่ือนไข 
- เพศ: ชาย 
- ช่วงอาย.ุ 16-19 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  20-24 
คร้ัง 

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑพ์อใช]้ 
      -  [ไอออนเกณฑพ์อใชเ้พศหญิง] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑพ์อใช]้ 

Pass   

42 เง่ือนไข 
- เพศ: ชาย 
- ช่วงอาย.ุ 20-29 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  18-22 
คร้ัง 

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑพ์อใช]้ 
      -  [ไอออนเกณฑพ์อใชเ้พศหญิง] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑพ์อใช]้ 

Pass   

43 เง่ือนไข 
- เพศ: ชาย 
- ช่วงอาย.ุ 30-39 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  15-19 
คร้ัง 

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑพ์อใช]้ 
      -  [ไอออนเกณฑพ์อใชเ้พศหญิง] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑพ์อใช]้ 

Pass   

44 เง่ือนไข 
- เพศ: ชาย 
- ช่วงอาย.ุ 40-49 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  13-18 
คร้ัง 

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑพ์อใช]้ 
      -  [ไอออนเกณฑพ์อใชเ้พศหญิง] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑพ์อใช]้ 

Pass   
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45 เง่ือนไข 
- เพศ: ชาย 
- ช่วงอาย.ุ 50 ปีข้ึนไป 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  10-15 
คร้ัง 

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑพ์อใช]้ 
      -  [ไอออนเกณฑพ์อใชเ้พศหญิง] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑพ์อใช]้ 

Pass   

46 เง่ือนไข 
- เพศ: หญิง 
- ช่วงอาย.ุ ไม่เกิน 12 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  12-17 
คร้ัง 

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑพ์อใช]้ 
      -  [ไอออนเกณฑพ์อใชเ้พศหญิง] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑพ์อใช]้ 

Pass   

47 เง่ือนไข 
- เพศ: หญิง 
- ช่วงอาย.ุ 13-15 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  14-18 
คร้ัง  

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑพ์อใช]้ 
      -  [ไอออนเกณฑพ์อใชเ้พศหญิง] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑพ์อใช]้ 

Pass   

48 เง่ือนไข 
- เพศ: หญิง 
- ช่วงอาย.ุ 16-19 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  14-18 
คร้ัง 

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑพ์อใช]้ 
      -  [ไอออนเกณฑพ์อใชเ้พศหญิง] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑพ์อใช]้ 

Pass   
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49 เง่ือนไข 
- เพศ: หญิง 
- ช่วงอาย.ุ 20-29 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  16-20 
คร้ัง  

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑพ์อใช]้ 
      -  [ไอออนเกณฑพ์อใชเ้พศหญิง] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑพ์อใช]้ 

Pass   

50 เง่ือนไข 
- เพศ: หญิง 
- ช่วงอาย.ุ 30-39 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  11-18 
คร้ัง  

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑพ์อใช]้ 
      -  [ไอออนเกณฑพ์อใชเ้พศหญิง] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑพ์อใช]้ 

Pass   

51 เง่ือนไข 
- เพศ: หญิง 
- ช่วงอาย.ุ 40-49 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  8-13 
คร้ัง  

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑพ์อใช]้ 
      -  [ไอออนเกณฑพ์อใชเ้พศหญิง] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑพ์อใช]้ 

Pass   

52 เง่ือนไข 
- เพศ: หญิง 
- ช่วงอาย.ุ 50 ปีข้ึนไป 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  5-9 คร้ัง 

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑพ์อใช]้ 
      -  [ไอออนเกณฑพ์อใชเ้พศหญิง] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑพ์อใช]้ 
 
 

Pass   
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Check: เกณฑ์ค่อนข้างต ่า 
53 เง่ือนไข 

- เพศ: ชาย 
- ช่วงอาย.ุ ไม่เกิน 12 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  13-15 
คร้ัง 

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑค์่อนขา้งต ่า] 
      -  [ไอออนเกณฑค์่อนขา้งต ่าเพศชาย] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑค์่อนข่างต ่า] 

Pass   

54 เง่ือนไข 
- เพศ: ชาย 
- ช่วงอาย.ุ 13-15 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  17-18 
คร้ัง 

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑค์่อนขา้งต ่า] 
      -  [ไอออนเกณฑค์่อนขา้งต ่าเพศชาย] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑค์่อนข่างต ่า] 

Pass   

55 เง่ือนไข 
- เพศ: ชาย 
- ช่วงอาย.ุ 16-19 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  18-19 
คร้ัง 

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑค์่อนขา้งต ่า] 
      -  [ไอออนเกณฑค์่อนขา้งต ่าเพศชาย] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑค์่อนข่างต ่า] 

Pass   

56 เง่ือนไข 
- เพศ: ชาย 
- ช่วงอาย.ุ 20-29 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  14-17
คร้ัง 

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑค์่อนขา้งต ่า] 
      -  [ไอออนเกณฑค์่อนขา้งต ่าเพศชาย] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑค์่อนข่างต ่า] 

Pass   
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57 เง่ือนไข 
- เพศ: ชาย 
- ช่วงอาย.ุ 30-39 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  11-14 
คร้ัง 

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑค์่อนขา้งต ่า] 
      -  [ไอออนเกณฑค์่อนขา้งต ่าเพศชาย] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑค์่อนข่างต ่า] 

Pass   

58 เง่ือนไข 
- เพศ: ชาย 
- ช่วงอาย.ุ 40-49 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  9-12 
คร้ัง 

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑค์่อนขา้งต ่า] 
      -  [ไอออนเกณฑค์่อนขา้งต ่าเพศชาย] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑค์่อนข่างต ่า] 

Pass   

59 เง่ือนไข 
- เพศ: ชาย 
- ช่วงอาย.ุ 50-59 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  6-9 คร้ัง 

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑค์่อนขา้งต ่า] 
      -  [ไอออนเกณฑค์่อนขา้งต ่าเพศชาย] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑค์่อนข่างต ่า] 

Pass   

60 เง่ือนไข 
- เพศ: หญิง 
- ช่วงอาย.ุ ไม่เกิน 12 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  10-11 
คร้ัง 

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑค์่อนขา้งต ่า] 
      -  [ไอออนเกณฑค์่อนขา้งต ่าเพศ
หญิง] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑค์่อนขา้งต ่า] 

Pass   
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61 เง่ือนไข 
- เพศ: หญิง 
- ช่วงอาย.ุ 13-15 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  11-13 
คร้ัง  

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑค์่อนขา้งต ่า] 
      -  [ไอออนเกณฑค์่อนขา้งต ่าเพศ
หญิง] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑค์่อนขา้งต ่า] 

Pass   

62 เง่ือนไข 
- เพศ: หญิง 
- ช่วงอาย.ุ 16-19 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  11-13 
คร้ัง 

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑค์่อนขา้งต ่า] 
      -  [ไอออนเกณฑค์่อนขา้งต ่าเพศ
หญิง] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑค์่อนขา้งต ่า] 

Pass   

63 เง่ือนไข 
- เพศ: หญิง 
- ช่วงอาย.ุ 20-29 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  13-15 
คร้ัง  

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑค์่อนขา้งต ่า] 
      -  [ไอออนเกณฑค์่อนขา้งต ่าเพศ
หญิง] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑค์่อนขา้งต ่า] 

Pass   

64 เง่ือนไข 
- เพศ: หญิง 
- ช่วงอาย.ุ 30-39 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  7-10 
คร้ัง  

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑค์่อนขา้งต ่า] 
      -  [ไอออนเกณฑค์่อนขา้งต ่าเพศ

Pass   
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หญิง] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑค์่อนขา้งต ่า] 

65 เง่ือนไข 
- เพศ: หญิง 
- ช่วงอาย.ุ 40-49 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  5-7 คร้ัง  

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑค์่อนขา้งต ่า] 
      -  [ไอออนเกณฑค์่อนขา้งต ่าเพศ
หญิง] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑค์่อนขา้งต ่า] 

Pass   

66 เง่ือนไข 
- เพศ: หญิง 
- ช่วงอาย.ุ 50 ปีข้ึนไป 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  2-4 คร้ัง 

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑค์่อนขา้งต ่า] 
      -  [ไอออนเกณฑค์่อนขา้งต ่าเพศ
หญิง] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑค์่อนขา้งต ่า] 

Pass   

Check: เกณฑ์ต ่า 
67 เง่ือนไข 

- เพศ: ชาย 
- ช่วงอาย.ุ ไม่เกิน 12 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  12 
คร้ัง ลงมา 

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑต์ ่า 
      -  [ไอออนเกณฑต์ ่าเพศชาย] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑต์ ่า] 

Pass   

68 เง่ือนไข 
- เพศ: ชาย 
- ช่วงอาย.ุ 13-15 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  16 

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 

Pass   
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คร้ัง ลงมา       - [เกณฑต์ ่า 
      -  [ไอออนเกณฑต์ ่าเพศชาย] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑต์ ่า] 

69 เง่ือนไข 
- เพศ: ชาย 
- ช่วงอาย.ุ 16-19 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  17 
คร้ัง ลงมา 

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑต์ ่า 
      -  [ไอออนเกณฑต์ ่าเพศชาย] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑต์ ่า] 

Pass   

70 เง่ือนไข 
- เพศ: ชาย 
- ช่วงอาย.ุ 20-29 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  13 
คร้ัง ลงมา 

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑต์ ่า 
      -  [ไอออนเกณฑต์ ่าเพศชาย] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑต์ ่า] 

Pass   

71 เง่ือนไข 
- เพศ: ชาย 
- ช่วงอาย.ุ 30-39 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  10 
คร้ัง ลงมา 

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑต์ ่า 
      -  [ไอออนเกณฑต์ ่าเพศชาย] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑต์ ่า] 

Pass   

72 เง่ือนไข 
- เพศ: ชาย 
- ช่วงอาย.ุ 40-49 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  8 
คร้ัง ลงมา 

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑต์ ่า 
      -  [ไอออนเกณฑต์ ่าเพศชาย] 

Pass   
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      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑต์ ่า] 
73 เง่ือนไข 

- เพศ: ชาย 
- ช่วงอาย.ุ 50 ปีข้ึนไป 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  5 
คร้ัง ลงมา 

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑต์ ่า 
      -  [ไอออนเกณฑต์ ่าเพศชาย] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑต์ ่า] 

Pass   

74 เง่ือนไข 
- เพศ: หญิง 
- ช่วงอาย.ุ ไม่เกิน 12 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  9 
คร้ัง ลงมา 

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑต์ ่า] 
      -  [ไอออนเกณฑต์ ่าเพศหญิง] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑต์ ่า] 

Pass   

75 เง่ือนไข 
- เพศ: หญิง 
- ช่วงอาย.ุ 13-15 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  10 
คร้ัง ลงมา  

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑต์ ่า] 
      -  [ไอออนเกณฑต์ ่าเพศหญิง] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑต์ ่า] 

Pass   

76 เง่ือนไข 
- เพศ: หญิง 
- ช่วงอาย.ุ 16-19 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  10 
คร้ัง ลงมา 

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑต์ ่า] 
      -  [ไอออนเกณฑต์ ่าเพศหญิง] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑต์ ่า] 

Pass   
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77 เง่ือนไข 
- เพศ: หญิง 
- ช่วงอาย.ุ 20-29 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  12 
คร้ัง ลงมา  

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑต์ ่า] 
      -  [ไอออนเกณฑต์ ่าเพศหญิง] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑต์ ่า] 

Pass   

78 เง่ือนไข 
- เพศ: หญิง 
- ช่วงอาย.ุ 30-39 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  6 
คร้ัง ลงมา  

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑต์ ่า] 
      -  [ไอออนเกณฑต์ ่าเพศหญิง] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑต์ ่า] 

Pass   

79 เง่ือนไข 
- เพศ: หญิง 
- ช่วงอาย.ุ 40-49 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  4 
คร้ัง ลงมา  

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑต์ ่า] 
      -  [ไอออนเกณฑต์ ่าเพศหญิง] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑต์ ่า] 

Pass   

80 เง่ือนไข 
- เพศ: หญิง 
- ช่วงอาย.ุ 50 ปีข้ึนไป 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  1 
คร้ัง ลงมา 

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑต์ ่า] 
      -  [ไอออนเกณฑต์ ่าเพศหญิง] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑต์ ่า] 

Pass   

Check: กลบั 

Check: กลบั 
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81 1. เลือก [กลบั] 1. ระบบจะแสดงหนา้ [ออกก าลงักาย] Pass   
Check: บันทกึ 

Check: บันทกึ 
82 1. เลือก [บนัทึก] 1. ระบบจะบนัทึก [สรูปขอ้มูลทดสอบ

สมรรถภาพ] 
2. ระบบแสดงหนา้ [ออกก าลงักาย] 
3. ระบบแสดง "บนัทึกส าเร็จ" 

Pass   

Check: เร่ิมใหม่ 

Check: เร่ิมใหม่ 
83 1. เลือก [เร่ิมใหม่] 1. ระบบจะแสดงหนา้ [นบัถอยหลงัการวดั

สมรรถภาพร่างกายดว้ยเสียง] 
Pass   

 
T010 TF_RS_Voice_Chair-Sit-Ups 

   Page/Function: ผลการทดสอบสมรรถภาพด้วยเสียง 
  No. Case Expect Result Result Remark 

Content and Layout 

Check: Top bar 
1 การแสดงผลของ top bar 1. ระบบแสดง top bar ประกอบดว้ย: 

      - [กลบั] ปุ่ม 
Pass   

2 [กลบั] 1. ระบบแสดงผล [กลบั] ปุ่ม 
2. ระบบแสดง "กลบั" สีขาว 

Pass   

Check: สรูปข้อมูลทดสอบสมรรถภาพด้วยเสียง 
3 การแสดงผลของ สรูป

ขอ้มูลทดสอบสมรรถภาพ
ดว้ยดว้ยเสียง 

1. ระบบแสดง สรูปขอ้มูลทดสอบ
สมรรถภาพดว้ยท่าทาง ประกอบดว้ย: 
      - [เวลา] 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑท่ี์ท าได]้ 
      - [ไอคอนระดบัการออกก าลงักายตาม
เกณฑ]์ 
      - [รูปเคล่ือนไหวตามเกณฑ]์ 

Pass   



 

205 

      - [บนัทึก] 
      - [เร่ิมใหม่] 

4 [เวลา] 1. ระบบแสดง [เวลา] 
2. ระบบแสดงในรูปแบบ "00:00:00"  

Pass   

5 [จ านวนคร้ัง]  1. ระบบแสดง [จ านวนคร้ัง] ในรูปแบบ: 
   "จ านวน [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ คร้ัง" สี
ขาว 

Pass   

6 [เกณฑ]์  1. ระบบแสดง [เกณฑ]์ ในรูปแบบ: 
   "เกณฑ ์[เกณฑ]์ ระดบั" สีขาว 
2. ระแบบแสดง [เกณฑ]์ ประกอบดว้ย: 
       - "ดีมาก" 
       - "ดี" 
       - "พอใช"้ 
       - "ค่อนขา้งต ่า" 
       - "ต ่า" 

Pass   

7 ไอคอนเกณฑ์ 1. ระบบแสดง [ไอคอนเกณฑ]์ 
ประกอบดว้ย: 
      - [ไอออนเกณฑดี์มาก] 
      - [ไอออนเกณฑดี์] 
      - [ไอออนเกณฑพ์อใช]้ 
      - [ไอออนเกณฑดี์ค่อนขา้งต ่า] 
      - [ไอออนเกณฑต์ ่า] 

Pass   

8 รูปเคล่ือนไหวตามเกณฑ์ 1. ระบบแสดง [รูปเคล่ือนไหวตามเกณฑ]์ 
ประกอบดว้ย: 
เพศชาย 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑดี์มากเพศชาย] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑดี์เพศชาย] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑพ์อใชเ้พศชาย] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑดี์ค่อนขา้งต ่า
เพศชาย] 

Pass   
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      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑต์ ่าเพศชาย] 
เพศหญิง 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑดี์มากเพศหญิง] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑดี์เพศหญิง] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑพ์อใชเ้พศหญิง] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑดี์ค่อนขา้งต ่า
เพศหญิง] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑต์ ่าเพศหญิง] 

Check: บันทกึ 
9 การแสดงผลของ [บนัทึก] 1. ระบบแสดง [บนัทึก] ปุ่ม สีเทา 

2. ระบบแสดง "บนัทึก" สีขาว 
Pass   

Check: เร่ิมใหม่ 
10 การแสดงผลของ [เร่ิมใหม่] 1.ระบบแสดง [เร่ิมใหม่] ปุ่ม สีเทา 

2. ระบบแสดง "เร่ิม" สีขาว 
3. ระบบแสดง [หยดุ] ปุ่ม เม่ือเลือก 

Pass   

เกณฑ์ 

Check: เกณฑ์ดีมาก 
11 เง่ือนไข 

- เพศ: ชาย 
- ช่วงอาย.ุ ไม่เกิน 69 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  25 
คร้ัง ข้ึนไป  

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑดี์มาก] 
      -  [ไอออนเกณฑดี์มากเพศชาย] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑดี์มาก] 

Pass   

12 เง่ือนไข 
- เพศ: ชาย 
- ช่วงอาย.ุ 70-79 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  22 
คร้ัง ข้ึนไป  

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑดี์มาก] 
      -  [ไอออนเกณฑดี์มากเพศชาย] 

Pass   
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      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑดี์มาก] 
13 เง่ือนไข 

- เพศ: ชาย 
- ช่วงอาย.ุ 80 ปีข้ึนไป 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  27 
คร้ัง ข้ึนไป  

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑดี์มาก] 
      -  [ไอออนเกณฑดี์มากเพศชาย] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑดี์มาก] 

Pass   

14 เง่ือนไข 
- เพศ: หญิง 
- ช่วงอาย:ุ ไม่เกิน 69 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  22 
คร้ัง ข้ึนไป  

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑดี์มาก] 
      -  [ไอออนเกณฑดี์มากเพศหญิง] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑดี์มาก] 

Pass   

15 เง่ือนไข 
- เพศ: หญิง 
- ช่วงอาย.ุ 70-79 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  20 
คร้ัง ข้ึนไป  

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑดี์มาก] 
      -  [ไอออนเกณฑดี์มากเพศหญิง] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑดี์มาก] 

Pass   

16 เง่ือนไข 
- เพศ: หญิง 
- ช่วงอาย.ุ 80 ปีข้ึนไป 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  17 
คร้ัง ข้ึนไป  

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑดี์มาก] 
      -  [ไอออนเกณฑดี์มากเพศหญิง] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑดี์มาก] 
 

Pass   
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Check: เกณฑ์ดี 
17 เง่ือนไข 

- เพศ: ชาย 
- ช่วงอาย.ุ ไม่เกิน 69 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  23-
24 คร้ัง 

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑดี์] 
      -  [ไอออนเกณฑดี์เพศชาย] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑดี์] 

Pass   

18 เง่ือนไข 
- เพศ: ชาย 
- ช่วงอาย.ุ 70-79 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  20-
21 คร้ัง 

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑดี์] 
      -  [ไอออนเกณฑดี์เพศชาย] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑดี์] 

Pass   

19 เง่ือนไข 
- เพศ: ชาย 
- ช่วงอาย.ุ 80 ปีข้ึนไป 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  18-
19 คร้ัง 

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑดี์] 
      -  [ไอออนเกณฑดี์เพศชาย] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑดี์] 

Pass   

20 เง่ือนไข 
- เพศ: หญิง 
- ช่วงอาย:ุ ไม่เกิน 69 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  20-
21 คร้ัง 

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑดี์] 
      -  [ไอออนเกณฑดี์เพศหญิง] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑดี์] 

Pass   
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21 เง่ือนไข 
- เพศ: หญิง 
- ช่วงอาย.ุ 70-79 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  18-
19 คร้ัง 

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑดี์] 
      -  [ไอออนเกณฑดี์เพศหญิง] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑดี์] 

Pass   

22 เง่ือนไข 
- เพศ: หญิง 
- ช่วงอาย.ุ 80 ปีข้ึนไป 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  15-
16 คร้ัง 

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑดี์] 
      -  [ไอออนเกณฑดี์เพศหญิง] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑดี์] 

Pass   

Check: เกณฑ์พอใช้ 
23 เง่ือนไข 

- เพศ: ชาย 
- ช่วงอาย.ุ ไม่เกิน 69 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  18-
22 คร้ัง 

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑพ์อใช]้ 
      -  [ไอออนเกณฑพ์อใชเ้พศชาย] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑพ์อใช]้ 

Pass   

24 เง่ือนไข 
- เพศ: ชาย 
- ช่วงอาย.ุ 70-79 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  15-
19 คร้ัง 

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑพ์อใช]้ 
      -  [ไอออนเกณฑพ์อใชเ้พศชาย] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑพ์อใช]้ 

Pass   
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25 เง่ือนไข 
- เพศ: ชาย 
- ช่วงอาย.ุ 80 ปีข้ึนไป 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  13-
17 คร้ัง 

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑพ์อใช]้ 
      -  [ไอออนเกณฑพ์อใชเ้พศชาย] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑพ์อใช]้ 

Pass   

26 เง่ือนไข 
- เพศ: หญิง 
- ช่วงอาย:ุ ไม่เกิน 69 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  15-
19 คร้ัง 

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑพ์อใช]้ 
      -  [ไอออนเกณฑพ์อใชเ้พศหญิง] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑพ์อใช]้ 

Pass   

27 เง่ือนไข 
- เพศ: หญิง 
- ช่วงอาย.ุ 70-79 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  13-
17 คร้ัง 

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑพ์อใช]้ 
      -  [ไอออนเกณฑพ์อใชเ้พศหญิง] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑพ์อใช]้ 

Pass   

28 เง่ือนไข 
- เพศ: หญิง 
- ช่วงอาย.ุ 80 ปีข้ึนไป 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  10-
14 คร้ัง 

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑพ์อใช]้ 
      -  [ไอออนเกณฑพ์อใชเ้พศหญิง] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑพ์อใช]้ 
 
 

Pass   
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Check: เกณฑ์ค่อนข้างต ่า 
29 เง่ือนไข 

- เพศ: ชาย 
- ช่วงอาย.ุ ไม่เกิน 69 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  16-
17 คร้ัง 

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑค์่อนขา้งต ่า] 
      -  [ไอออนเกณฑค์่อนขา้งต ่าเพศชาย] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑค์่อนข่างต ่า] 

Pass   

30 เง่ือนไข 
- เพศ: ชาย 
- ช่วงอาย.ุ 70-79 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  13-
14 คร้ัง 

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑค์่อนขา้งต ่า] 
      -  [ไอออนเกณฑค์่อนขา้งต ่าเพศชาย] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑค์่อนข่างต ่า] 

Pass   

31 เง่ือนไข 
- เพศ: ชาย 
- ช่วงอาย.ุ 80 ปีข้ึนไป 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  11-
12 คร้ัง 

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑค์่อนขา้งต ่า] 
      -  [ไอออนเกณฑค์่อนขา้งต ่าเพศชาย] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑค์่อนข่างต ่า] 

Pass   

32 เง่ือนไข 
- เพศ: หญิง 
- ช่วงอาย:ุ ไม่เกิน 69 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  13-
14 คร้ัง 

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑค์่อนขา้งต ่า] 
      -  [ไอออนเกณฑค์่อนขา้งต ่าเพศหญิง] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑค์่อนขา้งต ่า] 

Pass   
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33 เง่ือนไข 
- เพศ: หญิง 
- ช่วงอาย.ุ 70-79 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  11-
12 คร้ัง 

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑค์่อนขา้งต ่า] 
      -  [ไอออนเกณฑค์่อนขา้งต ่าเพศหญิง] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑค์่อนขา้งต ่า] 

Pass   

34 เง่ือนไข 
- เพศ: หญิง 
- ช่วงอาย.ุ 80 ปีข้ึนไป 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  8-9 
คร้ัง 

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑค์่อนขา้งต ่า] 
      -  [ไอออนเกณฑค์่อนขา้งต ่าเพศหญิง] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑค์่อนขา้งต ่า] 

Pass   

Check: เกณฑ์ต ่า 
35 เง่ือนไข 

- เพศ: ชาย 
- ช่วงอาย.ุ ไม่เกิน 69 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  15 
คร้ังลงมา 

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑต์ ่า] 
      -  [ไอออนเกณฑต์ ่าเพศชาย] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑต์ ่า] 

Pass   

36 เง่ือนไข 
- เพศ: ชาย 
- ช่วงอาย.ุ 70-79 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  12 
คร้ังลงมา 

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑต์ ่า] 
      -  [ไอออนเกณฑต์ ่าเพศชาย] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑต์ ่า] 

Pass   
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37 เง่ือนไข 
- เพศ: ชาย 
- ช่วงอาย.ุ 80 ปีข้ึนไป 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  10 
คร้ังลงมา 

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑต์ ่า] 
      -  [ไอออนเกณฑต์ ่าเพศชาย] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑต์ ่า] 

Pass   

38 เง่ือนไข 
- เพศ: หญิง 
- ช่วงอาย:ุ ไม่เกิน 69 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  12 
คร้ังลงมา 

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑต์ ่า] 
      -  [ไอออนเกณฑต์ ่าเพศหญิง] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑต์ ่า] 

Pass   

39 เง่ือนไข 
- เพศ: หญิง 
- ช่วงอาย.ุ 70-79 ปี 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  10 
คร้ังลงมา 

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑต์ ่า] 
      -  [ไอออนเกณฑต์ ่าเพศหญิง] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑต์ ่า] 

Pass   

40 เง่ือนไข 
- เพศ: หญิง 
- ช่วงอาย.ุ 80 ปีข้ึนไป 
- จ านวนคร้ังท่ีท าได:้  7 
คร้ังลงมา 

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสมรรถภาพ
ร่างกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [เวลาท่ีท าได]้ 
      - [จ านวนคร้ังท่ีท าได]้ 
      - [เกณฑต์ ่า] 
      -  [ไอออนเกณฑต์ ่าเพศหญิง] 
      - [รูปเคล่ือนไหวเกณฑต์ ่า] 

Pass 
 
 
 
 
 
 

  

Check: กลบั 

Check: กลบั 
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41 1. เลือก [กลบั] 1. ระบบจะแสดงหนา้ [ออกก าลงักาย] Pass   
Check: บันทกึ 

Check: บันทกึ 
42 1. เลือก [บนัทึก] 1. ระบบจะบนัทึก [สรูปขอ้มูลทดสอบ

สมรรถภาพ] 
2. ระบบแสดงหนา้ [ออกก าลงักาย] 
3. ระบบแสดง "บนัทึกส าเร็จ" 

Pass   

Check: เร่ิมใหม่ 

Check: เร่ิมใหม่ 
43 1. เลือก [เร่ิมใหม่] 1. ระบบจะแสดงหนา้ [นบัถอยหลงัการวดั

สมรรถภาพร่างกายดว้ยเสียง] 
Pass   

 
T011 FT_Select_Push-Ups  

  Page/Function: เลอืกวธีิวดัการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 
  No. Case Expect Result Result Remark 

Content and Layout 

Check: Top bar 
1 การแสดงผลของ top bar 1. ระบบแสดง top bar ประกอบดว้ย: 

      - [กลบั] ปุ่ม 
Pass   

2 [กลบั] 1. ระบบแสดงผล [กลบั] ปุ่ม 
2. ระบบแสดง "กลบั" สีขาว 

Pass   

Check: เวลา 
3 การแสดงผลของ เวลา 1. ระบบแสดงเวลา "00:00:30" Pass   
Check: วธีิการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 
4 การแสดงผลของ วธีิการ

ออกทดสอบสมรรถภาพ
ร่างกาย 

1. ระบบแสดง วธีิการทดสอบสมรรถภาพ
ร่างกาย ประกอบดว้ย: 
      - [วดัจากเสียง] ปุ่ม 

Pass   

5 [วดัจากเสียง]  1. ระบบแสดงผล [วดัจากเสียง] ปุ่ม 
2. ระบบแสดง "[ไอคอนวดัจากเสียง]" 
3. ระบบแสดง "วดัจากเสียง" สีขาว 

Pass   
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การเลอืกวธีิออกก าลงักาย 

Check: วดัจากเสียง 
6 ไม่เลือก ไม่แสดงวธีิการใช้

งาน 
1. เลือก [วดัจากเสียง] 

1. ระบบแสดง "[ไอคอนวดัจากเสียงถูก
เลือก]" 
2. ระบบแสดง "วดัจากเสียง" สีฟ้า 
3. ระบบแสดง [วธีิการใชง้านวดัจากเสียง] 
Pop-up 

Pass   

7 เลือก ไม่แสดงวธีิการใชง้าน 
1. เลือก [วดัจากเสียง] 

1. ระบบแสดง "[ไอคอนวดัจากเสียงถูก
เลือก]" 
2. ระบบแสดง "วดัจากเสียง" สีฟ้า 
3. ระบบแสดง [จบัเวลาออกก าลงักาย] 

Pass   

Check: [วธีิการใช้งานวดัจากเสียง] 

Check: Content and Layout ของ วธีิการใช้งานวดัจากเสียง 
8 การแสดงผลของ 

[วธีิการใชง้าน] 
1. ระบบแสดง วธีิการใชง้าน 
ประกอบดว้ย: 
      - [วธีิการใชง้าน] หวัขอ้ 
      - [ตกลง] ปุ่ม 
      - [วธีิการใชง้าน] เน้ือหา 
      - [ไม่แสดงขอ้ความน้ีอีก] Check Box 

Pass   

9 หวัขอ้ 1. ระบบแสดง "วธีิการใชง้าน" สีขาว Pass   
10 [ตกลง] 1. ระบบแสดง [ตกลง] ปุ่ม 

2. ระบบแสดง "ตกลง" สีขาว 
Pass   

11 เน้ือหา 1. ระบบแสดง "ดนัพื้นโดยวดัจากเสียง" 
2. ระบบแสดง  
"ขั้นตอนท่ี1  
น าตวัเคร่ืองห่างจากตวัไม่เกิน 10 
เซนติเมตร พร้อมกบัออกเสียง" 

Pass   

12 [ไม่แสดงขอ้ความน้ีอีก]  1. ระบบแสดง [ไม่แสดงขอ้ความน้ีอีก] 
2. ระบบแสดง "เลือกท่ีน่ีเพื่อไม่แสดง
ขอ้ความน้ีอีก" 

Pass   
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3. ระบบแสดง [ไอคอนไม่ถูกเลือก] เป็นค่า
ตั้งตน้ 
4. ระบบแสดง [ไอคอนถูกเลือก] เม่ือเลือก 

Check: [ตกลง] ปุ่ม 
13 1. เลือก [ไม่แสดงขอ้ความ

น้ีอีก] 
2. เลือก [ตกลง] 

1. ระบบไม่แสดง [วธีิการใชง้าน] ในคร้ัง
ถดัไป 
2. ระบบแสดง [จบัเวลาออกก าลงักายโดย
วดัจากเสียง] 

Pass   

14 1. เลือก [ตกลง] 1. ระบบแสดง [วธีิการใชง้าน] ในคร้ัง
ถดัไป 
2. ระบบแสดง [จบัเวลาออกก าลงักายโดย
วดัจากเสียง] 

Pass   

Check: กลบั 

Check: กลบั 
15 1. เลือก [กลบั] 1. ระบบจะแสดงหนา้ [ออกก าลงักาย] Pass   
 
T012 FT_Select_Sit-Ups 

   Page/Function: เลอืกวธีิวดัการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 
  

No. Case Expect Result Result 
Remar
k 

Content and Layout 

Check: Top bar 
1 การแสดงผลของ top bar 1. ระบบแสดง top bar ประกอบดว้ย: 

      - [กลบั] ปุ่ม 
Pass   

2 [กลบั] 1. ระบบแสดงผล [กลบั] ปุ่ม 
2. ระบบแสดง "กลบั" สีขาว 

Pass   

Check: เวลา 
3 การแสดงผลของ เวลา 1. ระบบแสดงเวลา "00:00:30" Pass   
Check: วธีิการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 
4 การแสดงผลของ วธีิการ 1. ระบบแสดง วธีิการทดสอบสมรรถภาพ Pass   
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ออกทดสอบสมรรถภาพ
ร่างกาย 

ร่างกาย ประกอบดว้ย: 
      - [วดัจากเสียง] ปุ่ม 

5 [วดัจากเสียง]  1. ระบบแสดงผล [วดัจากเสียง] ปุ่ม 
2. ระบบแสดง "[ไอคอนวดัจากเสียง]" 
3. ระบบแสดง "วดัจากเสียง" สีขาว 

Pass 
 
 

  

การเลอืกวธีิออกก าลงักาย 

Check: วดัจากเสียง 
6 ไม่เลือก ไม่แสดงวธีิการใช้

งาน 
1. เลือก [วดัจากเสียง] 

1. ระบบแสดง "[ไอคอนวดัจากเสียงถูก
เลือก]" 
2. ระบบแสดง "วดัจากเสียง" สีฟ้า 
3. ระบบแสดง [วธีิการใชง้านวดัจากเสียง] 
Pop-up 

Pass   

7 เลือก ไม่แสดงวธีิการใช้
งาน 
1. เลือก [วดัจากเสียง] 

1. ระบบแสดง "[ไอคอนวดัจากเสียงถูก
เลือก]" 
2. ระบบแสดง "วดัจากเสียง" สีฟ้า 
3. ระบบแสดง [จบัเวลาออกก าลงักาย] 

Pass   

Check: [วธีิการใช้งานวดัจากเสียง] 

Check: Content and Layout ของ วธีิการใช้งานวดัจากเสียง 
8 การแสดงผลของ 

[วธีิการใชง้าน] 
1. ระบบแสดง วธีิการใชง้าน 
ประกอบดว้ย: 
      - [วธีิการใชง้าน] หวัขอ้ 
      - [ตกลง] ปุ่ม 
      - [วธีิการใชง้าน] เน้ือหา 
      - [ไม่แสดงขอ้ความน้ีอีก] Check Box 

Pass   

9 หวัขอ้ 1. ระบบแสดง "วธีิการใชง้าน" สีขาว Pass   
10 [ตกลง] 1. ระบบแสดง [ตกลง] ปุ่ม 

2. ระบบแสดง "ตกลง" สีขาว 
Pass   

11 เน้ือหา 1. ระบบแสดง "ดนัพื้นโดยวดัจากเสียง" 
2. ระบบแสดง  
"ขั้นตอนท่ี1  

Pass   



 

218 

น าตวัเคร่ืองห่างจากตวัไม่เกิน 10 
เซนติเมตร พร้อมกบัออกเสียง" 

12 [ไม่แสดงขอ้ความน้ีอีก]  1. ระบบแสดง [ไม่แสดงขอ้ความน้ีอีก] 
2. ระบบแสดง "เลือกท่ีน่ีเพื่อไม่แสดง
ขอ้ความน้ีอีก" 
3. ระบบแสดง [ไอคอนไม่ถูกเลือก] เป็นค่า
ตั้งตน้ 
4. ระบบแสดง [ไอคอนถูกเลือก] เม่ือเลือก 

Pass   

Check: [ตกลง] ปุ่ม 
13 1. เลือก [ไม่แสดงขอ้ความ

น้ีอีก] 
2. เลือก [ตกลง] 

1. ระบบไม่แสดง [วธีิการใชง้าน] ในคร้ัง
ถดัไป 
2. ระบบแสดง [จบัเวลาออกก าลงักายโดย
วดัจากเสียง] 

Pass   

14 1. เลือก [ตกลง] 1. ระบบแสดง [วธีิการใชง้าน] ในคร้ัง
ถดัไป 
2. ระบบแสดง [จบัเวลาออกก าลงักายโดย
วดัจากเสียง] 

Pass   

Check: กลบั 

Check: กลบั 
15 1. เลือก [กลบั] 1. ระบบจะแสดงหนา้ [ออกก าลงักาย] Pass   
 
T013  FT_Select_Chair-Sit-Ups 

   Page/Function: เลอืกวธีิวดัการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 
  No. Case Expect Result Result Remark 

Content and Layout 

Check: Top bar 
1 การแสดงผลของ top bar 1. ระบบแสดง top bar ประกอบดว้ย: 

      - [กลบั] ปุ่ม 
Pass   

2 [กลบั] 1. ระบบแสดงผล [กลบั] ปุ่ม 
2. ระบบแสดง "กลบั" สีขาว 

Pass   
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Check: เวลา 
3 การแสดงผลของ เวลา 1. ระบบแสดงเวลา "00:00:30" Pass   
Check: วธีิการออกก าลงักาย 
4 การแสดงผลของ วธีิการ

ออกก าลงักาย 
1. ระบบแสดง วธีิการออกก าลงักาย 
ประกอบดว้ย: 
      - [วดัจากเสียง] ปุ่ม 
      - [วดัจากท่าทาง] ปุ่ม 
      - [เร่ิม] ปุ่ม 

Pass   

5 [วดัจากเสียง]  1. ระบบแสดงผล [วดัจากเสียง] ปุ่ม 
2. ระบบแสดง "[ไอคอนวดัจากเสียง]" 
3. ระบบแสดง "วดัจากเสียง" สีขาว 

Pass   

6 [วดัจาท่าทาง]  1. ระบบแสดงผล [วดัจากท่าทาง] ปุ่ม 
2. ระบบแสดง "[ไอคอนวดัจากท่าทาง]" 
3. ระบบแสดง "วดัจากท่าทาง" สีขาว 

Pass   

เลอืกวธีิออกก าลงักาย 

Check: วดัจากเสียง 
7 ไม่เลือก ไม่แสดง

วธีิการใชง้าน 
1. เลือก [วดัจากเสียง] 

1. ระบบแสดง "[ไอคอนวดัจากเสียงถูก
เลือก]" 
2. ระบบแสดง "วดัจากเสียง" สีฟ้า 
3. ระบบแสดง [วธีิการใชง้านวดัจากเสียง] 
Pop-up 

Pass   

8 เลือก ไม่แสดงวธีิการใช้
งาน 
1. เลือก [วดัจากเสียง] 

1. ระบบแสดง "[ไอคอนวดัจากเสียงถูก
เลือก]" 
2. ระบบแสดง "วดัจากเสียง" สีฟ้า 
3. ระบบแสดง [จบัเวลาออกก าลงักาย] 

Pass   

Check: วดัจากท่าทาง 
9 ไม่เลือก ไม่แสดง

วธีิการใชง้าน 
1. เลือก [วดัจากท่าทาง] 

1. ระบบแสดง "[ไอคอนวดัจากท่าทางถูก
เลือก]" 
2. ระบบแสดง "วดัจากท่าทาง" สีฟ้า 
3. ระบบแสดง [วธีิการใชง้านวดัจาก

Pass   
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ท่าทาง] Pop-up 
10 เลือก ไม่แสดงวธีิการใช้

งาน 
1. เลือก [วดัจากเสียง] 

1. ระบบแสดง "[ไอคอนวดัจากเสียงถูก
เลือก]" 
2. ระบบแสดง "วดัจากเสียง" สีฟ้า 
3. ระบบแสดง [จบัเวลาออกก าลงักาย] 

Pass   

Check: [วธีิการใช้งานวดัจากเสียง] 

Check: Content and Layout ของ วธีิการใช้งานวดัจากเสียง 
11 การแสดงผลของ 

[วธีิการใชง้าน] 
1. ระบบแสดง วธีิการใชง้าน 
ประกอบดว้ย: 
      - [วธีิการใชง้าน] หวัขอ้ 
      - [ตกลง] ปุ่ม 
      - [วธีิการใชง้าน] เน้ือหา 
      - [ไม่แสดงขอ้ความน้ีอีก] Check Box 

Pass   

12 หวัขอ้ 1. ระบบแสดง "วธีิการใชง้าน" สีขาว Pass   
13 [ตกลง] 1. ระบบแสดง [ตกลง] ปุ่ม 

2. ระบบแสดง "ตกลง" สีขาว 
Pass   

14 เน้ือหา 1. ระบบแสดง "ลุก-นัง่เกา้อ้ีโดยวดัจาก
เสียง" 
2. ระบบแสดง  
"ขั้นตอนท่ี1  
น าตวัเคร่ืองห่างจากตวัไม่เกิน 10 
เซนติเมตร พร้อมกบัออกเสียง" 

Pass   

15 [ไม่แสดงขอ้ความน้ีอีก]  1. ระบบแสดง [ไม่แสดงขอ้ความน้ีอีก] 
2. ระบบแสดง "เลือกท่ีน่ีเพื่อไม่แสดง
ขอ้ความน้ีอีก" 
3. ระบบแสดง [ไอคอนไม่ถูกเลือก] เป็นค่า
ตั้งตน้ 
4. ระบบแสดง [ไอคอนถูกเลือก] เม่ือเลือก 

Pass   

Check: [ตกลง] ปุ่ม 
16 1. เลือก [ไม่แสดงขอ้ความ 1. ระบบไม่แสดง [วธีิการใชง้าน] ในคร้ัง Pass   
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น้ีอีก] 
2. เลือก [ตกลง] 

ถดัไป 
2. ระบบแสดง [จบัเวลาออกก าลงักายโดย
วดัจากเสียง] 

17 1. เลือก [ตกลง] 1. ระบบแสดง [วธีิการใชง้าน] ในคร้ัง
ถดัไป 
2. ระบบแสดง [จบัเวลาออกก าลงักายโดย
วดัจากเสียง] 

Pass   

Check: [วธีิการใช้งานวดัจากท่าทาง] 

Check: Content and Layout ของ วธีิการใช้งานวดัจากท่าทาง 
18 การแสดงผลของ 

[วธีิการใชง้าน] 
1. ระบบแสดง วธีิการใชง้าน 
ประกอบดว้ย: 
      - [วธีิการใชง้าน] หวัขอ้ 
      - [ตกลง] ปุ่ม 
      - [วธีิการใชง้าน] เน้ือหา 
      - [ไม่แสดงขอ้ความน้ีอีก] Check Box 

Pass   

19 หวัขอ้ 1. ระบบแสดง "วธีิการใชง้าน" สีขาว Pass   
20 [ตกลง] 1. ระบบแสดง [ตกลง] ปุ่ม 

2. ระบบแสดง "ตกลง" สีขาว 
Pass   

21 เน้ือหา 1. ระบบแสดง "ลุก-นัง่เกา้อ้ีโดยวดัจาก
ท่าทาง" 
2. ระบบแสดง  
"แบบท่ี1 
ขั้นตอนท่ี1  
วางเกา้อ้ีชิดผนงั 
ขั้นตอนท่ี2 
จบัอุปกรณ์เคร่ืองทดสอบในลกัษณะ
แนวตั้งสูงระดบัไหล่ และขนานกบัล าตวั 
ขั้นตอนที3 
เร่ิมทดสอบโดยการลุกข้ึนยนืตรง แลว้นัง่
ลงทนัที ท าซ ้ าใหไ้ดจ้  านวนคร้ังมากท่ีสุด 

Pass   
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แบบท่ี2 
ขั้นตอนท่ี1  
วางเกา้อ้ีชิดผนงั 
ขั้นตอนท่ี2 
กอดอุปกรณ์เคร่ืองทดสอบในลกัษณะ
แนวตั้ง และชิดกบัล าตวั 
ขั้นตอนที3 
เร่ิมทดสอบโดยการลุกข้ึนยนืตรง แลว้นัง่
ลงทนัที ท าซ ้ าใหไ้ดจ้  านวนคร้ังมากท่ีสุด" 

22 [ไม่แสดงขอ้ความน้ีอีก]  1. ระบบแสดง [ไม่แสดงขอ้ความน้ีอีก] 
2. ระบบแสดง "เลือกท่ีน่ีเพื่อไม่แสดง
ขอ้ความน้ีอีก" 
3. ระบบแสดง [ไอคอนไม่ถูกเลือก] เป็นค่า
ตั้งตน้ 
4. ระบบแสดง [ไอคอนถูกเลือก] เม่ือเลือก 

Pass   

Check: [ตกลง] ปุ่ม 
23 1. เลือก [ไม่แสดงขอ้ความ

น้ีอีก] 
2. เลือก [ตกลง] 

1. ระบบไม่แสดง [วธีิการใชง้าน] ในคร้ัง
ถดัไป 
2. ระบบแสดง [จบัเวลาออกก าลงักายโดย
วดัจากท่าทาง] 

Pass   

24 1. เลือก [ตกลง] 1. ระบบแสดง [วธีิการใชง้าน] ในคร้ัง
ถดัไป 
2. ระบบแสดง [จบัเวลาออกก าลงักายโดย
วดัจากท่าทาง] 

Pass   

Check: กลบั 

Check: กลบั 
25 1. เลือก [กลบั] 1. ระบบจะแสดงหนา้ [ออกก าลงักาย] Pass   
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T014 Progress 
   Page/Function: บันทกึสุขภาพ 
   No. Case Expect Result Result Remark 

Content and Layout 

Check: Top bar 
1 การแสดงผลของ top bar 1. ระบบแสดง top bar ประกอบดว้ย: 

      - [หวัขอ้] ตวัหนงัสือ 
      - [Left Menu] ปุ่ม 
      - [Search] ปุ่ม 

Pass   

2 หวัขอ้ 1. ระบบแสดงขอ้ความ "บนัทึกสุขภาพ" 
จดัเรียงอยูก่ึ่งกลาง 

Pass   

3 Left menu  1. ระบบแสดง "ไอคอน left menu" สีด า 
จดัเรียงดา้นซา้ย 

Pass   

4 Search 1. ระบบแสดง "ไอคอน Search" สีด า 
จดัเรียงดา้นขวา 

Pass   

Check: ปฏิทนิ 
5 การแสดงผลของ ปฏิทิน 1. ระบบแสดง [ปฏิทิน] 

2. ระบบแสดง [วนัท่ีถูกเลือก] ถูกเนน้ดว้ย 
สีฟ้า 
3. ระบบแสดง วนัท่ีปัจจุบนั เป็นค่าเร่ิมตน้
ของ วนัท่ีถูกเลือก 
3. ระบบแสดง [ปฏิทิน] ประกอบดว้ย 
      - [Back] ปุ่ม 
      - [เดือน] 
      - [Next] ปุ่ม 
      - [สัปดาห์] 
      - [วนั] ปุ่ม 

Pass   

6 [Back] ปุ่ม 1. ระบบแสดงผล [Back] ปุ่ม 
2. ระบบแสดง "[Back icon]" 

Pass   

7 [เดือน] 1. ระบบแสดงขอ้ความ "[เดือน]"  สีขาว Pass   
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2. ระบบแสดง เดือน มี 12 เดือน: 
       - "มกราคม" 
       - "กุมภาพนัธ์" 
       - "มีนาคม" 
       - "เมษายน" 
       - "พฤษภาคม" 
       - "มิถุนายน" 
       - "กรกฎาคม" 
       - "สิงหาคม" 
       - "กนัยายน" 
       - "ตุลาคม" 
       - "พฤศจิกายน" 
       - "ธนัวาคม" 

8 [Next] ปุ่ม 1. ระบบแสดงผล [Next] ปุ่ม 
2. ระบบแสดง "[Next icon]" 

Pass   

9 [สัปดาห์] 1. ระบบแสดงวนัในสัปดาห์ประกอบดว้ย: 
       - จนัทร์ แสดงดว้ย "จ." 
       - องัคาร แสดงดว้ย "อ." 
       - พุธ แสดงดว้ย "พ." 
       - พฤหสับดี แสดงดว้ย "พฤ." 
       - ศุกร์ แสดงดว้ย "ศ." 
       - เสาร์ แสดงดว้ย "ส." 
       - อาทิตย ์แสดงดว้ย "อา." 

Pass   
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10 [วนั] ปุ่ม 1. ระบบแสดงขอ้ความ "[วนั]"  ปุ่ม 
2. ระบบแสดงจ านวนวนัประกอบดว้ย: 
       - "มกราคม"  มี 31 วนั 
       - "กุมภาพนัธ์" มี 28 หรือ 29 วนั 
       - "มีนาคม" มี 31 วนั 
       - "เมษายน" มี 30 วนั 
       - "พฤษภาคม" มี 31 วนั 
       - "มิถุนายน" มี 30 วนั 
       - "กรกฎาคม" มี 31 วนั 
       - "สิงหาคม" มี 31 วนั 
       - "กนัยายน" มี 30 วนั 
       - "ตุลาคม" มี 31 วนั 
       - "พฤศจิกายน" มี 30 วนั 
       - "ธนัวาคม" มี 31 วนั 

Pass   

Check: ข้อมูลสุขภาพ 
11 การแสดงผลของ ขอ้มูล

สุขภาพ 
1. ระบบแสดง ขอ้มูลสุขภาพ 
ประกอบดว้ย: 
      - [รูปมวลกาย] 
      - [มวลกาย]  
      - [แกไ้ขขอมูล] 
      - [น ้าหนกั] 
      - [ส่วนสูง] 
      - [เพศ] 
      - [อาย]ุ 

Pass   
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12 การแสดงผลของ รูปมวล
กาย 

1. ระบบแสดง [รูปมวลกาย] รูป 
2. ระบบแสดง รูปมวลกาย มีรูปแบบ
ประกอบดว้ย: 
ชาย      
     - [ชายผอม] 
     - [ชายสมส่วน] 
     - [ชายทว้ม] 
     - [ชายน ้าหนกัเกิน] 
     - [ชายอว้น] 
หญิง 
     - [หญิงผอม] 
     - [หญิงสมส่วน] 
     - [หญิงทว้ม] 
     - [หญิงน ้าหนกัเกิน] 
     - [หญิงอว้น] 

Pass   

13 การแสดงผลของ มวลกาย 1. ระบบแสดง มวลกาย รูปแบบ: 
     "มวลกาย: [มวลกาย][ระดบัมวลกาย]" 

Pass   

14 การแสดงผลของ แกไ้ข
ขอ้มูล 

1. ระบบแสดง [แกไ้ขขอ้มูล] ปุ่ม สีเทา 
2. ระบบแสดง "แกไ้ขขอ้มูล" สีขาว 
3. ระบบแสดง "*สามารถเลือกท่ีน ้าหนกั
เพื่อการเปล่ียนแปลงขอ้มูลอยา่งรวดเร็ว" 

Pass   

15 การแสดงผลของ น ้าหนกั 1. ระบบแสดง [ไอคอนน ้าหนกั] ปุ่ม 
สามารถเลือกได ้
2. ระบบแสดง "[น ้าหนกั] กิโลกรัม" สีด า 

Pass   

16 การแสดงผลของ ส่วนสูง 1. ระบบแสดง [ไอคอนส่วนสูง] ไม่
สามารถเลือกได ้
2. ระบบแสดง "[ส่วนสูง] เซนติเมตร" สีด า 

Pass   

17 การแสดงผลของ อาย ุ 1. ระบบแสดง "[อาย]ุ ปี" สีด า Pass   
Check: เมนูสรูปข้อมูลสุขภาพ 
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18 การแสดงผลของ เมนู
ขอ้มูลสุขภาพ 

1. ระบบแสดง เมนูสรูปขอ้มูลสุขภาพ 
ประกอบดว้ย: 
      - [น ้าหนกั] ปุ่ม  
      - [มวลกาย] ปุ่ม 

Pass   

19 ปุ่ม [น ้าหนกั] 1.ระบบขอ้ความ "น ้าหนกั" สีขาว 
2. ระบบแสดงปุ่มพื้นหลงั สีเทาอ่อน เม่ือ
ถูกเลือก 
3. ระบบแสดง [น ้าหนกั] ถูกเลือก เป็นค่า
ตั้งตน้ 

Pass   

20 ปุ่ม [มวลกาย] 1.ระบบขอ้ความ "มวลกาย" สีขาว 
2. ระบบแสดงปุ่มพื้นหลงั สีเทาอ่อน เม่ือ
ถูกเลือก 

Pass   

Check: สรูปข้อมูลสุขภาพของน า้หนัก 
21 การแสดงผลของ สรูป

ขอ้มูลสุขภาพของน ้าหนกั 
1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสุขภาพ] กราฟ  
2. ระบบแสดง กราฟ ประกอบดว้ย: 
      - [น ้าหนกั] แกนตั้ง 
      - [วนัท่ี] แกนนอน 
      - [ขอ้มูล] เส้นกราฟ 

Pass   

22  [น ้าหนกั] แกนตั้ง 1. ระบบแสดงช่วงน ้าหนกั 
2. ระบบแสดงน ้าหนกัในรูปแบบ. 
     "[น ้าหนกั] ก.ก." 

Pass   

23 [วนัท่ี] แกนนอน 1. ระบบแสดงช่วงวนัท่ี 7 วนั 
2. ระบบแสดงน ้าหนกัในรูปแบบ. 
     "[วนั][เดือน]." 

Pass   

24 [ขอ้มูล] เส้นกราฟ 1. ระบบแสดง [ขอ้มูล]เส้นกราฟ สีฟ้า 
2. ระบบแสดงช่วงขอ้มูลของ 7 ขอ้มูล
ล่าสุด 

Pass   
 
 

Check: สรูปข้อมูลสุขภาพของมวลกาย 
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25 การแสดงผลของ ขอ้มูล
สุขภาพของมวลกาย 

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสุขภาพ] กราฟ  
2. ระบบแสดง กราฟ ประกอบดว้ย: 
      - [มวลกาย] แกนตั้ง 
      - [วนัท่ี] แกนนอน 
      - [ขอ้มูล] เส้นกราฟ 

Pass   

26  [มวลกาย] แกนตั้ง 1. ระบบแสดงช่วงน ้าหนกั 
2. ระบบแสดงน ้าหนกัในรูปแบบ. 
     "[มวลกาย]." 

Pass   

27 [วนัท่ี] แกนนอน 1. ระบบแสดงช่วงวนัท่ี 7 วนั 
2. ระบบแสดงน ้าหนกัในรูปแบบ. 
     "[วนั][เดือน]." 

Pass   

28 [ขอ้มูล] เส้นกราฟ 1. ระบบแสดง [ขอ้มูล]เส้นกราฟ สีฟ้า 
2. ระบบแสดงช่วงขอ้มูลของ 7 ขอ้มูล
ล่าสุด 

Pass   

Check: เปรียบเทยีบสุขภาพของน า้หนัก 
29 การแสดงผลของ 

เปรียบเทียบสุขภาพของ
น ้าหนกั 

1. ระบบแสดง เปรียบเทียบสุขภาพของ
น ้าหนกั ประกอบดว้ย: 
      - [วนัเร่ิมตน้]  
      - [วนัท่ีเลือก] 
      - [การเปล่ียนแปลง] 

Pass   

30 [วนัเร่ิมตน้]  1. ระบบแสดงผล วนัเร่ิมตน้ ในรูปแบบ 
     "เร่ิมตน้ 
      [น ้าหนกัเร่ิมตน้] กิโลกรัม"  

Pass   

31 [วนัท่ีเลือก]  1. ระบบแสดงผล วนัท่ีเลือก ในรูปแบบ 
     "วนัน้ี 
      [น ้าหนกัวนัท่ีเลือก] กิโลกรัม"  

Pass   

32 [การเปล่ียนแปลง]  1. ระบบแสดงผล การเปล่ียนแปลง ใน
รูปแบบ 
     "เปล่ียนแปลง 
      [น ้าหนกัเร่ิมตน้]-[น ้าหนกัวนัท่ีเลือก] 

Pass   
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กิโลกรัม"  
Check: เปรียบเทยีบสุขภาพของมวลกาย 
33 การแสดงผลของ 

เปรียบเทียบสุขภาพของ
มวลกาย 

1. ระบบแสดง เปรียบเทียบสุขภาพของ
มวลกาย ประกอบดว้ย: 
      - [วนัเร่ิมตน้]  
      - [วนัท่ีเลือก] 
      - [การเปล่ียนแปลง] 

Pass   

34 [วนัเร่ิมตน้]  1. ระบบแสดงผล วนัเร่ิมตน้ ในรูปแบบ 
     "เร่ิมตน้ 
      [มวนกายเร่ิมตน้] "  

Pass   

35 [วนัท่ีเลือก]  1. ระบบแสดงผล วนัท่ีเลือก ในรูปแบบ 
     "วนัน้ี 
      [มวลกายวนัท่ีเลือก"  

Pass   

36 [การเปล่ียนแปลง]  1. ระบบแสดงผล การเปล่ียนแปลง ใน
รูปแบบ 
     "เปล่ียนแปลง 
      [มวลกายเร่ิมตน้]-[มวลกายวนัท่ีเลือก] 
กิโลกรัม"  

Pass   

Check: Top bar 

Check: Top menu 
37 1. เลือก ปุ่ม [Left menu] 1. ระบบจะแสดงแถบ left menu Pass   
Check: Search box 
38 1. เลือก ปุ่ม [Search] 1. ระบบแสดงแถบ Search Pass   
Check: ปฏิทนิ 

Check: เลอืกเปลีย่นเดือน 
39 1. เลือก ปุ่ม [Back] 1. ระบบจะแสดงเดือนก่อนหนา้ Pass   
40 1. เลือก ปุ่ม [Next] 1. ระบบจะแสดงเดือนก่อนถดัไป Pass 

 Check: เลอืกวนั 
41 1. เลือก ปุ่ม [วนั] 1. ระบบจะแสดงขอ้มูลของวนัท่ีเลือก 

ประกอบดว้ยขอ้มูล 
Pass   
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     - [ขอ้มูลสุขภาพ] 
     - [ประเมินสุขภาพ] 
     - [สรูปขอ้มูลสุขภาพ] 
     - [เปรียบเทียบสุขภาพ] 
2. ระบบแสดงวนัท่ีถูกเป็นวนัสุดทา้ยของ
การแสดงขอ้มูล 

Check: แก้ไขข้อมูล 
42 1. เลือก [แกไ้ขขอ้มูล] 1. ระบบแสดง [ขอ้มูลผูใ้ช]้  Pass  

Check: ข้อมูลผู้ใช้ 

Check: การแสดงผลของ [ข้อมูลผู้ใช้]  
43 การแสดงผลของ [ขอ้มูล

ผูใ้ช]้ 
1. ระบบแสดง [ขอ้มูลผูใ้ช]้ Pop-Up 
2. ระบบแสดงขอ้มูลผูใ้ชป้ระกอบดว้ย: 
      - [บนัทึก]  
      - [เพศ] 
      - [วนัเกิด] 
      - [ส่วนสูง] 
      - [น ้าหนกั] 

Pass   

44 การแสดงผลของ [บนัทึก] 1. ระบบแสดง [บนัทึก] ปุ่ม สีเทา 
2. ระบบแสดง "บนัทึก" สีขาว 

Pass   

45 การแสดงผลของ [วนัเกิด] 1. ระบบแสดง [หวัขอ้วนัเกิด] ดว้ย "วนั
เกิด" 
2. ระบบแสดง [วนัเกิด] ในรูปแบบ: "[วนั/
เดือน/ปี]" 
3. ระบบแสดง [วนัเกิด] เป็น Picker ปฏิทิน
เม่ือถูกเลือก ประกอบดว้ย: 
      - [วนั] 
      - [เดือน] 
      - [ปี] 

Pass   
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46 การแสดงผลของ 
[ส่วนสูง] 

1. ระบบแสดง [หวัขอ้ส่วนสูง] ดว้ย 
"ส่วนสูง" 
2. ระบบแสดง [ส่วนสูง] ในรูปแบบ: 
"[xxx.x]" 
3. ระบบแสดง [ส่วนสูง] เป็น Picker เม่ือ
ถูกเลือก ประกอบดว้ย: 
      - [ส่วนสูงเซนติเมตร] 
      - [ส่วนสูงในหลกัทศนิยม] 

Pass   

47 การแสดงผลของ 
[น ้าหนกั] 

1. ระบบแสดง [หวัขอ้น ้าหนกั] ดว้ย 
"น ้าหนกั" 
2. ระบบแสดง [น ้าหนกั] ในรูปแบบ: 
"[xxx.x]" 
3. ระบบแสดง [น ้าหนกั] เป็น Picker เม่ือ
ถูกเลือก ประกอบดว้ย: 
      - [น ้าหนกักิโลกรัม] 
      - [น ้าหนกัในหลกัทศนิยม] 

Pass   

Check: แก้ไขข้อมูลเพศ 
48 Input data 

1. เลือก [ไอคอนเพศชาย] 
1. ระบบแสดง [ไอคอนเพศชาย] ถูกเลือก Pass   

49 Input data 
1. เลือก [ไอคอนเพศ] 

1. ระบบแสดง [ไอคอนเพศหญิง] ถูกเลือก Pass   

Check: แก้ไขข้อมูลวนัเกดิ 
50 1. เลือก [วนัเกิด] 1. ระบบแสดง [วนัเกิด] Picker Pass   
51 Input data 

1. เลือก [วนัเกิด] 
2. ระบุ [วนัเกิด] ใน 
Picker 

1. ระบบแสดง วนัเกิดท่ีระบุ แทน "[วนัเกิด
ท่ีถูกระบุเดิม]" 

Pass   

Check: แก้ไขข้อมูลส่วนสูง 
52 1. เลือก [ส่วนสูง] 1. ระบบแสดง [ส่วนสูง] Picker Pass   
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53 Input data 
1. เลือก [ส่วนสูง] 
2. ระบุ [ส่วนสูง] ใน 
Picker 

1. ระบบแสดง ส่วนสูงท่ีระบุ แทน 
"[ส่วนสูงท่ีถูกระบุเดิม]" 

Pass   

Check: แก้ไขข้อมูลน า้หนัก 
54 1. เลือก [น ้าหนกั] 1. ระบบแสดง [น ้าหนกั] Picker Pass   
55 Input data 

1. เลือก [น ้าหนกั] 
2. ระบุ [น ้าหนกั] ใน 
Picker 

1. ระบบแสดง น ้าหนกัท่ีระบุ แทน 
"[น ้าหนกัท่ีถูกระบุเดิม]" 

Pass   

Check: บันทกึข้อมูล 
56 1. แกไ้ขขอ้มูล

ประกอบดว้ย: 
   - [เพศ] 
   - [วนัเกิด] 
   - [ส่วนสูง] 
   - [น ้าหนกั] 
2. เลือก [บนัทึก] 

1. ระบบบนัทึก [ขอ้มูลผูใ้ช]้ ประกอบดว้ย. 
   - [เพศ] 
   - [วนัเกิด] 
   - [ส่วนสูง] 
   - [น ้าหนกั] 
2. ระบบบนัทึก [ขอ้มูลผูใ้ช]้ เป็นค่าตั้งตน้ 
3. ระบบประเมินสุขภาพ 

Pass   

Check: เปลีย่นแปลงข้อมูลน ้าหนักอย่างรวดเร็ว 
57 1. เลือก [น ้าหนกั]  1. ระบบแสดง [น ้าหนกั] Picker 

ประกอบดว้ย: 
      - [น ้าหนกักิโลกรัม] 
      - [น ้าหนกัในหลกัทศนิยม] 

Pass   

58 Input data 
1. เลือก [น ้าหนกั] 
2. ระบุ [น ้าหนกั] ใน 
Picker 

 
1. ระบบแสดง น ้าหนกัท่ีระบุ แทน 
"[น ้าหนกัท่ีถูกระบุเดิม]" 
2. ระบบบนัทึก [ขอ้มูลน ้าหนกั] 
3. ระบบประเมินสุขภาพ 

Pass   

Check: เมนูสรูปข้อมูลสุขภาพ 
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59 1. เลือก [น ้าหนกั] ปุ่ม 1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสุขภาพของ
น ้าหนกั] 
2. ระบบแสดง [เปรียบเทียบสุขภาพของ
น ้าหนกั] 

Pass   

60 1. เลือก [มวลกาย] ปุ่ม 1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสุขภาพของ
มวลกาย] 
2. ระบบแสดง [เปรียบเทียบสุขภาพของ
มวลกาย] 

Pass   

 
T015 Home 

   Page/Function: Home Page 
   

No. Case Expect Result Result 
Remar
k 

Content and Layout 

Check: Top bar 
  การแสดงผลของ top bar 1. ระบบแสดง top bar ประกอบดว้ย: 

      - [หวัขอ้] ตวัหนงัสือ 
      - [Left Menu] ปุ่ม 
      - [Search] ปุ่ม 

Pass   

  หวัขอ้ 1. ระบบแสดงขอ้ความ "หนา้แรก" จดัเรียง
อยูก่ึ่งกลาง 

Pass   

  Left menu  1. ระบบแสดง "ไอคอน left menu" สีด า 
จดัเรียงดา้นซา้ย 

Pass   

  Search 1. ระบบแสดง "ไอคอน Search" สีด า 
จดัเรียงดา้นขวา 

Pass   

Check: ข้อมูลสุขภาพของน ้าหนัก 
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  การแสดงผลของ ขอ้มูล
สุขภาพ 

1. ระบบแสดง ขอ้มูลสุขภาพ 
ประกอบดว้ย: 
      - [แถบหวัขอ้บนัทึกสุขภาพ] 
      - [เปรียบเทียบสุขภาพของน ้าหนกั] 
      - [สรูปขอ้มูลสุขภาพของน ้าหนกั] 
      - [แถบหวัขอ้ประเภทสุขภาพ] 
      - [น ้าหนกั] ปุ่ม 
      - [มวลกาย] ปุ่ม 
      - [ทดสอบสมรรถภาพ] ปุ่ม 

Pass   

  การแสดงผล [แถบหวัขอ้
บนัทึกสุขภาพ] 

1. ระบบแสดงแถบขอ้มูลสุขภาพ สีเทา 
2. ระบบแสดง [ไอคอนบนัทึกสุขภาพ] สี
ขาว 
3. ระบบแสดง "บนัทึกสุขภาพ" สีขาว 

Pass   

  การแสดงผล [เปรียบเทียบ
สุขภาพของน ้าหนกั] 

1. ระบบแสดง [เปรียบเทียบสุขภาพ] 
ประกอบดว้ย: 
ขอ้มูลสุขภาพของน ้าหนกั 
      - [น ้าหนกัเร่ิมตน้] 
      - [น ้าหนกัปัจจุบนั] 
ขอ้มูลสุขภาพของมวลกาย 
      - [มวลกายเร่ิมตน้] 
      - [มวลกายปัจจุบนั] 

Pass   

  การแสดงผล [สรูปขอ้มูล
สุขภาพของน ้าหนกั] 

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสุขภาพ] กราฟ  
2. ระบบแสดง กราฟ ประกอบดว้ย: 
      - [น ้าหนกั] แกนตั้ง 
      - [วนัท่ี] แกนนอน 
      - [ขอ้มูล] เส้นกราฟ 

Pass   

   [น ้าหนกั] แกนตั้ง 1. ระบบแสดงช่วงน ้าหนกั 
2. ระบบแสดงน ้าหนกัในรูปแบบ. 
     "[ก.ก.]." 

Pass   

  [วนัท่ี] แกนนอน 1. ระบบแสดงช่วงวนัท่ี 6 วนั Pass   
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2. ระบบแสดงน ้าหนกัในรูปแบบ. 
     "[วนั][เดือน]." 

  [ขอ้มูล] เส้นกราฟ 1. ระบบแสดง [ขอ้มูล]เส้นกราฟ สีฟ้า 
2. ระบบแสดงช่วงขอ้มูลของ 6 ขอ้มูลล่าสุด 

Pass   

  การแสดงผล [แถบหวัขอ้
ประเภทสุขภาพ] 

1. ระบบแสดงแถบหวัขอประเภทสุขภาพ สี
เทา 
2. ระบบแสดง [ไอคอนแสดงหมวดหมู่] สี
ขาว 
3. ระบบแสดง "ประเภทสุขภาพ" สีขาว 

Pass   

  ปุ่ม [น ้าหนกั] 1.ระบบแสดงขอ้ความ "น ้าหนกั" 
2.ระบบแสดง [ไอคอนน ้าหนกั] 
3. ระบบแสดงปุ่มพื้นหลงั สีเทาอ่อน เม่ือถูก
เลือก 
4. ระบบแสดง [น ้าหนกั] ถูกเลือก เป็นค่าตั้ง
ตน้ 

Pass   

  ปุ่ม [มวลกาย] 1.ระบบแสดงขอ้ความ "มวลกาย" 
2. ระบบแสดงปุ่มพื้นหลงั สีเทาอ่อน เม่ือถูก
เลือก 

Pass   

  ปุ่ม [ออกก าลงักาย] 1. ระบบแสดง [ออกก าลงักาย] ปุ่มสีเทาอ่อน 
2. ระบบแสดง [ไอคอนออกก าลงักาย] สี
ขาว 
3. ระบบแสดง "ทดสอบสมรรถภาพ" สีขาว 

Pass   

Check: ข้อมูลสุขภาพของมวลกาย 
  การแสดงผลของ ขอ้มูล

สุขภาพ 
1. ระบบแสดง ขอ้มูลสุขภาพ 
ประกอบดว้ย: 
      - [แถบหวัขอ้บนัทึกสุขภาพ] 
      - [เปรียบเทียบสุขภาพของมวลกาย] 
      - [สรูปขอ้มูลสุขภาพของมวลกาย] 
      - [แถบหวัขอ้ประเภทสุขภาพ] 
      - [น ้าหนกั] ปุ่ม 

Pass   
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      - [มวลกาย] ปุ่ม 
      - [การออกก าลงักาย] ปุ่ม 

  การแสดงผล [แถบหวัขอ้
บนัทึกสุขภาพ] 

1. ระบบแสดงแถบขอ้มูลสุขภาพ สีเทา 
2. ระบบแสดง [ไอคอนบนัทึกสุขภาพ] สี
ขาว 
3. ระบบแสดง "บนัทึกสุขภาพ" สีขาว 

Pass   

  การแสดงผล [เปรียบเทียบ
สุขภาพของมวลกาย] 

1. ระบบแสดง [เปรียบเทียบสุขภาพของ
มวลกาย] ประกอบดว้ย: 
      - [มวลกายเร่ิมตน้] 
      - [มวลกายปัจจุบนั] 

Pass   

  [มวลกายเร่ิมตน้]  1. ระบบแสดงผล [วนัเร่ิมตน้] ในรูปแบบ 
     "เร่ิมตน้ 
      [มวลกายเร่ิมตน้] หน่วย"  

Pass   

  [มวลกายปัจจุบนั]  1. ระบบแสดงผล [มวลกายปัจจุบนั] ใน
รูปแบบ 
     "ปัจจุบนั 
      [มวลกายปัจจุบนั] หน่วย"  

Pass   

  การแสดงผลของ สรูป
ขอ้มูลสุขภาพของน ้าหนกั 

1. ระบบแสดง [สรูปขอ้มูลสุขภาพของ
น ้าหนกั] กราฟ  
2. ระบบแสดง กราฟ ประกอบดว้ย: 
      - [มวลกาย] แกนตั้ง 
      - [วนัท่ี] แกนนอน 
      - [ขอ้มูล] เส้นกราฟ 

Pass   

   [มวลกาย] แกนตั้ง 1. ระบบแสดงช่วงน ้าหนกั 
2. ระบบแสดงน ้าหนกัในรูปแบบ. 
     "[มวลกาย] หน่วย" 

Pass   

  [วนัท่ี] แกนนอน 1. ระบบแสดงช่วงวนัท่ี 6 วนั 
2. ระบบแสดงน ้าหนกัในรูปแบบ. 
     "[วนั][เดือน]." 

Pass   

  [ขอ้มูล] เส้นกราฟ 1. ระบบแสดง [ขอ้มูล]เส้นกราฟ สีฟ้า Pass   
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2. ระบบแสดงช่วงขอ้มูลของ 6 ขอ้มูล
ล่าสุด 

  การแสดงผล [แถบหวัขอ้
ประเภทสุขภาพ] 

1. ระบบแสดงแถบหวัขอประเภทสุขภาพ 
สีเทา 
2. ระบบแสดง [ไอคอนแสดงหมวดหมู่] สี
ขาว 
3. ระบบแสดง "ประเภทสุขภาพ" สีขาว 

Pass   

  ปุ่ม [น ้าหนกั] 1.ระบบแสดงขอ้ความ "น ้าหนกั" 
2.ระบบแสดง [ไอคอนน ้าหนกั] 
2. ระบบแสดงปุ่มพื้นหลงั สีเทาอ่อน เม่ือถูก
เลือก 
3. ระบบแสดง [น ้าหนกั] ถูกเลือก เป็นค่าตั้ง
ตน้ 

Pass   

  ปุ่ม [มวลกาย] 1.ระบบแสดงขอ้ความ "มวลกาย" 
2. ระบบแสดงปุ่มพื้นหลงั สีเทาอ่อน เม่ือถูก
เลือก 

Pass   

  ปุ่ม [ออกก าลงักาย] 1. ระบบแสดง [ออกก าลงักาย] ปุ่มสีเทาอ่อน 
2. ระบบแสดง [ไอคอนออกก าลงักาย] สี
ขาว 
3. ระบบแสดง "ออกก าลงักาย" สีขาว 

Pass   

Check: หนังสือและวารสาร 
  การแสดงผลของ หนงัสือ

และวารสาร 
1. ระบบแสดง หนงัสือและวารสาร 
ประกอบดว้ย: 
      - [แถบหวัขอ้หนงัสือและวารสาร] 
      - [ชั้นหนงัสือ] 

Pass   

  การแสดงผลของ ชั้น
หนงัสือ 

1. ระบบแสดงผลของชั้นหนงัสือมี 1 ชั้น 
2. 2. ระบบแสดงภาพหนงัสือในชั้นหนงัสือ 

3. ระบบแสดงหนงัสือไดสู้งสุด 4 เล่ม 
4. ระบบแสดงหนงัสือเล่มต่อไป/ท่ีแลว้ได้
ดว้ยการสไลด ์

Pass   
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Check: ข่าว 
  การแสดงผลของ ข่าว 1. ระบบแสดงผลของลิสตข์่าว แต่ละข่าว

ประกอบดว้ย: 
     - [แถบหวัขอ้ ข่าว] 
     - [พาดหวัข่าว] 
     - [หมวดหมู่ข่าว] 
     - [ผูเ้ขียน] 
     - [วนัท่ีเผยแพร่] 
2. ระบบแสดงผลของลิสตข์่าว แต่ละข่าวมี
รูปแบบ: 
     - "[พาดหวัข่าว] 
       [หมวดหมู่ข่าว] / โดย [ผูเ้ขียน] / [วนัท่ี
เผยแพร่]" 

Pass   

  การแสดงผลของ [พาดหวั
ข่าว] 

1. ระบบแสดง [พาดหวัข่าว] 
2. ระบบแสดงขอ้ความ "[พาดหวัข่าว]" สี
ด าหนา 

Pass   

  การแสดงผลของ 
[หมวดหมู่ข่าว] 

1. ระบบแสดง [หมวดหมู่ข่าว] 
2. ระบบแสดงขอ้ความ "[หมวดหมู่ข่าว] / " 
สีเทา 

Pass   

  การแสดงผลของ [ผูเ้ขียน] 1. ระบบแสดง [ผูเ้ขียน] 
2. ระบบแสดงขอ้ความ "โดย [ผูเ้ขียน] / " 
สีเทา 

Pass   

  เผยแพร่ไม่เกนิ 1 วนั 
การแสดงผลของ [วนัท่ี
เผยแพร่] 

1. ระบบแสดง [วนัท่ีเผยแพร่] 
2. ระบบแสดงขอ้ความ "[เวลาปัจจุบนั-
เวลาท่ีเผยแพร่] ชัว่โมงท่ีแลว้" สีเทา 

Pass   

  เผยแพร่ไม่เกนิ 1 เดือน 
การแสดงผลของ [วนัท่ี
เผยแพร่] 

1. ระบบแสดง [วนัท่ีเผยแพร่] 
2. ระบบแสดงขอ้ความ "[วนีปัจจุบนั-วนัท่ี
เผยแพร่] วนัท่ีแลว้" สีเทา 

Pass   



 

239 

  เผยแพร่เกนิ 1 ปี 
การแสดงผลของ [วนัท่ี
เผยแพร่] 

1. ระบบแสดง [วนัท่ีเผยแพร่] 
2. ระบบแสดงขอ้ความ "[วนีปัจจุบนั-วนัท่ี
เผยแพร่] ปีท่ีแลว้" สีเทา 

Pass   

Check: Top bar 

Check: Top menu 
  1. เลือก ปุ่ม [Left menu] 1. ระบบจะแสดงแถบ left menu Pass   
Check: Search box 
  1. เลือก ปุ่ม [Search] 1. ระบบแสดงแถบ Search Pass   
Check: ข้อมูลสุขภาพ 

Check: เลอืกเปลีย่นประเภทข้อมูลสุขภาพ 

  1. เลือก ปุ่ม [น ้าหนกั] 1. ระบบแสดง [ขอ้มูลสุขภาพของน ้าหนกั] Pass   
 1. เลือก ปุ่ม [มวลกาย] 1. ระบบแสดง [ขอ้มูลสุขภาพของมวล

กาย] 
Pass  

Check: ออกก าลงักาย 
  1. เลือก ปุ่ม [ออกก าลงักาย] 1. ระบบจะแสดง [ออกก าลงักาย] Pass   
Check: ช้ันหนังสือ 
  1. เลือก [หนงัสือ] 1. ระบบแสดงหนงัสือท่ีถูกเลือก Pass   
Check: ข่าว 
  1. เลือก [ข่าว] 1. ระบบจะแสดงหนา้ [Read News] ของ

ข่าวท่ีเลือก 
Pass   

Check: เงื่อนไข 
  เขา้ Application คร้ังแรก / 

ไม่มีขอ้มูลผูใ้ช ้
1. ระบบแสดง [ขอ้มูลผูใ้ช]้ Pop-Up Pass 

 
  

Check: ข้อมูลผู้ใช้ 

Check: การแสดงผลของ [ข้อมูลผู้ใช้]  
  การแสดงผลของ [ขอ้มูล

ผูใ้ช]้ 
1. ระบบแสดง [ขอ้มูลผูใ้ช]้ Pop-Up 
2. ระบบแสดงขอ้มูลผูใ้ชป้ระกอบดว้ย: 
      - [บนัทึก]  
      - [เพศ] 
      - [วนัเกิด] 

Pass   
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      - [ส่วนสูง] 
      - [น ้าหนกั] 

  การแสดงผลของ [บนัทึก] 1. ระบบแสดง [บนัทึก] ปุ่ม สีเทา 
2. ระบบแสดง "บนัทึก" สีขาว 

Pass   

  การแสดงผลของ [เพศ] 1. ระบบแสดง [หวัขอ้เพศ] ดว้ย "เพศ" 
2. ระบบแสดง [ไอคอนเพศ] ปุ่ม สีเทา 
ประกอบดว้ย: 
     - [ไอคอนเพศชาย] 
     - [ไอคอนเพศหญิง] 
3. ระบบแสดง [ไอคอนเพศ] สีเทาเขม้ เม่ือ
ถูกเลือก 

Pass   

 การแสดงผลของ [วนัเกิด] 1. ระบบแสดง [หวัขอ้วนัเกิด] ดว้ย "วนั
เกิด" 
2. ระบบแสดง "กรุณาเลือกเพื่อระบุวนัท่ี" 
3. ระบบแสดง [วนัเกิด] เป็น Picker ปฏิทิน
เม่ือถูกเลือก ประกอบดว้ย: 
      - [วนั] 
      - [เดือน] 
      - [ปี] 

Pass   

 การแสดงผลของ 
[ส่วนสูง] 

1. ระบบแสดง [หวัขอ้ส่วนสูง] ดว้ย 
"ส่วนสูง" 
2. ระบบแสดง [ส่วนสูง] ในรูปแบบ: 
"[xxx.x]" 
3. ระบบแสดง [ส่วนสูง] เป็น Picker เม่ือ
ถูกเลือก ประกอบดว้ย: 
      - [ส่วนสูงเซนติเมตร] 
      - [ส่วนสูงในหลกัทศนิยม] 

Pass   

 การแสดงผลของ 
[น ้าหนกั] 

1. ระบบแสดง [หวัขอ้น ้าหนกั] ดว้ย 
"น ้าหนกั" 
2. ระบบแสดง [น ้าหนกั] ในรูปแบบ: 

Pass   



 

241 

"[xxx.x]" 
3. ระบบแสดง [น ้าหนกั] เป็น Picker เม่ือ
ถูกเลือก ประกอบดว้ย: 
      - [น ้าหนกักิโลกรัม] 
      - [น ้าหนกัในหลกัทศนิยม] 

Check: ระบุข้อมูลเพศ 
  Input data 

1. เลือก [ไอคอนเพศชาย] 
1. ระบบแสดง [ไอคอนเพศชาย] ถูกเลือก Pass   

  Input data 
1. เลือก [ไอคอนเพศหญิง] 

1. ระบบแสดง [ไอคอนเพศหญิง] ถูกเลือก Pass   

Check: ระบุข้อมูลวนัเกดิ 
  1. เลือก [วนัเกิด] 1. ระบบแสดง [วนัเกิด] Picker Pass   
  Input data 

1. เลือก [วนัเกิด] 
2. ระบุ [วนัเกิด] ใน Picker 

1. ระบบแสดง วนัเกิดท่ีระบุ แทน "กรุณา
เลือกเพื่อระบุวนัท่ี" 

Pass  
 
 

Check: แก้ไขข้อมูลส่วนสูง 
  1. เลือก [ส่วนสูง] 1. ระบบแสดง [ส่วนสูง] Picker Pass   
  Input data 

1. เลือก [ส่วนสูง] 
2. ระบุ [ส่วนสูง] ใน Picker 

1. ระบบแสดง ส่วนสูงท่ีระบุ แทน 
"[ส่วนสูงท่ีถูกระบุเดิม]" 

Pass   

Check: แก้ไขข้อมูลน า้หนัก 
  1. เลือก [น ้าหนกั] 1. ระบบแสดง [น ้าหนกั] Picker Pass   
  Input data 

1. เลือก [น ้าหนกั] 
2. ระบุ [น ้าหนกั] ใน Picker 

1. ระบบแสดง น ้าหนกัท่ีระบุ แทน 
"[น ้าหนกัท่ีถูกระบุเดิม]" 
 

Pass   

Check: บันทกึข้อมูล 
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  1. แกไ้ขขอ้มูล
ประกอบดว้ย: 
   - [เพศ] 
   - [วนัเกิด] 
   - [ส่วนสูง] 
   - [น ้าหนกั] 
2. เลือก [บนัทึก] 

1. ระบบบนัทึก [ขอ้มูลผูใ้ช]้ ประกอบดว้ย. 
   - [เพศ] 
   - [วนัเกิด] 
   - [ส่วนสูง] 
   - [น ้าหนกั] 
2. ระบบบนัทึก [ขอ้มูลผูใ้ช]้ เป็นค่าตั้งตน้ 
3. ระบบประเมินสุขภาพ 

Pass   
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ภาคผนวก ช 

Acceptance Test Records 

ระบบการทดสอบสมรรถภาพทางกายบนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีโดยใชต้วัรับรู้ความเร่ง และการตรวจหา
เสียง  
[Physical Fitness Test System on Mobile Phone using Accelerometer Sensor  and  Audio Detection] 
Project Plan 
Cross Ref.VSE-29110 Coverage Level: Version: 
 Project 1.0 
 
Process Ownership Approving Authority 
Komalaporn K. Pradorn S. 
Scope Approved Date 
1. ประเมินผลตามเกณฑม์าตรฐานท่ีเหมาะสมกบัสรีระของคน

ไทย (เกณฑม์าตรฐานส าหรับของกรมพลศึกษาประเทศไทย) 
2. เมนูการใชง้านของแอปพลิเคชัน่เป็นภาษาไทย  
3. การแนะน าวธีิการใชง้านใหเ้หมาะกบัท่าทางในการทดสอบ

สมรรถภาพทางกายในแต่ละท่าทางและเพศ 
      ซ่ึงในปัจจุบนัยงัไม่มีการพฒันาระบบการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายท่ีใชเ้กณฑ์มาตรฐานส าหรับของกรมพลศึกษาของประเทศ
ไทยเพื่อให้เหมาะสมกับรูปร่างของคนไทย จากข้อมูลข้างต้นท่ี
กล่าวมา ผู ้วิจ ัยมีแนวคิดท่ีจะน าความสามารถของโทรศัพท ์
เคล่ือนท่ีแบบสมาร์ทโฟน ผสานเขา้กบัวธีิการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายท่ีเหมาะสมกบัคนไทย  เพื่อสร้างระบบท่ีเป็นช่องทางใน
การเก็บข้อมูลเชิงสถิติของผู ้ใช้งานระบบ และประเมินผลการ
ทดสอบตามช่วงอายุ และเพศ ของผูใ้ช้งานระบบ โดยผูว้ิจยัไดท้  า
การเลือกท่าประกอบการทดสอบสมรรถภาพ ดงัน้ี 
1.ดนัพื้น 
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Scope Approved Date 
2.ลุก-นัง่ 
3.ลุก-นัง่เกา้อ้ี 
4.ดชันีมวลกาย 

 

 
Document History 
Version No Record Date Prepare/Modify Review By Change Detail 
1.0 01/11/2013 Komalaporn K.  Creation of the Procedure 
 
Objective :ทดสอบระบบขั้นสุดทา้ยเพื่อให้แน่ใจว่าระบบท่ีพฒันาข้ึนพร้อมท่ีจะใช้งานได้จริง ตรง
ตามกระบวนการทางธุรกิจท่ีไดท้  าการออกแบบไวใ้นเอกสารความตอ้งการผูใ้ชง้านระบบ โดยผลลพัธ์
จากการทดสอบจะตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขความสมบูรณ์ของระบบท่ีควรจะเป็น ตามขอ้ตกลงท่ีได้
ก าหนดไวร่้วมกนั 
 
Project Information 
Name Phase Description 
Physical Fitness Test System 
on Mobile Phone using 
Accelerometer Sensor  and  
Audio Detection 

1 Testing Phase  
- User Acceptance Report  

 
Tested By Komalaporn K. 
Reviewed By  
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Specification Test Report 
Project Name Physical Fitness Test System 

on Mobile Phone using 
Accelerometer Sensor  and  
Audio Detection 

Test ID T001 

Reviewed By Interface System  Test Date 23/02/2014 
Module Name  Sub Model  
 

Feature  
Req.ID Software Requirement Specification Pass/Fail Problem/Bug Found 
REQA-01 แกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลผา่นโทรศพัทไ์ด ้ Pass 23/02/2014 
REQA-02 เลือกท่าทางการทดสอบสมรรถภาพทางกาย Pass 23/02/2014 
REQA-03 เรียกดูประวติัการใชบ้ริการไดผ้า่นโทรศพัทไ์ด ้ Pass 23/02/2014 
REQA-04 เมนูเป็นภาษาไทย Pass 23/02/2014 
 

Req.ID Test Script Name Pass/Fail Problem/Bug Found 
REQF-01 ดนัพื้น-การนบัจ านวนจากการสั่งดว้ยเสียง Pass 23/02/2014 
REQF-02 ดนัพื้น-การค านวณเปรียบเทียบตามเกณฑ์

มาตรฐาน 
Pass 23/02/2014 

REQF-03 ลุก-นัง่-การนบัจ านวนจากการสั่งดว้ยเสียง Pass 23/02/2014 
REQF-04 ลุก-นัง่-การนบัจ านวนดว้ยการเคล่ือนไหว

ตวัเคร่ือง 
Pass 23/02/2014 

REQF-05 ลุก-นัง่-การค านวณเปรียบเทียบตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

Pass 23/02/2014 

REQF-06 ลุก-นัง่เกา้อ้ี-การนบัจ านวนจากการสั่งดว้ยเสียง Pass 23/02/2014 
REQF-07 ลุก-นัง่เกา้อ้ี-การนบัจ านวนดว้ยการเคล่ือนไหว

ตวัเคร่ือง 
Pass 23/02/2014 

REQF-08 ลุก-นัง่เกา้อ้ี-การค านวณเปรียบเทียบตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

Pass 23/02/2014 

REQF-09 ดชันีมวลกาย-การค านวณเปรียบเทียบตาม
เกณฑม์าตรฐาน 

Pass 23/02/2014 
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REQA =Software Requirement Specification ภาพรวมของแอปพลิเคชัน่ 
REQF = Software Requirement Specification ดา้นฟังกช์ัน่การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้หค้วามตอ้งการระบบ 

(ระดบัความพึงพอใจ 0=ไม่พอใจ,1=นอ้ย,2=พอใช,้3=พอใจ,4=ดี,5=ดีมาก) 
ล าดบั รายละเอียด ระดบัความพึงพอใจ 

1 ความครบถว้นของระบบตามความตอ้งการจากผูใ้หค้วามตอ้งการ 5 
2 ความถูกตอ้งแม่นย  าของระบบ 3 
3 ความสวยงามของระบบ 5 
4 ความรวดเร็วในการประมวลของระบบ 5 
5 ความง่ายในการใชง้านระบบ 4 

 
Remark: 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
Defined By  Defined Date   
Executed By  Executed Date   
Accepted By นางสาวดารณี ลิขิตวรศกัด์ิ 

ผูอ้  านวยการส านกั
วทิยาศาสตร์การกีฬา 

Accepted Date  23/02/2014 
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การทดสอบระบบโดยผูใ้ชร้ะบบ มีรายละเอียดดงัน้ี โดยเลือกทดสอบจากกลุ่มตวัอยา่งผูใ้ช้
ระบบ 2 สถานท่ี ดงัน้ี 

 
สถานท่ี 1 : ศูนยส์มรรถภาพทางกายเพาะกาย 
                 ท่ีอยู ่สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ ถ.หนา้สนามกีฬาเทศบาล ต.ศรีภูมิ อ.เมือง  
                 จ.เชียงใหม่ 50200 

 
สถานท่ี 2 : ชมรมนกัเพาะกายเชียงใหม่ยมิ  
                 ท่ีอยู ่54/2 ถ.นนัทาราม ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000  
                 โทรศพัท ์053-275702 
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ตารางท่ี ง.1 รายละเอียดการทดสอบของผูใ้ชร้ะบบล าดบัท่ี1 
ล าดบัท่ี 1    สถานท่ี1 : ศูนยส์มรรถภาพทางกายเพาะกาย 
ช่ือ-สกุล นายสมชาย บุญมี   วนัท่ีทดสอบ 25 ธนัวาคม 2557 
เพศ ชาย     วนัเดือนปี (เกิด)  23 กนัยายน 2516  อาย ุ41 ปี  
ส่วนสูง 167 ซม.    น ้าหนกั 68 กก. 
ผลการทดสอบระบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ผลลพัธ์จริง 
ผลลพัธ์ 
ของระบบ 

ความถูกตอ้ง 
ของระบบ 

1.ดนัพื้น (การสั่งดว้ยเสียง) 29 27 93.10% 
2.ลุก-นัง่ (การสั่งดว้ยเสียง) 20 21 95.24% 
3.ลุก-นัง่ (การเคล่ือนไหวตวัเคร่ือง) 20 20 100% 
4.ลุก-นัง่เกา้อ้ี (การสั่งดว้ยเสียง) 30 31 96.77% 
5.ลุก-นัง่เกา้อ้ี (การเคล่ือนไหวตวัเคร่ือง) 30 30 100% 
6.ดชันีมวลกาย (การค านวณ) 24.38 (น ้าหนกัเกิน) น ้าหนกัเกิน 100% 
ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบ 
(ระดบัความพึงพอใจ 0=ไม่พอใจ,1=นอ้ย,2=พอใช,้3=พอใจ,4=ดี,5=ดีมาก) 
ล าดบั รายละเอียด ระดบัความพึงพอใจ 
1 ความง่ายในการเขา้ใจการจดัท่าทดสอบสมรรถภาพทางกาย 5 
2 ความง่ายในการเขา้ใจในการใชง้านแอปพลิเคชัน่ 5 
3 ความครบถว้นของการใชง้านระบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย 5 
4 ความถูกตอ้งแม่นย  าของระบบ 2 
5 ความเหมาะสมในการออกแบบการใชง้านกบัท่าทดสอบ 3 
6 ความเหมาะสมของการใหข้อ้มูลการประเมินผลสถิติ 5 
7 ความสวยงามของระบบ 5 
8 ความรวดเร็วในการประมวลของระบบ  
ขอ้เสนอแนะ: การทดสอบแบบใชเ้สียง หากมีเสียงรบกวนรอบขา้งท าใหก้ารทดสอบมีไม่ถูกตอ้ง 
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ตารางท่ี ง.2 รายละเอียดการทดสอบของผูใ้ชร้ะบบล าดบัท่ี2 
ล าดบัท่ี 2    สถานท่ี1 : ศูนยส์มรรถภาพทางกายเพาะกาย 
ช่ือ-สกุล นายจกัรินทร์ วเิศษยา   วนัท่ีทดสอบ 25 ธนัวาคม 2557 
เพศ ชาย     วนัเดือนปี (เกิด)  21 กุมภาพนัธ์ 2522  อาย ุ35 ปี  
ส่วนสูง 181 ซม.     น ้าหนกั 82 กก. 
ผลการทดสอบระบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ผลลพัธ์จริง 
ผลลพัธ์ 
ของระบบ 

ความถูกตอ้ง 
ของระบบ 

1.ดนัพื้น (การสั่งดว้ยเสียง) 34 35 97.14% 
2.ลุก-นัง่ (การสั่งดว้ยเสียง) 22 21 95.45% 
3.ลุก-นัง่ (การเคล่ือนไหวตวัเคร่ือง) 23 20 86.92% 
4.ลุก-นัง่เกา้อ้ี (การสั่งดว้ยเสียง) 35 35 100% 
5.ลุก-นัง่เกา้อ้ี (การเคล่ือนไหวตวัเคร่ือง) 35 35 100% 
6.ดชันีมวลกาย (การค านวณ) 25.03 (อว้น) อว้น 100% 
ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบ 
(ระดบัความพึงพอใจ 0=ไม่พอใจ,1=นอ้ย,2=พอใช,้3=พอใจ,4=ดี,5=ดีมาก) 
ล าดบั รายละเอียด ระดบัความพึงพอใจ 
1 ความง่ายในการเขา้ใจการจดัท่าทดสอบสมรรถภาพทางกาย 5 
2 ความง่ายในการเขา้ใจในการใชง้านแอปพลิเคชัน่ 5 
3 ความครบถว้นของการใชง้านระบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย 4 
4 ความถูกตอ้งแม่นย  าของระบบ 3 
5 ความเหมาะสมในการออกแบบการใชง้านกบัท่าทดสอบ 3 
6 ความเหมาะสมของการใหข้อ้มูลการประเมินผลสถิติ 4 
7 ความสวยงามของระบบ 5 
8 ความรวดเร็วในการประมวลของระบบ 5 
ขอ้เสนอแนะ: - 
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ตารางท่ี ง.3 รายละเอียดการทดสอบของผูใ้ชร้ะบบล าดบัท่ี3 
ล าดบัท่ี3    สถานท่ี1 : ศูนยส์มรรถภาพทางกายเพาะกาย 
ช่ือ-สกุล นายสุวรรณ เรืองสกุล   วนัท่ีทดสอบ 25 ธนัวาคม 2557 
เพศ ชาย     วนัเดือนปี (เกิด)  17 กุมภาพนัธ์ 2523  อาย ุ34 ปี  
ส่วนสูง 167 ซม.     น ้าหนกั 65 กก. 
ผลการทดสอบระบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ผลลพัธ์จริง 
ผลลพัธ์ 
ของระบบ 

ความถูกตอ้ง 
ของระบบ 

1.ดนัพื้น (การสั่งดว้ยเสียง) 35 33 94.29% 
2.ลุก-นัง่ (การสั่งดว้ยเสียง) 23 22 95.65% 
3.ลุก-นัง่ (การเคล่ือนไหวตวัเคร่ือง) 23 23 100% 
4.ลุก-นัง่เกา้อ้ี (การสั่งดว้ยเสียง) 36 35 97.22% 
5.ลุก-นัง่เกา้อ้ี (การเคล่ือนไหวตวัเคร่ือง) 35 37 94.59% 
6.ดชันีมวลกาย (การค านวณ) 23.30 (น ้าหนกัเกิน) น ้าหนกัเกิน 100% 
ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบ 
(ระดบัความพึงพอใจ 0=ไม่พอใจ,1=นอ้ย,2=พอใช,้3=พอใจ,4=ดี,5=ดีมาก) 
ล าดบั รายละเอียด ระดบัความพึงพอใจ 
1 ความง่ายในการเขา้ใจการจดัท่าทดสอบสมรรถภาพทางกาย 5 
2 ความง่ายในการเขา้ใจในการใชง้านแอปพลิเคชัน่ 5 
3 ความครบถว้นของการใชง้านระบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย 5 
4 ความถูกตอ้งแม่นย  าของระบบ 2 
5 ความเหมาะสมในการออกแบบการใชง้านกบัท่าทดสอบ 3 
6 ความเหมาะสมของการใหข้อ้มูลการประเมินผลสถิติ 5 
7 ความสวยงามของระบบ 5 
8 ความรวดเร็วในการประมวลของระบบ 4 
ขอ้เสนอแนะ: สั่งดว้ยเสียงเร็วๆ ติดๆ กนัจะนบัคร้ังไม่ถูก 
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ตารางท่ี ง.4 รายละเอียดการทดสอบของผูใ้ชร้ะบบล าดบัท่ี4 
ล าดบัท่ี 4    สถานท่ี2 ชมรมนกัเพาะกายเชียงใหม่ยมิ 
ช่ือ-สกุล นายประสิทธ์ิ ลิขิตตระกลู วนัท่ีทดสอบ 26 ธนัวาคม 2557 
เพศ ชาย     วนัเดือนปี (เกิด)  2 กนัยายน 2520  อาย ุ37 ปี  
ส่วนสูง 176 ซม.     น ้าหนกั 70 กก. 
ผลการทดสอบระบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ผลลพัธ์จริง 
ผลลพัธ ์
ของระบบ 

ความถูกตอ้ง 
ของระบบ 

1.ดนัพื้น (การสั่งดว้ยเสียง) 33 33 100% 
2.ลุก-นัง่ (การสั่งดว้ยเสียง) 25 25 100% 
3.ลุก-นัง่ (การเคล่ือนไหวตวัเคร่ือง) 25 23 92% 
4.ลุก-นัง่เกา้อ้ี (การสั่งดว้ยเสียง) 36 35 97.22% 
5.ลุก-นัง่เกา้อ้ี (การเคล่ือนไหวตวัเคร่ือง) 37 38 97.67% 
6.ดชันีมวลกาย (การค านวณ) 22.60 (เหมาะสม) เหมาะสม 100% 
ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบ  
(ระดบัความพึงพอใจ 0=ไม่พอใจ,1=นอ้ย,2=พอใช,้3=พอใจ,4=ดี,5=ดีมาก) 
ล าดบั รายละเอียด ระดบัความพึงพอใจ 
1 ความง่ายในการเขา้ใจการจดัท่าทดสอบสมรรถภาพทางกาย 5 
2 ความง่ายในการเขา้ใจในการใชง้านแอปพลิเคชัน่ 5 
3 ความครบถว้นของการใชง้านระบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย 4 
4 ความถูกตอ้งแม่นย  าของระบบ 3 
5 ความเหมาะสมในการออกแบบการใชง้านกบัท่าทดสอบ 3 
6 ความเหมาะสมของการใหข้อ้มูลการประเมินผลสถิติ 4 
7 ความสวยงามของระบบ 5 
8 ความรวดเร็วในการประมวลของระบบ 3 
ขอ้เสนอแนะ: Sit up เร็วๆ แลว้เคร่ืองตรวจความเร็วไม่ตรง 
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ตารางท่ี ง.5 รายละเอียดการทดสอบของผูใ้ชร้ะบบล าดบัท่ี5 
ล าดบัท่ี 5    สถานท่ี2 ชมรมนกัเพาะกายเชียงใหม่ยมิ 
ช่ือ-สกุล นายเจนภพ สุพิตตา  วนัท่ีทดสอบ 26 ธนัวาคม 2557 
เพศ ชาย     วนัเดือนปี (เกิด)  11 พฤศจิกายน 2535 อาย ุ22 ปี  
ส่วนสูง 182 ซม.     น ้าหนกั 75 กก. 
ผลการทดสอบระบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ผลลพัธ์จริง 
ผลลพัธ์ 
ของระบบ 

ความถูกตอ้ง 
ของระบบ 

1.ดนัพื้น (การสั่งดว้ยเสียง) 34 33 97.06% 
2.ลุก-นัง่ (การสั่งดว้ยเสียง) 23 25 92% 
3.ลุก-นัง่ (การเคล่ือนไหวตวัเคร่ือง) 25 23 92% 
4.ลุก-นัง่เกา้อ้ี (การสั่งดว้ยเสียง) 35 35 100% 
5.ลุก-นัง่เกา้อ้ี (การเคล่ือนไหวตวัเคร่ือง) 35 36 97.22% 
6.ดชันีมวลกาย (การค านวณ) 22.64 (เหมาะสม) เหมาะสม 100% 
ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบ  
(ระดบัความพึงพอใจ 0=ไม่พอใจ,1=นอ้ย,2=พอใช,้3=พอใจ,4=ดี,5=ดีมาก) 
ล าดบั รายละเอียด ระดบัความพึงพอใจ 
1 ความง่ายในการเขา้ใจการจดัท่าทดสอบสมรรถภาพทางกาย 5 
2 ความง่ายในการเขา้ใจในการใชง้านแอปพลิเคชัน่ 5 
3 ความครบถว้นของการใชง้านระบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย 5 
4 ความถูกตอ้งแม่นย  าของระบบ 2 
5 ความเหมาะสมในการออกแบบการใชง้านกบัท่าทดสอบ 3 
6 ความเหมาะสมของการใหข้อ้มูลการประเมินผลสถิติ 5 
7 ความสวยงามของระบบ 5 
8 ความรวดเร็วในการประมวลของระบบ 4 
ขอ้เสนอแนะ: - 
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ตารางท่ี ง.6 สรุปผลค่าเฉล่ียการทดสอบระบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
ค่าเฉล่ียความถูกตอ้ง 

ของระบบ 
1.ดนัพื้น (การสั่งดว้ยเสียง) 96.32% 
2.ลุก-นัง่ (การสั่งดว้ยเสียง) 95.67% 
3.ลุก-นัง่ (การเคล่ือนไหวตวัเคร่ือง) 94.18% 
4.ลุก-นัง่เกา้อ้ี (การสั่งดว้ยเสียง) 98.24% 
5.ลุก-นัง่เกา้อ้ี (การเคล่ือนไหวตวัเคร่ือง) 97.90% 
6.ดชันีมวลกาย (การค านวณ) 100% 

 
ตารางท่ี ง.7 สรุปผลค่าเฉล่ียระดบัความพึงพอใจดา้นการออกแบบการใชง้านระบบ (UI/UX Design) 

ล าดบั รายละเอียด 
ค่าเฉล่ียระดบัความ

พึงพอใจ 
1 ความง่ายในการเขา้ใจการจดัท่าทดสอบสมรรถภาพทางกาย 5 
2 ความง่ายในการเขา้ใจในการใชง้านแอปพลิเคชัน่ 5 
3 ความครบถว้นของการใชง้านระบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย 4.6 
4 ความเหมาะสมของการใหข้อ้มูลการประเมินผลสถิติ 4.6 
5 ความสวยงามของระบบ 5 
 

ตารางท่ี ง.8 สรุปผลค่าเฉล่ียระดบัความพึงพอใจดา้นความสามารถของฟังกช์ัน่การใชง้านระบบ 
ล าดบั รายละเอียด ค่าเฉล่ียระดบัความ

พึงพอใจ 
1 ความถูกตอ้งแม่นย  าของระบบ 2.4 
2 ความเหมาะสมในการออกแบบการใชง้านกบัท่าทดสอบ 3 
3 ความรวดเร็วในการประมวลของระบบ 4 
 
สรุปขอ้เสนอแนะ 
1. การนบัจ านวนจากการสั่งดว้ยเสียง 

1.1 การทดสอบแบบใชเ้สียง หากมีเสียงรบกวนรอบขา้งท าใหก้ารทดสอบมีไม่ถูกตอ้ง 
1.2 สั่งดว้ยเสียงเร็วๆ ติดๆ กนัจะนบัคร้ังไม่ถูก 
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2.การนบัจ านวนดว้ยการเคล่ือนไหวตวัเคร่ือง 
2.1 Sit up เร็วๆ แลว้เคร่ืองตรวจความเร็วไม่ตรง 
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เสียง  
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คู่มือการใช้งาน 
ตาราง ฉ.1 แสดงหนา้จอระบบ และวธีิการใชง้าน 

หน้าจอระบบ วธีิการใช้งาน 

 

1.หน้าจอแรก 
แถบนสุด 

 ปุ่มเมนู : มีไวส้ าหรับเรียกแถบเมนูทางดา้นซา้ย
ออกมาใชง้าน 

 ปุ่มคน้หา : มีไวส้ าหรับท าการคน้หาข่าว และ 
หนงัสือ 

หน้าแรก 

 ปุ่มดูน ้าหนกั : ใชส้ าหรับเรียกดูผลน ้าหนกัของผูใ้ช ้
 ปุ่มดูมวลกาย : ใชส้ าหรับเรียกดูผลมวลกายของ

ผูใ้ช ้
 ปุ่มออกก าลงักาย : มีไวเ้พื่อเปิดฟังคช์ัน่การออก

ก าลงักาย 
 ฟังคช์ัน่หนงัสือและวารสาร : ส่วนน้ีจะแสดง

หนงัสือท่ีมีใน application 

 

2.หน้าจอเมนูแถบข้างด้านซ้าย 

 ปุ่มหนา้แรก : ปุ่มน้ีจะท าใหร้ะบบเปิดหนา้แรกของ 
Application 

 ปุ่มทดสอบสมรรถภาพ : ปุ่มน้ีจะท าใหร้ะบบน า
ผูใ้ชเ้ขา้สู่ฟังคช์ัน่การออกก าลงักาย/ทดสอบ
สมรรถภาพ 

 ปุ่มบนัทึกสุขภาพ : ปุ่มน้ีจะเปิดหนา้ท่ีแสดง
รายละเอียดทางดา้นสุขภาพของผูใ้ช ้ซ่ึงสามารถ
แกไ้ขขอ้มูลเบ้ืองตน้ของผูใ้ชไ้ดด้ว้ย 

 ปุ่มหนงัสือ : ปุ่มน้ีจะน าผูใ้ชเ้ขา้สูฟังคช์ัน่หนงัสือ 
ซ่ึงปุ่มน้ีจะมีตวัเสือกเก่ียวกบัหนงัสืออีกสามปุ่ม 
o ปุ่มแผงหนงัสือ : ซ่ึงจะแสดงหนงัสือท่ี
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หมดท่ีมีใน Application 
o ปุ่มหนงัสือของฉนั : ปุ่มน้ีจะน าผูใ้ชไ้ปสู่

หนา้ท่ีแสดงหนงัสือทั้งหมดท่ีผูใ้ชไ้ดท้  า
การดาวน์โหลดมา 

o ปุ่มบุค๊มาร์ค : ปุ่มน้ีจะน าผูใ้ชไ้ปสู่หนา้ท่ี
แสดงหนงัสือท่ีถูกท าการบุค๊มาร์คไว ้

o ปุ่มเก่ียวกบัเรา : ปุ่มน้ีจะท าใหร้ะบบเปิด
หนา้เก่ียวกบักรมพละศึกษา 

การบันทกึข้อมูล 

 

3.หน้าบันทกึสุขภาพ ดูข้อมูลแบบน า้หนัก 
 ปฏิทิน : ส่วนน้ีใชเ้พื่อเลือกดูขอ้มูลสุขภาพในวนั

นั้นๆ ซ่ึงถา้ท าการดบัเบิ้ลแท็ปจะมี Picker ใหเ้ลือก
วนัท่ี 

 ส่วนแสดงขอ้มูลผูใ้ช ้: ส่วนน้ีผูใ้ชส้ามารถดู
รายละเอียดขอ้มูลสุขภาพ ของตนเอง 

 ปุ่มแกไ้ขขอ้มูล : ผูใ้ชส้ามารถแกไ้ขขอ้มูลทางดา้น
สุขภาพจากปุ่มน้ี 

 ปุ่มเลือกดูขอ้มูลมวลกาย : ปุ่มน้ีจะท าใหร้ะบบ
แสดงขอ้มูลมวลกายของผูใ้ช ้

 ปุ่มเลือกดูขอ้มูลกราฟ : จะเปล่ียนไปแสดงขอ้มูล
เป็นแบบกราฟ  



 

259 

 

4.หน้าบันทกึสุขภาพ ดูข้อมูลแบบมวลกาย 
 ปฏิทิน : ส่วนน้ีใชเ้พื่อเลือกดูขอ้มูลสุขภาพในวนั

นั้นๆ ซ่ึงถา้ท าการดบัเบิ้ลแท็ปจะมี Picker ใหเ้ลือก
วนัท่ี 

 ส่วนแสดงขอ้มูลผูใ้ช ้: ส่วนน้ีผูใ้ชส้ามารถดู
รายละเอียดขอ้มูลสุขภาพ ของตนเอง 

 ปุ่มแกไ้ขขอ้มูล : ผูใ้ชส้ามารถแกไ้ขขอ้มูลทางดา้น
สุขภาพจากปุ่มน้ี 

 ปุ่มเลือกดูขอ้มูลน ้าหนกั : ปุ่มน้ีจะท าใหร้ะบบ
แสดงขอ้มูลน ้าหนกัของผูใ้ช ้

 ปุ่มเลือกดูขอ้มูลกราฟ : จะเปล่ียนไปแสดงขอ้มูล
เป็นแบบกราฟ 

 

5.หน้าบันทกึสุขภาพ ดูข้อมูลแบบกราฟ 
 ปฏิทิน : ส่วนน้ีใชเ้พื่อเลือกดูขอ้มูลสุขภาพในวนั

นั้นๆ ซ่ึงถา้ท าการดบัเบิ้ลแท็ปจะมี Picker ใหเ้ลือก
วนัท่ี 

 ส่วนกราฟแสดงขอ้มูล : ส่วนน้ีผูใ้ชส้ามารถดู
รายละเอียดขอ้มูลสุขภาพ ของตนเองในรูปแบบ
กราฟ 

 ปุ่มเลือกดูขอ้มูลผูใ้ช ้: จะเปล่ียนไปแสดงขอ้มูล
เป็นแบบขอ้มูลทัว่ไป 

 ปุ่มแสดงกราฟน ้าหนกั : ปุ่มน้ีจะท าใหร้ะบบแสดง
ขอ้มูลน ้าหนกัในรูปแบบกราฟ 

 ปุ่มแสดงกราฟมวลกาย : ปุ่มน้ีจะท าใหร้ะบบแสดง
ขอ้มูลมวลกายในรูปแบบกราฟ 
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6.หน้าเมนูทดสอบสมรรถภาพ/ ออกก าลงักาย 
 ปุ่มดนัพื้น : เปิดฟังคช์ัน่การออกก าลงักายโดยการ

ดนัพื้น 
 ปุ่มลุก-นัง่ : เปิดฟังคช์ัน่การออกก าลงักายโดยการ

ลุก-นัง่ 
 ปุ่มลุกนัง่-เกา้อ้ี : เปิดฟังคช์ัน่การออกก าลงักายโดย

การลุก-นัง่เกา้อ้ี 
 ปุ่มข้ึน-ลงบนัได : เปิดฟังคช์ัน่การออกก าลงักาย

โดยการข้ึน-ลงบนัได 
 ปุ่มทดสอบสมรรถภาพ : เลือกท าการทดสอบ

สมรรถภาพ หลงัจากเลือกวธีิการออกก าลงักายแลว้ 
 ปุ่มออกก าลงักาย : เลือกท าการออกก าลงักาย

หลงัจากเลือกวธีิการออกก าลงักายแลว้ 
 ปุ่มดูผลการทดสอบตามใหม่ล่าสุด : ใชส้ าหรับดู

ผลการทดสอบสมรรถภาพในท่านั้นๆ เรียงตาม
คร้ังใหม่ล่าสุด 

 ปุ่มดูผลการทดสอบเรียงตามสัปดาห์ : ใชส้ าหรับดู
ผลการทดสอบสมรรถภาพในท่านั้นๆ เรียงตาม
คร้ังใหม่ล่าสุด 

 ปุ่มดูผลการทดสอบเรียงเป็นสัปดาห์ : ใชส้ าหรับดู
ผลการทดสอบสมรรถภาพในท่านั้นๆ เป็นสัปดาห์ 

 ปุ่มดูผลการทดสอบเรียงเป็นเดือน : ใชส้ าหรับดูผล
การทดสอบสมรรถภาพในท่านั้นๆ เป็นเดือน 

 ปุ่มดูผลการทดสอบทั้งหมด : ใชส้ าหรับดูผลการ
ทดสอบสมรรถภาพทั้งหมด 
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7.หน้าเมนูเลอืกรูปแบบการวัดผล 

 เลือกการออกก าลงักายโดยวดัผลจากเสียง : เม่ือ
เลือกส่วนน้ีผูใ้ชจ้ะสามารกออกก าลงักายโดยตอ้ง
ออกเสียงเพื่อบนัทึกผล 

 เลือกการออกก าลงักายโดยวดัผลจากท่าทาง : เม่ือ
เลือกส่วนน้ีระบบจะท าการวดัผลการออกก าลงักาย
จากการเคล่ือนไหวของอุปการณ์ 

การวดัโดยเสียง 

 

8.หน้าการเร่ิมการทดสอบสมรรถภาพจากการวดัโดยเสียง 
 ตวัปรับวดัความดงัเสียง : ส่วนน้ีใชก้ าหนดความดงั

ของเสียงเพื่อจะบนัทึกผลการทดสอบสมรรถภาพ 
โดยท่ีลดระดบัลงผูใ้ชจ้ะสามารถส่งเสียงเบาลงเพื่อ
บนัทึกผลต่อหน่ึงคร้ัง แต่ถา้มีการเพิ่มระดบัก็
จะตอ้งออกเสียงดงัเพิ่มข้ึน 

 ตวัจบัเวลา : ส่วนน้ีจะเร่ิมนบัเวลาจาก 30 วนิาที
ลดลงไปเร่ือยๆ จนกวา่ผูใ้ชจ้ะกดปุ่มหยดุ หรือเวลา
หมด 

 ตวันบัจ านวน : ส่วนน้ีจะเพิ่มข้ึนตามเสียงท่ีอุปกรณ์
สามารถบนัทึกได ้

 ปุ่มเร่ิม : ปุ่มน้ีจะท าให้ระบบเร่ิมนบัผลการท าสอบ
สมรรถภาพใหม่ 
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9.หน้าการนับผลการทดสอบสมรรถภาพจากการวดัโดย
เสียง 

 ตวัปรับวดัความดงัเสียง : ส่วนน้ีใชก้ าหนดความดงั
ของเสียงเพื่อจะบนัทึกผลการทดสอบสมรรถภาพ 
โดยท่ีลดระดบัลงผูใ้ชจ้ะสามารถส่งเสียงเบาลงเพื่อ
บนัทึกผลต่อหน่ึงคร้ัง แต่ถา้มีการเพิ่มระดบัก็
จะตอ้งออกเสียงดงัเพิ่มข้ึน 

 ตวัจบัเวลา : ส่วนน้ีจะเร่ิมนบัเวลาจาก 30 วนิาที
ลดลงไปเร่ือยๆ จนกวา่ผูใ้ชจ้ะกดปุ่มหยดุ หรือเวลา
หมด 

 ตวันบัจ านวน : ส่วนน้ีจะเพิ่มข้ึนตามเสียงท่ีอุปกรณ์
สามารถบนัทึกได ้

 ปุ่มหยดุการทดสอบ : ปุ่มน้ีจะท าใหร้ะบบหยดุการ
นบัเวลา และ จ านวนคร้ังของการทดสอบ
สมรรถภาพ 

 

10.หน้าการแสดงผลของการออกก าลงักาย 
 ตวัจบัเวลา : ส่วนน้ีจะแสดงเวลาท่ีผูใ้ชอ้อกก าลงั

กายมาทั้งหมด 
 ตวัแสดงจ านวนคร้ัง : ส่วนน้ีจะแสดงจ านวนคร้ัง

ทั้งหมดท่ีผูใ้ชส้ามารถออกก าลงักายได ้
 ตวัแสดงระดบัเกณฑ ์: ส่วนน้ีระบบจะประเมิน

เวลาและจ านวนคร้ังออกมาเป็นเกณฑ ์ดงัน้ี ดีมาก 
ดี พอใช ้ค่อนขา้งต ่า และ ต ่า  

 ปุ่มเร่ิมใหม่ : ผูใ้ชส้ามารถท าการออกก าลงักายอีก
คร้ังโดยกดท่ีปุ่มน้ี 

 ปุ่มแบ่งปัน : ปุ่มน้ีจะใชเ้พื่อแบ่งปันผลการออก
ก าลงักายโดนจะเป็นการ แสดงผลการออกก าลงัใน 
Facebook account ของผูใ้ช ้
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การวดัโดยท่าทาง 

 

11.หน้าการเร่ิมการทดสอบสมรรถภาพจากการวดัโดย
ท่าทาง 

 ตวัจบัเวลา : ส่วนน้ีจะเร่ิมนบัเวลาจาก 30 วนิาที
ลดลงไปเร่ือยๆ จนกวา่ผูใ้ชจ้ะกดปุ่มหยดุ 

 ตวันบัจ านวน : ส่วนน้ีจะเพิ่มข้ึนตามท่าทางการ
ออกก าลงักาย ท่ีอุปกรณ์สามารถบนัทึกได ้

 ปุ่มเร่ิม : ปุ่มน้ีจะท าให้ระบบเร่ิมนบัผลจากท่าทาง 
ของการทดสอบสมรรถภาพ 

 

12.หน้าการนับผลการทดสอบสมรรถภาพจากการวดัโดย
ท่าทาง 

 ตวัจบัเวลา : ส่วนน้ีจะเร่ิมนบัเวลาจาก 30 วนิาที
ลดลงไปเร่ือยๆ จนกวา่ผูใ้ชจ้ะกดปุ่มหยดุ 

 ตวันบัจ านวน : ส่วนน้ีจะเพิ่มข้ึนตามท่าทางการ
ออกก าลงักาย ท่ีอุปกรณ์สามารถบนัทึกได ้

 ปุ่มหยดุการทดสอบ : ปุ่มน้ีจะท าใหร้ะบบหยดุการ
นบัคร้ังของการทดสอบ 

 

13.หน้าการแสดงผลของการออกก าลงักาย 
 ตวัแสดงจ านวนคร้ัง : ส่วนน้ีจะแสดงจ านวนคร้ัง

ทั้งหมดท่ีผูใ้ชส้ามารถท าการทดสอบได ้
 ตวัแสดงระดบัเกณฑ ์: ส่วนน้ีระบบจะประเมิน

เวลาและจ านวนคร้ังออกมาเป็นเกณฑ ์ดงัน้ี ดีมาก 
ดี พอใช ้ค่อนขา้งต ่า และ ต ่า  

 ปุ่มเร่ิมใหม่ : ผูใ้ชส้ามารถท าการทดสอบอีกคร้ัง
โดยกดท่ีปุ่มน้ี 

 ปุ่มแบ่งปัน : ปุ่มน้ีจะใชเ้พื่อแบ่งปันผลการทดสอบ
โดนจะเป็นการ แสดงผลการออกก าลงัใน 
Facebook account ของผูใ้ช ้
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 ปุ่มบนัทึก : ปุ่มน้ีจะใชเ้พื่อบนัทึกผลการทดสอบ
คร้ังน้ีไวเ้ป็นขอ้มูลของผูใ้ช ้
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