บทที่ 5
สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลที่มีตอสมรรถภาพทางกายและความพึงพอใจ
ของการเตนแอโรบิกแบบมวยไทย
ผู ศึ ก ษาได ทํ า การรวบรวมขอมูล จากกลุม ตัว อยาง ที่ใ ชใ นการวิจัย ครั้งนี้ คือ ผูเขารว ม
กิจกรรมโดยรูปแบบการเตนแอโรบิกแบบมวยไทย ที่ลานกีฬา หางเทสโกโลตัส สาขาตลาดคําเที่ยง
จังหวัดเชียงใหม เพศหญิงจํานวน 30 คน อายุระหวาง 20 -40 ป ขอมูลทางกายภาพที่เก็บไดแก
ดัชนีมวลกาย สัดสวนรอบเอว/รอบสะโพก การนอนยกตัว การดันพื้น การนั่งงอตัว การแตะมือ
ดานหลัง ขวา การแตะมือดานหลัง ซาย การวัดชีพจรขณะพักหลังการทดสอบการกาวขึ้น-ลง ทํา
การวิเคราะหขอมูลโดยใช คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ คา Paired sample t-test
ซึ่งผลการศึกษาสามารถสรุปไดดังนี้
สรุปผลการศึกษา
1. ผลของการเตนแอโรบิกแบบมวยไทยที่มีตอสมรรถภาพทางกายของกลุมตัวอยางกอน
การฝกและหลังการฝก พบวา
น้ํ า หนั ก ของกลุ ม ตั ว อย า ง ก อ นการเข า ร ว มโปรแกรม มี ค า เฉลี่ ย เท า กั บ 53.57
กิโลกรัม และหลังการฝก 8 สัปดาห มีคาเฉลี่ยเทากับ 50.60 กิโลกรัม เมื่อนํามาเปรียบเทียบ พบวา
น้ําหนักของกลุมตัวอยาง หลังการฝกเตนแอโรบิกแบบมวยไทย 8 สัปดาห ลดลงอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
ดัชนีมวลกายของกลุมตัวอยาง กอนการเขารวมโปรแกรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 21.02
กิโลกรัม /เมตร 2 และหลังการฝก 8 สัปดาห มีคาเฉลี่ยเทากับ 20.00 กิโลกรัม/เมตร2 เมื่อนํามา
เปรียบเทียบ พบวา ดัชนีมวลกายของกลุมตัวอยาง หลังการฝกเตนแอโรบิกแบบมวยไทย 8 สัปดาห
ลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สั ด ส ว นรอบเอว/รอบสะโพกของกลุ ม ตั วอย า ง กอ นการเขา ร ว มโปรแกรม มี
คาเฉลี่ยเทากับ 0.87 นิ้ว และหลังการฝก 8 สัปดาห มีคาเฉลี่ยเทากับ 0.84 นิ้ว เมื่อนํามาเปรียบเทียบ
พบวา สัดสวนรอบเอว/รอบสะโพกของกลุมตัวอยาง หลังการฝกเตนแอโรบิกแบบมวยไทย 8
สัปดาห ลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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การนอนยกตัวของกลุมตัวอยาง กอนการเขารวมโปรแกรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 25.37
ครั้งตอนาที และหลังการฝก 8 สัปดาห มีคาเฉลี่ยเทากับ 29.37 ครั้งตอนาที เมื่อนํามาเปรียบเทียบ
พบวา การนอนยกตัวของกลุมตัวอยาง หลังการฝกสูงกวากอนการฝกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
การดันพื้นของกลุมตัวอยาง กอนการเขารวมโปรแกรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 21.47
ครั้งตอนาที และหลังการฝก 8 สัปดาห มีคาเฉลี่ยเทากับ 26.13 ครั้งตอนาที เมื่อนํามาเปรียบเทียบ
พบวา การดันพื้นของกลุมตัวอยาง หลังการฝกสูงกวากอนการฝกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
การนั่งงอตัวของกลุมตัวอยาง กอนการเขารวมโปรแกรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 9.15 นิ้ว
และหลังการฝก 8 สัปดาห มีคาเฉลี่ยเทากับ 11.87 นิ้ว เมื่อนํามาเปรียบเทียบ พบวา การนั่งงอตัวของ
กลุมตัวอยาง หลังการฝกสูงกวากอนการฝกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
การแตะมื อดานหลัง ขวาอยูบนของกลุมตัวอยาง กอนการเขารวมโปรแกรม มี
คาเฉลี่ยเทากับ 5.20 เซนติเมตร และหลังการฝก 8 สัปดาห มีคาเฉลี่ยเทากับ 6.66 เซนติเมตร เมื่อ
นํามาเปรียบเทียบ พบวา การแตะมือดานหลัง ขวาอยูบน ของกลุมตัวอยางหลังการฝกสูงกวากอน
การฝกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
การแตะมือดานหลัง ซายอยูบนของกลุมตัวอยาง กอนการเขารวมโปรแกรม มี
คาเฉลี่ยเทากับ 0.20 เซนติเมตร และหลังการฝก 8 สัปดาห มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.13 เซนติเมตร เมื่อ
นํามาเปรียบเทียบ พบวา การแตะมือดานหลัง ขวาอยูบนของกลุมตัวอยาง หลังการฝกสูงกวากอน
การฝกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
การวัดชีพจรขณะพักหลังการทดสอบการกาวขึ้น-ลงของกลุมตัวอยาง กอนการเขา
รวมโปรแกรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 112.67 ครั้งตอนาที และหลังการฝก 8 สัปดาห มีคาเฉลี่ยเทากับ
109.13 ครั้งตอนาที เมื่อนํามาเปรียบเทียบ พบวา การวัดชีพจรหลังการทดสอบการกาวขึ้น -ลง ของ
กลุมตัวอยาง หลังการฝกเตนแอโรบิกแบบมวยไทย 8 สัปดาห ลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
2. ความพึงพอใจของกลุมตัวอยางในการเตนแอโรบิกแบบมวยไทย พบวา ระดับความพึง
พอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานปรากฏวา ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ ดาน
จิตใจ รองลงมาคือดานรางกาย ดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ดานสังคม
ดานรางกาย หัวขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือทําใหสุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณ
รองลงมาคือ ชวยสรางความแข็งแรงของกลามเนื้อ การออกกําลังกายโดยการเตนแอโรบิกแบบมวย
ไทยทําใหหัวใจทํางานไดดีขึ้น ทํา ใหไมปวยเปนโรคไดงาย การออกกําลังกายโดยการเตนแอโรบิ
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กแบบมวยไทยทําใหมีบุคลิกภาพที่ดี และหัวขอที่มีคาเฉลี่ยนอยกวาประเด็นอื่นคือ การออกกําลัง
กายโดยการเตนแอโรบิกแบบมวยไทยทําใหมีทรวดทรงที่เหมาะสม
ดานจิตใจ หัวขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือทําใหเกิดความสนุกสนาน รองลงมาคือ
ทําใหมีจิตใจราเริง แจมใส ชวยผอนคลายความตึงเครียด ทําใหมีสุขภาพจิตดีขึ้น ชวยลดความวิตก
กังวลและหัวขอที่มีคาเฉลี่ยนอยกวาประเด็นอื่นคือ ชวยใหมีมนุษยสัมพันธที่ดี
ดานสังคม หัวขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือทําใหมีโอกาสพบเพื่อนใหม และทําให
เกิ ด ความกล า แสดงออกมากขึ้ น รองลงมาคื อ เพิ่ ม ความมั่ น ใจให แ ก ต นเอง ทํ า ให มี โ อกาส
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกับผูอื่น และหัวขอที่มีคาเฉลี่ยนอยกวาประเด็นอื่นคือ เปนสื่อในการ
เขาสังคม
อภิปรายผลการศึกษา
ผลการศึกษาการเตนแอโรบิกแบบมวยไทยที่มีตอสมรรถภาพทางกายและความพึงพอใจ
ผลการศึกษาพบวา
ดานสัดสวนของรางกาย รายการทดสอบประกอบดวย การหาคาดัชนีมวลกาย การ
วัดสัดสวนรอบเอว/รอบสะโพก หลังการฝกตามโปรแกรมพบวา น้ําหนักของกลุมตัวอยางที่เขารวม
โปรแกรมการเตนแอโรบิกแบบมวยไทย มีน้ําหนักลดลงเฉลี่ย 2.97 กิโลกรัม ดัชนีมวลกาย ลดลง
เฉลี่ย 1.02 กิโลกรัม/เมตร2 และสัดสวนรอบเอว/รอบสะโพก ลดลงเฉลี่ย 0.03 นิ้ว กลาวไดวา
โปรแกรมการเตนแอโรบิก แบบมวยไทย หลังการฝกตามโปรแกรมกลุมตัวอยางมีสัดสวนของ
รางกายลดลง ซึ่งการเตนแอโรบิกแบบมวยไทยเปนการออกกําลังกายรูปแบบใหม นอกจากจะทําให
มีสุขภาพรางกายแข็งแรงแลว ยังสามารถลดน้ําหนักและกระชับสัดสวนของรางกายได โดยการออก
กําลังกายเพื่อลดน้ําหนักนั้น ตองเปนการออกกําลังกายที่กอใหเกิดการเผาผลาญพลังงานสะสม และ
มีการเผาผลาญอยางสม่ําเสมอ อีกทั้งกลุมตัวอยางที่เขารวมโปรแกรมการเตนแอโรบิก แบบมวยไทย
หลังการฝกมีการควบคุมอาหาร การบริโภคอาหาร ทําให กลุมตัวอยางที่ เขารวมการเตนแอโรบิก
แบบมวยไทย มีน้ําหนักตัวลดลง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพัชนี ชูศรี (2531) ไดทําการวิจัย เรื่อง
ผลการฝกแอโรบิกดานซ ในระดับความถี่ที่ตางกันที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงสมรรถภาพทางกาย
ผลการวิจัย พบวา สมรรถภาพทางกายของกลุมฝกแอโรบิกดานซ 3 วัน และ 5 วัน ในการทดสอบ
หลังฝกไมแตกตางกัน แตพบวาน้ําหนักของรางกายของกลุมฝก 3 วันและ 5 วัน ในการทดสอบกอน
ฝกและหลังฝกแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05
ดานความแข็ งแรงและอดทนของกลามเนื้อ รายการทดสอบประกอบดวย การ
นอนยกตัว และการดันพื้น หลังการฝกตามโปรแกรมพบวา การนอนยกตัว หลังการเตนแอโรบิก
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แบบมวยไทย กลุมตัวอยางมีการนอนยกตัว เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 4.00 ครั้งตอนาที และการดันพื้น หลังการ
เตนแอโรบิกแบบมวยไทย เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 4.66 ครั้งตอนาที กลาวไดวา หลังการฝกตามโปรแกรม
การเตนแอโรบิกแบบมวยไทย กลุมตัวอยางมีความแข็งแรงและความอดทนของกลามเนื้อที่ดีขึ้น
และผลจากการทดสอบสมรรถภาพในด านความแข็ง แรงและความอดทนของกลามเนื้อมีก าร
เปลี่ยนแปลงที่มากกวาการทดสอบสมรรถภาพทางกายในดานอื่นๆ ซึ่งผลที่ไดรับจากการฝกตาม
โปรแกรมการเตนแอโรบิกแบบมวยไทย ทําใหกลามเนื้อแขนไดทํางานสงผลใหเกิดความแข็งแรง
และความอดทนของกลามเนื้อ แสดงใหเห็นวาผลการทดสอบในดานความแข็งแรงและอดทนของ
กลามเนื้อ มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น การทดสอบดันพื้นเปนการทดสอบเพื่อวัด ความแข็งแรงและ
ความอดทนของกลามเนื้อแขนและไหล และการนอนยกตัวเปนการทดสอบเพื่อวัดความแข็งแรง
และความอดทนของกลามเนื้อหนาทอง ดังนั้นการทดสอบดังกลาวชวยเสริมสรางสมรรถภาพทาง
กายในด า นความแข็ ง แรงและความอดทนของกล ามเนื้ อ ไดดี ผู วิ จั ย มองว า ผลจากการฝ ก ตาม
โปรแกรมการเตนแอโรบิกแบบมวยไทยเกิดจากการใชทาตางๆที่ไดออกแบบไวในโปรแกรมการ
เตนแอโรบิกแบบมวยไทยซึ่งเปนทาบริหารกลามเนื้อ กลาวคือ ทาการใชชุดหมัดตรง หมัดตวัด และ
หมัดเสย เพราะมีการใชแรงสงจากหัวไหลขณะที่พุงหมัดออกไป มีการเกร็งกลามเนื้อแขน มีการสง
แรงจากลําตัวและสะโพก สงหมัดดวยแรงสงจากเทา การกระตุกไหล การเกร็งแขน การใชศอกตี
ศอกตัด ศอกงัด มีการใชศอกตีขนานไปกับขางหู พับแขนใหปลายหมัดเขาหาลําตัว พับศอกงัดขึ้น
มี ก ารใช ศ อกโดยการส ง แรงจากหั ว ไหล การเหวี่ ย งศอก การกระชากศอกกลั บ ลั ก ษณะการ
เคลื่อนไหวเปนการเคลื่อนไหวที่ใชกลามเนื้อแขนและไหล รวมถึงระบบกระดูก ขอตอ และสวน
ตางๆของรางกายใหทํางานประสานกันอยางตอเนื่อง เพื่อชวยในการเคลื่อนไหวในลักษณะการ
เหยียด การยืด การงอ และการเกร็งกลามเนื้อ การบริหารรางกายสวนนี้เปนประจําอยางสม่ําเสมอจะ
ทําใหกลามเนื้อแขนและไหลเกิดความแข็งแรงเพิ่มขึ้น แมวาการทดสอบสมรรถภาพผูวิจัยไดทําการ
ทดสอบการดันพื้น และการนอนยกตัว ซึ่งการทดสอบดังกลาวชวยใหกลามเนื้อแขน ไหล และหนา
ทองเกิดความแข็งแรง โปรแกรมการเตนแอโรบิกแบบมวยไทยยังชวยใหกลามเนื้อขาเกิดความ
แข็ ง แรงเพิ่ ม ขึ้ นตามไปด ว ย ซึ่ ง เป น ผลพลอยได จ ากโปรแกรมการเตน แอโรบิ ก แบบมวยไทย
กลาวคือ การใชเขาเปนการใชเขาในการยกเขาขึ้นตี เขาเฉียง การยกเขาขึ้นเหวี่ยงขนานกับพื้นและ
บิดสะโพก กระโดดขึ้นใหสูงพรอมยกเขา และการใชเทา เปนการใชเทาในการเตะตรง เตะตัด เตะ
เฉียง การถีบ กลาวไดวา ทาบริหารแมไมมวยไทยในชุดหมัด ชุดศอก ชุดเขา และชุดเทา ซึ่งจัดอยู
ในโปรแกรมการเตนแอโรบิกแบบมวยไทยไดเพิ่มความแข็งแรงและความอดทนของกลามเนื้อ
เพราะทาตางๆที่ใชทําใหกลามเนื้อมีความแข็งแรงและเพิ่มความอดทนของกลามเนื้อตามไปดวย จะ
เห็นไดวาการเตนแอโรบิกแบบมวยไทยชวยพัฒนาและเพิ่มสมรรถภาพในเรื่องของความแข็งแรง
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และความอดทนของกล า มเนื้ อ ได อ ย า งแท จ ริ ง ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของสุ ม าลี นาเมื อ ง
(2548)ไดศึกษา ผลของการเตนแอโรบิกแบบศิลปะมวยไทยที่มีตอองคประกอบของสมรรถภาพ
ทางกายของนัก เรี ยนหญิง อายุ 12 ป พบว า การเตนแอโรบิก แบบศิล ปะมวยไทยมีผลตอ ความ
แข็งแรงของกลามเนื้อแขนและขา เพิ่มขึ้นเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของความแข็งแรงของกลามเนื้อแขน
และขา กอนการฝกและหลังการฝกสัปดาหที่ 8 แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อีก
ทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัยของพัชนี ชูศรี (2531) ไดทําการวิจัย เรื่อง ผลการฝกแอโรบิกดานซ ใน
ระดับความถี่ที่ตางกันที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงสมรรถภาพทางกาย ผลการวิจัย พบวา สมรรถภาพ
ทางกายของกลุมฝก แอโรบิกดานซ 3 วัน และ 5 วัน ในการทดสอบหลังฝกไมแตกตางกัน แตพบวา
ความแข็งแรงของแขน และขา ของกลุมฝก 3 วันและ 5 วัน ในการทดสอบกอนฝกและหลังฝก
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ถนอมวงศ กฤษณ
เพ็ ช ร และคณะ (2549) ได ทํ า การวิจัย ในเรื่อง การประเมินรูป แบบการเตนมวยไทยแอโรบิก ที่
เหมาะสมกับกลุมอายุ พบวา หลังการทดลอง 12 สัปดาห กลุมเตนมวยไทยแอโรบิกแบบกาวหนา
ทุ ก อายุ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงทางด า นความแข็งแรงและความอดทนของกลามเนื้อเพิ่ม ขึ้นอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ดานความออนตัว รายการทดสอบประกอบดวย การนั่งงอตัว แตะมือดานหลัง ขวา
อยูบน แตะมือดานหลัง ซายอยูบน หลังการฝกตามโปรแกรมพบวา การนั่งงอตัว หลังการฝกเพิ่มขึ้น
เฉลี่ย 2.72 เซนติเมตร แตะมือดานหลัง ขวาอยูบน หลังการฝกเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.46 เซนติเมตร แตะมือ
ดานหลัง ซ ายอยู บน หลังการฝกเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.93 เซนติเมตร กลาวไดวา โปรแกรมการเตน
แอโรบิกแบบมวยไทย หลังการฝกตามโปรแกรมกลุมตัวอยางมีความออนตัวเพิ่มขึ้น แมวาการจัด
โปรแกรมไม ไ ด เน นเรื่ องความอ อนตัวของกลามเนื้อ แตก ารที่ผูเขารวมกิจกรรมไดป ฏิบัติตาม
โปรแกรมการเตนแอโรบิกแบบมวยไทย การฝกตามโปรแกรมตลอดระยะเวลา 8 สัปดาห อยาง
ตอเนื่องและสม่ําเสมอจะชวยใหรางกายเกิดความออนตัว ซึ่งความออนตัวที่เกิดขึ้นเปนผลพลอยได
จากการฝกตามโปรแกรมการเตนแอโรบิกแบบมวยไทย การทดสอบสมรรถภาพทางดานความออน
ตัว ไดทดสอบการนั่งงอตัว การแตะมือดานหลังขวาอยูบน การแตะมือดานหลังซายอยูบน ผูวิ จัย
มองวา ทาฝกที่ชวยเสริมสรางสมรรถภาพทางกายทางดานนี้ คือ การงอตัว นั่งเหยียดขาโนมตัวเอา
มือแตะปลายเทา การบริหารลําตัวไปดานหนา ดานขาง ดานหลัง รวมถึงระบบกระดูก กลามเนื้อ ขอ
ตอตางๆที่เคลื่อนไหวไปตามจังหวะเพลง หากรางกายมีการบริหารดานนี้เปนประจํา ก็จะสงผลเกิด
ความออนตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งโปรแกรมการเตนแอโรบิกแบบมวยไทยมีทาบริหารแมไมมวยไทยในชุด
เขา คือ ทาเขาตรง เขาเฉียง เขาโคง ซึ่งเปนอาวุธของมวยไทยที่มีความหนักหนวงในการประชิดตัว
และตองมีความออนตัวดวย มีลักษณะการเคลื่อนไหวโดยการยกเขาขึ้นตี งอเขา การทําเขาเฉียง
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การทําเขาโคงเหวี่ยงไปดานขางและบิดสะโพก เอี้ยวตัวไปทางซายและขวา ซึ่งทาดังกลาวตองอาศัย
ความออนตัวในการบิด การทํามุมเฉียงเพื่อขึ้นตีคูตอสู ในสวนของชุดศอกนั้นในทาศอกตี ศอกงัด
ศอกกลับ ตองอาศัยการสงแรงของแขนตีขนานไปกับขางหู การพับศอกแลวงัดขึ้น การสงแรงจาก
หัวไหลแลวบิดตวัดศอก การเหวี่ยงศอกไปดานหลังแลวกระชากศอกกลับ และชุดเทาในทาเตะตัด
เตะเฉียง ซึ่งเปนการเตะโดยเหวี่ยงเทาหาคูตอสู บิดลําตัวพรอมกับใชน้ําหนักตัวชวย การเหวี่ยงขา
เฉียงขึ้นโดยใชแรงสงจากเทาไปยังสะโพก ซึ่งการออกอาวุธในทาดังกลาวตองอาศัยความออนตัว
ของกลามเนื้อ อีกทั้งโปรแกรมการเตนแอโรบิกแบบมวยไทยมีทาบริหารรางกาย เพื่อเพิ่มความ
จํา กัดของการเคลื่ อนไหว คื อ ต องอาศัย การยืดหยุนของกลามเนื้อแตผลที่เกิดขึ้นในชวงแรก ๆ
อาจจะอยูไดไมนาน จึงตองทําการบริหารซ้ําๆ บอย ๆ ในการอบอุนรางกายและสิ้นสุดการบริหาร
รางกายดวยการยืดกลามเนื้อทุกครั้ง ซึ่งการยืดเหยียดกลามเนื้อกอนและหลังการออกกําลังกายทุก
ครั้งจะชวยใหรางกายมีความออนตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุมาลี นาเมือง (2548)ได
ศึกษาเรื่อง ผลของการเตนแอโรบิกแบบศิลปะมวยไทยที่มีตอองคประกอบของสมรรถภาพทางกาย
ของนั ก เรี ย นหญิ ง อายุ 12 ป พบว า การเตนแอโรบิ ก แบบศิ ล ปะมวยไทยมีผลต อความออนตั ว
เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของความออนตัวกอนการฝกและหลังการฝกสัปดาหที่ 8 แตกตาง
กัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคลองกับงานวิจัยของจิรัชย ประชุมแพทย (2548)
ไดศึกษาเรื่อง ผลการฝกแอโรบิกมวยไทยที่มีตอเปอรเซ็นตไขมันในรางกายและสมรรถภาพทางกาย
บางสวนพบวา หลังการฝก 4 สัปดาห กลุมฝกเตนแอโรบิกมวยไทย มีสมรรถภาพทางกายทางดาน
ความออนตัวที่พัฒนาสูงขึ้นกวากอนการฝกแอโรบิกมวยไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ดานความอดทนของระบบโลหิตและระบบหายใจ ทําการทดสอบดวยการกาวขึ้น ลง และวัดชีพจรขณะพัก หลังการฝกตามโปรแกรมพบวา ชีพจรเตนชาลงเฉลี่ย 3.54 ครั้งตอนาที
นั่นคือ โปรแกรมการออกกําลังกายแบบมวยไทยแอโรบิ ก หลังการฝกตามโปรแกรมกลุมตัวอยางมี
ความอดทนระบบโลหิตและระบบหายใจดีขึ้น เปนผลมาจากการปฏิบัติตามโปรแกรมการออก
กําลั งกาย ซึ่ งจะเห็ นไดว าการเตนแอโรบิกแบบมวยไทยชวยพัฒนาและเพิ่มสมรรถภาพในการ
ทํางานของระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ แสดงใหเห็นวาผลการทดสอบในดา นความ
อดทนของระบบโลหิ ต และระบบหายใจมี ก ารเปลี่ ย นแปลงที่ ดี ขึ้ น ผู วิ จั ย มองว า ท า ฝ ก ที่ ช ว ย
เสริมสรางสมรรถภาพทางกายทางดานนี้ คือ ทาบริหารรางกาย เพราะเปนการออกกําลังกายตาม
ขั้นตอนการเตนแอโรบิก ที่มีการบริหารรางกายทุกสวน และทําใหรางกายทํางานอยางตอเนื่องโดย
มีการกําหนดความหนักของงาน ชีพจรเปาหมาย และทาบริหารแมไมมวยไทยที่ชวยเสริมสราง
สมรรถภาพทางกายด านความอดทนของระบบโลหิตและระบบหายใจ คือ ทากระโดดเขาตรง
กระโดดเขาลอย เขาโคง การเตะตรง การเตะเฉียง การเตะตัด การถีบดวยปลายเทา และการถีบดวย
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สนเทา เมื่อรางกายไดรับการฝกอยางตอเนื่อง สม่ําเสมอจะชวยใหสมรรถภาพทางดานความอดทน
ของระบบโลหิตและระบบหายใจดีขึ้น จากผลของการฝกตามโปรแกรมการเตนแอโรบิกแบบมวย
ไทย ชวยพัฒนาสมรรถภาพของรางกายโดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาประสิทธิภาพความอดทนของ
ระบบโลหิตและระบบหายใจไดดีขึ้น การออกกําลังกายที่เหมาะสมและสม่ําเสมอจะทําใหหัวใจมี
ความแข็งแรง อดทน ขนาดของหัวใจโตขึ้น ปริมาณโลหิตที่ไปเลี้ยงรางกายจึงเพิ่มขึ้นดวย หัวใจจึง
มีอัตราการเตนนอยลง การไดออกกําลังกายที่มีการเคลื่อนไหวสวนตางๆของรางกายรวมกับการหด
ตัวของกลามเนื้อสลับกันเปนจัง หวะสม่ําเสมอติดตอกันอยางนอย 3 นาที มีผลกระตุนใหรางกายมี
ประสิทธิภาพในการใชออกซิเจนเพิ่มขึ้น ระบบไหลเวียนโลหิตดีขึ้น กระตุนการทํางานของปอด
และหัวใจดีขึ้น เนื่องจากมีการหดตัวและการคลายตัวของกลามเนื้อติดตอกันอยางตอเนื่อง ชวยทํา
ใหเพิ่มความแข็งแรงและความทนทานของกลามเนื้อ (ชูศัก ดิ์ เวชแพทย , 2528) สอดคลองกับ
งานวิจัยของสามารถ บุตรานนท (2527) ไดทําการวิจัยเรื่องผลของการฝกแอโรบิกดานซที่มีผลตอ
สมรรถภาพของรางกาย และ เปอรเซ็นไขมันในรางกาย พบวา อัตราการเตนของชีพจรขณะพัก
ลดลงประมาณ 4-5 ครั้งตอนาที จากกอนการฝกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.01
ผลการศึกษาความพึงพอใจในการเตนแอโรบิกแบบมวยไทย พบวา ในภาพรวมอยู
ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานปรากฏวาอยูในระดับมากทุกดาน ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ
ดานจิตใจ รองลงมาคือดานรางกาย และดานสังคม
ดานรางกาย หัวขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือทําใหสุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณ
รองลงมาคือ ชวยสรางความแข็งแรงของกลามเนื้อ การออกกําลังกายโดยการเตนแอโรบิกแบบมวย
ไทย ทําใหหัวใจทํางานไดดีขึ้น ทําใหไมปวยเปนโรคไดงาย การออกกําลังกายโดยการเตนแอโรบิ
กแบบมวยไทย ทําใหมีบุคลิกภาพที่ดี และหัวขอที่มีคาเฉลี่ยนอยกวาประเด็นอื่นคือ การออกกําลัง
กายโดยการเตนแอโรบิกแบบมวยไทยทําใหมีทรวดทรงที่เหมาะสม กลาวไดวา การออกกําลังกาย
อยางสม่ําเสมอจะทําใหรางกาย อวัยวะในระบบตางๆของรางกายสามารถทํางานประสานกันได
อยางมีประสิทธิภาพเปนผลให รางกายสมบูรณแข็งแรงอดทนมีบุคลิกภาพที่ดีสามารถประกอบ
กิจกรรมการงานประจํ าวันไดอยางกระฉับ กระเฉงมีภูมิตานทานสูงสมรรถภาพทางกายดี ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ อัญชลี ชุมบัวทอง (2551) ไดทําการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจในการออก
กําลังกายแบบเตนแอโรบิค ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของการเลือกออกกําลังกายแบบการเตน
แอโรบิค คือ การออกกําลังกายจะทําใหสุขภาพดี ( x = 3.96) และและความพึงพอใจตอผลของการ
เตนแอโรบิคที่มีผลตอสุขภาพดานตาง ๆ การออกกําลังกายแบบแอโรบิคทําใหกลามเนื้อแข็งแรง
และทํางานหนักไดมากขึ้น ( x = 3.42) ทําใหหัวใจและปอดแข็งแรง ( x = 3.41) ทําใหรางกาย
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แข็งแรง มีภูมิคุมกันโรค มีการเจ็บปวยนอยลง ( x = 3.38) สามารถลดน้ําหนักและทําใหสัดสวน
ของรางกายดีขึ้น ( x = 3.06)
ดานจิตใจ หัวขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือทําใหเกิดความสนุกสนาน รองลงมาคือ
ทําใหมีจิตใจราเริง แจมใส ชวยผอนคลายความตึงเครียด ทําใหมีสุขภาพจิตดีขึ้น ชวยลดความวิตก
กังวลและหัวขอที่มีคาเฉลี่ยนอยกวาประเด็นอื่นคือ ชวยใหมีมนุษยสัมพันธที่ดี กลาวไดวา การออก
กําลังมีผลโดยตรงตอจิตใจในการลดความเครงเครียดไดทันที การออกกําลังเปนประจําอาจชวย
แกไขสภาพผิดปกติทางจิตใจบางอยางไดนอกจากนั้น ผลของการออกกําลังตอระบบอื่น ๆ ทําให
รางกายมีความแข็งแรง มีสมรรถภาพของรางกายดี จึงมีผลทําใหสุขภาพจิตดีขึ้นดวย ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของ อัญชลี ชุมบัวทอง (2551) ไดทําการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจในการออกกําลังกาย
แบบเตนแอโรบิค ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของการเลือกออกกําลังกายแบบการเตนแอโรบิค
เปนการออกกําลังกายที่สนุกสนานเพราะมีจังหวะดนตรีประกอบ ( x = 4.24) และความพึงพอใจตอ
ผลของการเตนแอโรบิคที่มีผลตอสุขภาพดานตาง ๆ การออกกําลังกายแบบเตนแอโรบิค ทําให
อารมณแจมใส สุขภาพจิตและสุขภาพกายดีขึ้น คาเฉลี่ยสูงขึ้น ( x = 3.53) ชวยผอนคลายความตึง
เครียดทางอารมณจากชีวิตประจําวัน ( x = 3.46)
ดานสังคม หัวขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือทําใหมีโอกาสพบเพื่อนใหมและทําให
เกิดความกลาแสดงออกมากขึ้น รองลงมาคือ ทําใหเกิดความกลาแสดงออกมากขึ้น เพิ่มความมั่นใจ
ใหแกตนเอง ทําใหมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกับผูอื่น และหัวขอที่มีคาเฉลี่ยนอยกวา
ประเด็นอื่นคือ เปนสื่อในการเขาสังคม กลาวไดวา การออกกําลังกายยังมีประโยชนทางดานสังคม
เนื่องจากการออกกําลังกายจะชวยใหผูที่เขารับการออกกําลังกายมีโอกาสที่จะพบเพื่อนใหม มีสังคม
ใหม และยังชวยใหผูที่เขารับการออกกําลังกายเกิดการกลาแสดงออก เพื่อเพิ่ มความมั่นใจใหแก
ตนเองได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อัญชลี ชุมบัวทอง (2551) ไดทําการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจ
ในการออกกําลังกายแบบเตนแอโรบิค ผลการวิจัยพบวา การออกกําลังกายทําใหมีกิจกรรมรวมกับ
ผูอื่น ทําใหมีเพื่อนมากขึ้น ( x = 3.21)
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ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัยผูวิจัยมีขอเสนอแนะบางประการที่อ าจจะเปนประโยชนตอการนําไปใชใน
การเรียนการสอนและการวิจัยตอไป
1.ขอเสนอแนะในการนําไปใช
การนํารูปแบบการออกกําลังกายโดยรูปแบบมวยไทยแอโรบิกที่ผูวิจัยสรางขึ้นไปทํา
การสอนควรนําไปทดลองกับกลุมเล็กๆกอนเพื่อจะไดนําขอบกพรองมาปรับปรุงแกไขทาเตน ให
เหมาะสมกับสภาพรางกาย อายุ และระยะเวลา
2.ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการศึกษาการสรางทาเตนและรูปแบบการสอนออกกําลังกายโดยการเตน
แอโรบิกในรูปแบบใหมๆ โดยอาจจะประยุกตการละเลนหรือศิลปะการปองกันตั วในแตละทองถิ่น
นั้นๆ
2.2 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการออกกําลังกายโดยรูปแบบมวยไทยแอโรบิกในกลุม
ตางๆ เชน อายุตางกัน เพศตางกัน หรือในพื้นที่อื่นๆ

