
คู่มือการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื!อสุขภาพ บุคคลทั!วไป 

1. การเขา้สู่โปรแกรม  

1.1 เมื�อดบัเบิ�ลคลิกจาก Short cut โปรแกรมบนหนา้จอ Desktop ซึ� งเป็นไอคอนตามรูปนี�  

    

1.2 จะปรากฏหนา้จอ ดงัรูปนี�  

 

 

 

 



 1.3 ผงักระบวนการทาํงานโดยทั�วไปในการใชโ้ปรแกรม 
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2. การบนัทึกขอ้มูลเพื�อใชง้าน 

ในการใชง้านโดยทั�วไป จะเริ�มจากไปที�เมนูแรกบนแถบเมนู คือ จดัการขอ้มูล � โครงการ 

2.1 เมื�อคลิกเมนู โครงการ จะปรากฏหนา้จอ ดงัรูป 

 

2.2 เมื�อเขา้มาหนา้จอนี�ครั� งแรก จะเกี�ยวกบัการกาํหนดกลุ่มทดสอบ 

ยกตวัอยา่งเช่น ทดสอบสมรรถภาพประจาํปีพนกังาน 2560 ครั� งที� 1 เป็นตน้ 

ใหเ้ริ�มทาํงานจากการเพิ�มกลุ่มทดสอบใหม่ โดยคลิกที�ปุ่ม  

 

หมายเหตุ : คลิกปุ่มนี� ทุกครั� ง เพื�อเพิ�มกลุ่มทดสอบใหม่ 

จากนั�นใหใ้ส่ขอ้มูล ดงันี�  

รหสั : หมายถึงรหสัอา้งอิงของกลุ่มทดสอบ สามารถกาํหนดเขา้ไปเอง เช่น 2560/01 

ชื�อกลุ่ม : ชื�อของการทดสอบ เช่น ทดสอบสมรรถภาพประจาํปีพนกังาน 2560 ครั� งที� 1 

รายละเอียด : สามารถใส่ขอ้มูลเพิ�มเติม 

ปีทดสอบ : ใส่ปีที�ทดสอบ เช่น 2560 



 

จากนั�นคลิกที�ปุ่ม  เพื�อทาํการบนัทึกขอ้มูล 

ใหท้าํการบนัทึกกลุ่มทดสอบก่อน จึงจะสามารถไปใส่ขอ้มูลทดสอบในขั�นตอนต่อไปได ้

การแกไ้ขขอ้มูลกลุ่มทดสอบ สามารถกรอกขอ้มูลที�ตอ้งการแกไ้ข แลว้บนัทึกซํ� าไดท้นัที 

 

2.3 จากนั�น คลิกที�ปุ่ม 

  

เพื�อเขา้บนัทึกขอ้มูลทดสอบ โดยเลือกวนัที�ทดสอบทางดา้นขวามือของปุ่มก่อน 

 

 



2.4 เมื�อเขา้มาสู่หนา้จอบนัทึกขอ้มูลทดสอบ ดงัรูป  

 

2.3 เช่นเดียวกบัการบนัทึกกลุ่มทดสอบ ใหค้ลิกที�ปุ่ม 

  

หมายเหตุ : คลิกปุ่มนี� ทุกครั� ง เพื�อเพิ�มผูท้ดสอบใหม่ 

จากนั�นใหใ้ส่ขอ้มูล ดงันี�  

ลาํดบั : หมายถึงลาํดบัที�ของผูท้ดสอบในกลุ่มทดสอบ ซึ� งสามารถกาํหนดเขา้ไปเองได ้เช่น 1,2,3,….. แต่สามารถเวน้

วา่งไวเ้พื�อให้โปรแกรมใส่ลาํดบัใหอ้ตัโนมติัไดโ้ดยจะเพิ�มทีละ 1 จากลาํดบัมากที�สุด 

คาํนาํหนา้ : เช่น นาย นาง นางสาว ศาสตราจารย ์นายแพทย ์ยศ ฯลฯ ตามที�ตอ้งการ 

ชื�อ : ชื�อของผูท้ดสอบ 

นามสกุล : นามสกุลของผูท้ดสอบ 

วนัเกิด : วนัเกิดของผูท้ดสอบ 

เพศ : เพศของผูท้ดสอบ 



เลขประจาํตวั : เป็นหมายเลขเช่น รหสัพนกังาน เลขประจาํตวัประชาชน (ถา้ตอ้งการ) 

ค่าการทดสอบอื�นๆ เช่น ส่วนสูง นํ�าหนกั ใหก้รอกขอ้มูลเป็นหน่วยตามที�ระบุบนหนา้จอ 

ตวัอยา่งการกรอกขอ้มูล ดงัรูป 

 

2.4 เมื�อเสร็จสิ�นแลว้ใหค้ลิกปุ่ม  

2.5 สามารถเพิ�มผูท้ดสอบคนอื�นๆ โดยเริ�มกระบวนขอ้ 2.3 ซํ� า หรือหากตอ้งการพิมพร์ายงานวเิคราะห์ผลการทดสอบ

รายบุคคลของผูท้ดสอบนี�  ไดโ้ดยคลิกที�ปุ่ม 

 

 

 

 

 

 



2.6 ซึ� งจะปรากฏหนา้แสดงตวัอยา่งก่อนพิมพข์องรายงาน โดยแสดงค่าที�ทดสอบ ผลการประเมิน และคาํแนะนาํ ดงั

รูป 

 

 

2.7 หากตอ้งการพิมพร์ายงานใหค้ลิกที�ปุ่ม ดา้นซา้ยมือบน ของหนา้แสดงตวัอยา่งก่อนพิมพ ์ 

หมายเหตุ : จะตอ้งปิดหนา้แสดงตวัอยา่งก่อนพิมพก่์อน เพื�อดาํเนินการต่อไป เช่น กลบัไปบนัทึกขอ้มูลทดสอบ

เพิ�มเติม 

2.8 การแกไ้ขขอ้มูลผูท้ดสอบ หรือค่าทดสอบ สามารถกรอกขอ้มูลที�ตอ้งการแกไ้ข แลว้บนัทึกซํ� าไดท้นัที 

2.9 เมื�อกลบัสู่หนา้จอบนัทึกขอ้มูลทดสอบ เมื�อสิ�นสุดการทาํงานใหค้ลิกที�ปุ่ม 

  

เพื�อออกจากหนา้จอ 

 

 



3. การพิมพร์ายงานผลการทดสอบรวม (ทั�งกลุ่มการทดสอบ) 

จากหนา้กลุ่มทดสอบ จะมี 2 ปุ่ม มุมซา้ยล่าง คือ 

3.1   ใชแ้สดงรายงานโดยแสดงค่าทดสอบเป็นตวัเลขที�ไดก้รอกไว ้

เมื�อคลิกที�ปุ่มจะปรากฏหนา้แสดงตวัอยา่งก่อนพิมพด์งัรูป 

 

หากตอ้งการพิมพร์ายงานให้คลิกที�ปุ่ม ดา้นซา้ยมือบน ของหนา้แสดงตวัอยา่งก่อนพิมพ ์ 

หมายเหตุ : จะตอ้งปิดหนา้แสดงตวัอยา่งก่อนพิมพก่์อน เพื�อดาํเนินการต่อไป 

 

 

 

 

 

 



3.2  ใชแ้สดงรายงานโดยแสดงค่าประเมินจากผลการทดสอบตามเกณฑ์ 

เมื�อคลิกที�ปุ่มจะปรากฏหนา้แสดงตวัอยา่งก่อนพิมพด์งัรูป 

 

หากตอ้งการพิมพร์ายงานให้คลิกที�ปุ่ม ดา้นซา้ยมือบน ของหนา้แสดงตวัอยา่งก่อนพิมพ ์ 

หมายเหตุ : จะตอ้งปิดหนา้แสดงตวัอยา่งก่อนพิมพก่์อน เพื�อดาํเนินการต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. การคน้หาขอ้มูลที�ตอ้งการ 

จากทั�ง 2 หนา้จอขอ้มูล คือ หนา้ขอ้มูลกลุ่มทดสอบ และหนา้บนัทึกขอ้มูลทดสอบ สามารถคน้หาได ้2 วธีิ 

4.1 การใชปุ่้มเลื�อนรายการ 

 เพื�อเลื�อนไปยงัรายการลาํดบัแรก  

 เพื�อถอยหลงัไป 1 รายการ 

 เพื�อเดินหนา้ไป 1รายการ 

 เพื�อเลื�อนไปยงัรายการลาํดบัสุดทา้ย 

4.2 การใชปุ่้ม  จะปรากฏหนา้จอคน้หา ตามแต่หนา้ขอ้มูลที�จะคน้หา ดงัรูป 

4.2.1 คน้หาขอ้มูลกลุ่มทดสอบ 

 

 



4.2.2 ขอ้มูลผูท้ดสอบ 

 

4.3 ทั�งสองหนา้จอ สามารถพิมพใ์นช่องคาํคน้หาเพื�อคน้หาชื�อที�ตอ้งการ เมื�อไดผ้ลรายการที�ตอ้งการใหค้ลิกเลือกที�

รายชื�อ จะสามารถคลิกปุ่ม ตกลง เพื�อกลบัไปยงัขอ้มูลรายการที�เลือกได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. การนาํเขา้จาก Excel และการส่งออกไป Excel 

5.1 ในกรณีที�ท่านมีรายชื�อผูท้ดสอบอยูแ่ลว้ ไม่จาํเป็นตอ้งเสียเวลาในการพิมพก์รอกขอ้มูลทีละชื�อ โดยมาพิมพก์รอก

ขอ้มูลเฉพาะค่าจากการทดสอบ ท่านสามารถนาํเขา้ขอ้มูลจากไฟล ์Excel ไดโ้ดยมีรูปแบบดงันี�  

ใหแ้ถวแรกเป็นชื�อรายการ โดยตอ้งมีลาํดบัดงัต่อไปนี�   

(อยา่งไรก็ตาม ถา้ท่านยงัไม่มีขอ้มูลในโปรแกรม ท่านสามารถขา้มไปกดปุ่ม ส่งออกไป Excel เพื�อให้โปรแกรม

ส่งออกไฟลแ์บบฟอร์มเปล่าสาํหรับนาํไปกรอกขอ้มูลเพื�อกลบัมานาํเขา้ภายหลงัก็ได)้ 

 

A1 : ลาํดบั เช่น 1,2,3…. 

B1 : เลขประจาํตวั 

C1 : คาํนาํหนา้ เช่น นาย นาง นางสาว ฯลฯ 

D1 : ชื�อ 

E1 : นามสกุล 

F1 : เพศ ใหใ้ส่ ชาย หรือ หญิง (หรือใส่ตวัยอ่วา่ ช หรือ ญ ก็ได)้ 

G1 : วนัเกิด ใหใ้ส่ในรูป วนัที�/เดือน/พศ. (4หลกั) เช่น 12/5/2525 

ในกรณีตอ้งการนาํเขา้ผลทดสอบดว้ย เพื�อประหยดัเวลาการบนัทึกขอ้มูลเป็นรายบุคคลใหใ้ส่ขอ้มูลการทดสอบ

ต่อเนื�องไปดงันี�   (ค่าใดไม่ได้ทดสอบ ให้เว้นว่างไว้) 

H1 : สามารถกาํหนดวนัที�ทดสอบในช่องนี�ได ้โดยใส่ในรูปแบบเช่นเดียวกบัวนัเกิด หรือเวน้วา่งไว ้โปรแกรมจะ

บนัทึกเป็นวนัที�เดียวกบัวนัที�นาํเขา้ขอ้มูล 



I1 : ส่วนสูง  

J1 : นํ�าหนกั  

K1 : รอบเอว  

L1 : รอบสะโพก  

M1 : นั�งงอตวั  

N1 : แตะมือ ซา้ยอยูบ่น  

O1 : แตะมือ ขวาอยูบ่น  

P1 : นอนยกตวั  

Q1 : ดนัพื�น  

R1 : กา้วขึ�น-ลง 

หมายเหตุ : โปรแกรมจะเริ�มขอ้มูลตั�งแต่แถวที� 2 ใน Excel เป็นตน้ไป โดยยดึคอลมัน์ตามที�กาํหนดเสมอ หา้มสลบั

คอลมัน์ โดยจะอ่านไปจนกวา่จะพบบรรทดัวา่งถือเป็นบรรทดัสุดทา้ย ดงันั�นหา้มเวน้บรรทดัวา่งในแถวขอ้มูลที�

ตอ้งการให้นาํเขา้ 

 

5.2 การนาํเขา้ใหค้ลิกที�ปุ่ม  

  

เพื�อเลือกไฟล ์Excel ที�ไดเ้ตรียมไว ้แลว้คลิกปุ่ม Open เพื�อดาํเนินการต่อไป 

5.3 สาํหรับการส่งออกขอ้มูลไปยงัไฟล ์Excel จากหนา้จอใหเ้ลือกกลุ่มทดสอบที�ตอ้งการ แลว้คลิกที�ปุ่ม 

  

แลว้เลือกตาํแหน่งที�จะบนัทึกไฟล ์ใส่ชื�อที�ตอ้งการบนัทึกในช่อง File Name แลว้คลิกปุ่ม Save เพื�อดาํเนินการต่อไป 

 


