
 
บทที่ 5 

สรุป  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 
 

การศึกษาวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาผลของโปรแกรมการออกกําลังกายแบบแอโรบิคที่ความ
หนัก 60-75 % MHR ตอสมรรถภาพทางกายของเด็กอวน ผูเขารวมการศึกษาเปน เด็กชายซึ่งจัดวา
อวนตามเกณฑของ the International Obesity Task Force อายุ 8 ป จํานวน 10 คน  ทําการออกกําลัง
กายดวยโปรแกรมแอโรบิคที่ความหนักในระดับ ความหนัก 60-75 % MHR สัปดาหละ 5 วัน ๆ  ละ 
60 นาที เปนเวลา 8 สัปดาห  เชน ความหนาของไขมันใตผิวหนัง แรงเหยียดขา ความทนทานของ
กลามเนื้อหนาทอง ชีพจรสูงสุด โดยเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายของเด็กอวนกอนและหลังการ
เขารวมออกกําลังกายตามโปรแกรม วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม SPSS  for windows version 
14  สถิติที่ใชคือ Paired T-Test ที่ระดับนัยสําคัญ  0.05 (P < 0.05) 
 
สรุปผลการวิจัย     

การฝกตามโปรแกรมการออกกําลังกายแบบแอโรบิคที่ความหนัก 60-75 % MHR 
ระยะเวลา 8 สัปดาห สงผลใหเด็กอวนเพศชาย อายุ 8 ป มีการเปลี่ยนแปลงสมรรถภาพทางกาย ดังนี้  

1. หลังการออกกําลังกายตามโปรแกรม เด็กอวนมีคาดัชนีมวลกายลดลงอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (P < 0.001) 

2. หลังการออกกําลังกายตามโปรแกรม เด็กอวนมีคาเปอรเซนตไขมันในรางกายลดลงอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (P < 0.001) 

3. หลังการออกกําลังกายตามโปรแกรม เด็กอวนมีแรงเหยียดขามีคาเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (P < 0.001) 

4. หลังการออกกําลังกายตามโปรแกรม เด็กอวนมีจํานวนครั้งของการลุกนั่งเพิ่มขึ้นแตไมมี
ความแตกตางกันทางสถิติกับกอนการออกกําลังกาย (P= 0.053) 

5. หลังการออกกําลังกายตามโปรแกรม เด็กอวนมีชีพจรสูงสุดเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (P < 0.001) 
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อภิปรายผล 

 การออกกําลังกายแบบแอโรบิคที่ความหนัก 60-75 % MHR วันละ 60 นาที ความถี่ 5 วัน

ตอสัปดาห สงผลใหเด็กอวน เพศชาย อายุ 8 ป มีสมรรถภาพรางกายซึ่งประกอบดวย คาดัชนีมวล

กาย เปอรเซนตไขมันในรางกาย แรงเหยียดขา ดีขึ้น ในขณะที่ไมมีการเปลี่ยนแปลงความทนทาน

ของกลามเนื้อหนาทอง และมีการเพิ่มขึ้นของชีพจรสูงสุดเมื่อทดสอบดวย YMCA 3-minute step 

test ซ่ึงสามารถอภิปรายผลการศึกษาไดดังนี้คือ  

1. องคประกอบของรางกาย ซ่ึงพิจารณาไดจากคาดัชนีมวลกายและเปอรเซ็นตไขมันใน

รางกาย เมื่อส้ินสุดการฝกตามโปรแกรมพบวา การออกกําลังกายแบบแอโรบิคที่ความหนัก            

60-75 % MHR  ซ่ึงเปนระดับความหนักที่ชวยในการเผาผลาญไขมัน เพิ่มสมรรถภาพของระบบ

หัวใจและไหลเวียนเลือด นั้นชวยใหเด็กอวนมีคาดัชนีมวลกายและเปอรเซ็นตไขมันในรางกาย

ลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.000) ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากการออกกําลังกายนั้นชวยในการเผา

ผลาญพลังงานในรางกายโดยจะมีการใชพลังงานมากกวาในขณะพักประมาณ 15-25 เทา อีกทั้งยัง

กระตุนใหอัตราการเผาผลาญพลังงาน (Metabolic rate) ทํางานไดดีขึ้น (อางอิงใน สายนที 

ปรารถนาผล, 2549) ซ่ึงผลที่ไดสอดคลองกับหลายการศึกษา เชน Owen et al (1999) ที่ศึกษาผลของ

การออกกําลังกายแบบแอโรบิกที่ความหนัก 70-75% ของอัตราการเตนของหัวใจสูงสุด วันละ 40 

นาที ความถี่ 5 วันตอสัปดาห เปนเวลา 4 เดือนในเด็กอวนอายุ 7-11 ป จํานวน 74 คน พบวากลุมที่

ออกกําลังกายมีไขมันในรางกาย มวลไขมันรวมและไขมันในชองทองลดลงมากกวากลุมควบคุม

อยางมีนัยสําคัญ และผลการศึกษาของ Gutin et al (1997) ที่พบวาการออกกําลังกายโดยปนจักรยาน

วัดงานเปนเวลา 20 นาทีและเลนเกมสอีก 20 นาทีเพื่อใหอัตราการเตนของหัวใจเพิ่มขึ้นมากกวา 150 

ครั้งตอนาที ความถี่ 5 วันตอสัปดาห เปนเวลา 4 เดือน สามารถลดเปอรเซนตไขมันในรางกายและ

เพิ่มกลามเนื้อในเด็กอวน อายุ 7-11 ปได   

2. เมื่อทําการเปรียบเทียบแรงเหยียดขาของเด็กอวนกอนและหลังเขารวมโปรแกรมการออก

กําลังกายแบบแอโรบิคที่ความหนัก 60-70 % MHR  ซ่ึงประกอบดวยการปนจักรยานวัดงานและ

การเตนแอโรบิคนั้น พบวาเด็กอวนมีแรงเหยียดขาเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.000) โดย

แรงเหยียดขานั้นเปนตัวบงชี้ถึงความแข็งแรงของกลามเนื้อขาโดยเฉพาะอยางยิ่งกลามเนื้อหนาขา 

(quadriceps) ผลการศึกษาที่ไดสอดคลองกับโปรแกรมการฝกในสวนของการปนจักรยานวัดงาน 
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เนื่องจากมีแรงตานในขณะออกกําลังกาย ซ่ึงการออกกําลังกายแบบใหแรงตานนั้นเปนการออก

กําลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงใหกับกลามเนื้อโดยผลจากการออกกําลังกายดังกลาวจะทําให

กลามเนื้อมีขนาดใหญขึ้น มีการระดมของหนวยประสาทยนตเพิ่มขึ้น (motor unit recruitment) และ

จะสงผลทําใหกลามเนื้อมีความแข็งแรงในที่สุด ความแข็งแรงของกลามเนื้อที่เพิ่มขึ้นนี้นาจะเปน

ประโยชนตอตอการรักษามวลกลามเนื้อในกลุมเด็กอวนไดเนื่องจากมีรายงานวาน้ําหนักตัวที่ลดลง

นั้นจะสงผลใหมวลกลามเนื้อลดลงดวย ดังนั้นโปรแกรมการออกกําลังกายแบบใหแรงตานจึงเปน

สวนประกอบหนึ่งที่สําคัญสําหรับโปรแกรมลดความอวน (อางอิงในสายนที ปรารถนาผล, 2549) 

แตอยางไรก็ตามถึงแมจะพบวาในการศึกษานี้ เด็กอวนมีน้ําหนักลดลงโดยเฉลี่ยหลังการออกกําลัง 

กายตามโปรแกรมประมาณ 1.5 กิโลกรัม (ตารางที่ 2) แตไมไดทําการวัดมวลกลามเนื้อวามีการ

ลดลงหรือไม ดังนั้นการศึกษาตอไปควรมีการประเมินในเรื่องดังกลาวรวมดวย 

3. เมื่อทําการเปรียบเทียบจํานวนครั้งของการลุกนั่ง ซ่ึงเปนตัวบงชี้ถึงความทนทานของ

กลามเนื้อหนาทองของเด็กอวนกอนและหลัง การออกกําลังกายตามโปรแกรม พบวา จํานวนครั้ง

ของการลุกนั่งถึงแมวาไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (P=0.053) แตก็มีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้น ซ่ึงการ

เพิ่มจํานวนผูเขารวมการศึกษาก็อาจชวยใหเห็นผลไดชัดเจนขึ้น และเมื่อแปลผลตามเกณฑอางอิง 

(Morrow, 2000) พบวากอนออกกําลังกาย จํานวนครั้งของการลุกนั่งจัดอยูในชวงเปอรเซนตไทลที่ 

10 และหลังออกกําลังกาย จํานวนครั้งของการลุกนั่งขยับเพิ่มขึ้นเขาสูเปอรเซนตไทลที่ 25 ซ่ึงแสดง

ใหเห็นถึงการพัฒนาขึ้นของความทนทานของกลามเนื้อหนาทอง นอกจากนี้เมื่อพิจารณาถึงรูปแบบ

ของการออกกําลังกายจากโปรแกรม จะเห็นไดวาการปนจักรยานวัดงานและการเตนแอโรบิคนั้น

ไมไดมีสวนชวยพัฒนาความทนทานของกลามเนื้อหนาทองโดยตรง ดังนั้นการประเมินความ

ทนทานในการทํางานของกลามเนื้อจึงควรจะมีความเชื่อมโยงกับโปรแกรมการออกกําลังกายดวย 

เชน จํานวนครั้งในการของการเหยียดเขาซึ่งใชกลามเนื้อ quadriceps เปนตน 

4. ความทนทานในการทํางานของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด ซ่ึงการศึกษานี้ประเมิน

ทางออมจากชีพจรสูงสุดที่ไดจากการทดสอบ YMCA 3-minute step test ผลการศึกษาพบวาหลัง

ออกกําลังกายตามโปรแกรม เด็กอวนมีชีพจรสูงสุดเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.000) ซ่ึง

ผลที่ไดไมเปนไปตามสมมุติฐาน ความคลาดเคลื่อนจากการวัดก็อาจเปนสาเหตุหนึ่ง เนื่องจากเปน

การวัดในภาคสนาม นอกจากนี้ชีพจรสูงสุดที่ไดแมวาจะมีความแตกตางทางสถิติ แตในทางปฏิบัติ
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แลวยังจัดวาอยูในเกณฑแยมาก (very poor) ทั้งกอนและหลังการออกกําลังกาย (Morrow, 2000) 

ระยะเวลาในการออกกําลังกายเพียง 8 สัปดาหก็อาจไมเพียงพอสําหรับเด็กอวนในการที่จะพัฒนา

สมรรถภาพของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด และประการสุดทายการเลือกการทดสอบที่มีความ

ไวตอการประเมินสมรรถภาพของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือดก็เปนอีกปจจัยที่ควรคํานึงถึงดวย 

 

สรุป 

 การออกกําลังกายแบบแอโรบิคที่ความหนกั 60-70 % MHR วันละ 60 นาที ความถี่ 5 วัน

ตอสัปดาห เปนเวลา 8 สัปดาห ชวยพัฒนาสมรรถภาพทางกายของเดก็อวน เพศชาย อายุ 8 ป ใหดี

ขึ้นไดโดยลดเปอรเซ็นตไขมันในรางกาย  เพิ่มความแข็งแรงของกลามเนื้อหนาขา และเพิ่มความ

ทนทานของกลามเนื้อหนาทองแตไมมีผลตอการพัฒนาความทนทานของระบบหัวใจและไหลเวยีน

เลือด 

 

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรเพิ่มกลุมตัวอยางใหมากขึ้น และเนื่องจากเด็กนั้นยังมีการเจริญเติบโตตามวัย กลาวคือ

น้ําหนักและสวนสูงยังตองเพิ่มขึ้นอยู ดังนั้นจึงควรเพิ่มกลุมควบคุมซึ่งเปนเด็กอวนที่ไมได

ออกกําลังกายใด ๆ เพื่อชวยใหผลการศึกษามีความนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น  

2. ควรเพิ่มระยะเวลาในการออกกําลังกายใหมากขึ้น เพื่อใหเห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวแปร

ตางๆ ที่ใชในการวัดไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น และเพิ่มรูปแบบกิจกรรมการออกกําลังกายให

หลากหลาย เพื่อเพิ่มทางเลือกและไมใหเด็กเกิดความเบื่อหนายในการออกกําลังกาย   

 

ขอจํากัด 

ในการศึกษาครั้งนี้มีการขอความรวมมือใหกลุมตัวอยางที่เขารวมการทดลองชวยควบคุม

พฤติกรรมการรับประทานอาหาร โดยใหบันทึกลงใน Log Book ตลอดระยะเวลา 8 สัปดาหที่เขา

รวมการทดลอง  แตไมสามารถควบคุมพฤติกรรมการทานอาหารของผูที่เขารวมการทดลองได

ทั้งหมด 


