
บทที่ 3 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 
กลุมตัวอยาง 

- ในกลุมเด็กวยัรุนชายและหญิง อายุ 13-18  ป  ที่มีภาวะโภชนาการเกิน   จํานวน  40  คน  
 
เกณฑการคัดเขา 

1. อาสาสมัครที่มีภาวะโภชนาการเกิน( ทวม  เร่ิมอวน และอวน)   โดยใชดัชนีน้ําหนัก
ตามเกณฑสูง (Weight for Height ,Wt./Ht.) ช้ีภาวะโภชนาการของเด็กอายุ 5-18 ป จาก
เกณฑอางอิง น้ําหนกั สวนสูง เพื่อประเมนิภาวการณเจริญเติบโตของเด็กไทย ( กอง
โภชนาการ  กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข,2543 )  เปนเกณฑในการคัดเขา 

2. สามารถเขารวมทดลองไดทกุขั้นตอน เปนระยะเวลา 8 สัปดาห 
3. ไมมีการออกกาํลังกายมา กอนการทดสอบ  
4. ในรายของผูทีม่ีโรคประจําตัวใดๆ เชน โรคหัวใจ, โรคเบาหวาน, โรคความดันโลหติ

สูง อาการของโรคนั้นตองคงที่ ไดรับการรักษาอยางสม่ําเสมอ และไดรับความ
เห็นชอบจากแพทย 

 
เกณฑการคัดออก 

1. ผูที่มีอาการปวดราว หรือชา ที่บริเวณดานหลังของขาจนถึงปลายเทา 
2. ผูที่มีการกระดกูหักบริเวณกระดูกสันหลัง กระดกูเชิงกราน หรือขา 
3. ผูที่มีอาการติดของขอสะโพก หรือ ขอเขา และขอเทา 
4. ผูที่มีอาการพิการทางรางกาย และ ระบบประสาทใดๆ เชน ตาบอด หหูนวก 
 ปญญาออน เปนตน 
5. ผูที่มีขอหามในการลงสระน้าํ เชน มแีผลตดิเชื้อ, ควบคุมระบบขับถายไมได  
 และมีไข เปนตน 
6. ผูที่มีเวลาเขารวมการทดสอบนอยกวา 80% ของเวลาทั้งโปรแกรม คือ  
 ขาดการเขารวมโปรแกรมมากกวา 4 คร้ัง ขึ้นไป 
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  เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาวิจัย 
1.  เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค และ ลําโพง 
2.  เครื่องชั่งน้ําหนักแบบมาตรฐาน ความละเอียด 0.1 กโิลกรัม 
3.  เครื่องวัดสวนสูง ความละเอียด 0.1 เซนติเมตร    
4.   วัสดุอุปกรณสําหรับการวัดปริมาณไขมันในรางกาย 

- เครื่องวัดปรมิาณไขมันในรางกาย Bioelectrical Impedance Analysis (BIA) ของ
บริษัท BIODYNAMIC รุน Model 310e  
5. สายวัดรอบวง ความละเอียด 0.1 เซนติเมตร 
6. กลองวัดความออนตวั (Sit and Reach box)  
7. แบบสอบถามพฤติกรรมและภาวะสุขภาพ  จํานวน  40 ชุด   
8. สมุดบันทึกพฤติกรรมสุขภาพ (Log book)จํานวน  40 ชุด   
9. แบบฟอรมบันทึกขอมูล  จํานวน 40 ชุด   
10. ใบยินยอมเขารวมการศึกษา (ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรม บัณฑิต

วิทยาลัย) 
 
 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ติดตอผานทางโรงเรียนและสถานศึกษา และสถานที่ราชการ ในเขตอําเภอเมือง  และ
อําเภอใกลเคียง  จังหวดัเชยีงใหม ประกาศรับสมัครนักเรียนดวยความสมัครใจ  ที่มี
ความสนใจในการเขารวมโปรแกรมการออกกําลังกายในน้ําแบบ Aquatic Body 
Workout  เปนระยะเวลา 8 สัปดาห   

2. หาความนาเชือ่ถือของผูถูกทดสอบโดยทาํการวัด 3 คร้ังในอาสาสมัคร 40 คน จากนัน้
นําผลที่ไดมาวเิคราะหขอมูล โดยใชสถิติ Reliability Analysis จากโปรแกรม SPSS 
version 13.0 โดยคา r ที่ไดควรมีคามากกวาหรือเทากับ 0.9 

3. รวบรวมขอมลูน้ําหนักตวัของอาสาสมัคร ที่อยูในเกณฑของภาวะโภชนาการเกนิ  (อยู
ในเกณฑ ทวม เร่ิมอวน และอวน) 

4. ผูศึกษาวจิัย ทาํการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกบัวิธีการและขัน้ตอนของการทดสอบ พรอม
ทั้งใหคําแนะนํากอนการเขารวมโปรแกรมการออกกําลังกายในน้ําแบบ Aquatic Body 
Workout  ในกลุมเด็กวัยรุน อายุ 13-18  ป  ที่มีภาวะโภชนาการเกนิ     ขอหามขอควร
ระวัง    ขอพึงปฏิบัติ      และอันตรายที่อาจเกิดขึน้   รวมทั้งใหสมุดบันทึกการ
รับประทานอาหารในระหวางที่อยูในชวงตลอดระยะเวลา 8  สัปดาห   



 38

5. ใหผูเขารวมการทดลอง ในกรณีที่เปนเด็กอายุต่ํากวา 18 ป  ใหผูปกครองทําการกรอก
แบบสอบถาม โดยผูศึกษาวิจยัจะเปนผูอานและอธิบายเกีย่วกับแบบสอบถาม  เพื่อ
ความเขาใจทีต่รงกันระหวางผูเขารวมการทดลอง  , ผูปกครอง และ ผูศึกษาวิจยั ใน
หัวขอพฤติกรรมสุขภาพของผูถูกทดสอบ  ผูปกครองของผูเขารวมการทดลองเซ็นใบ
ยินยอมเขารวมโปรแกรมการออกกําลังกายในน้ํา Aquatic Body Workout 

6. ผูเขารวมการทดลองเขารับการทดสอบกอนและหลังเขารวมการออกกาํลังกายในน้ํา 
แบบ Aquatic Body Workout ในกลุมเด็กวยัรุน อายุ 13-18  ป  ที่มีภาวะโภชนาการเกนิ 
เปนเวลา 8  สัปดาห ดังนี ้
1) การวดัสัดสวนรางกาย (Anthropometry) 

1.1 น้ําหนกัตัว (Body   weight) 
1.2  สวนสูง (Body  height)     
1.3 เสนรอบวงเอว (Waist circumference) 
1.4 เสนรอบวงสะโพก (Hip  circumference)  
1.5 อัตราสวนของเสนรอบวงเอวตอเสนรอบวงสะโพก (Waist to Hip ratio)   

2) การวดัสวนประกอบของรางกาย (Body composition) 
  2.1 คาเปอรเซ็นตไขมันในรางกาย (Percent body fat, % BF) 
  2.2 น้ําหนกัของไขมันในรางกาย (Fat  weight, FW) 
  2.3 น้ําหนกัของรางกายที่ไมรวมไขมัน (Lean weight, LW) 

3) การวดัปจจยัที่มีผลตอสมรรถภาพทางดานสุขภาพ (Health related physical  
fitness  factor) 

  3.1 ความออนตัวของรางกาย (Flexibility)   
3.2 อัตราการเตนของหัวใจขณะพกั (Resting heart rate, RHR) 
3.3 ระดับความพยายามในการออกกําลังกาย (Rate of  perceived  exertion)     

7. ทําการนัดหมายใหผูเขารวมการทดลองเขารวมโปรแกรมการออกกําลังกายในน้ําแบบ 
Aquatic Body Workout ในกลุมเด็กวัยรุน อายุ 13-18  ป  ที่มีภาวะโภชนาการเกนิ   ใน
น้ําที่มีอุณหภมูิปกติ ดวยความหนัก 50 – 80% MHR   ในชวงเวลา  16.00-18.00 น. 
นานครั้งละ 30-45 นาที ความถี่  3  คร้ังตอสัปดาห   ระยะเวลา 8 สัปดาหติดตอกนั     
ในวนั จันทร- พุธ – ศุกร ของทุกๆ สัปดาห  เร่ิมเดือน  มกราคม 2551 ถึง เดือน มีนาคม 
2551 
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การวิเคราะหขอมูล 
 ทําการวิเคราะห โดยการนําขอมูลที่ไดมาคํานวณโดยใชโปรแกรมประมวลผลสําเร็จรูป SPSS 
for window version 13.0   ชวยในการวิเคราะหของขอมูลที่ไดจากการวดัคาตางๆ ทุกรายการตามวิธี
ทางสถิติ ดังนี้ 

1. นําขอมูลที่ได มาหาคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของทุกๆ การทดสอบ 
2. นําขอมูลที่ไดทั้งกอนและหลังการฝกดวยโปรแกรมการออกกําลังกายในน้ําแบบ 

Aquatic Body Workout ในกลุมเด็กวัยรุน อายุ 13-18  ป  ที่มีภาวะโภชนาการเกนิ   ระยะเวลา 8 
สัปดาห มาทําการเปรียบเทยีบขอมูลวิเคราะหหาคาความแตกตางของการฝกโดยการวิเคราะหแบบ 
Non- parametric test ( Wilcoxon Signed Ranks Test )  (P < 0.05) 
 
สถานที่ทําการศึกษาวิจัย 

 สระวายน้ําโรงเรียนกาวิละวทิยาลัย  อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม 

 


