
 
บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหขอมลู 
 

การศึกษาคร้ังนี้มี ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลโดยแบงออกตามวัตถุประสงค ดังนี้ 
 เพื่อศึกษาถึงผลการเปล่ียนแปลงของรางกาย เม่ือเปรียบเทียบผลการทดสอบรางกายท้ัง
กอนและหลังการเขารวมโปรแกรมการออกกําลังกายในน้ําแบบ Aerobic Exercise ในกลุมแด็กอายุ 
12-15 ป มีภาวะน้ําหนักตัวเกิน ระยะเวลา 8 สัปดาห  โดยพิจารณาจากคาความเปล่ียนแปลงดังนี้ 
 1. การวัดสัดสวนรางกาย (Anthropometry) 
  1.1 น้ําหนักตัว (Weight) 
  1.2 สวนสูง (Height) 
  1.3 เสนรอบวงเอว (Waist circumference) 
  1.4 เสนรอบวงแขน (Arm circumference) 
  1.5 เสนรอบวงขา (Leg circumference) 
 2. การวัดสวนประกอบของรางกาย (Body composition) 
 2.1 คาเปอรเซ็นตไขมันในรางกาย (Skinfold caliper)โดยการวัด 3 ตําแหนงโดย
ในผูชายจะใชท่ี  chest, abdomen, and thigh skinfolds และในผูหญิงจะใช  triceps, suprailiac, and 
thigh skinfolds   
 3. การวัดปจจัยท่ีมีผลตอสมรรถภาพทางดานสุขภาพ (Health related physical fitness factor) 
 3.1 ความออนตัวของรางกาย (Flexibility) 
 3.2  ความทนทานของรางกาย (Endurance) 
 3.3 ความพยายามในการออกกําลังกาย (Rate of perceived exertion, RPE) 
 จากขอมูลการศึกษานี้ ไดใชดัชนีช้ีวัดภาวะโภชนาการของเด็กน้ําหนักตามเกณฑสูง 
(Weight for Height, Wt/Ht), น้ําหนักตามเกณฑอายุ (Weight for Age, Wt/Age)  และสวนสูงตาม
เกณฑอายุ (Height for Age, Ht/Age) จากเกณฑอางอิง น้ําหนักสวนสูง เพ่ือประเมินภาวการณ
เจริญเติบโตของเด็กไทย  ในการเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงของ น้ําหนัก สวนสูง เสนรอบวงเอว 
เสนรอบวงแขน  เสนรอบวงขา คาเปอรเซ็นตไขมันในรางกาย ความออนตัวของรางกาย ความ
ทนทานของรางกายและความพยายามในการออกกําลังกาย กอนและหลัง การเขารวมโปรแกรม
การออกกําลังกายในนํ้าแบบ Aerobic Exercise  เปนระยะเวลา 8 สัปดาห (กองโภชนาการ กรม
อนามัย กระทรวงสาธารสุข, 2543) 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลจะแสดงคาสมรรถภาพรางกายของแตละคนพรอมท้ังแสดงคาเฉล่ีย 
(Mean)  และสวนตาง (Paired Difference) จากการเปรียบเทียบคาความเปล่ียนแปลงในการวัด
สัดสวนรางกาย (Anthropometry)  การวัดสวนประกอบของรางกาย (Body composition) และการ
วัดปจจัยท่ีมีผลตอสมรรถภาพทางดานสุขภาพ (Health related physical fitness factor) มีผลดังนี้ 
 
ตาราง 5  แสดงความถ่ี รอยละ ของกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศ (Gender) 
 

เพศ จํานวน (คน) รอยละ 
ชาย 25 78.13 
หญิง 7 21.87 
รวม 32 100 

 
ตาราง 6  แสดงความถ่ี รอยละ ของกลุมตัวอยางจําแนกตามอายุ (Age) 
 

 
 จากตาราง 5 และ 6 พบวาลักษณะของผูทดลอง ท้ัง 32 คน เพศชาย 25 คน คิดเปนรอยละ 
78.13 เพศหญิง 7 คน คิดเปนรอยละ 21.87  มีชวงอายุ อยูระหวาง 12 – 15 ป โดยชวงอายุท่ีมีความถ่ี
นอยท่ีสุด คือ 13 ป (2 คน), 15 ป (3 คน),  อายุ  14 ป (8 คน) และความถ่ีมากท่ีสุดคือ 12 ป (19 คน) 
  
 
 
 
 

อายุ (ป) จํานวน (คน) รอยละ 
12 19 59.38 
13 2 6.25 
14 8 25 
15 3 9.37 
รวม 32 100 
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ตาราง 7  แสดงภาวะรอยละของกลุมตัวอยาง น้ําหนักตามเกณฑสวนสูง (Weight for Height, Wt/Ht) 
 

 
ภาวะ 

Pre-Test Post-Test 

Wt-Ht1 รอยละ Wt-Ht2 รอยละ 
อวน 18 56.25 14 43.75 

เร่ิมอวน 6 18.75 6 18.75 
ทวม 1 3.13 3 9.38 

สมสวน 7 21.88 9 28.13 
รวม 32 100 32 100 

 
 จากตาราง 7 แสดงใหเห็นถึงผลการประเมิน น้ําหนักตามเกณฑสวนสูงของผูเขารวมการ
วิจัยกอน และหลังการทดลอง พบวากอนการทดลองมีผูทดลองท่ีมีภาวะอยูในเกณฑ อวน (18 คน) 
คิดเปนรอยละ 56.25 หลังการทดลองพบวาผูทดลองท่ีมีภาวะอยูในเกณฑ อวน (14 คน) คิดเปนรอย
ละ 43.75  กอนการทดลองมีผูทดลองท่ีมีภาวะอยูในเกณฑ เร่ิมอวน (6 คน) คิดเปน รอยละ 18.75 
หลังการทดลองมีผูทดลองท่ีมีภาวะอยูในเกณฑ เร่ิมอวน (6 คน) คิดเปนรอยละ 18.75  กอนการ
ทดลองมีผูทดลองท่ีมีภาวะอยูในเกณฑทวม (1 คน) คิดเปนรอยละ 3.13 หลังการทดลองมีผูทดลอง
ที่มีภาวะอยูในเกณฑ ทวม (3 คน) คิดเปนรอยละ 9.38  กอนการทดลองมีผูทดลองท่ีมีภาวะอยูใน
เกณฑ สมสวน (7 คน) คิดเปนรอยละ 21.88  หลังการทดลองมีผูทดลองท่ีมีภาวะอยูในเกณฑ สม
สวน (9 คน) คิดเปนรอยละ 28.13 
 
ตาราง 8  แสดงภาวะรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามน้ําหนักตามเกณฑอายุ (Weight for Age, 
Wt/Age)  
 

 
ภาวะ 

Pre-Test Post-Test 

Wt-Age1 รอยละ Wt-Age2 รอยละ 
น้ําหนกัมากกวาเกณฑ 21 65.63 21 65.63 
น้ําหนกัคอนขางมาก 5 15.63 4 12.50 
น้ําหนกัตามเกณฑ 6 18.75 7 21.88 

รวม 32 100 32 100 
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 จากตาราง 8 แสดงใหเห็นถึงน้ําหนักตามเกณฑอายุของผูเขารวมวิจัย กอนการทดลองมีผู
ทดลองท่ีมีภาวะน้ําหนักมากกวาเกณฑ (21 คน) คิดเปนรอยละ 65.63  หลังการทดลองมีผูทดลองท่ี
มีภาวะน้ําหนักมากกวาเกณฑ (21 คน) คิดเปนรอยละ 65.63  กอนการทดลองมีผูทดลองท่ีมีภาวะ
น้ําหนักคอนขางมาก (5 คน) คิดเปนรอยละ 15.63  หลังการทดลองมีผูทดลองท่ีมีภาวะน้ําหนัก
คอนขางมาก (4 คน) คิดเปนรอยละ 12.50   กอนการทดลองมีผูทดลองท่ีมีภาวะน้ําหนักตามเกณฑ 
(6 คน) คิดเปนรอยละ 18.75  หลังการทดลองมีผูทดลองท่ีมีภาวะน้ําหนักตามเกณฑ (7 คน) คิดเปน
รอยละ 21.88   
 
ตาราง 9  แสดงภาวะ รอยละ ของกลุมตัวอยางจําแนกตามสวนสูงตามเกณฑอายุ (Height for Age, 
Ht/Age) 
 

 
ภาวะ 

Pre -Test Post - Test 

Ht-Age1 รอยละ Ht-Age2 รอยละ 
สูงกวาเกณฑ 5 15.63 6 18.75 
คอนขางสูง 4 12.50 6 18.75 

สวนสูงตามเกณฑ 23 71.88 20 62.50 
คอนขางเต้ีย - - - - 

รวม 32 100 32 100 

 
 จากตาราง 9 แสดงใหเห็นถึงสวนสูงตามเกณฑอายุของผูเขารวมวิจัยโดย กอนการทดลองมี
ผูทดลองท่ีมีภาวะสูงกวาเกณฑ (5 คน) คิดเปนรอยละ 15.63   หลังการทดลองมีผูทดลองท่ีมีภาวะ
สูงกวาเกณฑ (6 คน) คิดเปนรอยละ 18.75   กอนการทดลองมีผูทดลองท่ีมีภาวะคอนขางสูง (4 คน) 
คิดเปนรอยละ 12.50   หลังการทดลองมีผูทดลองท่ีมีภาวะคอนขางสูง (6 คน) คิดเปนรอยละ 18.75      
กอนการทดลองมีผูทดลองท่ีมีภาวะสวนสูงกวาเกณฑ (23 คน) คิดเปนรอยละ 71.88    
หลังการทดลองมีผูทดลองท่ีมีภาวะสวนสูงกวาเกณฑ (20 คน) คิดเปนรอยละ 62.50     
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ตาราง 10  แสดงเปรียบเทียบคาเฉล่ีย และสวนตาง (Mean & Diff) ของตัวแปรๆ กอนและหลังการ
ออกกําลังกาย (Paired Samples Statistics) 
 

 
 หลังการออกกาํลังกายในน้ําพบวาน้ําหนักมีคาลดลง ความยาวรอบเอว ความยาวรอบแขน 
และความยาวรอบขามีคาลดลง ความออนตัวและความทนทานของกลามเน้ือขามีคาเพิ่มข้ึน ความ
พยายามในการออกกําลังกายดีข้ึน และเปอรเซ็นตไขมัน (% BF) มีคาลดลง

  Mean N Std.  
Deviation 

Std. Error 
 Mean 

Mean 
Differences 

t 

Pair 1 นํ้าหนักกอน 66.67 32 14.47 .46 2.58 22.72 

 นําหนักหลัง 64.09 32 14.41 .46 

Pair 2 สวนสูงกอน 155.89 32 7.86 .25 .52 -29.29 

 สวนสูงหลัง 156.41 32 7.73 .25 

Pair 3 ความยาวรอบเอวกอน 36.48 32 4.58 .15 1.20 1.32 

 ความยาวรอบเอวหลัง 35.28 32 3.95 .13 

Pair 4 ความยาวรอบแขนกอน 12.33 32 1.86 .06 .28 47.65 

 ความยาวรอบแขนหลัง 12.06 32 1.88 .06 

Pair 5 ความยาวรอบขากอน 21.63 32 2.80 .09 .40 36.56 

 ความยาวรอบขาหลัง 21.23 32 2.83 .09 

Pair 6 เปอรเซ็นตไขมันกอน 31.31 32 5.99 .19 .57 47.39 

 เปอรเซ็นตไขมันหลัง 30.73 32 6.11 .20 

Pair 7 ความออนตัวกอน -2.81 32 7.12 .23 8.25 66.30 

 ความออนตัวหลัง 5.43 32 5.31 .17 

Pair 8 ความทนทานกอน 46.62 32 12.14 .39 7.77 29.34 

 ความทนทานหลัง 54.40 32 12.22 .39 

Pair 9 ความพยายามกอน 5.86 32 1.36 .04 1.34 44.35 

 ความพยายามหลัง 4.52 32 1.19 .04 
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 ตาราง 11  แสดงเปรียบเทียบคาเฉลี่ย และสวนตาง (Mean & Diff) ของตัวแปรๆ กอนและหลังการออกกําลังกาย (Paired Samples Test) 
 

  Paired Differences     t df Sig.(2-tailed) 

  Mean Std. Deviation Std. Error Mean 95% Confidence Interval 
of the Difference 

    

     Lower Upper    
Pair 1 น้ําหนัก  2.58 3.53 .11 2.36 2.80 22.72 31 .000* 

Pair 2 สวนสูง  -.52 .56 .02 -.56 -.49 -29.29 31 .000* 
Pair 3 ความยาวรอบเอว  1.21 1.83 .06 1.09 1.32 20.51 31 .000* 

Pair 4 ความยาวรอบแขน .28 .18 .01 .26 .29 47.65 31 .000* 

Pair 5 ความยาวรอบขา  .40 .34 .01 .38 .42 36.56 31 .000* 

Pair 6 เปอรเซ็นตไขมัน  .57 .38 .01 .55 .60 47.39 31 .000* 

Pair 7 ความออนตัว  -8.25 3.87 .12 -8.50 -8.00 -66.30 31 .000* 
Pair 8 ความทนทาน  -7.77 8.25 .26 -8.29 -7.25 -29.34 31 .000* 

Pair 9 ความพยายามใน
การออกกําลังกาย  

1.34 .94 .03 1.28 1.40 44.35 31 .000* 

 * = P<0.000

41        
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 จากตาราง 10 และ 11  เม่ือนําคาตัวแปรตาง ๆ ท่ีวัดไดมาเปรียบเทียบคา Mean & Diff ผล
ปรากฏดังนี้ 
 1. เม่ือทํา การเปรียบเทียบผลการวัดสัดสวนรางกาย (Anthropometry) ของผูเขารวมการ
ทดลองกอนและหลัง เขารวมโปรแกรมการออกกําลังกายแบบ Aerobic exercise เปนระยะเวลา 8 
สัปดาหพบวา 
 1.1 น้ําหนักตัว (Weight) พบวากอนเขารวมโปรแกรมการออกกําลังกายแอโรบิค
ในน้ํามีคาลดลงจาก 66.67± เปน 62.09± กิโลกรัม หลังเขารวมโปรแกรม เม่ือวิเคราะหทางสถิติดวย 
Paired t-test พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี p<0.000 
 1.2 สวนสูง (Height) พบวากอนเขารวมโปรแกรมการออกกําลังกายแอโรบิคใน
น้ํามีคาเพิ่มข้ึนจาก 155.89± เปน 156.41± หลังเขารวมโปรแกรม เม่ือวิเคราะหทางสถิติดวย Paired 
t-test พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี p<0.000 
 1.3 เสนรอบวงเอว (Waist circumference) พบวากอนเขารวมโปรแกรมการออก
กําลังกายแอโรบิคในน้ํามีคาลดลงจาก 36.48± เปน 35.28± หลังเขารวมโปรแกรม เม่ือวิเคราะหทาง
สถิติดวย Paired t-test พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี p<0.000 
 1.4 เสนรอบวงแขน (Arm circumference) พบวากอนเขารวมโปรแกรมการออก
กําลังกายแอโรบิคในน้ํามีคาลดลงจาก 12.33± เปน 12.06± หลังเขารวมโปรแกรม เม่ือวิเคราะหทาง
สถิติดวย Paired t-test พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี p<0.000 
 1.5 เสนรอบวงขา (Leg circumference) พบวากอนเขารวมโปรแกรมการออก
กําลังกายแอโรบิคในน้ํามีคาลดลงจาก 21.63± เปน 21.23± หลังเขารวมโปรแกรม เม่ือวิเคราะหทาง
สถิติดวย Paired t-test พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี p<0.000 
 2. การวัดสวนประกอบของรางกาย (Body composition) ของผูเขารวมการทดลองกอนและ
หลัง เขารวมโปรแกรมการออกกําลังกายแบบ Aerobic exercise เปนระยะเวลา 8 สัปดาหพบวา                
  คาเปอรเซ็นตไขมันในรางกาย (%BF) พบวากอนเขารวมโปรแกรมการออกกําลังกายแอ
โรบิคในน้ํามีคาลดลงข้ึนจาก 31.31± เปน30.73± หลังเขารวมโปรแกรม เม่ือวิเคราะหทางสถิติดวย 
Paired t-test พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี p<0.000 
 3. การวัดปจจัยท่ีมีผลตอสมรรถภาพทางดานสุขภาพ (Health related physical fitness 
factor) ของผูเขารวมการทดลองกอนและหลัง เขารวมโปรแกรมการออกกําลังกายแบบ Aerobic 
exercise เปนระยะเวลา 8 สัปดาหพบวา 
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 3.1 ความออนตัวของรางกาย (Flexibility) พบวากอนเขารวมโปรแกรมการออก
กําลังกายแอโรบิคในน้ํามีคาเพิ่มข้ึนจาก -2.81± เปน 5.43± หลังเขารวมโปรแกรม เม่ือวิเคราะหทาง
สถิติดวย Paired t-test พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี p<0.000 
 3.2 ความทนทานของรางกาย (Endurance) พบวากอนเขารวมโปรแกรมการออก
กําลังกายแอโรบิคในน้ํามีคาเพิ่มข้ึนจาก 46.62± เปน 54.40± หลังเขารวมโปรแกรม เม่ือวิเคราะห
ทางสถิติดวย Paired t-test พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี p<0.000 
 3.3 ความพยายามในการออกกําลังกาย (Rate of perceived exertion, RPE)  พบวา
กอนเขารวมโปรแกรมการออกกําลังกายแอโรบิคในนํ้ามีคาลดลง จาก 5.86± เปน 4.52 ±หลังเขา
รวมโปรแกรม เม่ือวิเคราะหทางสถิติดวย Paired t-test พบวา คา RPE ลดลงอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ี p<0.000 
 
 


