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สรุปผล  อภปิรายผล และขอเสนอแนะ 
 

ในการศึกษาครั้งนี้เปนการศกึษาวจิัยเชิงกึ่งการทดลอง เร่ือง ผลของการออกกําลังกายในน้ํา
แบบ  Aquatic Body Workout ในกลุมเด็กวัยรุน  อายุ 13-18  ป ที่มีภาวะโภชนาการเกิน  ระยะเวลา
การศึกษาทดลอง  8 สัปดาห ความถี่สัปดาหๆ ละ 3 วัน  ระยะเวลาการออกกําลังกายนานวนัละ 45 
นาที ดวยความหนัก 50 – 80%MHR ในน้าํที่มีอุณหภูมิปกติ โดยกําหนดใหระดับน้ําอยูที่ระดับอก  
ตอการเปลี่ยนแปลงของการวัดสัดสวนรางกาย ประกอบดวย น้ําหนักตวั, สวนสูง  , เสนรอบวงเอว, 
เสนรอบวงสะโพก  , อัตราสวนของเสนรอบวงเอวตอเสนรอบวงสะโพก ,การวดัสวนประกอบของ
รางกายประกอบดวย คาเปอรเซ็นตไขมันในรางกาย, น้ําหนักของไขมนัในรางกาย, น้ําหนกัของ
รางกายที่ไมรวมไขมัน ,การวัดปจจัยที่มีผลตอสมรรถภาพทางดานสุขภาพ ประกอบดวยความออน
ตัวของรางกาย, ระดับความพยายามในการออกกําลังกาย ,   อัตราการเตนของหัวใจขณะพกั  
เปรียบเทียบผลการทดลองกอนและหลังการเขารวมโปรแกรม Aquatic Body Workout  ซ่ึงใชกลุม
ตัวอยางเปน นกัเรียนโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อ.เมือง จ.เชียงใหม จํานวน 11 คน เปนชาย  3  คน  
เปนหญิง  8  คน  อายุโดยเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง เทากับ 17.18 ± 0.98  ป  ใชเกณฑอางอิง น้ําหนกั  
สวนสูง เพื่อประเมินภาวการณเจริญเติบโตของเด็กไทย  เปนเกณฑในการคัดแยกเด็กที่มีภาวะ
โภชนาการเกนิ (ทวม เร่ิมอวน และอวน) เพื่อเขารวมการศึกษาในครั้งนี้  (กองโภชนาการ  กรม
อนามยั กระทรวงสาธารณสุข,2543 )  

วิเคราะหขอมูลโดยคอมพิวเตอรใชโปรแกรม  SPSS for window version  13  สถิติที่ใชคือ 
คาเฉลี่ย(Mean) และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน(S.D.)   และนํามาทดสอบดวยสถิติ Wilcoxon Signed 
Ranks Test ที่ระดับนยัสําคัญ 0.05 (P < 0.05) 
 
สรุปผลการศึกษา พบวา   

1. เมื่อทําการเปรียบเทียบผลของการวัดสัดสวนรางกาย (Anthropometry) ของผูเขารวมการ
ทดลองกอนและหลัง เขารวมโปรแกรมการออกกําลังกายในน้ําแบบ Aquatic Body  Workout นาน  
8 สัปดาห พบวา น้ําหนักตวั (Body  weight)  ,   เสนรอบวงเอว (Waist  circumference)  , เสนรอบ
วงสะโพก (Hip  circumference)   และอัตราสวนของเสนรอบวงเอวตอเสนรอบวงสะโพก (Waist to 
Hip ratio)  มีคาลดลงเล็กนอย  แตไมมีความแตกตางกันทางสถิติ  และสวนสูง  (Body  height) มีคา
เพิ่มขึ้นเล็กนอย  แตไมมีความแตกตางกันทางสถิติ 
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2. เมื่อทําการเปรียบเทียบผลของการวัดสวนประกอบของรางกาย(Body composition)ของ
ผูเขารวมการทดลองกอนและหลัง เขารวมโปรแกรมการออกกําลังกายในน้ําแบบ Aquatic Body  
Workout นาน  8 สัปดาห พบวา คาเปอรเซ็นตไขมันในรางกาย (Percent body fat, % BF) มีคาลดลง
เล็กนอย แตไมมีความแตกตางกันทางสถิติ , คาน้ําหนกัของรางกายทีไ่มรวมไขมัน (Lean weight, 
LW ) มีคาเพิ่มขึ้นเล็กนอย  แตไมมีความแตกตางกันทางสถิติ     และคาน้ําหนกัของไขมันใน
รางกาย (Fat weight,  FW)  มีความแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติ(P < 0.05) 

3. เมื่อทําการเปรียบเทียบผลของการวัดปจจัยที่มีผลตอสมรรถภาพทางดานสุขภาพ (Health 
related physical fitness factor) ของผูเขารวมการทดลองกอนและหลัง เขารวมโปรแกรมการ
ออกกําลังกายในน้ําแบบ Aquatic Body  Workout นาน  8 สัปดาห พบวา  ความออนตวัของรางกาย 
(Flexibility) มีคาลดลงเล็กนอย  แตไมมีความแตกตางกันทางสถิติ , อัตราการเตนของหัวใจขณะพกั 
(Resting  Heart  Rate ,RHR)  มีความแตกตางกัน อยางมนีัยสําคัญทางสถิติ (P < 0.01)   และเกณฑ
วัดระดับความพยายามขณะออกกําลังกาย หรือระดับความเหนื่อย  (Rates of  Perceived  Exertion , 
RPE) มคีวามแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P < 0.005) 

ใชเกณฑอางองิ น้ําหนกั  สวนสูง เพื่อประเมินภาวการณเจริญเติบโตของเด็กไทย  ในการ
คัดแยกเดก็ที่อยูภาวะน้ําหนกัเกิน และภาวะโรคอวน เพื่อเขารวมการศึกษาในครั้งนี้  เมื่อ
เปรียบเทียบผลการทดลองกอนและหลังของกลุมตัวอยางที่เขารวมโปรแกรมการออกกําลังกายใน
น้ําแบบ Aquatic Body  Workout นาน 8 สัปดาห (กองโภชนาการ  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณ 
สุข, 2543)  พบวา 

1. ดัชนีน้ําหนักตามเกณฑสูง (Weight  for  Height) ของกลุมตัวอยางที่อยูในภาวะอวน
กอนการทดลองมี เทากับ 6  คน หลังการทดลองที่อยูในภาวะอวน เทากับ 6 คน  ไมแตกตางกัน , 
Weight for Height ของกลุมตัวอยางที่อยูในภาวะทวมกอนการทดลองมี เทากับ5  คน หลังการ
ทดลองที่อยูในภาวะทวม เทากับ3 คน และอยูในภาวะปกต ิเทากับ  2  คน มีความแตกตางกัน   

2. ดัชนีน้ําหนักตามเกณฑอายุ (Weight  for Age) ของกลุมตัวอยางกอนการทดลองอยูใน
ภาวะน้ําหนักเกิน เทากับ  8  คน Weight  for Age หลังการทดลองอยูในภาวะน้ําหนักเกิน  เทากับ  8  
คน ไมแตกตางกัน ,  Weight  for Age กลุมตัวอยางกอนการทดลองอยูในภาวะน้าํหนกัปกติ  เทากับ  
3  คน , Weight  for Age หลังการทดลองอยูในภาวะน้ําหนักปกติ เทากบั 3 คน ไมแตกตางกัน  

3. ดัชนีสวนสูงตามเกณฑอายุ (Height  for Age) ของกลุมตัวอยางกอนการทดลองอยูใน
ภาวะปกติ  เทากับ 10  คน หลังการทดลองอยูในภาวะปกติ  เทากับ  10  คนไมแตกตางกัน ,  กลุม
ตัวอยาง  กอนการทดลองอยูในภาวะเตี้ย เทากับ 1  คน      หลังการทดลองที่อยูในภาวะเตีย้ เทากับ 1  
คน ไมแตกตางกัน 
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อภิปรายผล 
  จากการศึกษาในครั้งนี้ ทําใหทราบวา การออกกําลังกายในน้ําแบบ  Aquatic Body 
Workout ในกลุมเด็กวยัรุน  อายุ 13-18  ป ที่มีภาวะโภชนาการเกนิ  ระยะเวลาการศึกษาทดลอง  8 
สัปดาห ความถี่สัปดาหๆ ละ 3 วัน  ระยะเวลาการออกกําลังกายนานวันละ 45 นาที ดวยความหนกั 
50 – 80% MHR  ในน้ําที่มีอุณหภูมิปกติ โดยกําหนดใหระดับน้ําอยูที่ระดับอก  มีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงของการวัดสัดสวนรางกาย (Anthropometry) ประกอบดวย น้ําหนกัตัว, สวนสูง  , 
เสนรอบวงเอว , เสนรอบวงสะโพก   , อัตราสวนของเสนรอบวงเอวตอเสนรอบวงสะโพก , การวัด
สวนประกอบของรางกาย (Body composition)  ประกอบดวย คาเปอรเซ็นตไขมันในรางกาย, 
น้ําหนกัของไขมันในรางกาย, คาน้ําหนักของรางกายที่ไมรวมไขมัน และการวัดปจจยัที่มีผลตอ
สมรรถภาพทางดานสุขภาพ (Health related physical fitness factor) ประกอบดวย ความออนตัว
ของรางกาย, ระดับความพยายามในการออกกําลังกาย, อัตราการเตนของหัวใจขณะพัก   ซ่ึงเปนไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว และตามผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบผลของคาความแตกตางเฉลี่ย       
(Mean Difference)  สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.)  ในกลุมผูเขารวมการทดลองกอนและหลังการ
ออกกําลังกายในน้ําแบบ  Aquatic Body Workout  ระยะเวลา 8 สัปดาห ดังนี้     คือ 

1. เมื่อทําการเปรียบเทียบผลของการวัดสัดสวนรางกาย (Anthropometry ) ของผูเขารวม
การทดลองกอนและหลัง เขารวมโปรแกรมการออกกําลังกายในน้ําแบบ Aquatic Body  Workout 
นาน  8 สัปดาห พบวา น้ําหนักตัว (Body  weight )  ,    เสนรอบวงเอว (Waist  circumference)  , 
เสนรอบวงสะโพก  (Hip  circumference)   และ อัตราสวนของเสนรอบวงเอวตอเสนรอบวงสะโพก 
(Waist to Hip ratio)  มีคาลดลงเล็กนอย  แตไมมีความแตกตางกันทางสถิติ และสวนสงู  (Body  
height) มีคาเพิม่ขึ้นเล็กนอย  แตไมมีความแตกตางกันทางสถิติ 

การลดน้ําหนกัโดยการออกกําลังกายเพียงอยางเดยีว น้ําหนักจะลดลงเห็นผลไดคอนขางชา  
แตถามีการออกกําลังกายและควบคุมอาหารรวมดวยกัน จะทําใหการลดน้ําหนักเห็นผลไดเร็วข้ึน  
รางกายคนเราตองทานอาหารในแตละวัน และนํามาเผาผลาญเปนพลังงานเพื่อใชในการทํากิจกรรม
ตางๆ  แตถานําไปใชไดไมหมด พลังงานที่เหลือก็จะถูกนาํไปเก็บสะสมในรูปของไขมนัในสวน
ตางๆของรางกาย  ถาลดการทานอาหารลง พลังงานที่มีเหลือเก็บก็จะลดลงดวย  การออกกําลังกาย
จะชวยเผาผลาญพลังงานไดมากขึ้น และไปกระตุนใหอัตราการเผาผลาญพลังงาน (Metabolic rate) 
ทํางานไดดีขึน้  ถาควบคุมอาหารและออกกาํลังกายดวยกนั จึงสามารถลดน้ําหนกัลงได  (ไกรทอง   
ชมพูพื้น,2550 และ บงกช  ศลิปานนท,2550)     

ในการวิจัยนี้ผูเขารวมการทดลองสวนใหญเปนเด็กอวนมากอนและไมคอยไดออกกําลัง
กาย   จากรายงานบันทึกการทานอาหารใน Log book ทราบวา หลังออกกําลังกาย ทาํใหมีการทาน
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อาหารเพิ่มมากขึ้น  การออกกําลังกายเปนประจําเกีย่วของกับการทําหนาที่ของสมอง   เพื่อควบคมุ
การไดรับอาหารใหเปนไปตามปกติ  สวนในคนที่ไมคอยไดออกกําลังกายนัน้ พบวา สมดุลของการ
ควบคุมเปลี่ยนแปลงไป ชนิดและระยะเวลาของการออกกาํลังกายก็มีสวนสําคัญตอความรูสึกอยาก
อาหาร  พบวา ผลการกระตุนความอยากอาหารมักเกดิในระยะสั้นทันที ภายหลังการออกกําลังกาย
เทานั้น   และในเด็กอวนจะมเีซลลไขมันเปนจํานวนมาก เมื่อลดน้ําหนกัลง พบวา ขนาดของเซลล
ไขมันลดลง  แตจํานวนเซลลไขมันยังไมเปลี่ยนแปลง   ดงันั้นจึงมีความยากในการควบคุมน้ําหนกั
ตัวใหลดลงเปนปกติสําหรับคนที่เคยอวนมากอน (ชูศกัดิ์ เวชแพทย และกันยา ปาละววิัธน,2536) 
และในการออกกําลังกายในน้ําจําเปนทีจ่ะตองใหกลามเนื้อไดออกแรงเองอยางนอย 20 %                
(Lippincott W, Wilkins s.,2006 )ซ่ึงในผูเขารวมการทดลองบางคนขาดความตั้งใจในการออกกําลัง
กาย   กลามเนีอ้ออกแรงเองไดนอย ทําใหการเผาผลาญพลังของรางกาย   ไมสามารถทํางานอยาง
ตอเนื่องและเตม็ที่ได  น้ําหนกัตัวจึงไมเปลีย่นแปลง   ในเด็กวยัรุน อายุ 13-18 ป  อยูในชวงที่รางกาย
มีการเจริญเตบิโต  ความสูงก็จะเพิ่มขึ้นตามปกติของรางกาย  เพราะ ตามกลไกทางสรีระวิทยาการ
ออกกําลังกาย พบวา การออกกําลังกายจะไปกระตุน Growth Hormone (GH)  เมื่อออกกําลังกาย
หนักเพิ่มขึ้น จะทําให GH ในเลือดเพิ่มขึ้นมากกวาขณะพักถึง 35 เทา ระดับของ GH  เพิ่มขึ้นหลัง
ออกกําลังกาย 2-3 นาทีแรก  แลวจึงคอยๆ เพิ่มมากขึ้น เมือ่ออกกําลังกายหนกัขึ้น กลไกเกีย่วกับ GH  
ที่หล่ังมากขึ้น  จะทําใหมีการสังเคราะหโปรตีนเพิ่มขึ้น  การสรางกระดูกออนเพิ่มขึน้   ในเพศชาย
ฮอรโมนเทสโทสเตอโรน (testosterone ) จะทําใหขนาดของกลามเนื้อและกระดูกโตขึ้นมากกวา
เพศหญิง     (ชูศักดิ์ เวชแพทย และกันยา ปาละวิวัธน,2536) 

เกณฑอางอิงดชันี้วัดสัดสวนรางกายของเดก็อายุ 15 ป ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ที่มี
ภาวะโภชนาการปกติ ( สมสวน)  พบว า WC_male เทากับ 64.45± 4.37 cm. , WC_female เทากับ 
61.98±5.09 cm. ,WHR_male เทากับ 0.78±0.04   , WHR_female เทากับ 0.73±0.04    ในกรณีที่มทีํา
การวัดไดคาเกนิเกณฑมาตรฐานโภชนาการปกติ(สมสวน)นี้ ถือวาเปนภาวะโภชนาการเกินได 
(ศักดา พรึงลําภู และคณะ,2545) ในการวิจยันี้ คา WC, HC และ WHR ลดลงเล็กนอย เพราะ การ
ออกกําลังกายทําใหรางกายแข็งแรง ชวยเผาผลาญพลังงานพลังงานที่เหลือจากการใชในชีวิตประจาํ 
วัน  และชวยดงึเอาไขมันสวนเกินของรางกายในสวนตางๆ เชน เอว สะโพกและตนขา เปนตน มา
เผาผลาญ  ทําใหบริเวณที่มีไขมันสวนเกิน เล็กลง มีรูปรางดีขึ้น   การลด Waist circumference อยาง
นอย 3 cm.  สงผลดีตอการเพิ่ม Metabolic syndrome (Miyatake  et  al.,2007 ) ในคนที่มีภาวะ
โภชนาการเกนิ (ทวม เร่ิมอวน และอวน)  มักมีปญหาในเรื่องไขมันสะสมในรางกายที่มากเกินไป 
และเปนอนัตราย รวมทั้ง มปีญหาความวติกกังวลในเรื่องของรูปรางตัวเองอีกดวย   
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2. เมื่อทําการเปรียบเทียบผลของการวัดสวนประกอบของรางกาย(Body composition) ของ
ผูเขารวมการทดลองกอนและหลัง เขารวมโปรแกรมการออกกําลังกายในน้ําแบบ Aquatic Body  
Workout นาน  8 สัปดาห พบวา คาเปอรเซ็นตไขมันในรางกาย (Percent body fat, % BF)   มีคา
ลดลงเล็กนอย  แตไมมีความแตกตางกันทางสถิติ , คาน้ําหนักของรางกายที่ไมรวมไขมัน (Lean 
weight, LW) มีคาเพิ่มขึ้นเลก็นอย  แตไมมีความแตกตางกันทางสถิติ     และคาน้ําหนักของไขมัน
ในรางกาย (Fat weight , FW)  มีความแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติ(P < 0.05)  
   จากการวิจัยนี้  น้ําหนกัของไขมันในรางกาย(Fat  weight, FW) ลดลงอยางมีนัยสําคัญ 
และคาเปอรเซ็นตไขมันในรางกาย (Percent body fat,% BF) มีคาลดลงเล็กนอย  เพราะการออก
กําลังกาย  จะชวยเผาผลาญไขมันที่เก็บสวนเกิน ทําใหปริมาณของไขมันในรางกายลดลง (ไกรทอง   
ชมพูพื้น,2550 และพันธวิา  ปญญามณี,2546)   แตคาน้ําหนักของรางกายที่ไมรวมไขมัน (Lean  
weight, LW) มีคาเพิ่มขึ้นเลก็นอย เนื่องจากการออกกําลังที่มีแรงตานซ้าํๆ หลายสัปดาห จะทําให 
กลามเนื้อมีขนาดเพิ่มมากขึน้ (ชูศักดิ์ เวชแพทย และกันยา ปาละวิวัธน,2536)  แตเนื่องจากเปนการ
เพิ่มขึ้นเพยีงเลก็นอย จึงแทบสังเกตดวยตาเปลาไมเห็นการเปลี่ยนแปลง    และจากการวัด(Percent 
body fat, % BF) ดวยเครื่องมือ BIA ในชวงที่ทําการตรวจวัดมกีาร Error ของเครื่องมือ BIA อยู
หลายครั้ง   ทําใหคาที่วดัไดบางคาไมมีความเที่ยงตรง   เนื่องจากเวลาที่ทําการวัด BIA  มีจาํกัด  
ผูเขารวมการทดลองบางคนไมไดปสสาวะกอนที่จะทําการวัด  หรือบางทีพึ่งดื่มน้ําเสรจ็  ทําให
ปริมาณ Total body water มาก  ความสามารถของการเหนี่ยวนํากระแสไฟฟาในรางกายดีกวาปกต ิ 
คาความตานทานนอยลง ทําใหการแปลผลคาเปอรเซ็นตไขมันในรางกาย (Percent body fat ,% BF) 
ผิดพลาดได (Ursula et al.,2004) 
 

3. เมื่อทําการเปรียบเทียบผลของการวัดปจจัยที่มีผลตอสมรรถภาพทางดานสุขภาพ (Health 
related physical fitness factor) ของผูเขารวมการทดลองกอนและหลัง เขารวมโปรแกรมการ
ออกกําลังกายในน้ําแบบ Aquatic Body  Workout นาน  8 สัปดาห พบวา  ความออนตวัของรางกาย 
(Flexibility ) มีคาลดลงเล็กนอย  แตไมมคีวามแตกตางกันทางสถิติ , อัตราการเตนของหัวใจขณะ
พัก (Resting  Heart  Rate ,RHR)  มีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P < 0.01)   และ
เกณฑวัดระดบัความพยายามขณะออกกําลังกาย หรือระดับความเหนื่อย  (Rates of  perceived  
exertion, RPE) มีความแตกตางกันอยางมนียัสําคัญทางสถิติ (P < 0.005) 

ความออนตัว (Flexibility) เปนหนึ่งในองคประกอบของสมรรถภาพ คือ ความสามารถของ
การเคลื่อนไหวของขอตอ (Range of Motion)และความสามารถในการเหยยีดยดื(Stretching)ของ
กลามเนื้อ Neck musle, Upper and Lower Back muscle,  Hamstrings muscle , Gastrosoleus muscle 
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ที่ทําใหขอสะโพกสามารถพับงอไดมากขึน้   การออกกาํลังกายทําใหรางกายแข็งแรง สมรรถภาพ
ทางกายดีขึน้ ดังนั้น ความออนตัวของรางกายจึงดีขึ้นดวย เพราะการออกกําลังกายในน้ํา มีแรง
ลอยตัวและแรงดันของน้ําเปนตัวชวยพยุงขอตอ การออกกําลังกายในน้าํ ทําใหขอตอเคล่ือน ไหวได
ดีกวาบนบก  (ประภาส   โพธ์ิทองสุนันท,2533)  กลุมเดก็ทวม หรืออวนกลุมนี้ แตเดมิไมคอยได
ออกกําลังกาย เมื่อไดออกกําลังกาย ผลของความออนตัวที่เพิ่มขึ้นเกดิจากระดับการออกกําลังกายที่
เพิ่มขึ้น รางกายจึงปรับตัวยืดหยุนไดมากขึน้   (ชูศักดิ์ เวชแพทย และกนัยา ปาละวิวัธน,2536 )  จาก
วิจัยนี้ หลังการทดลองคาความออนตัวในบางคนลดลง เพราะเปนการทดลองในสระน้ําปกติ ซ่ึงมี
อุณหภูมิคอนขางเย็น ระหวางที่ทําการทดลองมีฝนตกลงมาหลายครั้ง ทําใหอุณหภูมขิองน้ํายิ่งเยน็
ลงไปอีก ความหนืดของน้ําจึงเพิ่มขึ้น ทําใหเกิดแรงตานขณะเคลื่อนไหว อุณหภูมิเปนปจจยัที่มีผล
ตอความออนตัว (ประภาส  โพธ์ิทองสุนันท, 2533  และชูศักดิ์  เวชแพทย และกันยา ปาละวิวัธน
,2536)   
  จากหลักการทางสรีรวิทยาการออกกําลังกาย  เมื่อมีการออกกําลังกาย  อัตราการเตนของ
หัวใจจะเพิ่มขึน้เกือบทันที  และจะยังเพิ่มอยูเชนนี้ตลอดระยะการออกกําลังกาย  การเพิ่มอัตราการ
เตนของหวัใจในระยะตนเกดิจากกลไกทางระบบประสาทที่สงมาควบคุมโดยตรง  แบงออกเปน 3 
ระยะคือ 

1.) ระยะแรก  อัตราการเตนของหัวใจจะเพิ่มขึ้นทันที ภายในชวงแรกของการออกกาํลังกาย 
2.)  ระยะออกกําลังกาย อัตราการเตนของหัวใจจะคงที่  เมื่อความหนักคงที่  ขึ้นอยูกบัการ
เปลี่ยนความหนักเบาของการออกกําลังกาย   ออกกําลังกายหนกัปานกลาง มีอัตราประมาณ 
120-140  คร้ัง/นาที แลวคงเพิม่ขึ้นอยูดวยอัตรานี้ตลอดระยะของการออกกําลัง    ในขณะออก
กําลังกายอยางหนัก การเตนของหัวใจจะเพิ่มขึ้นอยางมาก ที่เรียกวา อัตราการเตนของหัวใจ
สูงสุด (Maximum heart rate)   
3.)  ระยะฟนตวั อัตราการเตนของหัวใจจะคอยๆ ลดลง เขาสูระดับปกติ  เมื่อหยดุออกกําลังกาย
ขึ้นอยูกับความหนักที่ออกกาํลังกาย ถาออกกําลังกายเบาใชเวลาเพยีง 1-2  นาทีเทานัน้ ,ออก
กําลังกายปานกลาง นานเปนสิบกวานาที , ออกกําลังกายหนกั ใชเวลาพักฟนยาวนานกวาการ
ออกกําลังกายอยางเบาและปานกลางมาก 

อัตราการเตนของหัวใจในขณะพกั  (Resting heart rate) ในเพศชายจะอยูในชวง 72-80 คร้ัง
ตอนาที   เพศหญิงจะมีอัตราการเตนของหัวใจเร็วกวาเพศชาย ประมาณ 10%    

ในการศึกษาครั้งนี้ผลของการออกกําลังกาย  ทําใหคาอัตราการเตนของหัวใจในขณะพัก  
(Resting heart rate)  ลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เพราะ จากการออกกําลังกายดวยความหนกัเทา
เดิม เปนระยะเวลา 8 สัปดาห  
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ทําใหอัตราการเตนของหัวใจจากที่เคยเร็ว   ก็เตนชาลงกวาเดิม      เนื่องมาจากหวัใจมีการปรับตัว 
 (Cardiovascular Adaptation) ทํางานไดดีขึน้เชน ผนังหนาขึ้น บีบตัวไดแรงขึ้น เปนตน (ชูศักดิ์ เวช
แพทย และกนัยา ปาละววิัธน,2536)     
           Borge Scale For Rating Perceive Exertion (RPE)  เปนการใชความรูสึกบอกถึงระดับความ
พยายามในการออกกําลังกาย  RPE สเกลนี้ประกอบไปดวย 15 ตัวเลข แบงระดับตั้งแต 6-20 ซ่ึงได
แสดงความหมายของตัวเลขแตละตัวเปนระดบัความรูสึก จากความพยายามนอยที่สุดไปสูความ
พยายามสูงสุด   ในการวิจัยนี้ การออกกําลังกายทําใหความพยายามนอยลง หมายความวา รางกาย
ของผูเขารวมการทดลองเหนื่อยนอยลงในขณะออกกําลังกายที่ความหนักเทาเดิม  โดยอัตราการเตน
ของหัวใจ(HR) มีความสัมพนัธกับ RPE  คือ ถาออกกําลังกายที่ความหนักเพิ่มขึ้น จะทําใหอัตราการ
เตนของหวัใจสูงขึ้น ซ่ึงมีผลทําใหคา RPE สูงขึ้นตาม (Barker et al., 2003 , Coutt  et  al., 2006  , 
Grant et al., 2004 , Disuke S. et al., 2007) 
 
สรุป    
            จากขอมลูทั้งหมดที่กลาวมาทั้งหมดสามารถอธิบายไดวาการออกกําลังกายในน้ํา แบบ 
Aquatic Body Workout ในกลุมเด็กวัยรุน  อายุ 13-18  ป ที่มีภาวะโภชนาการเกนิ  ระยะเวลา  8 
สัปดาห  1)การวัดสัดสวนรางกาย (Anthropometry) ประกอบดวย น้ําหนักตัว ,สวนสงู  , เสนรอบ
วงเอว , เสนรอบวงสะโพก , อัตราสวนของเสนรอบวงเอวตอเสนรอบวงสะโพก  2)การวัด
สวนประกอบของรางกาย (Body composition) ประกอบดวย คาเปอรเซ็นตไขมันในรางกาย, 
น้ําหนกัของไขมันในรางกาย, คาน้ําหนักของรางกายที่ไมรวมไขมัน ไมแตกตางกันทางสถิติ และมี
แนวโนมตอการเปลี่ยนแปลงผลของการวัดปจจยัที่มีผลตอสมรรถภาพทางดานสุขภาพ (Health 
related physical fitness factor) ประกอบดวยระดับความพยายามในการออกกําลังกาย, อัตราการ
เตนของหวัใจขณะพกั ยกเวนความออนตวัของรางกาย 
 
การจัดโปรแกรมการออกกําลังกาย Aquatic Body Workout ตองคํานงึถึงปจจัยตางดัง ตอไปนี ้
ความถี่    ความถี่ในการออกกําลังกาย ประมาณ 3 – 5 วันตอสัปดาหและควรจะตอเนือ่งกัน  
ระยะเวลา  ระยะเวลาการออกกําลังกายควรจะนาน 30 – 60 นาทีตอคร้ัง   ชวงระยะเวลาในการออก
กําลังกายควรติดตอกัน ประมาณ 8 – 12 สัปดาห   
ความหนัก ความหนักในการออกกําลังกายควรกําหนดความหนกั ดวยคา RPE  ที่ระดับความหนัก
ปานกลาง เพื่อสามารถออกกําลังกายไดนาน รางกายสามารถเผาผลาญพลังงานไดมากและตอเนื่อง 
ทําใหมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของน้ําหนกัตัว  และเปอรเซ็นตไขมันในรางกาย  รวมท้ังยังสงผลตอ
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การเปลี่ยนแปลงขององคประกอบรางกาย (Body composition)  และ สภาวะทางกายที่เกี่ยวของกับ
สุขภาพ(  Health  related ) ดังนี้ ความยดืหยุนของรางกาย (Flexibility)  เสนรอบวงเอว (Waist 
circumference) เสนรอบวงสะโพก  (Hip  circumference)อัตราสวนของเสนรอบวงเอวตอเสนรอ
บวงสะโพก (Waist to Hip ratio)  อัตราการเตนของหัวใจขณะพัก (RHR)  และระดับความพยายาม
ในการออกกําลังกาย (Rate of Perceived Exertion, RPE) 
ชนิดของการออกกําลังกาย   ควรเลือกชนิดการออกกําลังกายที่สามารถทําไดนานและตอเนื่อง และ
ไมเปนอันตรายตอรางกาย   เพื่อลดน้ําหนกั และปริมาณไขมันในรางกายใหอยูในปริมาณที่
เหมาะสม   ควรออกกําลังกายแบบแอโรบิค  เพื่อ สงเสริมและกระตุนการทํางานของอวัยวะตางๆ 
ในรางกาย เชน ระบบหวัใจและหลอดเลือด ( Cardiovascular system ) , ระบบการหายใจ 
( Respiratory system ) , ระบบโครงรางกลามเนื้อ ( Musculoskeletal system )  , ระบบประสาท  
( Neurology system )  เปนตน และพัฒนาสมรรถภาพทางกายใหดีขึ้นตอไป  

 
 
ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรเพิ่มกลุมตวัอยางใหมากกวานี้ เพื่อใหผลการศึกษาทีม่ีความนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น   
2. ควรแบงการศกึษาออกเปน 2  กลุม คือ กลุมทดลอง และกลุมควบคุม  เพื่อนําผลการศึกษา

มาเปรียบเทียบคาการเปลี่ยนแปลงที่ไดจากกลุมทดลอง กับกลุมควบคมุซึ่งเปนเด็กวยัรุนที่
มีพัฒนาการเจริญเติบโตตามวัยเปนปกติ  

3. ควรเพิ่มความถี่ในการออกกาํลังกายใหมากกวา 3 คร้ังตอสัปดาห เปนระยะเวลานาน 8 – 
12  สัปดาห   เพื่อใหเห็นผลการเปลี่ยนแปลงของปจจัยตางๆ ที่ใชในการวัดไดชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น    

4. ควรเพิ่มความหนัก โดยใชอุปกรณสําหรับออกกําลังกายในน้ําประกอบการออกกําลังกาย  
เพื่อใหเกิดแรงตานทานเพิ่มขึน้  เชน ถุงมือ, แผนโฟม,  Noodle , Dumbell  , Barbell เปน
ตน  และทําใหรางกายออกแรงมากยิ่งขึ้น  สงผลใหมีการเปลี่ยนแปลงสมรรถภาพของ
รางกายและสวนประกอบของรางกายมีแนวโนมพัฒนาไปในทางทีด่ขีึ้น 

5. ควรทําการฝกซอมทาทางกายบริหารใหกบัผูเขารวมการทดลองบนบกกอนทําการทดลอง
จริงในน้ํา เพื่อใหกลุมตวัอยางไดเขาใจในการออกแรงของกลามเนื้อในแตละทากายบริหาร
ไดอยางถูกตอง  และทําการออกแรงกลามเนื้อในทิศทางที่กําหนดไดอยางชัดเจน ไดใชแรง
อยางเต็มที่ ตรงตามจังหวะของโปรแกรมการออกกําลังกายในน้ําแบบ Aquatic Body 
Workout   
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ขอจํากัด 
1. การศึกษาทดลองในครั้งนี้เปนการศึกษากลุมตัวอยางที่เปนเด็กวัยรุน ซ่ึงอยูในชวงที่มี

พัฒนาการเจรญิเติบ โตตามวัยเปนปกติ   ดังนั้น ขอมูลทางดานสุขภาพ ไดแก น้ําหนัก และ
สวนสูงของกลุมตัวอยางที่เขารวมการทดลองจะมีแนวโนมมากเพิ่มขึน้  

2. ในการศึกษาครั้งนี้มีการขอความรวมมือใหกลุมตัวอยางทีเ่ขารวมการทดลองชวยควบคุม
พฤติกรรมการรบัประทานอาหาร โดยใหบนัทึกลงใน Log Book ตลอดระยะเวลา 8 
สัปดาหที่เขารวมการทดลอง   แตไมสามารถควบคุมพฤติกรรมการทานอาหารของผูที่เขา
รวมการทดลองไดทั้งหมด     

3. ผูเขารวมการทดลองยังมีวุฒภิาวะทางอารมณไมมั่นคง  ไมตั้งใจในการออกกําลังกาย 
4. กลุมตัวอยางผูเขารับการทดลองไมสามารถเขารวมการทดลองไดตลอดครบทุกครั้ง             

(24 คร้ัง)  เนื่องมาจาก 

• ผูเขารวมการทดลองตองเขารวมกิจกรรมของทางโรงเรียน เชน คายเยาวชน คายลูกเสอื  
เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร รด. 

• ผูเขารวมการทดลอง (เพศหญิง) มีขอจํากดัไมสามารถเขารวมการทดลองได เมื่อเปน
ประจําเดือน 

• เปนชวงเวลาของการสอบกลางภาคและสอบปลายภาคของทางโรงเรียน 
 
 
 


