
 ฉ

 
สารบาญ 

 
   หนา 

กิตติกรรมประกาศ   ค 
บทคัดยอภาษาไทย   ง 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ   จ 
สารบาญ   ฉ 
สารบาญตาราง   ฌ 
สารบาญกราฟ   ญ 
 

บทท่ี 1 บทนํา   1 
 ความเปนมาและความสําคัญของการศึกษา   1 
 วัตถุประสงคการวิจัย   4 
 สมมติฐานการวิจัย   4 
 นิยามศัพทเฉพาะ   4 
 ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย   6 
 

บทท่ี 2 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ   7 
 ผลของการออกกําลังกายทางน้ํา   9 
 ปจจัยท่ีมีผลตอการสะสมไขมันท่ีช้ันผิวหนัง 11 
 สาเหตุการเกิดโรคอวน 11 
 อันตรายหรือภาวะแทรกซอนจากการเกิดภาวะน้ําหนักตัวเกินในเด็ก 12 
 วิธีการประเมินภาวะนํ้าหนักตัวเกินมาตรฐานในเด็ก 13
 องคประกอบของการออกกําลังกาย เพื่อสมรรถภาพท่ีดี 18
 และเพื่อลดไขมันในรางกาย  
 ผลการออกกําลังกายตอไขมันในรางกาย 20 
 การออกกําลังกายเพื่อความทนทานของระบบไหลเวียนโลหิตและหัวใจ 20 
 
 



 ช

สารบาญ (ตอ) 
 

   หนา 
 หลักการออกกําลังกายแบบแอโรบิค 22 
 Rating of Perceive Exertion (RPE)   22 
 ปจจัยท่ีมีผลตอการเปล่ียนแปลงของคา RPE  23 
 การนํา RPE มาใชในทางปฏิบัติ 23 
 หลักการธาราบําบัด (Hydrotherapy) 24 
 หลักฟสิกสพื้นฐาน 24 
 คุณสมบัติของนํ้า 24 
 ผลของธาราบําบัด 25 
 ผลท่ีไดรับทางสรีรวิทยา 25 
 ผลท่ีไดรับทางการรักษา (Therapeutic Effect) 26 
 ผลของแรงดันของน้ํา (Effect of Hydrostatic pressure) 27 
 ผลของอุณหภูมิของน้ํา (Effect of water temperature) 27 
 ขอหามในการลงสระ 28 
 การออกกําลังกายในนํ้า 28 
 

บทท่ี 3 วิธีดําเนินการวิจัย 29 
 ขอบเขตการวิจัย 29 
 สถานท่ีเก็บขอมูล 29 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 29 
 วิธีการดําเนินการ 33 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 34 
 การวิเคราะหขอมูล 35 
 

บทท่ี 4 ผลการวิเคราะหขอมูล 36 
บทท่ี 5 สรุปผล  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 44 
 สรุปผลการวิจัย 44 
 อภิปรายผลการวิจัย 44 



 ซ

สารบาญ (ตอ) 
 

   หนา 
 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังนี้ 51 
 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 52 
 

บรรณานุกรม 53 
 

ภาคผนวก 56 
 ภาคผนวก ก ทากายบริหารท่ีใชในโปรแกรม Aerobic Exercise  57
  ระยะเวลา 8 สัปดาห 
 ภาคผนวก ข รูปภาพประกอบทากายบริหาร Aerobic exercise 68 
 ภาคผนวก ค หนังสือแสดงความยินยอมเขารวมงานวจิยั   73 
 ภาคผนวก ง แบบสอบถาม 76
 ภาคผนวก จ  แบบบันทึกผลการทดลองกอนและหลังโปรแกรม 78 
  Aerobic Exercise 
 ภาคผนวก ฉ  แบบทดสอบสมรรถภาพ 81
 ภาคผนวก ช รูปภาพแสดงระดับความพยายามในการออกกําลังกาย 83
 ภาคผนวก ซ แบบบันทึกรายการบริโภคอาหารแตละม้ือของนักเรียน 86 
  ที่เขารวม โปรแกรม Aerobic Exercise
 ภาคผนวก ฌ กราฟอางอิงการเจริญเติบโตของเด็กชาย-หญิง อายุ 5-18 ป   95 
 

ประวัติผูเขียน 98 
 



 ฌ

สารบาญตาราง 
 
ตาราง   หนา 

1 แสดงความสัมพันธระหวางดัชนีมวลกาย ระดับความอวน  16 
 และ ภาวะสําหรับประเทศทางเอเชีย  
2 แสดงคารอบเอวท่ีมีความเส่ียงตอการเกิดโรคสําหรับคนเอเชีย 17 
3 แสดงองคประกอบและลักษณะของการออกกําลังกาย 21 
4 แสดงอัตราการเตนของหัวใจท่ีตองการในขณะออกกําลังกายกลุมอายุตาง ๆ 21 
5 แสดงความถ่ี รอยละ ของกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศ (Gender) 37 
6 แสดงความถ่ี รอยละ ของกลุมตัวอยางจําแนกตามอายุ (Age) 37 
7 แสดงภาวะรอยละของกลุมตัวอยาง น้ําหนักตามเกณฑสวนสูง  38 
 (Weight for Height, Wt/Ht) 
8 แสดงภาวะรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามน้ําหนักตามเกณฑอายุ 38 
 (Weight for Age, Wt/Age 
9 แสดงภาวะ รอยละ ของกลุมตัวอยางจําแนกตามสวนสูงตามเกณฑอายุ 39 
 (Height for Age, Ht/Age) 
10 แสดงเปรียบเทียบคาเฉล่ีย และสวนตาง (Mean & Diff) ของตัวแปรๆ  40 
 กอนและหลังการออกกําลังกาย (Paired Samples Statistics)  
11 แสดงเปรียบเทียบคาเฉล่ีย และสวนตาง (Mean & Diff) ของตัวแปรๆ  41 
 กอนและหลังการออกกําลังกาย (Paired Samples Test) 
 



 ญ

สารบาญกราฟ 
 

กราฟ   หนา 
1 แสดงดัชนีมวลกาย 15 
2 แสดงเกณฑอางอิงการเจริญเติบโตของเพศชายอายุ 5 -18 ป  96 
  (อางอิงจากหนังสือเกณฑการเจริญเติบโตของประชากรไทย 
 ของกระทรวงสาธารณสุข) 
3 แสดงเกณฑอางอิงการเจริญเติบโตของเพศหญิงอายุ 5 -18 ป  97  
 (อางอิงจากหนังสือเกณฑการเจริญเติบโตของประชากรไทย  
 ของกระทรวงสาธารณสุข) 
 


