
 
บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมการออกกําลังกายแบบแอโรบิค
ในน้ําตอการเปล่ียนแปลงของนํ้าหนักตัวและสมรรถภาพทางกายในกลุมเด็ก อายุ 12-15 ป ท่ีมีภาวะ
น้ําหนักตัวเกิน  
 
ขอบเขตการวจัิย 
 ขอบเขตเนื้อหา   
  ทําการศึกษาผลการเปล่ียนแปลงดานน้ําหนักตัวและสมรรถภาพทางกายของนักเรียน
ท่ีมีน้ําหนักตัวเกิน ท่ีมีอายุอยูระหวาง 12 – 15 ป เปนระยะเวลา  8  สัปดาห  

ขอบเขตกลุมตัวอยาง  
 ประชากรที่ใชในการศึกษาทดลองครั้งนี้เปนกลุมนักเรียนโรงเรียนโกวิทธํารง

เชียงใหม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  ท่ีมีอายุอยูระหวาง 12 – 15 ป เปนผูท่ีมีสมรรถภาพรางกาย
แข็งแรงท่ีอยูในระดับปานกลาง และเปนผูท่ีสนใจเขารวมโปรแกรม สามารถเขารวมโปรแกรม
ตลอดระยะเวลา 8  สัปดาห 
 
สถานท่ีเก็บขอมูล  
 สระวายน้ําโรงเรียนโกวิทธํารงเชียงใหม  อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. การตรวจรางกายผูถูกทดสอบ ทําการช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับข้ันตอน วิธีการและ
ข้ันตอนของการทดสอบ พรอมท้ังแจกเอกสารขอมูลเกี่ยวกับผูรับการทดสอบและอธิบาย
รายละเอียด ใหคําแนะนํากอนการออกกําลังกาย ขอหาม  ขอควรระวัง  ขอพึงปฏิบัติ และ
อันตรายท่ีอาจเกิดข้ึน 

2. ผูถูกทดสอบเซ็นใบยินยอมเขารวมการทดสอบ 
3. ทําการทดสอบกอนเขารวมการออกกําลังกาย ดังนี ้
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3.1 ประเมินภาวการณเจริญเติบโตของผูถูกทดสอบ โดยใชการชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง 
และวัน เดือน ป เกิด โดยโปรแกรมของสถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 
(ขอมูลสําหรับแปลผลการเจริญเติบโตของเด็ก) 
3.1.1 ทําการช่ังน้ําหนัก (หนวยเปนกิโลกรัม) และวัดสวนสูง (หนวยเปนเมตร) 

3.2 วัดเปอรเซ็นตไขมัน โดยการวัดความหนาของไขมันใตผิวหนัง (Skinfold caliper) 
(Roche , Siervigel .,1981) 
3.2.1 มือซายหนีบไขมันแลวดึงผิวหนังข้ึนมา โดยใชนิ้วหัวแมมือและนิ้วชี้หนีบใหแนน 
3.2.2 มือขวาจับเคร่ืองมือวัดจัดปลาย caliper ใหตั้งฉากกับช้ันไขมัน (skinfold) แลว

หนีบช้ันไขมันในระดับท่ีต่ํากวานิ้วท้ังสอง 1 เซนติเมตร 
3.2.3 ไมควรใหแรงหนีบมากหรือนอยเกินไป ใหพอมีความตึง อานคาประมาณให

ใกลเคียง 0.5 มิลลิเมตร 
3.2.4 วัดซํ้า 2 คร้ัง ดังตําแหนงตอไปน้ี 
 
 

ตําแหนงท่ีวัด ตําแหนงทางกายวิภาค 
Chest แนวเฉียง (oblique fold) กึ่งกลางระหวาง anterior axillary line กับหวันม (nipple) 

สําหรับผูชาย สําหรับผูหญิงใชระยะ 1 ตอ 3 จาก anterior axillary line ถึงหัวนม 
Triceps แนวดิ่ง (vertical fold) ในแนว midaxillary line ระดับเดยีวกับ xiphoid process 
Abdomen แนวดิ่ง (vertical fold) หางจากสะดือในแนวระดับเดียวกนัประมาณ 2 เซนติเมตร 
Suprailiac แนวเฉียง (diagonal fold) เหนือ iliac crest ในระนาบเดียวกับ anterior axillary line 
Thigh แนวดิ่ง (vertical fold) 

 

3.2.5 นําคาท่ีไดไปคํานวณในสูตร 
          ผูชายจะใชท่ี   chest, abdomen, and thigh skinfolds 

สูตร Body density = 1.1093800 – (0.0008267 * X3) + (0.0000016 *(X3)2) – (0.0002574 * Age) 
           ผูหญิงจะใช   triceps, suprailiac, and thigh skinfolds 
สูตร Body density = 1.099421 – (0.0009929* X3) + (0.0000023 * (X3)2)– ( 0.0001392 * Age) 
 X3 = sum of 3 skinfolds  
 X32 = sum of 3 skinfolds squared 
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3.3 ทดสอบความออนตัว 
3.3.1 ผูเขารับการทดสอบนั่งเหยียดขาท้ังสองขาง ปลายเทาท้ังสองติดกับมาวัดความ

ออนตัวดานใน 
3.3.2 เอ้ือมแขนท้ังสองขางไปวางบนสเกลของมาวัด คางไว 2 วินาที 
3.3.3 ทําการทดสอบ 3 คร้ัง และบันทึกคา 
3.3.4 นําคาท่ีไดจากการวัด 3 คร้ัง มาหาคาเฉล ี่ย หนวยเปนเซนติเมตร 
 
 

4. ทดสอบความทนทานของกลามเนื้อขา (การนั่ง-ลุก  ตามจังหวะ)  
i. ผูทดสอบยืนตรงเทาชิดกันมือท้ังสองจับท่ีเอวยอเขาลดตัวลงนั่ง แลวลุกยืนข้ึน

ใหเปนไปตามจังหวะสม่ําเสมอติดตอกันไปรอบละ 90 วนิาที ไมมีการพัก
จนกวาไมสามารถทําตอไปไดอีก 

ii. ใหนับจํานวนคร้ังท่ีสามารถลดตัวลงนั่ง แลวลุกยืนข้ึนในลักษณะเขาเหยียดตรง 
5. วัดเสนรอบเอว 

5.5.1 ผูทดสอบยืนตรง กางแขนออก 
5.5.2 ใชสายวดั วัดตรงตําแหนงสะดือ 
5.5.3 อานคาท่ีวดัได (นิว้) 

6. วัดเสนรอบขาขวา 
  6.6.1 ผูทดสอบยืนตรงกางขาออกพอประมาณ 
  6.6.2 กางขาออกพอประมาณ 
  6.6.3 ใชสายวดัจากเขาขวาข้ึนมา 6 เซนติเมตร 
  6.6.4 อานคาท่ีวัดได (เซนติเมตร/นิ้ว) 

เพศ ชาย  หญิง 

ดีมากๆ  มากกวา +27  มากกวา +30  
ดีเยีย่ม  +17 ถึง +27  +21 ถึง +30  
ดี  +6 ถึง +16  +11 ถึง +20  

ปานกลาง  0 ถึง +5  +1 ถึง +10  
คอนขางนอย  -8 ถึง -1  -7 ถึง 0  

นอย  -19 ถึง -9  -14 ถึง -8  
นอยมาก  นอยกวา -20  นอยกวา -15  
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7. วัดเสนรอบแขนขวา 
  7.7.1 ผูทดสอบยืนตรง  
  7.7.2 กางแขนขวาออกพอประมาณ 
  7.7.3 ใชสายวดั วัดจากขอศอกข้ึนมา 6 ซนติเมตร 
  7.7.4 อานคาท่ีวัดได (เซนติเมตร/นิ้ว) 

8. วัดคาความพยายามในการออกกําลังกาย (RPE) กอน – หลัง การออกกําลังกาย 
9.  อธิบายทาทางในการออกกําลังกายและฝกซอมทาทาง ซ่ึงประกอบดวย 
  สัปดาหท่ี 1-2   ทาเตนจะเนนการออกกําลังกายสวนแขนเปนหลัก   
  สัปดาหท่ี 3-4   ทาเตนจะเนนการออกกําลังกายสวนขาเปนหลัก+ Dumbbell  (เพิ่ม
  ความหนักในการออกกําลังกายในนํ้า)   
  สัปดาหท่ี 5-6   ทาเตนจะเนนการออกกําลังกายสวนลําตัวเปนหลัก+ Dumbbell + 
  Noodle +แผนโฟม (เพิ่มความหนักในการออกกําลังกายในนํ้า)   
  สัปดาหท่ี 7-8   ทาเตนในการออกกําลังกายจะมีการผสมผสานกันระหวางสวน 
  แขน ขา และลําตัวเขาดวยกัน+ Dumbbell + Noodle +แผนโฟม (เพิ่มความหนักใน
  การออกกําลังกายในนํ้า)   
  หมายเหตุ   แมในทุก 2 สัปดาหจะมีการเปล่ียนตําแหนง การออกกําลังกายเฉพาะ
ตําแหนง (แขน ขา ลําตัว และผสมผสาน) แตการออกกําลังกายในสวนอ่ืน ๆ ตําแหนงอ่ืนก็ยัง
จําเปนตองออกกําลังกายอยูเพื่อใหกลามเนื้อมีการเคล่ือนไหวตลอดเวลา ปองกันการกลับสู
สภาพเดิมหลังการออกกําลังกาย เพียงแตจะเนนเฉพาะสวนในแตละสัปดาห  
 
10. ใหผูถูกทดสอบออกกําลังกายตามโปรแกรมท่ีกําหนดไว โดยออกกําลังกายสัปดาหละ          

5    วัน คือ วนัจันทร - ศุกร   เวลา 7.20 -8.20 น.  ระยะเวลา 8  สัปดาห   
11. ทําการทดสอบตามขอ 3, 4, 5, 6, และ7  ซํ้าอีกคร้ัง หลังเขารวมการออกกําลังกายเม่ือครบ 

8 สัปดาห 
11. การประเมินระดับความพยายามในการออกกําลังกายโดยใช (RPE)   
12. วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อหาคาทางสถิติและสรุปผล 
 

 โปรแกรมการออกกําลังกายแบบแอโรบิคของการศึกษา ในอุณหภูมิน้ําปกติ ในสระวายน้ํา
โรงเรียนโกวิทธํารงเชียงใหม  อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  ซ่ึงทําการออกกําลังกายสัปดาหละ 5 
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วัน คร้ังละ 50 นาที เปนระยะเวลา 8 สัปดาหโดยมีลักษณะของโปรแกรมการออกกําลังกาย ตาม
ตาราง ในภาคผนวก  ก 
 ซ่ึงการออกกําลังกายจะมีการเพิ่มความหนักและความเร็วของทาท่ีใช โดย 2 สัปดาหจะ
เปล่ียนตําแหนงของการออกกําลังกาย1 คร้ัง และจะคอยๆ เพิ่มความหนักข้ึน และเพิ่มความยากของ
ทาท่ีใชข้ึนเร่ือยๆ โดยการให แรงตานจาก Dumbbells,Noodle, และKick Bord  ซ่ึงสามารถเพ่ิม
ความแรงและความหนักได ตามสมรรถภาพและความแข็งแรงของเด็กแตละคน โดยการเขารวม
โปรแกรมออกกําลังกายจะทําเปนกลุม ซ่ึงจะปฏิบัติพรอมๆ กัน มีการเช็คช่ือและเวลาท่ีลงสระวาย
น้ําทุกคร้ังเพื่อดูจํานวนคนท่ีขาดและระยะเวลาการลงสระในแตละคร้ัง โดยจะมีนักเรียนท่ีเปนแกน
นํา จะนําการออกกําลังกายท้ังบนสระและในน้ํา โดยจะมีการ (Warm-up) กอนและ (Cool down) 
หลังการออกกําลังกายทุกคร้ัง  
 วิเคราะหขอมูลโดยคอมพิวเตอรใชโปรแกรม SPSS for window version 11.5 ในการ

วิเคราะหขอมูล การแสดงคา Paired –t test  นัยสําคัญทางสถิติ P<0.05  เพ่ือเปรียบเทียบคา
น้ําหนักตัว  สวนสูง  เสนรอบวงเอว  เสนรอบวงแขน  เสนรอบวงขา  คาเปอรเซ็นตไขมันใน
รางกาย ความออนตัว  ความทนทาน และคาความพยายามในการออกกําลังกาย (RPE) ระหวาง
กอนและหลังการฝก 8 สัปดาห 
 ใชโปรแกรมของสถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการแปลผลภาวะ
โภชนาการของเด็ก 

 
 วิธีการดําเนินการ 
          เกณฑการคัดเขา 

1. รับสมัครนักเรียน เพศชายและเพศหญิง อายุระหวาง 12-15 ป จํานวน 32 คน ท่ีมีภาวะ
 โภชนาการเกิน        ( ทวม เร่ิมอวน และอวน) โดยใชดัชนีน้ําหนักตัวตามเกณฑ (Weight 
 for Height, Wt/Ht..) ช้ีภาวะโภชนาการของเด็กอายุ 5-18 ป จากเกณฑอางอิง  น้ําหนัก 
 สวนสูง เพื่อประเมินภาวการณเจริญเติบโตของเด็กไทย (กองโภชนาการ กรมอนามัย 
 กระทรวงสาธารณะสุข,2543) เปนเกณฑการคัดเขา 
2. ตองไดรับการยินยอมจากผูปกครองหรือสถานศึกษา 
3. สามารถเขารวมทดลองไดทุกข้ันตอน เปนระยะเวลา 8  สัปดาห 
4. สามารถวายน้าํพอได 
5. นอนหลับพักผอนเพียงพออยางนอย 6 ช่ัวโมง กอนการมาทดสอบ 
6. ไมมีการออกกาํลังกายมากอนการทดสอบ 
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7. ในรายของผูท่ีมีโรคประจําตัวใดๆ เชน โรคหัวใจ, โรคเบาหวาน, โรคความดันโลหติสูง 
อาการของโรคนั้นตองคงท่ี (ไดรับการรักษาอยางสมํ่าเสมอ) 

          เกณฑการคัดออก 
1. ผูท่ีมีอาการปวดราว หรือชา ท่ีบริเวณดานหลังของขาจนถึงปลายเทา 
2. ผูท่ีมีการกระดกูหักบริเวณกระดูกสันหลัง กระดูกเชิงกราน หรือขา 
3. ผูท่ีมีอาการติดของขอสะโพก หรือ ขอเขา และขอเทา 
4. ผูท่ีมีอาการพิการทางรางกาย และ ระบบประสาทใดๆ เชน ตาบอด หูหนวก ปญญาออน
 เปนตน 
5. ผูท่ีมีขอหามในการลงสระน้ํา เชน มีแผลติดเช้ือ, ควบคุมระบบขับถายไมได และมีไข 
 เปนตน 
6. ผูท่ีมีเวลาเขารวมการทดสอบนอยกวา 80 รอยละ ของเวลาทั้งโปรแกรมคือ ขาดการเขา  
 รวมโปรแกรมมากกวา 8 คร้ัง ข้ึนไป 
7. มีโรคประจําตัวท่ีไมสามารถลงสระวายน้ําได อาทิ แพคลอรีน และอ่ืน ๆ 

  
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

1. นาฬิกาจับเวลา 
2. ไมคลอย 
3. อุปกรณวดัความออนตัว (Sit and reach test) 
4. อุปกรณวดัไขมันใตผิวหนัง (Lange Skinfold Caliper) 
5. เคร่ืองวัดสวนสูงหนวยเปน เซนติเมตร (cm.) 
6. เคร่ืองช่ังน้ําหนัก หนวยเปน กิโลกรัม (kg.) 
7. เทปวัด 
8. เคร่ืองเลนเทป และเทปเพลง 
9. Computer Notebook 
10. ทุนลอย (Dumbell, Nooddle) 
11. Kick Board 
12. นกหวีด 
14. ใบยินยอมเขารวมการศึกษา 
15. แบบบันทกึการทดสอบและแบบฟอรมบันทึกขอมูล 
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การวิเคราะหขอมูล 
เปรียบเทียบความแตกตางของคาสัดสวนรางกาย สมรรถภาพทางกาย และเปอรเซ็นต

ไขมัน กอนและหลังการออกกําลังกายแบบแอโรบิคในน้ํา โดยใชสถิต ิPaired Samples Test จาก 
โปรแกรมวิเคราะหขอมูลคอมพิวเตอร และกําหนดคานัยสําคัญทางสถิติท่ี P<0.05 

 
 


