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ภาคผนวก  ก 
ทากายบริหารที่ใชในโปรแกรม Aerobic Exercise ระยะเวลา 8 สัปดาห 
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โปรแกรมการฝก 
ทาทางท่ีใชในโปรแกรมการออกกําลังกายแบบ Aerobic Exercise 
สําหรับเด็กท่ีมีภาวะน้ําหนักตัวเกิน เปนระยะเวลา 8 สัปดาห 

 

อบอุนรางกายดวยการออกกําลังกายประกอบเพลง มารคโรงเรียน  
 เร่ิมตนดวยการย้ําเทาอยูกับท่ี (8 จังหวะ) ทุกทาจะเร่ิมตนดวยการเคล่ือนไปดานซายกอนและ
ขวา 
1.  ชกลม สลับซาย-ขวา  
2. งอแขนสองขางระดับอก มือชิดหนาอก หมุนสลับซาย-ขวา 
3. มือสองขางจับเอว (เทาสะเอว) หมุนสลับซาย-ขวา 
4. ยกแขนสองขางข้ึนแตะไหล และชูมือข้ึนตรง กลับมาแตะไหล กลับทาเดิม  
5. กางแขนออก มือซายไขวมือขวา พรอมเคล่ือนท่ีซาย-ขวา 
6. กางแขนออกยืนตรง บิดเอวสลับซาย – ขวา  
ทาอบอุนรางกาย  10  นาที   (ใชตลอดท้ัง 8 สัปดาห) 
1. ยกไหลข้ึน-ลง สลับกัน จํานวน 20 คร้ัง 
2. หมุนไหลไปขางหนาและขางหลัง ขางละ 20 คร้ัง 
3. กางแขน งอศอก เขาและออก จํานวน 20 คร้ัง 
4. กางแขน งอศอก เขาและออก สลับกัน จํานวน 20 คร้ัง 
5. กางแขน มือซาย – ขวาประกบกัน 20 คร้ัง 
6. เอนตัวไปขางหนาและขางหลัง มือเทาเอว จํานวน 20 คร้ัง 
7. เอียงลําตัวซาย – ขวา จํานวน 20 คร้ัง 
8. หมุนเอว จํานวน 20 คร้ัง 
9. หมุนตัวเตะขา ซาย – ขวา สลับกัน 20 คร้ัง 
10. หมุนตัวยกเขาซาย – ขวา จํานวน 20 คร้ัง   
11. กางแขนใชเทาซาย – ขวา วาดเลข  8  จํานวน 20 คร้ัง 
12. ยืนเขยงปลายเทาและยนืบนสนเทา  จํานวน 20 คร้ัง 
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หลักการของโปรแกรมในการออกกําลังกายแบบแอโรบิคในน้ํา 
สัปดาหท่ี 1 -2  ทาเตนจะเนนการออกกําลังกายสวนแขนเปนหลัก   
 
สัปดาหท่ี 3-4    ทาเตนจะเนนการออกกําลังกายสวนขาเปนหลัก+ Dumbbell  (เพิ่มความหนกัใน
การออกกําลังกายในน้ํา)   
 
สัปดาหท่ี 5-6 ทาเตนจะเนนการออกกําลังกายสวนลําตัวเปนหลัก+ Dumbbell + Noodle  (เพิ่ม
ความหนกัในการออกกําลังกายในน้ํา)   
 
สัปดาหท่ี 7-8 ทาเตนในการออกกําลังกายจะมีการผสมผสานกันระหวางสวน แขน ขา และลําตัวเขา
ดวยกัน+ Dumbbell + Noodle  (เพ่ิมความหนักในการออกกําลังกายในน้าํ)   
 

Cool down 
ทําการยืดกลามเนื้อหลังการอออกกําลังกายประมาณ 5 นาที 

 

1. หมุนไหลไปขางหนาและขางหลัง ขางละ 10 คร้ัง 
2. กางแขน งอศอก เขาและออก จํานวน 10 คร้ัง 
3. เอียงลําตัวซาย – ขวา จํานวน 10 คร้ัง 
4. หมุนเอว จํานวน 10 คร้ัง 
5. ยืนเขยงปลายเทาและยืนบนสนเทา  จํานวน 10 คร้ัง 
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สัปดาหที่ 1-2 (เนนที่แขนสวนบน) 
ทาอบอุนรางกาย  10  นาที 
อบอุนรางกายดวยการออกกาํลังกายประกอบเพลง มารคโรงเรียน 
 เร่ิมตนดวยการย้ําเทาอยูกับท่ี (8 จังหวะ) ทุกทาจะเร่ิมตนเคล่ือนท่ีไปดานซายกอนและขวา 
1.  ชกลม สลับซาย-ขวา  
2. ยกแขน มือชิดหนาอก หมุนซาย-ขวา 
3. มือสองขางจับเอว (เทาสะเอว)หมุนซาย-ขวา 
4. ยกแขนสองขางข้ึนแตะไหล และชูมือข้ึนตรง กลับมาแตะไหล กลับทาเดิม  
5. กางแขน และงอเขา- ออก หาลําตัว พรอมเคล่ือนท่ีไปซาย-ขวา 
6. กางแขนออกยืนตรง บิดเอวซาย – ขวา  
 

ทาออกกําลังกาย  45  นาที 
1. กางแขน ยกมือข้ึนประสานกัน ลงแนบขางลําตัว (20 คร้ัง) 
2. ดันน้ํา ดานหนา – ซาย – ขวา (20 คร้ัง) 
3. กางแขน หมุนแขน 2 ขาง ไป ดานหนา (20 คร้ัง) 
4. กางแขน หมุนแขน 2 ขางไปดานหลัง (20 คร้ัง) 
5. กางแขนคว่ํามือ กดน้ําลงไขวมือ (รูป x) (20 คร้ัง) 
6. ยื่นแขน 2 ขางไปดานหนาประกบกนั ดันออก- เขา ประสานกัน (20 คร้ัง) 
7. ยกแขนแตะไหล – ชูข้ึน – แนบลําตัว 
8. ศอกแนบลําตัว หมุน ซาย- ขวา สลับกัน (หุนยนต) (20 คร้ัง) 
9. มือจับไหล หมุนตัว ซาย –ขวา สลับกัน (20 คร้ัง) 
10. เอนตัว ซาย- ขวา พรอมเหวี่ยงแขนตามการเอน (20 คร้ัง) 
11. เอนกมตัว มือ 2 ขางดันข้ึนหนา – ซาย – ขวา (20 คร้ัง) 
12. กางแขน ดันแขนไปดานหนาประสานกัน – กางแขนทาเดิม ในจงัหวะ 12 .12.1 , 12. 12. 

2…นับถึง 10  
13. กระโดดตบในน้ํา  (20 คร้ัง) 
14. ยนืตรงตีมือข้ึน – ลง ในน้ํา (คว่ํามือ) 40 คร้ัง  (เร็ว) 
15. ยืนตรงสับมือข้ึน – ลง ในน้าํ (มือ) 40 คร้ัง  (เร็ว) 
16. ยืนตรงกําหมัด ศอกต้ังฉาก ตนี้ําข้ึน – ลง ในนํ้า (คว่ํามือ) 40 คร้ัง  (เร็ว) 
17. ยืนตรงเทาเตะน้ําไปดานหนา(พนน้ํา) ซาย – ขวา สลับกัน (20 คร้ัง) 
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18. ยืนตรงเทาเตะน้ําไปดานขาง(ใตน้ํา) ซาย – ขวา สลับกัน (20 คร้ัง) 
19. ยืนตรงยกขาตีเขาไปดานหนา ซาย – ขวาสลับกัน (20 คร้ัง) 
20. ยืนตรงหมุนตัวยกขาตีเขาไปดาน ซาย – ขวาสลับกัน (20 คร้ัง) 
21. ถีบขาออกหลัง – หนา (20 คร้ัง) 
22. วิ่งอยูกบัท่ี นับจังหวะ 12 .12.1 , 12. 12. 2…นับถึง 10  
23. หนีบ Kick Board ใชแขนพยงุตัว 2 นาที 
24. หนีบ Kick Board ใชแขนพยงุตัวเคล่ือนท่ีรอบสระ  2 นาที 
25. มือจับ Kick Board เตะขาเคล่ือนท่ีไปมา  2 นาที 

 
Cool down 
ทําการยืดกลามเนื้อหลังการอออกกําลังกายประมาณ 5 นาที 
1. หมุนไหลไปขางหนาและขางหลัง ขางละ 10 คร้ัง 
2. กางแขน งอศอก เขาและออก จํานวน 10 คร้ัง 
3. เอียงลําตัวซาย – ขวา จํานวน 10 คร้ัง 
4. หมุนเอว จํานวน 10 คร้ัง 
5. ยืนเขยงปลายเทาและยืนบนสนเทา  จํานวน 10 คร้ัง 
 
หมายเหตุ ในสัปดาหท่ี 1-2 ทาทางในการออกกําลังกายจะเนนไปท่ีการออกกําลังสวนแขน 
โดยยังไมใชอุปกรณชวยในการออกําลังกายในน้ํา 
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สัปดาหที่  3-4 (เนนที่สวนขา) 
ทาอบอุนรางกาย  10  นาที 
อบอุนรางกายดวยการออกกาํลังกายประกอบเพลง มารคโรงเรียน 
เร่ิมตนดวยการย้ําเทาอยูกับท่ี (8 จังหวะ) ทุกทาจะเร่ิมตนเคล่ือนท่ีไปดานซายกอนและขวา 
1.  ชกลม สลับซาย-ขวา  
2. ยกแขน มือชิดหนาอก หมุนซาย-ขวา 
3. มือสองขางจับเอว (เทาสะเอว)หมุนซาย-ขวา 
4. ยกแขนสองขางข้ึนแตะไหล และชูมือข้ึนตรง กลับมาแตะไหล กลับทาเดมิ (8 จังหวะ) 
5. กางแขน และงอเขา- ออก หาลําตัว พรอมเคล่ือนท่ีไปซาย-ขวา 
6. กางแขนออกยืนตรง บิดเอวซาย – ขวา  
 

ทาออกกําลังกาย  45  นาที 
1. ยืนเดนิอยูกับท่ี- ดึงแขน (2 นาที) 
2. วิ่งอยูกบัท่ี – ดงึแขน (2 นาที) 
3. ยืนสไลดขาออกขางพรอม ถีบซาย – ถีบขวา 
4. ยืนตรงเทาเตะน้ําไปดานหนา(พนน้ํา) ซาย – ขวา สลับกัน 
5. ยืนตรงเทาเตะน้ําไปดานขาง(ใตน้ํา)  ซาย – ขวา สลับกัน 
6. ยืนตรงเทาเตะน้ําไปดานขาง(พนน้ํา)  ซาย – ขวา สลับกัน 
7. ยืนตรงถีบขาไปดาน หนา – หลัง,  ซาย – ขวา สลับกัน 
8. ยืนตรงถีบขาออกหลัง- ขาง,  ซาย – ขวา สลับกัน 
9. ยืนตรงยกขาตีเขา (พนน้ํา),  ซาย – ขวา สลับกัน 
10. ยืนตรงเขยงเทายกขาตีเขา  ซาย – ขวา สลับกัน 
11. ยืนตรงหมุนตัวออกขางยกขาตีเขา ซาย – ขวา สลับกัน 
12. กระโดดไปขางหนาไดไกลท่ีสุดรอบๆ สระ (20 คร้ัง) 
13. กระโดดเขาชิดหนาอก 
14. กระโดดหมุนตัว 1 รอบ เทาเตะน้ําไปดานหนา  ซาย – ขวา สลับกัน 
15. ยืนตรงกระโดดไขวขา 
16. ยืนกระตายขาเดียว เขยงเทากระโดด, ซาย 10   ขวา 10 
17. ยืนกระตายขาเดียว เขยงเทากระโดดข้ึนหนา – ถอยหลัง,  ซาย – ขวา สลับกัน 
18. ยืนกระตายขาเดียวเตะไขวขา, ซาย – ขวา สลับกัน 
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19. นั่งขอบสระเหวี่ยงขาไขวกนั (กลางอากาศ) 
20. นั่งขอบสระงอเขาและเหยียดขา 
21. นั่งขอบสระเทาเตะน้ําข้ึน-ลง 
22. นั่งขอบสระ เทา 2 ขางเตะน้าํข้ึนลงพรอมกัน 
23. ปนจักรยานขาในนํ้า 
24. ยืนตรงเทาสะเอว หมุนตัว ซาย – ขวา สลับกัน 
25. หนีบ Kick Board ใชมือพยุงตัว 2 นาที 
26. มือจับ Kick Board เตะขาเคล่ือนท่ีไปมา  2 นาที 

 
 

Cool down 
ทําการยืดกลามเนื้อหลังการอออกกําลังกายประมาณ 5 นาที 
1. หมุนไหลไปขางหนาและขางหลัง ขางละ 10 คร้ัง 
2. กางแขน งอศอก เขาและออก จํานวน 10 คร้ัง 
3. เอียงลําตัวซาย – ขวา จํานวน 10 คร้ัง 
4. หมุนเอว จํานวน 10 คร้ัง 
5. ยืนเขยงปลายเทาและยืนบนสนเทา  จํานวน 10 คร้ัง 
 

หมายเหตุ     ในสัปดาหท่ี 3-4 ทาทางในการออกกําลังกายจะเนนไปท่ีการออกกําลังสวนขา โดยใช
อุปกรณ   Dumbbell  ชวยในการออกําลังกายในน้ํา 
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สัปดาหที่ 5 - 6 (เนนที่ลําตัว) 
ทาอบอุนรางกาย  10  นาที 
อบอุนรางกายดวยการออกกาํลังกายประกอบเพลง มารคโรงเรียน 
เร่ิมตนดวยการย้ําเทาอยูกับท่ี (8 จังหวะ) ทุกทาจะเร่ิมตนเคล่ือนท่ีไปทางซายและขวา 
1.  ชกลม สลับซาย-ขวา  
2. ยกแขน มือชิดหนาอก หมุนซาย-ขวา 
3. มือสองขางจับเอว (เทาสะเอว)หมุนซาย-ขวา 
4. ยกแขนสองขางข้ึนแตะไหล และชูมือข้ึนตรง กลับมาแตะไหล กลับทาเดิม  
5. กางแขน และงอเขา- ออก หาลําตัว พรอมเคล่ือนท่ีไปซาย-ขวา 
6. กางแขนออกยืนตรง บิดเอวซาย – ขวา  
 
ทาออกกําลังกาย  45  นาที 
1. เทาสะเอวหมุนเอว ซาย – ขวา (20 คร้ัง) 
2. กางแขนหมุนลําตัว นับจังหวะ 12 .12.1 , 12. 12. 2…นับถึง 10 
3. ยืนตรงเอนตัว ซาย – หนา – ขวา (20 คร้ัง) 
4. งอศอกชิดหนาอก หมุนตัว นับจังหวะ 12 .12.1 , 12. 12. 2…นับถึง 10 
5. ยืนตรงโนมตัวไปดานหนา – หลัง (20 คร้ัง) 
6. กระโดดหมุนตัว 1 รอบ + กางแขนหมุนตัว (20 คร้ัง) 
7. ยืนตรงยืน่แขน 2 ขางไปดานหนาพรอมเหวีย่งแขนตามการหมุนตัว ซาย-ขวา (20 คร้ัง) 
8. ยืนยอเขา งอศอกหมุนตัว (20 คร้ัง) 
9. กระโดดตบในน้ํา (20 คร้ัง) 
10. ยืนตรงเอนตัวดานหนาและ งอศอกหมุนตัว ซาย – ขวา (20 คร้ัง) 
11. ยืนตรงหมุนตัวเตะเทา(พนน้าํ) ซาย- ขวา สลับกัน (20 คร้ัง) 
12. กระโดดข้ึนหนาและกางแขนหมุนตัว ซาย- ขวา (20 คร้ัง) 
13. กระโดดถอยหลังและกางแขนหมุนตัว ซาย- ขวา (20 คร้ัง) 
14. ยืนตรงหมุนตัว ซาย-ขวา และเทาซายเตะนํ้าดานหนา (20 คร้ัง) 
15. ยืนตรงหมุนตัว ซาย-ขวา และเทาขวาเตะน้าํดานหนา (20 คร้ัง) 
16. เดิน 2 กาวเขยงเทากระโดดและหมุนตัว ซาย – ขวา (20 คร้ัง) 
17. กระโดดไขวขา (20 คร้ัง) 
18. ยืนตรงกางแขนดันน้ําไปดานหนารวบมือประสานกัน (20 คร้ัง) 
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19. ยืนตรงกางแขนดันน้ําออกดานหลังรวบมือประสานกัน (20 คร้ัง) 
20. ยอเขา กางแขนคว่ํามือ ดนัน้าํลงไขวมือ (รูป x) (20 คร้ัง) 
21. นั่งขอบสระเหยียดขา – งอเขาเขาหาลําตัว (20 คร้ัง) 
22. นั่งขอบสระเทาเตะน้ําข้ึน-ลง (20 คร้ัง) 
23. นั่งขอบสระ เทา 2 ขางเตะน้าํข้ึนลงพรอมกัน (20 คร้ัง) 
24. ปนจักรยานขาในนํ้า (20 คร้ัง) 
25. หนีบ Kick Board พยุงตัว  3 นาที (ลอยตัว) 
26. หนีบ Kick Board ใชมือพยุงตัว 2 นาที (ลอยตัว) 
27. มือจับ Kick Board เตะขาเคล่ือนท่ีไปมา  2 นาที 
 
หมายเหตุ     ในสัปดาหท่ี 5-6 ทาทางในการออกกําลังกายจะเนนไปท่ีการออกกําลังสวนลําตัว 
โดยใชอุปกรณ   Dumbbell + Noodle    ชวยในการออกาํลังกายในน้ํารวมดวย 
 
Cool down 
ทําการยืดกลามเนื้อหลังการอออกกําลังกายประมาณ 5 นาที 
1. หมุนไหลไปขางหนาและขางหลัง ขางละ 10 คร้ัง 
2. กางแขน งอศอก เขาและออก จํานวน 10 คร้ัง 
3. เอียงลําตัวซาย – ขวา จํานวน 10 คร้ัง 
4. หมุนเอว จํานวน 10 คร้ัง 

       5. ยืนเขยงปลายเทาและยืนบนสนเทา  จํานวน 10 คร้ัง 
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สัปดาหที่ 7 – 8 (รวบรวมทาตาง ๆ เขาดวยกัน) 

ทาอบอุนรางกาย  10  นาที 
อบอุนรางกายดวยการออกกาํลังกายประกอบเพลง มารคโรงเรียน 
 เร่ิมตนดวยการย้ําเทาอยูกับท่ี (8 จังหวะ) ทุกทาจะเคล่ือนท่ีไปดานซายกอนและขวา 

1.  ชกลม สลับซาย-ขวา  
2. ยกแขน มือชิดหนาอก หมุนซาย-ขวา 
3. มือสองขางจับเอว (เทาสะเอว) หมุนซาย-ขวา 
4. ยกแขนสองขางข้ึนแตะไหล และชูมือข้ึนตรง กลับมาแตะไหล กลับทาเดิม  
5. กางแขน และงอเขา- ออก หาลําตัว พรอมเคล่ือนท่ีไปซาย-ขวา 
6. กางแขนออกยืนตรง บิดเอวซาย – ขวา  

 
ทาออกกําลังกาย  45  นาที 

1. ย่ําเทาอยูกับท่ี  พรอมใชแขนดันน้ําไปขางหนา มือประสานกัน 
2. ยืนยอเขากางแขนมือดันน้ําไขวกัน บน – ลาง สลับกัน 
3. กางแขนดันน้ําไปขางหนาตอดวยทาดันน้ําไขวมือ 
4. กระโดดตบในน้ํา 
5. กระโดดหมุนตัว 1 รอบและดันน้ําไปขางหนามือประสานกัน 
6. ยอเขากางแขนหมุนลําตัว ซาย- ขวา 
7. งอศอกต้ังฉากหมุนเอว  ซาย- ขวา 
8. กางแขนกระโดดไขวขา ซาย- ขวา 
9. ยืนตรงเทาเตะน้ําไปดานหนา(พนน้ํา) ซาย – ขวา สลับกัน 
10. กระโดดหมุนตัว 1 รอบ และใช เทาเตะน้ํา(พนน้ํา) ซาย – ขวา สลับกัน 
11. กาวเทาหมุนตัวเตะน้ํา(พนน้าํ) ซาย – ขวา สลับกัน 
12. มือ 2 ขางจับไหลเอนตัว ซาย – ขวา 
13. ยืนยอตัว หมุนแขนพรอมกัน ดานหนา – ดานหลัง สลับกัน 
14. กาวและกระโดด และกางแขนหมุนตัว ซาย – ขวา 
15. ยืนตรงถีบขาไปขางหนา – หลัง สลับกัน 
16. วิ่งรอบสระ 3 นาที 
17. กระโดดเคล่ือนท่ีรอบสระ 20 คร้ัง 
18. หนีบ Kick Board เทาเตะน้ําพยุงตัว 2 นาที 
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19. มือจับ Kick Board เตะขาเคล่ือนท่ีไปมา  2 นาที (ปนจกัรยาน) 
20. นั่งขอบสระ เตะเทาข้ึน- ลง ซาย ขวา สลับกัน  30 คร้ัง 
21. นั่งขอบสระ เหวีย่งเทาไขวกัน 30 คร้ัง 
22. นั่งขอบสระ ปนจักรยานขา 2 นาที 

  
Cool down 
ทําการยืดกลามเนื้อหลังการอออกกําลังกายประมาณ 5 นาที 
1. หมุนไหลไปขางหนาและขางหลัง ขางละ 10 คร้ัง 
2. กางแขน งอศอก เขาและออก จํานวน 10 คร้ัง 
3. เอียงลําตัวซาย – ขวา จํานวน 10 คร้ัง 
4. หมุนเอว จํานวน 10 คร้ัง 

       5. ยืนเขยงปลายเทาและยืนบนสนเทา  จํานวน 10 คร้ัง 
 
หมายเหตุ    ในสัปดาหท่ี 7-8 ทาทางในการออกกําลังกายจะผสมผสานกันระหวางการออกกําลังกาย
สวนแขน ขา และลําตัว โดยใชอุปกรณ   Dumbbell + Noodle    ชวยในการออกําลังกายในน้ํารวม
ดวย 
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ภาคผนวก  ข 
รูปภาพประกอบทากายบริหารที่ใชในโปรแกรม Aerobic Exercise 
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การออกกําลังกายแบบแอโรบิค  
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ภาคผนวก  ค 
หนังสือแสดงความยินยอมเขารวมงานวิจัย 
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สวนท่ี 1 แบบแสดงความยินยอมเขารวมการวิจัย 

เขียนท่ี........................................ 

 
ขาพเจา............................................................................. ซ่ึงเกี่ยวของเปน

............................. 
ของ ดช./ดญ./นาย/น.ส..........................................................ไดรับทราบถึงวิธีการ วัตถุประสงค 
และประโยชนของการวิจัยคร้ังนี้โดยสมัครใจ และสามารถยุติการเขารวมการวิจัยไดตลอดเวลาโดย
ไมจําเปนตองบอกเหตุผล แมวาจะเซ็นตยินยอมในการวิจัยแลว กรณีท่ีเกิดของใจหรือมีปญหา
ตองการปรึกษาสามารถติดตอกับอาจารยท่ีปรึกษา คือ ผศ. ดร. ประภาส โพธ์ิทองสุนันท ไดท่ี
ภาควิชากายภาพบําบัด คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม โทรศัพทมือถือ  081-5954546 
 
 
ลงนาม.........................................ผูยินยอม                    ลงนาม.........................................พยาน 

(........................................)                                            (.......................................) 
 
 

ลงนาม..........................................ผูวิจัย             วันท่ี................เดือน...........................พ.ศ. ............ 
           (........................................) 
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สวนท่ี 2 แบบตอบรับเขารวมการวิจัยจากผูปกครอง 

 
 

 

ท่ี กธ  01081401007/           โรงเรียนโกวิทธาํรงเชียงใหม 

            73 ชางเผือก อ.เมือง ชม.50200 
 
               4   ธันวาคม   2551 
 
เร่ือง  การเตนแอโรบิคในน้ํา 
เรียน  ผูปกครอง ....................................................................................................................ชั้น............................... 
 
          ดวย โรงเรียนโกวิทธํารงเชียงใหม รวมกับนักกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดจัดโครงการการเตนแอโรบิค
ในนํ้า  (Aerobic Exercise in water) สําหรับนักเรียนที่มีภาวะนํ้าหนักเกินเกณฑมาตรฐานและนักเรียนที่เร่ิมมีภาวะเสี่ยงตอการเกิด
โรคอวน ซึ่งในการออกกําลังกายโดยการเตนแอโรบิคในนํ้า  จะทําใหนักเรียนมีสุขภาพและสมรรถภาพทางกายของนักเรียนดีขึ้น   
ซึ่งสามารถลดนํ้าหนักได  
           การออกกําลังกายโดยการเตนแอโรบิคในน้ํา  จะดําเนินการในวันจันทร-ศุกร  เวลา 07.20-8.20 น. เปนระยะเวลา 8  
สัปดาห  มีครูผูสอนและนักกายภาพบําบัด  จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม ควบคมุดูแลอยางใกลชิด  โดยไมมีคาใชจายใดๆทั้งสิ้น  ( 
สําหรับวันเวลาที่ดําเนินการ จะแจงใหทราบอีกคร้ังหนึ่ง) 
           จึงขออนุญาตนํานักเรียนในปกครองของทานเขารวมโครงการดังกลาว โดยกรอกแบบตอบรับกลับคืนครูประจําชั้น
โดยดวน ขอขอบคณุในความรวมมือมา ณ โอกาสน้ี 
          ขอแสดงความนับถอื  
                (นางสาวเสาวลักษณ    กรโกวิท) 
                           ผูอํานวยการโรงเรียนโกวิทธํารงเชียงใหม 

โทร.0-5322-1793 

โทรสาร.0-5340-4222 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

แบบตอบรับ 
 ขาพเจา(นาย,นาง,นางสาว) .....................................................................................................ผูปกครอง 
(เด็กชาย,เด็กหญิง)........................................................................................................ชั้น.................................... 
 (       )  อนุญาต  (        )  ไมอนุญาต   ใหเขารวมโครงการเตนแอโรบิคในนํ้า 
 
       ลงชื่อ…............................................ผูปกครอง 
                               (..................................................) 
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ภาคผนวก ง 
แบบสอบถาม 
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แบบสอบถาม 

คําชี้แจง ใหทําเคร่ืองหมาย  หนาขอความท่ีตรงกับตัวทาน 
ก. ขอมูลสวนตัว 
ช่ือ  ....................................  นามสกุล  ................................... เพศ   (      ) ชาย   (      ) หญิง 
วันเดือนป  เกดิ   .......................................................... อายุ  .................  ป  ...............เดือน 
ท่ีอยูปจจุบัน........................................................................................................................................ 
โทรศัพทท่ีสามารถติดตอได  .............................................................................................................. 
ข. พฤติกรรมสุขภาพ 
1. ทานใชคอมพิวเตอรตอ วิดโีอตอ DVDตอเลนเกม วนัละก่ีช่ัวโมง 
 (   ) ไมเคยใช (   ) นานๆ คร้ัง (   ) ทุกวัน วันละ  ............  ช่ัวโมง 
2. ทานดูทีววีนัละก่ีช่ัวโมง 
 (   ) นอยกวา 3 ช่ัวโมง (   ) 4-6 ช่ัวโมง (   ) มากกวา 6 ช่ัวโมง 
3. ทานรับประทานอาหารวนัละก่ีม้ือ 
 (   ) นอยกวา 3 ม้ือ (   ) 3 ม้ือ (   ) มากกวา 3 ม้ือ 
4. ทานรับประทานอาหารม้ือละกี่จาน 
 (   ) 1 จาน (   ) 2-3 จาน (   ) มากกวา 3 จาน 
5.จํานวนขนมขบเค้ียวท่ีรับประทานตอวนั 
 (   )ไมทานเลย (   ) 1-2 ถุง (   ) มากกวา 3 ถุง 
6. ทานนอนหลับวันละก่ีช่ัวโมง 
 (   ) นอยกวา 6 ช่ังโมง (   ) 6-8 ช่ัวโมง (   ) มากกวา 8 ช่ัวโมง 
7. ทานดื่มน้ําอัดลมกี่ขวดตอสัปดาห 
 (   ) ไมดื่ม (   ) 1-2 ขวดตอสัปดาห (   ) 3-4 ขวดตอสัปดาห (   ) มากกวา 4 ขวดตอสัปดาห 
8. ทานออกกําลังกายหรือไม 
 (   ) ไมออกกําลังกาย 
 (   ) ออกกําลังกาย  ประเภทกีฬา  .........................   กี่คร้ังตอสัปดาห.........  คร้ังละ...........นาที 
9.  เรียนพิเศษหรือไม 
 (   ) ไมเรียนพิเศษ (   ) เรียน สัปดาหละ  ...............วันๆ ละ  ........  ช่ัวโมง 
10. ทานมีโรคประจําตัวหรือไม เชน หอบตอหืดตอเบาหวานตอโรคหวัใจตอความดันโลหิตสูงตอปวด

ขอ  เปนตน 
 (   )  ไมมี (   ) มี โรคประจําตัว   ................................................................ 
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ภาคผนวก จ 
แบบบันทึกผลการทดลองกอนและหลังโปรแกรม Aerobic Exercise 
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เลขท่ี  ................ ชื่อ-นามสกุล  ....................................................................................................... 

แบบบันทึกผลการทดลองกอนเขาโปรแกรม  (Pre-test) 

 
วันท่ีทดสอบ.................................                  ระดับความพยายามในการออกกําลังกาย 
(RPE)........................................ 
 
ประเมินภาวะการ
เจริญเติบโต 

เสน
รอบ
เอว 

ตนขา
ขาง
ขวา 

ตน
แขน
ขาง
ขวา 

ความออน
ตัว(ซม.) 
(3 ครั้ง) 

ลุก-น่ัง 
90 

วินาที 
(1 ครั้ง) 

Skinfold (Cm.) 

นํ้าหนัก 
(กก.) 

สวนสูง 
(ซม.) 

Chest Abdomn Thigh (ช) 

Triceps Suprailliac Thigh (ญ) 

      

1……….. 

2.............. 

3……….. 

    

ผล = 
คาเฉล่ีย 
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เลขท่ี  ................ ชื่อ-นามสกุล  ....................................................................................................... 

แบบบันทึกผลการทดลองกอนเขาโปรแกรม  (Post-test) 

 
วันท่ีทดสอบ.................................                  ระดับความพยายามในการออกกําลังกาย 
(RPE)........................................ 
 
ประเมินภาวะการ
เจริญเติบโต 

เสน
รอบ
เอว 

ตนขา
ขาง
ขวา 

ตน
แขน
ขาง
ขวา 

ความออน
ตัว(ซม.) 
(3 ครั้ง) 

ลุก-น่ัง 
90 

วินาที 
(1 ครั้ง) 

Skinfold (Cm.) 

นํ้าหนัก 
(กก.) 

สวนสูง 
(ซม.) 

Chest Abdomn Thigh (ช) 

Triceps Suprailliac Thigh (ญ) 

      

1……….. 

2.............. 

3……….. 

    

ผล = 
คาเฉล่ีย 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 81

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
แบบทดสอบสมรรถภาพ 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



 82

วิธีการทดสอบ 
 

1. การหาคาดชันีมวลกาย 
จุดประสงค เพื่อประเมินภาวะน้ําเกินและอวน การคํานวณหาคาดัชนีมวลกายทําไดโดย ทําการ
ช่ังน้ําหนัก (มีหนวยเปนกิโลกรัม) และ วัดสวนสูง (มีหนวยเปนเมตร) ของผูทดสอบ เพื่อประเมิน
ภาวการณเจริญเติบโตของเด็ก (ทวม เร่ิมอวน และอวน) (กองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข, (2543) 
2.  การทดสอบความความออนตัว 
จุดประสงค เพื่อประเมินความยืดหยุนของกลามเนื้อหลังระดับเอวและกลามเนื้อตนขาดนหลัง 
ถาเรามีความออนตัวดีนั้นแสดงวา กลามเนื้อและขอตอตางๆ มีความยืดหยุนและมีมุมการ
เคล่ือนไหวท่ีมากข้ึน ทําใหรางกายเคล่ือนไหวไดดีข้ึน และลดความเส่ียงตออาการบาดเจ็บท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนไดจากการออกกําลังกายหรือเลนกีฬา 
เคร่ืองมือ มาวัดความออนตัว มีท่ียันเทาและมาตรวัดระยะทางเปน +30 เซนติเมตร หรือ +35 
เซนติเมตร และ –30 เซนติเมตร  จุด “0” อยูตรงท่ียันเทา 
3. วัดเสนรอบเอว เสนรอบแขน เสนรอบขา 
จุดประสงค เพื่อประเมินคาเปอรเซ็นตไขมันในรางกายของผูทดสอบ โดยวัดตําแหนงดังนี้ 
 1.เสนรอบเอว วัดบริเวณรอบสะดือ 
 2. เสนรอบแขน วัดแขนขวาบริเวณขอศอกข้ึนมา 8 เซนติเมตร 
 3. เสนรอบขา วัดขาขวาบริเวณหัวเขาข้ึนมา 8 เซนติเมตร 
4. วัดความทนทานของกลามเนื้อขา 
จุดประสงค เพื่อประเมินความแข็งแรงและความทนทานของกลามเน้ือขา โดยทําการลุกนั่ง (Sit-up) 
90 วินาที นับจํานวนคร้ังท่ีทําได 
5. วัดเปอรเซ็นตไขมันในรางกาย โดยใช Skinfold caliper 
จุดประสงค เพื่อประเมินเปอรเซ็นตไขมันในรางกายของแตละบุคคล 
6. วัดความพยายามในการออกกําลังกาย (RPE) 
จุดประสงค เพื่อประเมินความหนักในขณะออกกําลังกายเพ่ือประเมินความพยายามในการออก
กําลังกาย 
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ภาคผนวก ช 
รูปภาพแสดงระดับความพยายามในการออกกําลังกาย 
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ตารางรูปภาพแสดง ระดับความพยายามในการออกกําลังกาย 
(Borg Scale with Ratio Properties) แสดงตัวเลขต้ัง 0-10 

 

0    ไมเหน่ือยเลย 
  0.5     เหนื่อยนอยมากๆ 

  1    เหน่ือยนอยมาก 
  2     เหน่ือยนอย 

  3    เหน่ือยปานกลาง 
  4     เหน่ือยคอนขางมาก 

  5    เหน่ือยมาก 
  6 

  7    เหน่ือยมากๆ 
  8 

  9    เหน่ือยมากที่สุด 
10 
 

ท่ีมา : Pollock ML. and DH. Schmidt. Heart Disease and Rehabilitation. 3rd ed 
Human Kinetics, United State of America. 1995. 
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วิธีการใชตาราง ระดับความพยายามในการออกกําลังกาย (RPE) คือ ในขณะออกกําลังกาย 
ใหผูออกกําลังกายดูตารางและบอกวาระดับความหนกัของการออกกําลังอยูท่ีตัวเลขใดเปนระยะๆ 
โดยตัวเลขนอย แสดงวาเบา รูสึกไมเหนื่อยมาก ตวัเลขมากขึ้น แสดงวาหนกัมากข้ึน รูสึกเหน่ือย
มากข้ึน ตัวเลขเร่ิมจาก 0-10 เม่ือออกกําลังไปจนรูสึกวาหนกัมากเหนื่อยมาก ทําตอไมไหว ใหรีบ
บอกตอผูดูแลการออกกําลังกายเพื่อลดความหนักของการออกกําลังกาย เพื่อไมกอไหเกดิอันตราย
ตอรางกาย 
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ภาคผนวก ซ 
แบบบันทึกรายการบริโภคอาหารแตละมื้อของนักเรียน 

ที่เขารวม โปรแกรม Aerobic Exercise 
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แบบบันทึกรายการบริโภคอาหารแตละม้ือของนักเรียนท่ีเขารวม โปรแกรม Aerobic Exercise 
ด.ช. / ด.ญ. .....................................................................................ชั้น.................อายุ......... ป............

เดือน 
สัปดาหท่ี 1 
วัน เดือน ป รายการอาหาร หมายเหตุ 

มื้อเชา มื้อกลางวัน มื้อเย็น 
5 ม.ค.52 
 

 
............................... 
................................ 

 
............................... 
................................ 

 
............................... 
................................ 

 
............................... 

................................ 
6 ม.ค.52 
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............................... 
................................ 

 
............................... 
................................ 

 
............................... 

................................ 
7  ม.ค.52 
 

 
............................... 
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............................... 
................................ 

 
............................... 
................................ 

 
............................... 

................................ 
8 ม.ค.52 
 

 
............................... 
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............................... 
................................ 

 
............................... 
................................ 

 
............................... 

................................ 
9 ม.ค.52 
 

 
............................... 
................................ 

 
............................... 
................................ 

 
............................... 
................................ 

 
............................... 

................................ 
10 ม.ค.52 
 

 
............................... 
................................ 

 
............................... 
................................ 

 
............................... 
................................ 

 
............................... 

................................ 
11 ม.ค.52 
 

 
............................... 
................................ 

 
............................... 
................................ 

 
............................... 
................................ 

 
............................... 

................................ 
บันทึกเพ่ิมเติม
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
 
 



 88

สัปดาหท่ี 2 
 

วัน เดือน ป รายการอาหาร หมายเหตุ 
มื้อเชา มื้อกลางวัน มื้อเย็น 

12 ม.ค.52 
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................................ 

 
............................... 
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13 ม.ค.52 
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15 ม.ค.52 
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16 ม.ค.52 
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17 .ค.52 
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............................... 
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................................ 

 
............................... 
................................ 

18 ม.ค.52 
 

 
............................... 
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............................... 
................................ 

 
............................... 
................................ 

 
............................... 
................................ 

 
บันทึกเพ่ิมเติม
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
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สัปดาหท่ี 3 
 

วัน เดือน ป รายการอาหาร หมายเหตุ 
มื้อเชา มื้อกลางวัน มื้อเย็น 

19 ม.ค.52 
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20 ม.ค.52 
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22 ม.ค.52 
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23 ม.ค.52 
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24 ม.ค.52 
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................................ 

25 ม.ค.52 
 

 
............................... 
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............................... 
................................ 

 
............................... 
................................ 

 
............................... 
................................ 

 
บันทึกเพ่ิมเติม
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
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สัปดาหท่ี 4 
 

วัน เดือน ป รายการอาหาร หมายเหตุ 
มื้อเชา มื้อกลางวัน มื้อเย็น 

26 ม.ค.52 
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27 ม.ค.52 
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28 ม.ค.52 
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29 ม.ค.52 
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30 ม.ค.52 
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............................... 
................................ 

 
............................... 
................................ 

 
............................... 
................................ 

31 ม.ค.52 
 

 
............................... 
................................ 

 
............................... 
................................ 

 
............................... 
................................ 

 
............................... 
................................ 

1  ก.พ.52 
 

 
............................... 
................................ 

 
............................... 
................................ 

 
............................... 
................................ 

 
............................... 
................................ 

 
บันทึกเพ่ิมเติม
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
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สัปดาหท่ี 5 
 

วัน เดือน ป รายการอาหาร หมายเหตุ 
มื้อเชา มื้อกลางวัน มื้อเย็น 

2 ก.พ. 52 
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3 ก.พ. 52 
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4 ก.พ. 52 
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5 ก.พ. 52 
 

 
............................... 
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6 ก.พ. 52 
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7 ก.พ. 52 
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............................... 
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8 ก.พ. 52 
 

 
............................... 
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............................... 
................................ 

 
............................... 
................................ 

 
............................... 
................................ 

 
บันทึกเพ่ิมเติม
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
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สัปดาหท่ี 6 
 

วัน เดือน ป รายการอาหาร หมายเหตุ 
มื้อเชา มื้อกลางวัน มื้อเย็น 

9 ก.พ. 52 
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10 ก.พ. 52 
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11 ก.พ. 52 
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12 ก.พ. 52 
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13 ก.พ. 52 
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14 ม.ค. 52 
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15 ม.ค. 52 
 

 
............................... 
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............................... 
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บันทึกเพ่ิมเติม
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
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สัปดาหท่ี 7 
 

วัน เดือน ป รายการอาหาร หมายเหตุ 
มื้อเชา มื้อกลางวัน มื้อเย็น 

16 ก.พ.52 
 

 
............................... 
................................ 

 
............................... 
................................ 

 
............................... 
................................ 

 
............................... 
................................ 

17 ก.พ.52 
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19 ก.พ.52 
 

 
............................... 
................................ 

 
............................... 
................................ 

 
............................... 
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20 ก.พ.52 
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21 ก.พ.52 
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................................ 

 
............................... 
................................ 

22 ก.พ.52 
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บันทึกเพ่ิมเติม
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
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สัปดาหท่ี 8 
 

วัน เดือน ป รายการอาหาร หมายเหตุ 
มื้อเชา มื้อกลางวัน มื้อเย็น 

23  ก.พ.52 
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26 ก.พ.52 
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27 ก.พ.52 
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28 ก.พ.52 
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. 
.............................. 
................................ 

29 ก.พ.52 
 

 
............................... 
................................ 

 
............................... 
................................ 

 
............................... 
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............................... 
................................ 

 
บันทึกเพ่ิมเติม
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก ฌ 
กราฟอางองิการเจริญเติบโตของเด็กชายและเด็กหญิง อายุ 5-18 ป 
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กราฟ 2  แสดงเกณฑอางอิงการเจริญเติบโตของเพศชายอายุ 5 -18 ป (อางอิงจากหนังสือเกณฑการ
เจริญเติบโตของประชากรไทยของกระทรวงสาธารณสุข) 
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กราฟ 3  แสดงเกณฑอางอิงการเจริญเติบโตของเพศหญิงอายุ 5 -18 ป (อางอิงจากหนังสือเกณฑการ
เจริญเติบโตของประชากรไทยของกระทรวงสาธารณสุข) 
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ประวัติผูเขียน 
 
ชื่อ-สกุล  นายชาญชัย  คงธนพิสิฐกุล 
วัน เดือน ปเกิด 25 กันยายน 2527 
ท่ีอยูปจจุบัน 33 หมูท่ี 12  ตาํบลรองเคาะ  อําเภอวังเหนือ  จังหวดัลําปาง 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2548 ระดับ ป.กศ.สูง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตจังหวัดเชียงใหม 
 พ.ศ. 2550 ระดับปริญญาตรี สุขศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ประวัติการทํางาน 
 พ.ศ. 2550-ปจจุบัน ครูผูสอน โรงเรียนโกวิทธํารงเชียงใหม 


