
 
บทที่ 5 

สรุปผล อภปิรายผล และขอเสนอแนะ 
 
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาวิจัยเชิงกึ่งการทดลอง เร่ือง ผลของโปรแกรมการออกกําลังกาย
แบบแอโรบิคในน้ําตอการเปล่ียนแปลงของนํ้าหนักตัวและสมรรถภาพทางกายในกลุมเด็ก  อายุ 12-
15 ป มีภาวะน้ําหนักตัวเกิน ระยะเวลาการศึกษา 8 สัปดาห ความถ่ีสัปดาห ละ 5 วันๆละ 50 นาที ใน
น้ําท่ีอุณหภูมิปกติ โดยกําหนดใหอยูในระดับอกโดยทําการวัดสัดสวน รางกาย (Anthropometry) 
ประกอบดวย น้ําหนักตัว สวนสูง เสนรอบวงเอว เสนรอบวงแขนเสนรอบวงขา  คาเปอรเซ็นต
ไขมันในรางกาย (Body fat) และปจจัยท่ีมีผลตอสมรรถภาพทางดานสุขภาพ (Health related 
physical fitness factor) ความออนตัวของรางกาย (Flexibility) ความทนทานของรางกาย 
(Endurance) ความพยายามในการออกกําลังกาย (Rate of perceived exertion, RPE) กอนและหลัง
การออกกําลังกาย โดยมีเด็กนักเรียนเขารวมศึกษา จํานวน 32 คน เพศชาย 25 คน เพศหญิง 7 คน  
อายุเฉล่ีย 12.84  ป น้ําหนักเฉลี่ย 66.67 กิโลกรัม  สวนสูงเฉล่ีย 155.89 เซนติเมตร โดยใชเกณฑ
อางอิง น้ําหนัก สวนสูง อายุ ประเมินภาวการณเจริญเติบโตของเด็กไทย เปนเกณฑในการในการคัด
แยกเด็กท่ีมีภาวะโภชนาการเกิน (ทวม เร่ิมอวน และอวน) เขารวมการศึกษาคร้ังนี้  (กองโภชนาการ 
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข,2543) 
  
สรุปผลการวิจัย 
 ผลของโปรแกรมการออกกําลังกายแบบแอโรบิคในน้ําในกลุมเด็ก อายุ 12-15 ปท่ีมีภาวะ
น้ําหนักตัวเกิน ระยะเวลา 8 สัปดาหมีพบวา น้ําหนักตัวลดลง(Body weight) เสนรอบวงเอว
(WC),ลดลง เสนรอบวงแขน(AC),เสนรอบวงขา(LC), ลดลง คาเปอรเซ็นตไขมันในรางกาย
(Percent Body fat), ลดลง ความออนตัว(Flexibility), เพ่ิมข้ึน ความทนทาน(Endurance), เพ่ิมข้ึน 
และความพยายามในการออกกําลังกาย (RPE), ลดลง  

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาในครั้งนี้ ทําใหทราบวาการออกกําลังกายแบบ Aerobic Exercise ในกลุมเด็ก
อายุ 12-15 ป ท่ีมีภาวะโภชนาการเกิน ระยะเวลาการทดลอง 8 สัปดาห ความถ่ี สัปดาหละ5 วัน
ระยะเวลาในการออกกําลังกายวันละ 50 นาที  ในอุณหภูมิน้ําปกติ โดยใหระดับน้ําอยูในระดับอก มี
ผลตอการเปล่ียนแปลง น้ําหนักตัว, สวนสูง, เสนรอบวงเอว, เสนรอบวงแขน, เสนรอบวงขา    คา
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เปอรเซ็นตไขมันในรางกาย (Percent body fat) ความออนตัว (Flexibility) ความทนทานของรางกาย 
(Endurance) และความพยายามในการออกกําลังกาย (Rate of perceived exertion, RPE)  ซ่ึงเปนไป
ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว และผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบผลของความแตกตางเฉล่ีย (Mean 
Difference) ในกลุมผูเขารวมการทดลองกอนและหลังการออกกําลังกายในน้ําแบบ Aerobic 
Exercise ระยะเวลา 8 สัปดาห มีดังนี้ 
 1. เม่ือเปรียบเทียบผลของการวัดสัดสวนของรางกาย(Anthropometry) ของผูเขารวมการ
ทดลองกอนและหลังเขารวมโปรแกรมการออกกําลังกายแบบ Aerobic Exercise ระยะเวลา 8 
สัปดาหพบวา  น้ําหนักตัว(Body weight), เสนรอบวงเอว(WC), เสนรอบวงแขน(AC), เสนรอบขา
(LC), มีคาลดลง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ P<0.000 
 ไกรทอง  ชมพูพื้น (2550) และ บงกช  ศิลปานนท (2550) การลดนํ้าหนักโดยการออก
กําลังกายเพียงอยางเดียว น้ําหนักจะลดลงเห็นคอนขางชาแตถามีการออกกําลังกายและควบคุม
อาหารในแตละวัน และนํามาเผาผลาญเปนพลังงานเพื่อใชในกิจกรรมตางๆ แตถานําไปใชไมหมด 
พลังงานท่ีเหลือก็จะนําไปเก็บสมสะในรูปของไขมันในสวนตางๆ ของรางกาย ถาลดการทาน
อาหารลง พลังงานท่ีมีเหลือเก็บก็จะนอยลงดวย การออกกําลังกายจะชวยเผาผลาญพลังงานไดมาก
ข้ึน และไปกระตุนใหอัตราการเผาผลาญพลังงาน (Metabolic rate) ทํางานไดดีข้ึน ถาควบคุม
อาหารและออกกําลังกายดวยกัน จึงสามารถนํ้าหนักลงได   ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของไกร
ทอง ชมพูพื้น (2550) ท่ีพบวาการออกกําลังกายโดยการวิ่งและเดินในน้ําลึกมีผลตอการลดลงของ
น้ําหนักตัว คาดัชนีมวลกาย และมีผลตอการเพิ่มความสามารถของสมรรถภาพรางกาย  (ไกรทอง  
ชมพูพื้น,2550) 
 ในการทดลองคร้ังนี้ ผูเขารวมทดลองสวนใหญเปนเด็กวัยรุนท่ีมีภาวะโภชนาการเกิน และ
เปนนักเรียนท่ีมีอายุเฉล่ีย 12 ป และไมคอยไดออกกําลังกาย จากการสังเกตและการบันทึกตาราง
การรับประทานอาหารแตละม้ือของเด็ก ทราบวา หลังการออกกําลังกายทําใหเด็กมีการรับประทาน
อาหารเพิ่มมากข้ึน และกอนเวลาลงสระนํ้าจะมีนักเรียนบางสวนจะนําอาหารมารับประทานอาหาร
กอนลงสระนํ้า ซ่ึงผูวิจัยไมสามารถควบคุมพฤติกรรมนี้ได แมวาไดเนนย้ําในดานการบริโภคแลวก็
ตาม เนื่องจากการออกกําลังกายเปนประจําเกี่ยวของกับการทําหนาท่ีของสมอง เพื่อควบคุม
เปล่ียนแปลงการไดรับอาหารใหเปนไปตามปกติ สวนบุคคลท่ีไมคอยไดออกกําลังกายนั้นพบวา 
สมดุลของการควบคุมเปล่ียนแปลงไป มีการรับประทานอาหารในปริมาณเพิ่มมากข้ึน เม่ือเทียบกับ
บุคคลท่ีออกกําลังกายเปนประจํา  รูปแบบและระยะเวลาของการออกกําลังกายมีสวนสําคัญตอ
ความรูสึกอยากอาหาร พบวา ผลการกระตุนความอยากอาหารมักเกิดข้ึนในระยะส้ันทันที ภายการ
ออกกําลังกายเทานั้น และในเด็กอวนจะมีเซลลไขมันเปนจํานวนมาก เม่ือลดน้ําหนักลง พบวา 
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ไขมันลดลง แตจํานวนเซลลไขมันยังไมเปล่ียนแปลง ดังนั้นจึงมีความยากในการควบคุมน้ําหนักตัว
ใหลดลงเปนปกติสําหรับคนท่ีอวนมากอน (ชูศักดิ์ เวชแพทย และกันยา ปาละวิวัธน,2536)  และใน
การออกกําลังกายในน้ําจําเปนตองใหกลามเนื้อออกแรงเองอยางนอย 20 % (Lippincott w, wilkins 
s.,2006) ซ่ึงในการออกกําลังกายในน้ําแบบ Aerobic Exercise ผูเขารวมทดลองบางคน ขาดความ
ตั้งใจในการออกกําลังกาย และออกแรงไมเต็มท่ี ทําไมตอเนื่อง กลามเนื้อออกแรงไดนอย  การเผา
ผลาญพลังงานของรางกายไมสามารถทํางานอยางตอเนื่องและเต็มท่ีได ทําใหสัดสวนน้ําหนัก
รางกายเปล่ียนแปลงนอย  ดังนั้นในกลุมเด็กวัยรุนอายุ 12-15 ป อยูในชวงท่ีรางกายกําลังพัฒนาและ
เจริญเติบโต ดานโครงรางและสวนสูงก็เพิ่มข้ึนตามการเจริญเติบโตของรางกาย ตามกลไกทาง
สรีระวิทยาการออกกําลังกาย พบวาการออกกําลังกายจะไปกระตุน Growth Hormones (GH) เม่ือ
ออกกําลังกาย น้ําหนักเพิ่มข้ึนจะทําให GH ในเลือดเพิ่มมากข้ึนกวาขณะพักถึง 35 เทา ระดับ GH 
เพิ่มข้ึนหลังออกกําลังกาย 2-3 นาทีแรก แลวคอยๆ เพิ่มมากข้ึน เม่ือออกกําลังกายหนักข้ึน กลไก
เกี่ยวกับ GH ท่ีหล่ังมากข้ึนจะทําใหมีการ สังเคราะหโปรตีนเพิ่มข้ึน การสรางกระดูกเพิ่มข้ึน ใน
เพศชายฮอรโมน เทสโทสเตอโรน (testosterone) จะทําใหขนาดของกลามเน้ือและกระดูกโตข้ึน
มากกวาเพศหญิง (ชูศักดิ์ เวชแพทย และกันยา ปาละวิวัธน,2536)   
 เกณฑการอางอิงดัชนี สัดสวนรางกายของเด็กอายุ 15 ป ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ท่ี
มีภาวะโภชนาการปกติ (สมสวน) พบวา WC_male เทากับ 64.45 ± 4.37 ซม. WC_female เทากับ 
61.98±5.09 ซม., WHR_male เทากับ 0.78±0.04, WHW_female เทากับ 0.73± 0.04  ในกรณีท่ีมีการ
วัดคาไดเกินเกณฑมาตรฐานโภชนาการปกติ (สมสวน) นี้ถือวาเปนภาวะโภชนาการเกินได (ศักดา 
พรึงรําภู และคณะ,2545) ในงานวิจัยคร้ังนี้คา WC, AC, และ LC ลดลงเพราะการออกกําลังกายทํา
ใหรางกายแข็งแรง  ชวยเผาผลาญพลังงานท่ีเหลือจากการใชในชีวิตประจําวัน และจะดึงเอาไขมัน
สวนเกินของรางกายในสวนตางๆ เชน เอว สะโพก ตนแขน ตนขา เปนตน มาเผาผลาญ ซ่ึงการวิจัย
คร้ังนี้ รูปแบบการออกกําลังกายจะเปนการออกกําลังกายเนนเฉพาะสวน โดยเฉพาะ ลําตัว สวนขา 
และสวนแขน ทําใหบริเวณท่ีมีไขมันสวนเกินลดลง มีผลทําใหน้ําหนักตัวลดลงดวย  การลด Waist 
Circumference อยางนอย 3 ซม.สงผลดีตอการเพ่ิม Metabolic syndrome (Miyatake et.,2007) ใน
บุคคลคนท่ีมีภาวะโภชนาการเกิน (ทวม, เร่ิมอวน, และอวน) จะมีปญหาในเร่ืองไขมันสะสมใน
รางกายมากเกินไป และเปนอันตรายตอสุขภาพกายและจิต รวมท้ังมีปญหาความวิตกกังวลในเรื่อง
สรีระรูปรางของตนเอง ขาดความม่ันใจในตนเอง รวมไปถึงกอใหเกิดปญหาดานการเขาสังคม เปน
คนไมกลาแสดงออก และเสียบุคลิกภาพ 
 



 47

 2. เม่ือทําการเปรียบเทียบผลของการวัดสวนประกอบของรางกาย (Body composition) 
ของผูเขารวมการทดลองกอนและหลัง โปรแกรมการออกกําลังกายในน้ําแบบ Aerobic Exercise 
ระยะเวลา 8 สัปดาห สัปดาหละ 5 วัน พบวาคาเปอรเซ็นตไขมันในรางกาย   (Percent body fat, 
%BF) มีคาลดลง ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐาน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ P< 0.000  
 จากการวิจัยนี้ คาเปอรเซ็นตไขมันในรางกาย (Percent body fat, %BF) มีคาลดลง เนื่องจาก
ผลของความถ่ีในการออกกําลังกาย ระยะเวลา และระดับความหนัก รวมถึงความตั้งใจในการออก
กําลังกายในน้ํานานพอท่ีจะทําใหกระบวนการเผาผลาญพลังงานทํางานไดเต็มท่ี ทําใหการเผา
ผลาญไขมันสวนเกินในการออกกําลังกายแบบแอโรบิค สามารถลดเปอรเซ็นตไขมัน (Percent 
body fat, %BF) ในรางกายได  แมวาเด็กวัยรุนอายุระหวาง12-15 ป อยูในชวงท่ีรางกายกําลัง
เจริญเติบโตมีความตองการอาหารเพื่อเสริมสรางการเจริญเติบโตของรางกาย  เด็กชายเริ่มเขาสู
วัยรุนชากวาเด็กหญิง ประมาณ 1 ป หรือเม่ืออายุประมาณ 13-15 ป มีการเปล่ียนแปลงของรูปราง  
กลามเนื้อเพิ่มมากข้ึน พละกําลังมากข้ึน เด็กหญิงจะเร่ิมเขาสูวัยรุนเม่ืออายุประมาณ 11-13 ป มีการ
เปล่ียนแปลงของรูปราง เพราะมีไขมันสะสม โดยเฉพาะหนาอก  สะโพก กน และตนขา หนาอก
เร่ิมขยายใหญข้ึน (สํานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข) แตการออกกําลังกาย
อยางตอเนื่อง เปนระยะเวลาอยางนอย 8 สัปดาห ทําใหการสะสมของไขมันในรางกายลดลง 
เนื่องจากการเคลื่อนไหว การออกกําลังกายทําใหเกิดกระบวนการเผาผลาญพลังงาน เพราะรางกาย
ตองใชพลังงานในการเคล่ือนไหวในการทํากิจกรรมตาง  อยางไรก็ตามภาวการณเจริญเติบโตของ
รางกายในวัยรุนรางกายมีความตองการอาหารเพิ่มมากข้ึนหลังการออกกําลังกายเพ่ือทดแทน
พลังงานท่ีเสียไปจากการออกกําลังกาย ซ่ึงเปนปจจัยหนึ่งท่ีทําใหเปอรเซ็นตไขมัน(Percent body 
fat, %BF) ในรางกายเพิ่มข้ึน เพราะพลังงานท่ีใชไปกับการออกกําลังไมสมดุลกับพลังงานท่ีไดรับ 
ทําใหมีการสะสมของไขมันในสวนตางๆ ของรางกาย แตถาหากพลังงานท่ีใชไปกับการออกกําลัง
กายมีมากกวาพลังงานท่ีไดรับ ก็จะสามารถลดเปอรเซ็นตไขมันในรางกายได ซ่ึงการลดเปอรเซ็นต
ไขมันในรางกายตองตองออกกําลังอยางตอเนื่อง ระยะเวลาในการออกกําลังกายอยางนอย20-60 
นาที/คร้ังและในระดับความหนักที่ไมหนักเกินไป  

ซ่ึงตามหลักของผลทางสรีรวิทยาของการออกกําลังกาย กับระบบการใชพลังงานของ
รางกาย ท่ีพบวา เม่ือเร่ิมตนออกกําลังกายรางกายจะใชพลังงานแบบแอนแอโรบิค (anaerobic) 
เนื่องจากออกซิเจนในกระแสเลือดไมเพียงพอ และแหลงพลังงานท่ีสําคัญไดมาจากไกลโคเจน แต
เม่ือออกกําลังกายนานเกิน 5 นาที ระบบการหายใจและการไหลเวียนโลหิตเร่ิมมีการตอบสนองและ
มีปริมาณออกซิเจนท่ีเพียงพอ จึงมีการใชพลังงานแบบ aerobic แทนตอไป แหลงพลังงานท่ีเปนตน
ตอท่ีสําคัญคือ คารโบไฮเดรตและไขมัน ดังนั้นการออกกําลังกายแบบแอโรบิคจึงนาจะมีการเผา
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ผลาญไขมันไดมากข้ึน แตอยางไรก็ตาม ผลการศึกษายังไมสามารถสรุปไดวา การออกกําลังกาย
แบบแอโรบิคในสระน้ํานั้น สามารถลดไขมันในรางกายได เนื่องจากผลการเปล่ียนแปลงเปอรเซ็นต
ไขมันในรางกายท่ีวัดไดจาก เคร่ือง BIA และวัดจาก Skinfold thickness ไมไปในทิศทางเดียวกัน (ป
ยะพงษ  เมืองมูล, 2551) 

นอกจากนี้ ยงัมีสาเหตุอ่ืนๆ ท่ีอาจเปนอุปสรรคตอการเปล่ียนแปลงของการสะสมไขมัน
สรุปได ดังนี ้

1. ทาท่ีใชในการออกกําลังกาย ทาท่ีใชในการออกกําลังกายบางทายังไมสามารถทําได
เต็มท่ีในสระนํ้าอุน กลาวคือสระน้ําจะมีระดับของน้ําสูงอยูในระดับอก ทาออกกําลังกายบางทายังมี
ขอจํากัดในจุดนี้ เชน ทาท่ีตองยกแขนข้ึนสูงขางศีรษะยังไมสามารถยกข้ึนไดสุด เต็มชวงการ
เคล่ือนไหว เนื่องจากหากยกเกินกวาระดับของน้ําแลวจะทําใหไมไดรับผลจากการออกกําลังกายใน
น้ําไดเต็มท่ี 

2. ความคุนเคยในการปรับสภาพในน้ํา ขณะออกกําลังกายบางคร้ังอาจมีการเกิดคล่ืน
เหนือน้ํา และผูเขารวมวิจัยยังปรับสภาพในน้ําไมได ทําใหออกกําลังกายไดไมเต็มท่ี การหดตัวของ
กลามเนื้อทําไดอยางไมเต็มท่ี (Maximal exercise) จึงทําใหไมเห็นผลของการฝกไดเทาท่ีควร 

3. ความสนใจและความต้ังใจในการออกกําลังกาย เนื่องจากขณะออกกําลังกาย
ตองการความมีสมาธิ และความต้ังใจในการทํา บางคร้ังผูรวมวิจัยยังขาดความสนใจในการออก
กําลังกาย เชน คุยกัน เลนกัน ทําใหขาดการออกกําลังกายบางชวง หรือไมไดทําทานั้นๆเลย ดังนั้น
ควรมีผูนําของกลุมท่ีเขารวมออกกําลังกาย ท่ีสามารถชักชวนเพื่อนในกลุมใหมีความต้ังใจและ
สนใจในการออกกําลังกาย 

4. ความพยายามในการออกกําลังกาย ในทาออกกําลังกายบางทาท่ีจะตองใชแรงของ
แขนหรือขามากๆ เชน ทากางแขนแลวกดทุนลอยลง ผูรวมวิจัยบางคนยังใชความพยายามนอย เชน
การ กดทุนลอยลงไมสุดการเคล่ือนไหว และทําไดชากวาจังหวะท่ีกําหนด สงผลใหเกิดผลจากการ
ออกกําลังกายนอยกวาท่ีควรจะเปน 

5. พฤติกรรมการรับประทานอาหารและการออกกําลังกายของผูรวมวิจัย ในการศึกษา
นี้ไมไดทําการควบคุมพฤติกรรมการบริโภค และการทํากิจกรรมของผูเขารวมทดลอง กลาวคือ ใน
บางวันปริมาณพลังงานท่ีไดรับจากอาหารที่รับประทาน อาจจะมากกวาพลังงานท่ีถูกเผาผลาญ
ออกมาจากการออกกําลังกายนี้ ทําใหปริมาณไขมันไมลดลง (ปยะพงษ  เมืองมูล, 2551)  

ซ่ึงเปนไปไดวาในการศึกษางานวิจัยคร้ังนี้ไมไดมีการควบคุมพฤติกรรมการรับประทาน
อาหารของกลุมตัวอยาง และพบวาหลังการออกกําลังกายรางกายมีความตองพลังงานเพ่ิมข้ึนเพื่อไป
ทดแทนพลังงานท่ีเสียไปจากการออกกําลังกาย ทําใหรางกายรับพลังงานเพิ่มข้ึนดวยโดยเฉพาะ
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ในชวงท่ีรางกายกําลังเจริญเติบโตตามพัฒนาการของรางกาย ซ่ึงพบวาระยะเวลา8 สัปดาหไม
สามารถลดความตองการอาหารของรางกายได ซ่ึงการที่จะทําใหรางกายปรับตัวเพื่อลดลงการ
บริโภค หลังจากการออกกําลังกายตองใชระยะเวลานานในการปรับตัว ซ่ึงการออกกําลังกายในน้ํา
ไมหนักพอท่ีจะทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงของปริมาณไขมันในรางกายไดชัดเจน ถึงแมจะมีการ
ลดลงของคาเปอรเซ็นตไขมันในรางกายก็ตาม 
 3. เม่ือทําการเปรียบเทียบผลของการวัดปจจัยที่มีผลตอสมรรถภาพทางดานสุขภาพ 
(Health related physical fitness factor) ของผูเขารวมการทดลองกอนและหลังเขารวมโปรแกรมการ
ออกกําลังกายแบบ Aerobic Exercise ระยะเวลา 8 สัปดาห พบวา ความออนตัว ของรางกาย 
(Flexibility) มีคาลดลง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ความทนทานของกลามเนื้อ(Muscle Endurance) มี
คาเพิ่มข้ึน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ P<0.000 และความพยายามขณะออกกําลังกายหรือระดับความ
เหนื่อย (Rate of perceived exertion, RPE) มีคาลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ P<0.000 
 ความออนตัว (Flexibility) การออกกําลังกายทําใหรางกายแข็งแรง สมรรถภาพทางกายดี
ข้ึน ดังนั้น ความออนตัวของรางกายจึงดีข้ึนดวย เพราะการออกกําลังกายในน้ํามีแรงลอยตัวและ
แรงดันของน้ําเปนตัวพยุงขอตอ การออกกําลังกาย การออกกําลังในน้ําทําใหขอตอเคล่ือนไหวได
ดีกวาบนบก (ประภาส โพธ์ิทองสุนันท,2533) กลุมเด็กท่ีมีภาวะโภชนาการเกินกลุมนี้ แตเดิมไม
คอยไดเคล่ือนไหว หรือออกกําลังกาย ผลของความออนตัวท่ีเพิ่มเกิดจากระดับการออกกําลังท่ี
เพ่ิมข้ึน รางกายจึงมีการปรับตัวยืดหยุนไดมากข้ึน (ชูศักดิ์ เวชแพทย และกันยา ปาละวิวัธน,2536)  
การออกกําลังกายแบบแอโรบิคในน้ําอุนมีผลในการเพ่ิมความยืดหยุนของกลามเนื้อ ท้ังนี้เปนเพราะ
โปรแกรมการฝกการออกกําลังกายแบบแอโรบิคในน้ําอุนนั้นมีการอบอุนรางกายและมีทาการยืด
เหยียดกลามเนื้อเอ็นและขอตอตางๆ ของรางกาย เม่ือกลามเนื้อมีการยืดเหยียดจะมีผลกระตุน
รีเฟล็กซการยืด (Stretching Reflex) ลดลง เนื่องจากกอลจิ เทนดอน ออรแกน (Golgitendon Organ) 
ซ่ึงอยูในเอ็นกลามเนื้อลดลง  กลามเนื้อจึงมีการผอนคลายทําใหความยืดหยุนของขอตอและ
กลามเนื้อตางๆ ในสวนท่ีมีการเคล่ือนไหวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ (ศักดิ์ฐานพงษ  ไชยศร, 2540 
อางใน เพียรชัย  คําวงษ, 2532) ความออนตัวท่ีเกิดข้ึนจึงเกิดจากการระยะเวลาที่รางกายไดออกกําลัง
กายอยางตอเนื่อง กลามเนื้อมีการยืดเหยียด ซ่ึงมีผลทําใหเกิดความยืดหยุนของขอตอและกลามเน้ือ
ตางๆ 
 ความทนทานของกลามเนื้อ (Muscle Endurance)   Asa และคณะ (2003) ไดศึกษาเกี่ยวกับ
การใหโปรแกรมการออกกําลังกายในน้ําเปนระยะเวลา 8 สัปดาห เพื่อวัดคาของ Exercise capacity, 
Muscle function, Quality of life และ Safety ในผูปวย Chronic Heart Failure จํานวน 25 คน พบวา 
ผูปวยท่ีอยูในกลุมทดลองจะมีการเพ่ิมข้ึนของ Exercise capacity มีการเพ่ิมข้ึนของ Isometric 



 50

Endurance ของกลามเนื้อ Quadriceps และมีการเพิ่มข้ึนของความสามารถในการทํา Heel lift, 
Shoulder flexion, Shoulder abduction เม่ือเปรียบเทียบกับกลุมควบคุมท่ีไมไดใหโปรแกรมการออก
กําลังกายในนํ้า การศึกษาคร้ังนี้ แสดงใหเห็นวาการออกกําลังกายในน้ําจะทําใหมีความทนทานมาก
ข้ึน และมีการการเพ่ิมข้ึนของ Muscle function โดยเฉพาะกลามเนื้อมัดเล็กๆ จากวิจัยนี้ หลังการ
ทดลอง คาความทนทานของกลามเนื้อเพิ่มข้ึน เนื่องจากในนํ้ามีความหนืดเปนแรงตานในขณะ
เคล่ือนไหวหรือการออกกําลังกาย ความหนืดของน้ําเปนการเพ่ิมความหนักและความยากในการ
ออกกําลังกาย ทําใหสามารถออกกําลังกายไดนานยิ่งข้ึน  จึงมีผลทําใหกลามเน้ือแข็งแรงและมีความ
ทนทานเพิ่มมากข้ึนดวย 
 Borge Scale For Perceive Exertion (RPE) เปนการใชความรูสึกบอกระดับความพยายาม
ในการออกกําลังกาย RPE นี้ Scale  ประกอบไปดวย 0-10 ซ่ึงไดกําหนดระดับความเหนื่อย เพื่อ
แสดงความหมายของตัวเลขแตละตัวเปนระดับความรูสึก จากความพยายามนอยท่ีสุด ไปสูความ
พยายามสูงสุดกอนและหลังการทดลอง ในการวิจัยนี้ การออกกําลังกายทําใหความพยายามในการ
ออกกําลังกายลลดนอยลง หมายความวา รางกายของผูเขารวมการทดสอบเหน่ือยนอยลงในขณะ
ออกกําลังกายท่ีมีความหนักเทาเดิม ซ่ึงมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ P<0.05 

ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ (ปยะพงษ  เมืองมูล,2551) ท่ีศึกษาผลการเปล่ียนแปลงการ
สะสมไขมัน จากการออกกําลังกายแบบแอโรบิคในสระน้ําอุน ของเพศหญิงและเพศชายท่ีอวน ใน
เขตเมืองจังหวัดเชียงใหม เปนระยะเวลา 4 สัปดาห  ท่ีพบวา  คา RPE หลังการออกกําลังกายจะบง
บอกถึงการ Recovery ที่เร็วข้ึนในการกลับสูภาวะปรกติ ซ่ึงเกิดเนื่องมาจากผลของการฝกฝน 
(Training Effect) และ ประสบการณในการออกกําลังกาย (Experience) หากผูถูกทดสอบมีระดับ
การฝกฝนและประสบการณในการออกกําลังกายมาก เชน เปนนักกีฬา จะมี RPE ต่ํากวาผูท่ีไมเคย
ออกกําลังกาย เม่ือออกกําลังกายในระดับ Intensity ท่ีเทากัน (20) ซ่ึงการศึกษาน้ี แมวาจะไมชัดเจน
นักในเร่ืองการลดลงของเปอรเซ็นตไขมันในรางกาย และคาดัชนีมวลกาย แตก็พบวา คา RPE หลัง
การออกกําลังกาย ของผูเขารับการทดสอบ ลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ซ่ึงแสดงให
เห็นวา รางกายมีการปรับตัวระดับหนึ่ง เนื่องจากมีรายงานวา รางกายตองใชความพยายามในการ
ออกกําลังกายในนํ้ามากกวาบนบก เนื่องจากในน้ํามีแรงตานมากกวา เม่ือข้ึนมาออกกําลังกายบนบก
จะรูสึกเหนื่อยนอยกวาในน้ํา 
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จากขอมูลท้ังหมดที่กลาวมาสามารถอธิบายไดวาการผลของโปรแกรมการออกกําลังกาย
แบบแอโรบิคในน้ําตอการเปล่ียนแปลงของน้ําหนักตัวและสมรรถภาพทางกายในกลุมเด็ก          
อายุ12 -15 ป มีภาวะน้ําหนักตัวเกิน ระยะเวลา 8 สัปดาห โดยออกกําลังกายท่ีตามโปรแกรมออก
กําลังกาย  เ ม่ือส้ินสุดโปรแกรมการออกกําลังกาย   พบวามีการลดลงของสัดสวนรางกาย 
(Anthropometry) ประกอบดวย, น้ําหนักตัว, เสนรอบวงเอว,เสนรอบวงแขน, เสนรอบวงขา   การ
วัดสวนประกอบของรางกาย (Body composition)  คาเปอรเซ็นตไขมันในรางกาย (Percent body 
fat) ท่ีวัดดวยเคร่ือง (Range Skinfold caliper) เม่ือส้ินสุดโปรแกรมพบวามี เปอรเซ็นตไขมันลดลง   
การวัดปจจัยท่ีมีผลตอสมรรถภาพทางดานสุขภาพ (Health related physical fitness factor)
ประกอบดวย ความออนตัวของรางกาย (Flexibility) ความทนทานของรางกาย (Endurance) ความ
พยายามในการออกกําลังกาย (Rate of perceived exertion, RPE) พบวามีคาลดลง ผลที่ไดนี้แสดงให
เห็นวาโปรแกรมการออกกําลังกายนี้ ยังใหผลไมชัดเจนตอการเปล่ียนแปลง เปอรเซ็นตไขมันใน
รางกาย อยางไรก็ตาม พบวาผูเขารวมการศึกษา มีน้ําหนักตัวลดลง เสนรอบวงเอว, เสนรอบวงแขน
,เสนรอบวงขา ลดลงดวย แตพบวาคา เปอรเซ็นตไขมันในรางกายลดลง สวนคาความทนทาน และ
ความออนตัวมีคาเพิ่มข้ึนดวย และหลังการออกกําลังกาย คาความเหน่ือยหลังการออกกําลังกายมีคา
ลดลง ซ่ึงหากมีการขยายระยะเวลาเพ่ิม และควบคุมการบริโภคอาหาร จะทําใหเห็นผลการ
เปล่ียนแปลงน้ําหนักตัว และคาเปอรเซ็นตไขมันในรางกายไดชัดเจนมากวานี้ 

 
 
ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังนี้ 
 1. ทราบผลการเปล่ียนแปลงของนํ้าหนักตัวและสมรรถภาพทางกายในกลุมเด็กวัยรุนท่ีมี
ภาวะโภชนาการเกิน เพื่อนําไปใชในการศึกษาและวิจัยตอไป 
 2. เปนแนวทางในการจัดทําโปรแกรมการออกกําลังกายในน้ําแบบแอโรบิค สําหรับเด็ก
เพ่ือโดยเฉพาะในกลุมเด็กท่ีมีภาวะโภชนาการเกินในสถานศึกษาเพื่อลดจํานวนเด็กท่ีมีน้ําหนักตัว
เกิน 
 3. เปนทางเลือกสําบุคคลท่ีมีปญหาเกี่ยวกับภาวะโภชนาการเกิน ระบบขอตอ ท่ีมีขอจํากัด
ในการออกกําลังกาย ท่ีไมมาสามารถออกกําลังกายบนบกได 
 4.  ควรเพิ่มกลุมควบคุมท่ีเปนเด็กอายุ 12-15 ป ท่ีมีภาวะน้ําหนักตัวเกิน 
 5. ควรมีการวัดอัตราการเตนของหัวใจสูงสุดขณะออกกําลังกาย เพื่อยืนยันวาการออกกําลัง
กายตามโปรแกรมสงผลใหการออกกําลังกายมีความหนักระดับปานกลางในการออกกําลังกายแบบ
แอโรบิค (Aerobic) 
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ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ควรควบคุมความหนักในการออกกําลังกาย ท่ีระดับ 61-70% MHR สําหรับการออก
กําลังกายแบบแอโรบิค 
 2. การศึกษาผลของการออกกําลังกายในน้ําคร้ังนี้ เปนการศึกษากลุมตัวอยางกลุมเดียว 
ไมไดมีการเปรียบเทียบระหวางกลุม การศึกษาคร้ังตอไปควรจะมีการเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลง
ระหวางกลุมตัวอยาง 2 กลุม เพื่อเห็นความแตกตางระหวางกลุม 
 3. การศึกษาคร้ังนี้ไมไดแยกกลุมเพศชายและเพศหญิงใหชัดเจนทําใหไมสามารถ
เปรียบเทียบความแตกตางระหวางเพศชายและเพศหญิง การศึกษาคร้ังตอไปควรมีการแบงเพศให
ชัดเจน 
 4. การศึกษาคร้ังตอไปกอนการศึกษาควรมีการทําความเขาใจกับอาสาสมัคร เรียนรูทาท่ีใช
ในการออกกําลังใหมีความชํานาญกอน จะทําใหในระหวางการออกกําลังกายสามารถใชทาการออก
กําลังกายไดถูกตอง เพื่อจะไดคาการวัดผลการออกกําลังกายท่ีนาเช่ือถือ 
 5. การจัดกิจกรรมหลังการออกกําลังกาย (Cool down) ตองมีความหลากหลายเพ่ือท่ีวาเปน
การกระตุนใหเด็กอยากทํากิจกรรมมากยิ่งข้ึนไมเกิดความรูสึกไมอยากทํา 


