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ความเปนมาและความสําคญัของการศึกษา 

ภาวะเด็กมีน้ําหนักตัวเกินกวาปกติละเด็กอวนเปนปญหาสําคัญของสาธารณสุข เนื่องจาก
พฤติกรรมการเล้ียงดูของพอแมผูปกครองที่มักจะปลอยปละละเลยในดานการรับประทานอาหาร
ของเด็กรวมถึง  สภาพแวดลอม  สภาพสังคมทําให เด็กสวนใหญมักจะใชเวลาสวนใหญในการทํา
กิจกรรมอยางอ่ืนนอกเหนือจากการออกกกําลังกาย โดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กท่ีอาศัยอยูในเขตชุมชน
เมืองมักจะมีปญหาดานน้ําหนักตัวเกินกวาปกติและปญหาโรคอวนมากกวาเด็กท่ีอยูในเขตหางไกล
ความเจริญ และพบวาเด็กท่ีมีปญหาดานน้ําหนักตัวสวนใหญมาจากครอบครัวท่ีมีฐานะทาง
เศรษฐกิจทีดีมากกวา โดยเฉพาะเด็กในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ท่ีพบวามีนักเรียนท่ีมีภาวะ
น้ําหนักตัวมากกวาปกติเปนจํานวนมากท่ีมีอัตราเส่ียงตอการเกิดโรคอวน จากการสังเกตและการ
สอบถามพบวาเด็กสวนใหญถูกเล้ียงดูแบบตามใจ ขาดการออกกําลังกาย และอาหารท่ีเด็ก
รับประทานสวนใหญจะเปนอาหารสําเร็จรูป โดยเฉพาะอาหารจําพวกแปง น้ําตาล และไขมัน ท่ีมัก
เปนสวนประกอบหลักในการปรุงอาหาร และอาหารเหลานั้นมีพลังงานสูง และยอยงาย พฤติกรรม
การรับประทานอาหารของเด็กท่ีขาดความรูความเขาใจในการเลือกบริโภคจึงทําใหในแตละปมีเด็ก
ท่ีเปนโรคอวนหรือเด็กท่ีมีภาวะน้ําตัวเกินเพิ่มข้ึนทุกป และมีแนวโนมท่ีจะแพรขยายไปในพื้นท่ีตาง 
ๆ ของประเทศไทย  ซ่ึงเปนปญหาที่มีแนวโนมเพิ่มข้ึนทุกป  และพบวาเด็กท่ีมีน้ําหนักตัวเกินกวา
ปกติเม่ือเติบโตขึ้นมีโอกาสเส่ียงตอการเกิดโรคอวนมากกวาคนปกติท่ีมีน้ําหนักตัวปกติและนอย 
ภาวะน้ําหนักตัวเกินกวาปกติมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกกําลังกาย 
จากการสอบถามพบวาเด็กนักเรียนท่ีมีภาวะน้ําหนักตัวเกิน (อวน) มักจะรับประทานอาหารมากกวา
คนปกติ สามารถทานอาหารไดตลอดเวลา ออกกําลังกายนอยเกินไป ไมชอบกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับ
การเคล่ือนไหว หรือการออกกําลังกาย อาทิ การวิ่ง กระโดด   และกีฬาชนิดตาง ๆ จึงมักพบเด็กท่ีมี
ภาวะน้ําหนักตัวเกินในกลุมเด็กท่ีเปนบริโภคนิยม และฐานะทางเศรษฐกิจท่ีดี 

    พฤติกรรมไมชอบทํากิจกรรมท่ีเกี่ยวของการเคล่ือนไหว มักพบในเด็กท่ีมีน้ําหนักตัวเกิน 
เด็กอวนและเด็กท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจคอนขางดีท่ีผูปกครองเล้ียงดูแบบตามใจ การเอาอกเอาใจ ทํา
ทุกอยางแทนบุตรหลาน แทนท่ีจะเปนคนคอยแนะนําและสงเสริม จึงเปนสาเหตุหนึ่งท่ี เปนการ
สรางใหเด็กมีนิสัยรักความสะดวกสบาย ทําใหเด็กขาดโอกาสในการเคล่ือนไหวและการออกกําลัง
กาย การท่ีผูปกครองทําทุกอยางแทนบุตรหลานเปนการปดโอกาสใหเด็กไดทํากิจกรรม  เปนการ
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ปลูกฝงใหเด็กมีพฤติกรรมการไมชอบกิจกรรมท่ีเปนการเคล่ือนไหวหรือการเลนกีฬาชนิดตาง ๆ ท่ี
เกี่ยวของกับการใชกําลัง  การใชพลังงานในการทํากิจกรรมซ่ึงเปนการปลูกฝงคานิยมท่ีไมถูกตอง
เนื่องจากเด็กทุกคนนั้นมีขีดความสามารถในการทํางานเหมือนกับผูใหญเพียงแตพละกําลังนอยกวา
เทานั้น กิจกรรมที่เด็กสามารถทําเองไดก็ควรใหเด็กไดทําดวยตัวเอง ผูปกครองคอยสงเสริม ถา
ผูปกครองไมสรางนิสัยรักการออกกําลังกาย การเคล่ือนไหวหรือ กิจกรรมกลางแจงใหแกเด็กเม่ือโต
ข้ึนก็มีโอกาเส่ียงตอการมีภาวะน้ําหนักตัวเกินปกติหรือโรคอวนไดมากวาคนปกติท่ีออกกําลังกาย
เปนประจํา ในดานการเคล่ือนไหว สุขภาพกาย สุขภาพจิต สมรรถภาพทางกาย สัมพันธภาพทาง
สังคม ก็แยไปดวยเนื่องจากความกังวลในสรีระรางกายของตนเองทําใหการดําเนินชีวิตประจําวันทํา
ไดไมดี และท่ีสําคัญเด็กท่ีมีน้ําหนักตัวเกินปกติจะเส่ียงตอการเปนโรคอวนเม่ือเปนผูใหญและสงผล
ตอการเกิดโรคตาง ๆ ท่ีมีความสัมพันธกับโรคอวนโดยเฉพาะโรคเบาหวานท่ีมักพบในหมูคนอวน 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ป พ.ศ.2542 ไดกําหนดเกณฑ น้ําหนัก และสวนสูง 
มาตรฐานของประชาชนไทย ชวงอายุ 1 วัน ถึง 19 ป พบวา กลุมท่ีมีน้ําหนักตัวมากกวาปกติ 
(Overweight) อยูระหวางเปอรเซ็นตไทลท่ี 90 – 97 และกลุมท่ีถือวาเปนโรคอวน จะมีระดับ
เปอรเซ็นตไทล 97 ข้ึนไปซ่ึงเกี่ยวของกับภาวะทางโภชนาการเหลานี้ กอใหเกิดปจจัยเส่ียงตอ
สุขภาพ 

ในปจจุบันความชุกของโรคอวนในคนไทยเพิ่มข้ึนทุกทุกกลุมอายุ โดยรอยละ 10 – 20 ป 
ของทารกท่ีท่ีอวนจะเติบโตเปนเด็กท่ีอวน รอยละ 40 ของเด็กท่ีอวนในวัยเด็กจะยังอวนอยูเม่ือเปน
กลุมวัยรุนรอยละ 75 – 80 ของวัยรุนท่ีอวนจะโตเปนผูใหญท่ีอวนท่ีสุด (ศักดา  พรึงลําภูและคณะ, 
2004) 

ในสภาพสังคมปจจุบันพบวา เด็กและวัยรุนออกกําลังกายหรือเลนกีฬานอยลง มักใชเวลา
ดังกลาวในการดูโทรทัศน  เลนเกมคอมพิวเตอร เรียนพิเศษ ซ่ึงกิจกรรมดังกลาว จะใชพลังงานนอย
กวาการออกกําลังกาย และยิ่งมีการรับประทานอาหารหรือขนมรวมดวย ก็จะทําใหเกิดภาวะนํ้าหนัก
ตัวเกินมาตรฐานหรือทวมไดงาย พอแมผูปกครองก็ไมไดความสนใจหรือรูสึกวานี่คือปญหาท่ีพึง
ระวัง การที่ผูปกครองปลอยใหบุตรตนเองเลือกบริโภคไดตามความตองการของตนเอง และขาด
การเคล่ือน ขาดการออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอจึงเปนสาเหตุหลักท่ีทําใหเกิดภาวะน้ําหนักตัวเกิน
และโรคอวนในเด็กในสังคมปจจุบันท่ีอาหารสวนใหญจะมีสวนประกอบของแปงและน้ําตาลเปน
สวนประกอบหลักของการประกอบอาหาร จึงเปนเหตุผลท่ีวาทําไมเด็กไทยในเขตชุมชนเมืองจึงมี
ภาวะน้ําหนักตัวเกินปกติ (บงกช ศิลปานนท.2550) 

เม่ือเทคโนโลยีการติดตอส่ือสารสามารถติดตอถึงกันไดงายมากข้ึน เกิดความสะดวกสบาย
มากยิ่งข้ึน การทํางานมีการแขงขันสูงข้ึน ตองทําอะไรตาง ๆ อยางเรงรีบ ทําใหประชาชนท่ัวไปไดมี



 3 

การเปล่ียนแปลงลักษณะนิสัยในการบริโภคอาหารเกิดข้ึนมีการประกอบอาหารในบานลดลง
รับประทานอาหารนอกบานกันมากข้ึน ซ่ึงมักเปนอาหารจานดวนหรือ Fast Food ท้ังนี้อาจเปน
เพราะคานิยมและความสะดวกในการบริโภคอาหาร ซ่ึงอาหารเหลานี้มีสวนประกอบสวนใหญเปน
แปงและไขมันคอนขางสูง และมักนิยมดื่มเคร่ืองดื่มท่ีมีปริมาณนํ้าตาลสูงรวมดวย ทําใหเกิดปญหา
โภชนาการเกินตามมา (วิทยา เกษมศรี.2551) 

การท่ีพอแมผูปกครองและเด็กมองขามความสําคัญของการออกกําลังกายถือวาเปนเร่ืองท่ี
นาเสียดาย เพราะวาการออกกําลังกายเปนการนําพลังงานท่ีรางกายรับเขาสูรางกายจากการบริโภค
อาหารตางๆ  ทําใหเกิดการเผาผลาญพลังงานภายในรางกายจากอาหารที่รับประทานทําใหเกิดความ
สมดุลของพลังงาน ดังนั้น การออกกําลังกายจึงเปนการปองกันภาวะนํ้าหนักตัวเกินไปในตัวดวย 
ซ่ึงการสรางนิสัยในการออกกําลังกายจึงเปนส่ิงท่ีผูปกครองตองปลูกฝงต้ังแตเด็กเพื่อเปนการ
ปองกันปญหาดานสุขภาพแกบุตรหลานของตนเองอยางถูกวิธี 

การออกกําลังกายในน้ํา (Hydrotherapy) ถือวาเปนการออกกําลังกายท่ีดีอีกรูปแบบหนึ่ง 
เนื่องจากเด็กสวนมากมักจะชอบเลนน้ํา เพราะวาอยูในน้ําแลวรูสึกวาไมรอน คือ การออกกําลังกาย
หรือการรักษาโดยใชคุณสมบัติของนํ้าในดานตางๆ ท้ังในดาน แรงดันของน้ํา แรงลอยตัวของนํ้า 
ตลอดจนอุณหภูมิของน้ํา โดยการนําเทคนิคการบริหารกายในน้ํามาใช ไมวาจะเปน การทรงทา การ
เดิน การเคล่ือนไหว ตลอดจนการวายน้ํา ซ่ึงจะชวยใหกลามเนื้อมีความแข็งแรง ความทนทาน และ
ความยืดหยุนมากข้ึนรวมท้ังผลทางดานจิตใจท่ีดีข้ึนดวย(ประภาส โพธ์ิทองสุนันท, 2530) 

เม่ือเด็กออกกําลังกายในนํ้า (Hydrotherapy) ก็จะสงเสริมใหเด็กมีการเรียนรูการเคล่ือนไหว 
โดยมีน้ําชวยพยุง และสงเสริมใหมีพัฒนาการท่ีดี การออกกําลังกายในน้ํา เชน การจัดกิจกรรมและ
นันทนาการตางๆ จะเปนการชวยสงเสริมเด็กท้ังในดานรางกาย จิตใจ และสังคม กอใหเกิดการ
เรียนรู ท้ังทางดานการรับรู การเพิ่มภาวะการเลนเปนกลุม เรียนรูการเขาสังคม อีกท้ังเด็กจะมี
ความรูสึกสนุกสนานและสดช่ืน สงผลใหเกิดการใชพลังงานท่ีสมดุล ทําใหมีน้ําหนักตัวท่ีเหมาะสม 
และปญหาโรคอวนในเด็กก็จะลดลงในท่ีสุด (สมัย ศรีทองถาวร, 2547) 

จากสภาพความเปนอยูในปจจุบันการออกกําลังกายในน้ําในกลุมเด็กเพื่อลดน้ําหนักตัวยัง
ไดรับความสนใจ ศึกษาแพรหลายในประเทศไทยมากเทาใดนัก ดังนั้นการศึกษาคร้ังนี้ ผูวิจัยมีความ
ตองการจะศึกษาผลของโปรแกรมการออกกําลังกายแบบแอโรบิคในน้ําตอการเปล่ียนแปลงน้ําหนัก
ตัวและสมรรถภาพทางกายในกลุมเด็กอายุ 12-15 ป มีภาวะน้ําหนักตัวเกิน 
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วัตถุประสงคการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการออกกําลังกายแบบแอโรบิคในน้ําสําหรับกลุมเด็ก อายุ 

12-15 ป ท่ีมีภาวะน้ําหนักตัวเกินตอการลดน้ําหนักตัว  
2. เพื่อศึกษาผล การเปล่ียนแปลงคาเปอรเซ็นตไขมันในรางกาย (Percent body fat.,%BF) 

ตอการออกกําลังกายแบบแอโรบิคในน้ํา 8 สัปดาห ในกลุมเด็กท่ีน้ําหนักตัวเกิน                                       
3. เพื่อศึกษาผลการเปล่ียนแปลงความออนตัว และความทนทานของกลามเน้ือตอการ

ออกกําลังกายแบบแอโรบิคในน้ํา 8 สัปดาหในกลุมเด็ก  อายุ 12-15 ป ท่ีมีภาวะน้ําหนัก
ตัวเกิน 

4. เพื่อศึกษาผลการเปล่ียนแปลงของคา (RPE) กอน และหลังตอการออกกําลังกายแบบ
แอโรบิคในน้ํา  8  สัปดาห ในกลุมเด็กท่ีน้ําหนักตัวเกิน    

 
สมมติฐานการวิจัย 

การออกกําลังกายแบบแอโรบิคในน้ําตามโปรแกรมเปนเวลา 8 สัปดาห มีผลทําให เด็กอายุ  
12-15 ป ซ่ึงมีภาวะน้ําหนักตัวเกิน มีน้ําหนักตัวลดลง และมีสมรรถภาพทางกายเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับ
กอนเขารวมโปรแกรม    
 
นิยามศัพทเฉพาะ 

นักเรียน  (Students) หมายถึง กลุมบุคคลท่ีเขารวมการออกกําลังกายแบบ Aerobic 
Exerciseในน้ําที่มีอายุระหวาง 12 – 15 ป ในโรงเรียนโกวิทธํารงเชียงใหม  อําเภอเมือง  จังหวัด
เชียงใหม 
 โปรแกรมการการฝก (Programs) หมายถึง กิจกรรมกรรมการออกกําลังกายในน้ําท่ีผูวิจัย
ไดสรางข้ึนเพื่อใชเปนแบบฝกในการออกกําลังกายในน้ําสําหรับใชในการออกกําลังกายเพ่ือลด
น้ําหนักตัว 
 น้ําหนักตัว (Body weight) คือ ดัชนีมวลกายท้ังหมดของรางกายในแตละบุคคล หนวยเปน
กิโลกรัม 
 อัตราการเตนของหัวใจ (Heart Rate) เปนหนวยวัดอัตราการทํางานของหัวใจ เปนคาแสดง
การทํางานของหัวใจขณะออกกําลังกาย เปนคาแสดงสภาวะความแข็งแรงของรางกายในแตละ
บุคคล สามารถบอกไดแมแตความเปล่ียนแปลงในบุคคลเดียวในแตละวัน 

ภาวะน้ําหนักเกิน (Overweight) คือ สภาวะท่ีรางกายมีน้ําหนักไมไดสัดสวนท่ีเหมาะสม
กับความสูง โดยมีคามาตรฐานท่ีใชบงบอก คือ คา BMI (Body Mass Index)  
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หรือเรียกวา “คาดัชนีมวลกาย” คนท่ีอยูในภาวะน้ําหนักเกินจะมีคา BMI มากกวา 23 
(สําหรับคนเอเซีย) และมากกวา 25 (สําหรับคนยุโรป) กิโลกรัมตอตารางเมตร 

โรคอวน (Obesity) หมายถึง ภาวะน้ําหนักเกินในระดับท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ โดยเนน
ถึงปริมาณของไขมันหรือมวลของไขมันท่ีเพ่ิมข้ึน โดยความรุนแรงแลวโรคอวนจะมีผลรายแรงตอ
รางกายมากกวา ท้ังภาวะน้ําหนักเกินและโรคอวนลวนทําใหเกิดผลเสียตอสุขภาพตามมาไดท้ังส้ิน 

สมรรถภาพทางกาย (Physical Fitness) หมายถึง ความสามารถของรางกายในการ
ประกอบกิจกรรมเลนกีฬาหรือออกกําลังกายไดอยางมีประสิทธิภาพ จะแบงออกเปน 2 อยางคือ 
สมรรถภาพทางกายโดยท่ัวไป (General Physical Fitness) และสมรรถภาพทางกายพิเศษ (Special 
Physical Fitness) 
 คาดรรชนีความหนาของรางกาย (Body Composition) หมายถึง การหาอัตราสวนของการ
มีน้ําหนักตัวท่ีสัมพันธกับสวนสูง โดยหาไดจาก น้ําหนักตัว (กก.) หารดวยสวนสูง (เมตร) ยกกําลัง
สอง เพื่อประเมินคาขนาดของรางกายท่ีเหมาะสม 
 เปอรเซ็นตไขมันของรางกาย (Percent body fat, % BF) คือ เปอรเซ็นตไขมันท่ีอยูในดัชนี
มวลกายทั้งหมดของรางกายในแตละบุคคล 
 เสนรอบวงของเอว (Waist circumference) หมายถึง การวัดรอบวงในระดับสะโพกโดยใช
จุดอางอิงจากระดับกระดูก Greater trochanter มีหนวยเปนเซนติเมตร (cm) 
 ความออนตัว (Flexibility) หมายถึง ความสามารถของรางกายในการเคล่ือนไหวใหไดมุม
ของการเคล่ือนไหวอยางเต็มท่ีของขอตอแตละขอ 
 ความอดทนของกลามเนื้อ (Muscle endurance) หมายถึง ความสามารถของกลามเน้ือท่ี
ทํางานไดโดยไมเส่ือมประสิทธิภาพ 
 RPE (Ratings of Perceived Exertion Scale) คือ ตารางแสดงตัวเลขการเหน่ือยขณะออก
กําลัง บอกถึงระดับความเหน่ือยของผูออกกําลังกาย ในท่ีนี่คือ ระดับ 0-10 
 ทุนลอย หมายถึง วัสดุท่ีทํามาจากโฟม เชน Noodle (ทุนลอยน้ําทรงกลม ) และ Dumbbell 
(ประภาส โพธ์ิทองสุนันท, 2530) 
 Kick Board หมายถึง วัสดุท่ีทํามาจากโฟม ท่ีใชขณะฝกการลอยตัวหรืออุปกรณชวยในการ
วายน้ํา 
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ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย 
1. ทราบผลของการเปล่ียนแปลงน้ําหนักตัวจากการออกกําลังกายแบบแอโรบิคในน้ําเปน

ระยะเวลา 8 สัปดาหของนักเรียนท่ีมีภาวะน้ําหนักตัวเกิน  
2. ทราบผลของการเปล่ียนแปลงความออนตัวและความทนทานหลังการออกกําลังกายแบบ

แอโรบิคในน้ําเปนระยะเวลา 8 สัปดาห ของนักเรียนทีมีภาวะโภชนาการเกิน   
3. ทราบผลของการเปล่ียนแปลงคาเปอรเซ็นตไขมันในรางกายหลังการออกกําลังกายแบบ

แอโรบิคในน้ําเปนระยะเวลา 8 สัปดาห ของนักเรียนทีมีภาวะโภชนาการเกิน   


