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บทคดัย่อ 

วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและศึกษาโปรแกรมออกก าลังกาย

เพ่ือลดไขมันในร่างกายโดยมีผู้ฝึกสอนส่วนตัวและเปรียบเทียบ

กับกลุ่มท่ีออกก าลังกายด้วยตนเองตามปกติ กลุ่มตัวอย่างเป็น

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามท่ีมีภาวะเสี่ยงต่อ

ภาวะน  าหนักเกินหรืออ้วน อายุ 20-25 ปี จ านวน 37 คน ท า

การคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม เป็นกลุ่ม

ทดลอง 18 คนออกก าลังกายโดยมีผู้ฝึกสอนส่วนตัวส่วน กลุ่ม

ควบคุม 19 คนออกก าลังกายด้วยตนเองตามปกติ ทั งสองกลุ่ม

ท าการออกก าลังกายเป็นเวลา 8 สัปดาห์และท าการทดสอบโดย

เก็บข้อมูล น  าหนักตัว, ดัชนีมวลกาย, เปอร์เซ็นต์ไขมันใน

ร่างกายและสัดส่วนเอวต่อสะโพกก่อนทดลองและหลังทดลอง

สัปดาห์ที่ 8 น าผลที่ได้มาวิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบด้วยสถิติทีภายในกลุ่มและระหว่าง

กลุ่ม โดยทดสอบความมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ผลการวิจัย 

โปรแกรมการออกก าลังกายแบ่งออกเป็น 5 ขั นตอน คือ 5 

ขั นตอน 1)ขั นตอนการประเมินสุขภาพเบื องต้น 2)ขั นตอนการ

วัดและประเมิน 3)ขั นตอนการวางแผนด้านโภชนาการ 4)

ขั นตอนการวางแผนโปรแกรมการออกก าลังกาย 5)การติดตาม



และและให้ค าปรึกษา ผลการประเมินโปรแกรมอยู่ระหว่าง 0.80 

– 1.00 ซึ่งมีความตรงเชิงเนื อหาระดับดีมาก  

และเมื่อน าไปทดลองพิจารณา pair sample t-test จาก

ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ไขมันก่อนทดลองและหลังทดลอง 4 สัปดาห์ 

พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ.05  

หลังทดลอง 8 สัปดาห์ กลุ่มทดลองท่ีออกก าลังกายเพ่ือลด

ไขมันในร่างกายโดยมีผู้ฝึกสอนส่วนตัวมีค่าเฉลี่ยการทดสอบ

น  าหนักตัว, ดัชนีมวลกาย, เปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายลดลง

กว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

จากผลการวิจัยสรุปได้ว่าโปรแกรมออกก าลังกายเพ่ือลด

ไขมันในร่างกายโดยมีผู้ฝึกสอนส่วนตัวมีผลท าให้น  าหนักตัว 

ดัชนีมวลกาย และไขมันในร่างกายลดลง เหมาะส าหรับน าไป

ส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้มีภาวะน  าหนักเกินและเป็นโรคอ้วน 
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 The purposes of the research were to develop and 
study the exercise program for fat loss by personal 
trainer and compare with exercise by yourself group. 
The sampling groups were thirty-seven students 
between 20-25 years old who studying in Rajabhat 
Mahasarakham University who were identified as 
overweight and or obese were randomly selected into 
two groups. The experimental group (18 subjects) 
performed exercise program for fat loss by personal 
trainer, while the control group (19 subjects) performed 
exercise by yourself in their normal lives. Both groups 
were exercise in 8 weeks and were tested for the 
weight, body mass index, fat percentage, waist to hip 
ratio before training and after 8 weeks training. The 
results were analyzed in terms of mean, standard 
deviation, pair t-test and independent t-test. at the 
statistical significant level of .05.  

 Results  

Exercise program for fat loss by personal trainer 

consisted of five stages, i.e., 1) basic health 

assessment 2.) test and evaluation 3.) nutrition planning 

4.) exercise planning 5.) tracking and Counseling. The 

developed program which was validated by experts had 

the index of congruence between 0.80 – 1.00 indicating 

that the developed program was suitable for exercise 

for fat loss.  



After that, to find the reliability of the developed 

program. Tried out from the same experimental group. 

A pair t-test was performed for the averages of the fat 

percentage before and after trials 4 weeks, shown the 

differences at the statistical significant.05 level. 

After 8 weeks, the experimental group indicating 

that participating in the exercise program for fat loss by 

personal trainer. Were performed for the averages of 

weight, body mass index, fat percentage reduced on 

than the before training shown the differences at the 

statistical significant .05 level. 

 Conclusion 

 Exercise program for fat loss by personal trainer 

has been shown to improve effects reduced on weight, 

body mass index, fat percentage and was suitable for 

health promotion for overweight and obese. 
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บทที ่1 

บทน ำ 
 

ควำมส ำคญัและควำมเปน็มำของปัญหำ 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติ (สช.) 

ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.) และ

สถำบันวิจัยประชำกรและสังคม มหำวิทยำลัยมหิดล เปิดเผย 

"รำยงำนสุขภำพคนไทย 2557" ให้เห็นถึงภัยคุกคำมสุขภำวะท่ี

ส ำคัญ คือภำวะโรคอ้วนท่ีก ำลังบั่นทอนสุขภำพคนไทยมำกขึ้น 

โดยรำยงำนระบุว่ำโรคอ้วนถือเป็นสำเหตุให้เจ็บป่วยและ

เสียชีวิตก่อนวันอันควรจำกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-

communicable Diseases) หรือกลุ่มโรค NCDs เช่น

เบำหวำน ควำมดันโลหิตสูง โรคตับ โรคมะเร็ง โรคเกี่ยวกับถุง

น้ ำดี โรคซึมเศร้ำ ภำวะหำยใจล ำบำกและหยุดหำยใจขณะหลับ

และโรคข้อเข่ำเส่ือม เป็นต้น โดยคนอ้วนมีโอกำสเป็นโรค

เหล่ำนี้มำกกว่ำปกติ 2-3 เท่ำ สำเหตุเพรำะว่ำปัจจุบันกำรใช้

ชีวิตในสังคมไทยได้เปลี่ยนไป มีส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกสบำย

เพ่ิมขึ้นท ำให้วิถีชีวิตมีกำรเคลื่อนไหวน้อยลง โดยเฉพำะวัย

เรียนวัยท ำงำนก็ยังใช้ชีวิตท่ีเส่ียงต่อปัญหำสุขภำพ เช่น กำร

ขำดกำรออกก ำลังกำย กำรบริโภคที่มำกเกินไปท ำให้มีรูปร่ำงที่

อ้วนขึ้น สิ่งเหล่ำนี้เสี่ยงต่อปัญหำสุขภำพต่ำงๆท่ีจะตำมมำ 

สอดคล้องกับกองออกก ำลังกำยเพ่ือสุขภำพ (2559) ท่ีจัด

กิจกรรมและได้กล่ำวในกำรเสวนำกำรส่งเสริมกิจกรรมทำงกำย

และสุขภำวะเด็กวัยเรียน วัยรุ่นและเด็กอ้วนว่ำ สถำนกำรณ์

ภำวะอ้วนในเด็กวัยเรียนมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น จำกร้อยละ 12.5 ใน

ปี 2558 เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 13.1 ในปี 2559 ขณะท่ีกำรมี
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กิจกรรมทำงกำยท่ีเพียงพอของเด็กไทยระหว่ำงปี 2555-2557 

ในกลุ่มเด็กวัยรุ่นอำยุ 15-24 ปี อยู่ท่ีร้อยละ 65.1 เท่ำนั้น และ

ข้อมูลนี้ก็ยังสอดคล้องกับองค์กำรอนำมัยโลก (WHO,2008) ท่ี

ได้ส ำรวจคนท่ีมีภำวะน้ ำหนักเกินเป็นโรคอ้วนในปี 2008 พบว่ำ

มีจ ำนวนเพ่ิมมำกขึ้นทั่วโลก โดยประชำกรที่มีอำยุมำกกว่ำ 20 

ปี ทั่วโลกจ ำนวน 1.4 ล้ำนคนมีน้ ำหนักเกินมำตรฐำนและ

คำดกำรณ์ว่ำภำยในปี ค.ศ 2015 จะมีคนท่ีน้ ำหนักเกิน

มำตรฐำนท่ัวโลกเพ่ิมขึ้นอีก 2.3 พันล้ำนคน โดยเป็นโรคอ้วน

มำกถึง 300 ล้ำนคน ดังนั้นจึงจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องเปลี่ยนวิถี

กำรด ำเนินชีวิตเพ่ือสุขภำพให้ดีขึ้นอย่ำงยั่งยืน  

องค์กำรอนำมัยโลก (WHO, 2016) ให้นิยำมว่ำ ภำวะ

น้ ำหนักตัวเกินและโรคอ้วน ว่ำเป็นภำวะท่ีร่ำงกำยมีกำรสะสม

ไขมันในส่วนต่ำงๆของร่ำงกำยเกินปกติจนเป็นปัจจัยเสี่ยงหรือ

เป็นสำเหตุให้เกิดโรคต่ำงๆท่ีส่งผลถึงสุขภำพ จนอำจเป็นสำเหตุ

ให้เสียชีวิตได้ และยังได้บอกเกณฑ์ไว้อีกว่ำภำวะน้ ำหนักเกิน

คือมีค่ำดัชนีมวลกำย (BMI) ต้ังแต่ 25 กก/ม² ขึ้นไป และโรค

อ้วนคือมีค่ำดัชนีมวลกำยต้ังแต่ 30 กก/ม²ขึ้นไป อย่ำงไรก็ตำม

ภำวะน้ ำหนักเกินและโรคอ้วน ในคนเอเชียจะแตกต่ำงจำกท่ี

องค์กำรอนำมัยโลกก ำหนด เพรำะคนเอเชียมีรูปร่ำงเล็กกว่ำคน

อเมริกัน,ยุโรป และแอฟริกัน โดยก ำหนดให้ดัชนีมวลกำยของ

ชำวเอเชียภำวะน้ ำหนักเกินคือมีค่ำดัชนีมวลกำย (BMI) ต้ังแต่ 

23 กก/ม² ขึ้นไป และโรคอ้วนคือมีค่ำดัชนีมวลกำยต้ังแต่ 25 

กก/ม²ขึ้นไป ซึ่งน้ ำหนักตัวเกินและโรคอ้วนมีสำเหตุวิธีวินิจฉัย

กำรดูแลรักษำและปัจจัยเสี่ยงต่อกำรเกิดโรคเช่นเดียวกันทุก

ประกำร แตกต่ำงกันที่ควำมรุนแรงของปัญหำทำงสุขภำพ ใน

http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://haamor.com/th/%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2/
http://haamor.com/th/%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2/
http://haamor.com/th/%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2/
http://haamor.com/th/%E0%B8%95%E0%B8%B2/
http://haamor.com/th/%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2/
http://haamor.com/th/%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2/
http://haamor.com/th/%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2/
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://haamor.com/th/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94-%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94/
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
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คนน้ ำหนักตัวเกินจะรุนแรงน้อยกว่ำในคนเป็นโรคอ้วน ดังนั้น

ในทำงกำรแพทย์น้ ำหนักตัวเกินและโรคอ้วนจึงมักกล่ำวถึง

ควบคู่กัน 

โดยอีกหนึ่งภำวะท่ีแม้ร่ำงเรำจะมีค่ำดัชนีมวลกำยอยู่ใน

เกณฑ์ปกติ แต่ก็เสี่ยงที่จะเป็นผู้มีภำวะน้ ำหนักเกินหรือโรคอ้วน

ได้เช่นกันนั้นคือภำวะไขมันใต้ผิวหนังสะสมมำกเกินไป หำก

เพศชำยมีไขมันในร่ำงกำยมำกกว่ำร้อยละ 25 เพศหญิงมี

มำกกว่ำร้อยละ 32 ของน้ ำหนักตัวถือว่ำอยู่ในเกณฑ์เสี่ยง 

(ACE, 2010) เพรำะสภำพแวดล้อมสังคมท่ีเร่งรีบในปัจจุบัน

ส่งผลให้เกิดโรคอ้วนที่มำกขึ้น ผู้คนมีกิจกรรมทำงกำยน้อยลง

แต่รับประทำนอำหำรมำกข้ึนและอำหำรท่ีไม่มีคุณค่ำทำง

โภชนำกำร ด้วยควำมไม่สมดุลทำงพลังงำนที่รับเข้ำมำและใช้

ออกไปนี้จึงท ำให้เกิดภำวะน้ ำหนักเกินและส่งผลให้เป็นโรค

อ้วนในที่สุด กำรรักษำภำวะน้ ำหนักเกินและโรคอ้วน สำมำรถ

ท ำได้แต่จะต้องได้ควำมร่วมมือจำกหลำยๆฝ่ำย เช่น แพทย์ 

พยำบำล นักก ำหนดอำหำร ผู้ให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรออกกก ำลัง

กำยและตัวผู้ป่วยเอง จึงจะประสบควำมส ำเร็จ โดยเฉพำะผู้ที่

เป็นโรคอ้วน ต้องให้ควำมร่วมมือ มีแรงจูงใจมีควำมมุ่งมั่นท่ีจะ

ดูแลตนเองตำมค ำแนะน ำของแพทย์และทีมผู้เช่ียวชำญใน

สำขำต่ำงๆเพ่ือท่ีจะบรรลุเป้ำหมำย 

และในปัจจุบันมีกิจกรรมกำรออกก ำลังกำยรูปแบบหนึ่งท่ี

ก ำลังไดรับควำมนิยมและสำมำรถท ำให้ผู้ที่มีปัญหำสุขภำพมี

สุขภำพร่ำงกำยดีขึ้น คือกำรออกก ำลังกำยแบบมีผู้ฝึกสอน

ส่วนตัว (Personal Training) ซึ่งกำรออกก ำลังกำยรูปแบบท่ีมี

ผู้ฝึกสอนส่วนตัว สถำบันเวชศำสตร์กำรกีฬำแห่งอเมริกำ 

http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99
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(ACSM, 2016) ได้จัดให้อยู่ในกระแสท่ีได้รับควำมนิยมติด1

ใน10ของกิจกรรมกำรออกก ำลังกำยของปี 2017 ควำมหมำย

ของผู้ฝึกสอนส่วนตัว (ACSM,2010) ได้ให้ควำมหมำยว่ำ 

ผู้สอนกำรออกก ำลังกำยมีควำมเชี่ยวชำญ มีควำมรู้

ควำมสำมำรถในกำรฝึกสอนกำรออกก ำลังกำยให้กับบุคคลได้

อย่ำงมีประสิทธิภำพและปลอดภัย มีควำมเป็นผู้น ำด้ำนกำรออก

ก ำลังกำยเพ่ือให้บุคคลท่ีต้องออกก ำลังกำยได้มีสุขภำพดีขึ้น 

ดังนั้นผู้ท่ีเป็นผู้ฝึกสอนส่วนตัวจึงจ ำเป็นจะต้องมีควำมรู้ควำม

ช ำนำญในกำรออกแบบโปรแกรมออกก ำลังกำยแบบ

เฉพำะเจำะจงให้กับผู้ที่สนใจออกก ำลังกำยและสำมำรถดูแลผู้

ออกก ำลังกำยตลอดระยะเวลำตำมเป้ำหมำยให้เกิดผลตรงตำม

ควำมต้องกำรได้ ประโยชน์ที่จะได้รับเม่ือออกก ำลังกำยกับผู้

ฝึกสอนส่วนตัว คือโปรแกรมกำรออกก ำลังกำยจะเหมำะสมและ

ตรงกับควำมต้องกำรของแต่ละบุคคล ผู้ฝึกสอนส่วนตัวจะ

แนะน ำเทคนิคต่ำงๆ วิธีกำรท่ีเหมำะสมในกำรออกก ำลังกำยใน

แต่ละท่ำ เพ่ือให้ผู้ฝึกได้รับกำรฝึกอย่ำงถูกต้องและปลอดภัย มี

ประสิทธิภำพและเกิดผลตรงตำมเป้ำหมำยท่ีผู้รับกำรฝึก

ต้องกำร โดยงำนวิจัยนี้ผู้ที่เป็นผู้ฝึกสอนส่วนตัวเป็นนักศึกษำ

สำขำวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ท่ีเรียนในรำยวิชำกำรส่งเสริม

สุขภำพผู้มีสภำวะน้ ำหนักเกิน ผ่ำนกำรเรียนและกำรอบรม

เบื้องต้นท ำให้มีคุณสมบัติท่ีจะเป็นผู้ฝึกสอนส่วนตัวได้ 

ดังนั้นทำงผู้วิจัยจึงสนใจกำรศึกษำและพัฒนำโปรแกรม

ออกก ำลังกำยเพ่ือลดไขมันในร่ำงกำยโดยมีผู้ฝึกสอนส่วนตัว 

ประชำกรท่ีศึกษำได้แก่นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ

มหำสำรคำมท่ีมีสภำวะน้ ำหนักเกิน อำยุระหว่ำง 20-25 ปี คือมี
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ดัชนีมวลกำยมำกกว่ำ 23 กก/ม² ขึ้นไปหรือมีเปอร์เซ็นต์ไขมัน

ท่ีเกินมำตรฐำนคือผู้ชำยมำกกว่ำร้อยละ 25 และผู้หญิงมำกกว่ำ

ร้อยละ 32  

วตัถปุระสงคข์องกำรวิจยั 

1. เพ่ือพัฒนำโปรแกรมออกก ำลังกำยส ำหรับกำรลด

ไขมันในร่ำงกำยโดยมีผู้ฝึกสอนส่วนตัว 

  2. เพ่ือเปรียบเทียบโปรแกรมออกก ำลังกำยส ำหรับลด

ไขมันในร่ำงกำยโดยมีผู้ฝึกสอนส่วนตัวและไม่มีผู้ฝึกสอน

ส่วนตัว 

สมมตุฐิำนงำนวิจยั 

 หลังกำรออกก ำลังกำย 8 สัปดำห์ กลุ่มผู้ท่ีออกก ำลังกำย

แบบมีผู้ฝึกสอนส่วนตัวจะมีน้ ำหนักตัว ดัชนีมวลกำย เปอร์เซ็นต์

ไขมันในร่ำงกำยและสัดส่วนเอวต่อสะโพกลดลงมำกกว่ำกลุ่มท่ี

ไม่มีผู้ฝึกสอนส่วนตัว 

 ขอบเขตกำรวจิยั 

กำรวิจัยครั้งนี้ ประชำกรท่ีศึกษำ ได้แก่นักศึกษำ

มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำมท่ีมีสภำวะน้ ำหนักเกิน อำยุ

ระหว่ำง 20-25 ปี มีดัชนีมวลกำย 23 กก/ม² ขึ้นไปหรือมี

เปอร์เซ็นต์ไขมันในร่ำงกำยที่เกินมำตรฐำนคือผู้ชำยมำกกว่ำ 

25% และผู้หญิงมำกกว่ำ 32%   

กลุ่มตัวอย่ำง กลุ่มตัวอย่ำงท่ีใช้ในกำรศึกษำครั้งนี้

คัดเลือกแบบเฉพำะเจำะจง (Purposive Selection) ได้แก่ 

นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำมท่ีมีภำวะเสี่ยงต่อ

สภำวะน้ ำหนักเกิน 37 คนแบ่งออกเป็นกลุ่มทดลอง 18 คนออก

ก ำลังกำยโดยมีผู้ฝึกสอนส่วนตัว และกลุ่มควบคุม 19 คน ออก
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ก ำลังกำยตำมปกติ ใช้ระยะเวลำ 8 สัปดำห์ โดยผู้ท่ีเป็นผู้

ฝึกสอนส่วนตัวเป็นนักศึกษำสำขำวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ที่เรียน

ในรำยวิชำกำรส่งเสริมสุขภำพผู้มีสภำวะน้ ำหนักเกิน 

ตัวแปรทีศ่กึษำ 

ตัวแปรต้น  

 1.กำรฝึกแบบมีผู้ฝึกสอนส่วนตัว 

 2.กำรฝึกด้วยตนเอง 

ตัวแปรตำม 

 1.น้ ำหนักตัว 

 2.ดัชนีมวลกำย 

 3.เปอร์เซ็นต์ไขมัน 

 4.สัดส่วนเอวต่อสะโพก 

นยิำมศพัทเ์ฉพำะ 

โปรแกรมออกก ำลงักำยลดไขมนั หมำยถึง  โปรแกรม

ออกก ำลังกำยท่ีมีผู้ฝึกสอนส่วนตัว ประกอบไปด้วย กำรฝึกออก

ก ำลังกำย กำรแนะน ำโภชนำกำร กำรติดตำมและให้ควำมรู้

ด้ำนกำรออกก ำลังกำย 

ผูฝ้ึกสอนส่วนตัว หมำยถึง ผู้สอนกำรออกก ำลังกำยมี

ควำมเชี่ยวชำญ มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรฝึกสอนกำรออก

ก ำลังกำยให้กับบุคคลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและปลอดภัย ผ่ำน

กำรอบรมอย่ำงมืออำชีพ มีควำมเป็นผู้น ำด้ำนกำรออกก ำลังกำย

เพ่ือให้บุคคลท่ีต้องออกก ำลังกำยตำมใบรับรองแพทย์ได้มี

สุขภำพดีขึ้น  

ประโยชน์ทีค่ำดวำ่จะไดร้ับ 

1.ผู้ที่สนใจลดไขมันในร่ำงกำยได้วิธีกำรออกก ำลังกำยท่ี

ถูกต้องปลอดภัยและเห็นผล 
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2.ผู้ฝึกสอนกำรออกก ำลังกำยได้แนวทำงวิธีกำรฝึกออก

ก ำลังกำยเพ่ือลดไขมันในร่ำงกำยท่ีถูกต้อง  

 3.หน่วยงำน ชุมชนหรือสังคม ท่ีใช้ประโยชน์จำก

ผลกำรวิจัยสำมำรถน ำข้อมูลไปเป็นแนวทำงในกำรส่งเสริม

สุขภำพต่อไป สำมำรถไปจัดกิจกรรมท่ีพัฒนำควำมเป็นสังคม

สุขภำพ(Health Society) ท่ียั่งยืนได้ในอนำคต 
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บทที ่2 

เอกสำรและงำนวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

ในกำรท ำวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษำ ค้นคว้ำ รวบรวม

เอกสำร บทควำม และต ำรำวิชำกำรท่ีมีรำยละเอียดของเนื้อหำ

ท่ีเกี่ยวข้องและน ำมำเรียบเรียงไว้ดังต่อไปนี้ 

1. ทฤษฎีหรือแนวคิดท่ีเกี่ยวข้อง 

1.1 ผู้มีสภำวะน้ ำหนักเกินและโรคอ้วน 

1.2 โปรแกรมออกก ำลังกำยลดไขมันในร่ำงกำย 

1.3 กำรทดสอบสมรรถภำพทำงกำยในงำนวิจัย     

1.4 ผู้ฝึกสอนส่วนตัว  

2. งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

     3. กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 

 

1. ทฤษฎหีรอืแนวคดิทีเ่กี่ยวขอ้ง 

1.1 ผูม้ีสภำวะน้ ำหนกัเกนิและโรคอว้น 

 องค์กำรอนำมัยโลก (WHO, 2016) ให้นิยำมว่ำ น้ ำหนัก

ตัวเกินและโรคอ้วน หมำยถึงภำวะท่ีร่ำงกำยมีกำรสะสมไขมัน

ในส่วนต่ำงๆของร่ำงกำยเกินปกติจนเป็นปัจจัยเส่ียงหรือเป็น

สำเหตุให้เกิดโรคต่ำงๆที่ส่งผลถึงสุขภำพ จนอำจเป็นสำเหตุให้

เสียชีวิตได้ 

http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88
http://haamor.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A2
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 โดยองค์กรอนำมัยโลกนิยำมไว้ว่ำเมื่อมีค่ำดัชนีมวล

กำย (Body mass index หรือ BMI) ต้ังแต่ 25 กก/ม² ขึ้นไป 

เรียกว่ำน้ ำหนักตัวเกินแต่ถ้ำมีค่ำดัชนีมวลกำยต้ังแต่ 30 กก/ม²

ขึ้นไป เรียกว่ำเป็นโรคอ้วนน้ ำหนักตัวเกินและโรคอ้วน มีสำเหตุ 

วิธีวินิจฉัย กำรดูแลรักษำ และปัจจัยเส่ียงต่อกำรเกิดโรคต่ำงๆ

เช่นเดียวกันทุกประกำร แตกต่ำงกันท่ีควำมรุนแรงของปัญหำ

ทำงสุขภำพ ในคนน้ ำหนักตัวเกินจะรุนแรงน้อยกว่ำในคนเป็น

โรคอ้วน ดังนั้นในทำงกำรแพทย์ท้ังน้ ำหนักตัวเกินและโรคอ้วน

จึงมักกล่ำวถึงควบคู่กัน 

ปจัจยัท ำใหเ้กดิโรคอว้น 

กองออกก ำลังกำยเพ่ือสุขภำพ กรมอนำมัย กระทรวง

สำธำรณสุข (2556) ได้อธิบำยปัจจัยท่ีท ำให้เกิดโรคอ้วน ดังนี้ 

อำยุ  

อำยุท่ีเพ่ิมมำกข้ึนท ำให้มีกำรเผำผลำญพลังงำนช้ำลงและ

ร่ำงกำยของคนเรำไม่ต้องกำรพลังงำนอำหำรมำกเหมือนตอน

อำยุน้อย คนที่มีอำยุมำกท่ัวไป พบว่ำรับประทำนอำหำรเท่ำเดิม

และมีกิจกรรมทำงกำยเท่ำเดิม แต่มีน้ ำหนักตัวเพ่ิมข้ึน 

พันธกุรรม  

พันธุกรรมเป็นปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิดโรคอ้วน ถ้ำพ่อแม่อ้วน 

โอกำสท่ีลูกจะเกิดมำอ้วนก็มีสิทธิสูง 

เพศ  

เพศชำยและหญิงมีควำมแตกต่ำงกันทำงด้ำน

องค์ประกอบของร่ำงกำย เช่นมวลกล้ำมเนื้อ มวลไขมันใน

ร่ำงกำย และโครงสร้ำงร่ำงกำย ซึ่งสิ่งเหล่ำนี้จะมีผลต่อกำรเผำ

ผลำญพลังงำนและโดยมำกเพศหญิงมักอ้วนกว่ำเพศชำย 

กำรบรโิภคอำหำร  

http://haamor.com/th/%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2/
http://haamor.com/th/%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2/
http://haamor.com/th/%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2/
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://haamor.com/th/%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2/
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://haamor.com/th/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94-%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94/
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99
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กำรรับประทำนอำหำรท่ีให้พลังงำนสูงแต่มีคุณค่ำทำง

โภชนำกำรต่ ำ นอกจำกไม่เป็นประโยชน์แล้วยังสำมำรถท ำให้

อ้วนได้ ชีวิตในปัจจุบันท่ีเร่งรีบ ประชำชนมักนิยมรับประทำน

อำหำรจำนด่วนและขนมท่ีล้วนไม่เป็นประโยชน์ต่อร่ำงกำย 

ขำดกำรออกก ำลงักำย  

กำรออกก ำลังกำยเป็นสิ่งส ำคัญและช่วยให้กำรเผำผลำญ

พลังงำนมีควำมสมดุล แต่ปัจจุบันคนเรำมีกำรออกก ำลังกำย

น้อยลงมำกเนื่องจำกส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆท่ีเข้ำมำมี

บทบำทในชีวิตประจ ำวัน 

สภำพแวดลอ้ม  

สภำพแวดล้อมท่ีไม่เอ้ืออ ำนวยต่อกำรออกก ำลังกำย 

ส่งผลให้มีกำรออกก ำลังกำยน้อยลง เช่น ไม่มีสถำนท่ีท่ี

ปลอดภัยส ำหรับออกก ำลังกำย สภำพอำกำศไม่เหมำะสม  

กำรเจบ็ป่วย  

กำรเจ็บป่วยบำงโรคท ำให้เป็นโรคอ้วนได้ เช่นโรค 

Hypothyroidism ท ำให้กำรเผำผลำญพลังงำนช้ำลง หรือเกิด

ภำวะซึมเศร้ำ เป็นต้น 

ยำรกัษำโรค  

ยำบำงชนิดท่ีมีส่วนผสมของสเตียรอยด์ อำจท ำให้

น้ ำหนักเพ่ิมข้ึนได้ 

อำรมณแ์ละจิตใจ  

อำรมณ์ท่ีมีผลกระทบต่อจิตใจ เช่น ควำมเครียด ควำม

กังวล หรือำกำรเศร้ำ อำจเป็นผลท ำให้รับประทำนอำหำรมำก

ขึ้นและส่งผลท ำให้น้ ำหนักตัวเพ่ิมข้ึนตำมมำ 
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วธิีกำรกำรคดักรองผู้มภีำวะน้ ำหนกัเกนิและโรคอว้น 

 1. ดัชนมีวลกำย (Body mass index หรือ BMI)  

 คือค่ำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงน้ ำหนักตัวกับส่วนสูง ซึ่งนิยม

ใช้เป็นตัววินิจฉัยว่ำ ผู้ใดน้ ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วน โดย

หน่วยของน้ ำหนักคิดเป็นกิโลกรัมและหน่วยของควำมสูงคิด

เป็นเมตร ซึ่งค่ำดัชนีมวลกำยของแต่ละคน หำได้จำก น้ ำหนัก

ของคนนั้น(กิโลกรัม) หำรด้วยควำมสูง(เมตร)ยกก ำลังสอง 

ดังนั้นหน่วยของดัชนีมวลกำยจึงเป็น กิโลกรัม/เมตร² 

 ตัวอยำ่งกำรค ำนวณหำดชันีมวลกำย 

  จำกสูตร  

 ดัชนีมวลกำย 

(BMI)  = 

น้ ำหนักตัว 

(กิโลกรัม) 

     ส่วนสูง  

(เมตร)2 

 ถ้ำน้ ำหนักตัว 74 กิโลกรัม สูง 160 เซนติเมตร มีดัชนีมวล

กำยเท่ำไหร่ ?  

           ดัชนีมวลกำย 

(BMI)   = 

74 กก. =28.9  กก./

http://haamor.com/th/%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2/
http://haamor.com/th/%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2/
http://haamor.com/th/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7/
http://haamor.com/th/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7/
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://haamor.com/th/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7/
http://haamor.com/th/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7/
http://haamor.com/th/%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2/
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ม.2 

 1.60 ม. x 

1.60 ม. 

 

             

 ซึ่งค่ำดัชนีมวลกำยของคนตำมนิยำมขององค์กำรอนำมัย

โลกมีดังนี้ 

 ตำรำงที ่2.1 ดัชนีมวลกำยตำมนิยำมขององค์กำรอนำมัย

โลก 
 

ดัชนีมวลกำย เกณฑ์ 

น้อยกว่ำ 18.5 

กก./ม² 

ผอม 

18.5-24.9  ปกติ 

25.0-29.9 สภำวะน้ ำหนักเกิน 

30.0-34.9 อ้วนระดับ1 

35.0-39.9 อ้วนระดับ2 

40.0 ขึ้นไป อ้วนระดับ3 

 อย่ำงไรก็ตำมนิยำมภำวะน้ ำหนักเกินและโรคอ้วน ในคน

เอเชีย ควรแตกต่ำงจำกท่ีองค์กำรอนำมัยโลกก ำหนด เพรำะคน

เอเชียมีรูปร่ำงเล็กกว่ำคนอเมริกัน,ยุโรป และแอฟริกันโดย

ก ำหนดให้ดัชนีมวลกำยของชำวเอเชีย มีค่ำดังนี้ 

 ตำรำงที ่2.2 ดัชนีมวลกำยตำมนิยำมของคนเอเชีย 

ดัชนีมวลกำย เกณฑ์ 

น้อยกว่ำ 18.5 

กก./ม² 

ผอม 

18.5-22.9  ปกติ 

http://haamor.com/th/%E0%B8%95%E0%B8%B2/
http://haamor.com/th/%E0%B8%95%E0%B8%B2/
http://haamor.com/th/%E0%B8%95%E0%B8%B2/
http://haamor.com/th/%E0%B8%95%E0%B8%B2/
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23.0-24.9 สภำวะน้ ำหนักเกิน 

25.0-29.9 โรคอ้วน 

30.0-34.9 อ้วนรุนแรง 

  

 2. อัตรำส่วนระหว่ำงเอวกับสะโพก (Waist-hip ratio หรือ 

WHR)                           เป็นรูปแบบกำรคัดกรองโรคอ้วน

อีกวิธีหนึ่ง กำรวัดสัดส่วนเอวต่อสะโพก(WHR) ง่ำยกว่ำกำร

ค ำนวณดัชนีมวลกำยในเรื่องของไม่ต้องมีกำรใช้ส่วนสูงมำ

ค ำนวณ ตลอดจนถึงประโยชน์จำกกำรวัดสัดส่วนเอวต่อสะโพก 

(WHR)  ในกำรประเมินภำวะแทรกซ้อนจำกควำมอ้วนนั้นก็อยู่

ในระดับท่ีน่ำเชื่อถือ มีกำรวัดสัดส่วนเอวต่อสะโพก (WHR) เป็น

ดัชนีบอกควำมเสี่ยงของกำรเกิดภำวะแทรกซ้อนในคนอ้วน 

ดังนั้น กำรวัดสัดส่วนเอวต่อสะโพก (WHR) จึงเป็นอีกทำงเลือก

หนึ่งท่ีค่อนข้ำงสะดวกและรำคำไม่แพงส ำหรับกำรวัดควำมอ้วน 

 วธิีกำรวดั 

 -รอบเอวให้วัดในต ำแหน่งกึ่งกลำงระหว่ำง ซี่โครงซี่

สุดท้ำยท่ีคล ำได้และสันกระดูกปีกสะโพก (Iliac crest) 

 -ส่วนรอบสะโพกวัดจำกส่วนท่ีกว้ำงที่สุดของสะโพกหรือ

ของก้น 

 -ควำมยำวเส้นรอบเอวและควำมยำวเส้นรอบสะโพก ใช้

หน่วยเป็นเซนติเมตรหรือนิ้วก็ได้ 

 สูตรในกำรค ำนวณ 

 อัตรำสัดส่วนเอวต่อสะโพก (WHR) = ควำมยำวรอบเอว/

ควำมยำวรอบสะโพก 

http://haamor.com/th/%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%A7/
http://haamor.com/th/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%81
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ยกตัวอย่ำงเช่น ถ้ำมีรอบเอว = 65 เซนติเมตร และรอบ

สะโพก = 85 เซนติเมตร อัตรำส่วนรอบเอวต่อรอบสะโพก 

(WHR) = 65/85 = 0.76 

ตำรำงที ่2.3 เกณฑ์อัตรำสัดส่วนเอวต่อสะโพก (ACE, 

2010) 

เกณฑ์ ผู้ชำย ผู้หญิง 

เส่ียงสูง มำกกว่ำ 1.0 มำกกว่ำ 0.85 

เส่ียงปำน

กลำง 
0.90-1.00 0.80-0.85 

ควำมเสี่ยงต่ ำ น้อยกว่ำ 0.90 น้อยกว่ำ 0.80 
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1.2 โปรแกรมออกก ำลงักำยลดไขมนัในรำ่งกำย  

กำรออกก ำลงักำย  

กองออกก ำลังกำยเพ่ือสุขภำพ (2556) ได้นิยำมไว้ว่ำคือ

กำรเคลื่อนไหวกิจกรรมต่ำงๆ เช่น เดิน วิ่ง ขี่จักรยำน ว่ำยน้ ำ 

เป็นต้น เพ่ือส่งเสริมให้สุขภำพแข็งแรง ควำมแตกต่ำงระหว่ำง

กำรออกก ำลังกำยและกิจกรรมเคลื่อนไหวร่ำงกำย คือ กำรออก

ก ำลังกำยต้องมีกำรวำงแผนในกำรเคลื่อนไหวร่ำงกำย มีระดับ

ควำมหนักและมีกำรเคลื่อนไหวนำนเป็นระยะเวลำหนึ่ง ซึ่งจะ

ส่งผลดีต่อสุขภำพ องค์กรต่ำงๆท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภำพ เช่น 

องค์กรอนำมัยโลก (WHO) สถำบันเวชศำสตร์ (IOM) สถำบัน

เวชศำสตร์กำรกีฬำแห่งอเมริกำ (ACSM) สมำคมโรคหัวใจ

แห่งอเมริกำ (AHA) และสมำคมโรคเบำหวำนแห่งอเมริกำ 

(ADA) แนะน ำให้ทุกคนไม่ว่ำจะเป็นหรือไม่เป็นโรค ควรออก

ก ำลังกำยในระดับปำนกลำงอย่ำงน้อย 3-5 ครั้ง/สัปดำห์ เป็น

เวลำ 30-60 นำที/ครั้ง เพ่ือท่ีจะได้มีสุขภำพร่ำงกำยท่ีแข็งแรง

ขึ้น 

 กำรออกก ำลงักำยเพื่อสขุภำพ 

 1. กำรออกก ำลังกำยแบบเสริมสร้ำงควำมแข็งแรง

ของกล้ำมเนื้อ (Strength Training) กำรออกก ำลังกำยแบบ

เสริมสร้ำงควำมแข็งแรงของกล้ำมเนื้อ หมำยถึงกำร            

ออกก ำลังกำยท่ีมุ่งเพ่ิมขนำดและควำมแข็งแรงของกล้ำมเนื้อ

มัดใดมัดหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ท ำไปทีละกลุ่มกล้ำมเนื้อ 

อำศัยแรงต้ำนต่อกำรหดตัวของกล้ำมเนื้อเป็นตัวช่วย วิธีออก

ก ำลังกำยชนิดนี้เช่นกำรยกน้ ำหนัก (Weight Training) โดย

อำจจะใช้ตัวเองเป็นน้ ำหนักเช่นกำรดันพื้น หรือใช้อุปกรณ์เช่น 

บำร์เบลเป็นน้ ำหนัก หรืออำจใช้วิธีดึงสปริงยืด เป็นต้น  
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 ค ำแนะน ำกำรฝึกควำมแข็งแรงของกล้ำมเนื้อจำก 

วิทยำลัยเวชศำสตร์กำรกีฬำแห่งอเมริกัน และสมำคมโรคหัวใจ

แห่งอเมริกัน (ACSM and AHA, 2007) ได้แนะน ำให้ทุกคน

ออกก ำลังกำยแบบสร้ำงควำมแข็งแรงให้กล้ำมเนื้อวันละอย่ำง

น้อย 10 ท่ำ แต่ละท่ำท ำซ้ ำ 15 ครั้ง สัปดำห์หนึ่งอย่ำงน้อย 2 

วัน 

 2. กำรออกก ำลังกำยแบบแอโรบิก (Aerobic 

Exercise) 

  กำรออกก ำลังกำยแบบแอโรบิกเป็นกำรฝึกควำม

อดทนของระบบไหลเวียนเลือดและหำยใจ เป็นส่วนประกอบท่ี

ท ำให้ร่ำงกำยสมดุล คือควำมสำมำรถในกำรใช้กล้ำมเนื้อมัด

ใหญ่ท ำซ้ ำๆ กับ ควำมหนัก ปำนกลำง-สูง ในระยะเวลำนำน

ต่อเนื่องกัน เพ่ือยกระดับอัตรำกำรเต้นของหัวใจและกำรท ำงำน

ของปอดให้สูงขึ้นที่ระดับควำมหนักท่ีเหมำะสมเรียก 

“overload” กำรฝึกควำมอดทนของระบบไหลเวียนเลือดและ

ระบบหำยใจ ด้วยควำมหนักท่ีเหมำะสม จะช่วยท ำให้ระบบ กำร

ท ำงำนระหว่ำงหัวใจและปอดมีกำรปรับตัว โดยมีกำร

พัฒนำกำรส่งออกซิเจนไปยังกล้ำมเนื้อท่ีท ำงำน และพัฒนำกำร

ใช้พลังงำนในกล้ำมเนื้อมัดต่ำงๆ (American Council On 

Exercise, 2010) 

  ค ำแนะน ำกำรฝึกแบบแอโรบิก จำกวิทยำลัยเวช

ศำสตร์กำรกีฬำแห่งอเมริกัน และสมำคมโรคหัวใจแห่งอเมริกัน 

(ACSM and AHA, 2007)ได้วิเครำะห์หลักฐำนวิทยำศำสตร์

แล้วจัดท ำค ำแนะน ำกำรออกก ำลังกำยส ำหรับคนท่ัวไป ซึ่งมี

สำระส ำคัญว่ำทุกคนควรได้ออกก ำลังกำยแบบต่อเนื่องให้ได้ถึง

ระดับหนักปำนกลำง ซึ่งทรำบจำกกำรท่ีหัวใจเต้นเร็วขึ้น หรือ

เหงื่อออก        อย่ำงน้อย 30 นำที/ครั้ง สัปดำห์ละอย่ำงน้อย 5 
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วัน หรือ ถ้ำจะออกก ำลังกำยระดับหนักมำก             อย่ำงน้อย 

20 นำที/ครั้ง สัปดำห์ละอย่ำงน้อย 3 วัน ในกรณีท่ีจะออกก ำลัง

กำยแบบสั้นๆแล้วเอำมำนับต่อกันก็ท ำได้ แต่ต้องได้ควำมหนัก

ถึงระดับปำนกลำง และออกต่อเนื่องกันได้นำนอย่ำงน้อยครั้งละ

ไม่ต่ ำกว่ำ 10 นำที  

 3. กำรออกก ำลังกำยแบบเสริมสร้ำงควำมอ่อนตัว 

(Flexibility Exercises) 

  กำรออกก ำลังกำยแบบเสริมควำมอ่อนตัว มีหลัก

พ้ืนฐำนคล้ำยกับกำรบิดขี้เกียจ เช่น กำรท ำกำยบริหำร กำรฝึก

โยคะ กำรร ำมวยจีน เป็นต้น ควำมอ่อนตัว เป็นองค์ประกอบ

ส ำคัญของกำรออกก ำลังกำย และเป็นปัจจัยส ำคัญที่จะท ำให้

บรรลุเป้ำหมำยในกำรออกก ำลังกำยสูงสุด มีหลักฐำนกำร

ยืนยันที่แสดงถึงกำรฝึกยืดกล้ำมเนื้อเพ่ือกำรผ่อนคลำย และ

ช่วยเพ่ิมองศำของกำรเคลื่อนไหวของข้อต่อได้ดีขึ้น (Range 

of Motion) รวมทั้งยังช่วยเพ่ิมควำมสมดุลของกล้ำมเนื้อ เพ่ิม

ควำมเร็วในกำรเคลื่อนไหว ช่วยลดอัตรำกำรบำดเจ็บส ำหรับ

กำรท ำกิจกรรมบำงอย่ำง และช่วยเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรเล่น

กีฬำให้ดีขึ้นดังนั้นจึงเป็นสิ่งส ำคัญ ในกำรเอำกำรฝึกควำมอ่อน

ตัวเข้ำไปไว้ในโปรแกรมกำรออกก ำลังกำย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง

นับต้ังแต่กำรบำดเจ็บที่เกิดจำกกำรตึงตัวและกำรยืดติดของ

กล้ำมเนื้อ กำรยืดกล้ำมเนื้อก็สำมำรถท่ีจะช่วยลดและป้องกันมิ

ให้เกิดอำกำรเหล่ำนั้นลงได้ (American Council on 

Exercise, 2010) 

กำรก ำหนดโปรแกรมออกก ำลงักำย  

กำรก ำหนดโปรแกรมออกก ำลังกำย (Exercise 

Prescription) หมำยถึง กำรวำงแผนกำรออกก ำลังกำยให้กับผู้
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ต้องกำรจะเสริมสร้ำงสุขภำพให้ดีขึ้นหรือผู้ที่ต้องกำรจะฟ้ืนฟู

สุขภำพให้กลับมำด ำรงชีวิตได้อย่ำงปกติ (ACSM,2010) กำร

วำงแผนกำรออกก ำลังกำยนั้นจะถูกก ำหนดโดยผู้เช่ียวชำญ

กำรออกก ำลังกำย (Exercise Specialist) โดยมีจุดประสงค์ท่ี

เฉพำะเจำะจงส ำหรับผู้ออกก ำลังกำยในแต่ละบุคคล ซึ่งใน

แผนกำรออกก ำลังกำยนั้นจะต้องค ำนึงถึงข้อจ ำกัดต่ำงๆของผู้

ออกก ำลังกำยให้ได้ประโยชน์มำกท่ีสุด และลดควำมเส่ียงต่อ

ภำวะแทรกซ้อนท่ีอำจเกิดขึ้นได้จำกกำรออกก ำลังกำย กำร

วำงแผนกำรออกก ำลังกำยนั้นจะต้องยึดหลักปฏิบัติในกำรออก

ก ำลังกำยและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือเป็นแรงจูงใจให้ผู้ออก

ก ำลังกำยมีควำมมุ่งมั่นปฏิบัติให้บรรลุเป้ำหมำย 

หลักกำรออกก ำลงักำย 

   ในกำรออกก ำลังกำยแต่ละครั้งเพื่อให้ผู้ออกก ำลังกำยได้

ประโยชน์สูงสุด ควรยึดหลักปฏิบัติตำมหลัก “FITT” 

            F = Frequency ควำมบ่อยหรือควำมถี่ของกำรออก

ก ำลังกำย ควำมเหมำะสมในกำรออกก ำลังกำยในหนึ่งสัปดำห์

นั้น ควรออกก ำลังกำยประมำณ 3-5 วัน/สัปดำห์และควรมีวัน

พักผ่อนสัปดำห์ละไม่น้อยกว่ำ 1 วัน เม่ือร่ำงกำยแข็งแรงแล้วจึง

ค่อยๆเพิ่มจ ำนวนวันขึ้นตำมเป้ำหมำย 

           I = Intensity ควำมหนักของกำรออกก ำลังกำย ผู้ออก

ก ำลังกำยมีควำมจ ำเป็นจะต้องทรำบว่ำควรออกก ำลังกำย

เท่ำใด จึงจะไม่เป็นอันตรำยต่อร่ำงกำยและได้ผลดีท่ีสุด 

 โดยปกติเรำจะใช้อัตรำกำรเต้นของหัวใจเป็นตัววัดควำม

หนักของงำน ถ้ำเป็นกำรออกก ำลังกำยเพ่ือสุขภำพ อัตรำกำร

เต้นของหัวใจของผู้ออกก ำลังกำยควรอยู่ในอัตรำ 60–80 

% ของอัตรำกำรเต้นของหัวใจสูงสุด หรืออยู่ท่ี 40-60% ของ
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ชีพจรส ำรอง แต่กำรควบคุมควำมหนักในกำรออกก ำลังกำย

สำมำรถท่ีจะท ำได้หลำยวิธี ซึ่งแต่ละวิธีจะมีควำมแตกต่ำงกัน

ออกไป โดยมีวิธีกำรต่ำงๆดังนี้ 

 1.เปอร์เซ็นต์ของอัตรำกำรเต้นของหัวใจสูงสุด 

Peak HR: Target HR =HRMax x %intensity desired 

 2.เปอร์เซ็นต์ของอัตรำกำรเต้นหัวใจส ำรอง 

 HR reserve: Target HRR = [(HRMax-HRrest )x 

%intensity desired] + HRrest 

 3.เปอร์เซ็นต์ของสมรรถภำพกำรใช้ออกซิเจนสูงสุด 

 Peak Vo2: Target Vo2 =Vo2Max x %intensity 

desired 

 4.เปอร์เซ็นต์ของสมรรถภำพกำรใช้ออกซิเจนส ำรอง 

 Vo2 reserve: Target Vo2R  = [(Vo2Max-Vo2rest )x 

%intensity desired] + Vo2rest 

 5.เปอร์เซ็นต์ควำมหนักสัมบูรณ์ 

 Peak MET: Target  MET  = METpeak  x %intensity 

desired 

         ถ้ำเป็นกำรฝึกกล้ำมเนื้อ ควรหำควำมหนักจำกค่ำ 1 

RM (ปริมำณกำรยกน้ ำหนักของกล้ำมเนื้อมัดใด มัดหนึ่ง ได้

เพียงครั้งเดียวและไม่สำมำรถยกได้อีก= 100%) กำรหำค่ำ 

1RM นั้นมีควำมเสี่ยงหลำยๆ อย่ำงไม่ว่ำจะเสี่ยงต่ออำกำร

บำดเจ็บ ท่ีผู้ฝึกต้องใช้น้ ำหนักปริมำณมำกท่ีสุด เพ่ือท่ีจะฝึกให้

ได้เพียงครั้งเดียว ดังนั้นจึงควรใช้โปรแกรมค ำนวณ เพ่ือเลี่ยง

กำรบำดเจ็บของผู้ฝึก แล้วน ำค่ำ 1RM มำก ำหนดควำมหนักใน

http://www.exrx.net/Calculators/OneRepMax.html
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กำรฝึก ควำมอดทน ควำมแข็งแรง และพลังของกล้ำมเนื้อ ตำม

หลักกำรของนักวิจัยแต่ละท่ำน 

           T = Time เวลำของกำรออกก ำลังกำย ในกำรออก

ก ำลังกำยแต่ละครั้ง โดยท่ัว ๆ ไปควรใช้เวลำอย่ำงน้อย 20 –

60 นำที/ครั้ง แต่ส ำหรับบุคคลที่ไม่ค่อยมีเวลำออกก ำลังกำย

สำมำรถออกก ำลังกำยโดยแบ่งเวลำเป็นช่วงๆได้ โดยค ำแนะน ำ

ของ ACSM (2010) แนะน ำให้ออกก ำลังกำยสะสมอยู่ท่ี

ประมำณ 150 นำที/สัปดำห์ และส ำหรับผู้ที่เป็นโรคอ้วน เมื่อ

สมรรถภำพร่ำงกำยดีแล้วควรออกก ำลังกำยสะสมให้ได้อย่ำง

น้อย 60 นำที/วันหรือ 250 นำที/สัปดำห์ 

             T = Type ชนิดของกำรออกก ำลังกำย โดยท่ัวไปกำร

ออกก ำลังกำยจะต้องค ำนึงถึงกำรใช้กล้ำมเนื้อมัดใหญ่ ควำม

ต่อเนื่องของกิจกรรม และควำมเป็นจังหวะ ควำมเหมำะสมของ

แต่ละ เพศ วัย และสภำพทำงร่ำงกำยของทุกคน กำรฟ้ืนฟูทำง

ร่ำงกำย กำรเจ็บป่วยและบกพร่องทำงกำย ควรอยู่ในควำมดูแล

ของแพทย์ ชนิดของกิจกรรม เช่น วิ่ง เดิน ปั่นจักรยำน กระโดด

เชือก ว่ำยน้ ำ แอโรบิค แด๊นซ์ ฯลฯ 

 

 

โปรแกรมออกก ำลงักำยลดไขมนัในรำ่งกำย  

หมำยถึง โปรแกรมออกก ำลังกำยท่ีมุ่งหวังลดมวลไขมัน

ในร่ำงกำย เป็นกำรออกก ำลังกำยท่ีต้องกำรให้ไขมันในร่ำงกำย

หำยไปมำกกว่ำน้ ำหนักตัวหำยไป  

โดยในงำนวิจัยนี้จะประกอบไปด้วยกำรฝึกด้วยแรงต้ำน 

กำรฝึกระบบหำยใจและไหลเวียนเลือด กำรฝึกควำมอ่อนตัว 
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โดยโปรแกรมออกก ำลังกำยมีเวลำ 60 นำที/ครั้ง และมีกำร

แนะน ำโภชนำกำร กำรรำยงำนติดตำมและให้ควำมรู้ร่วมกับกำร

ออกก ำลังกำยเสมอ    โปรแกรมออกก ำลัง

กำยลดไขมันในร่ำงกำยของงำนวิจัย มี 5 ขั้นตอนดังนี้ 

1.ขั้นตอนกำรประเมินสุขภำพเบื้องต้น 

 วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ทรำบถึงลักษณะของผู้มำออก

ก ำลังกำย ประวัติกำรออกก ำลัง กำยท่ีผ่ำนมำรวมถึง

เป้ำหมำยในกำรออกก ำลังกำย 

 วิธีกำร  สอบถำมจำกกำรพูดคุยและตอบ

แบบสอบถำม ดังนี้ 

  -แบบสอบถำมข้อมูลส่วนตัวและเป้ำหมำยกำร

ออกก ำลังกำย  

  -แบบสอบถำมประวัติกำรออกก ำลังกำย  

  

  -แบบสอบถำมควำมพร้อมก่อนออกก ำลังกำย 

(Par-Q)  

 2.ขั้นตอนกำรวัดและประเมิน 

 วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ทรำบสมรรถภำพทำงกำย

เบื้องต้นรวมถึงข้อมูลที่สำมำรถน ำมำ ก ำหนดกำรออกก ำลัง

กำยอย่ำงเห็นผลและปลอดภัยได้ 

 วิธีกำร  ท ำกำรเก็บข้อมูลและบันทึกกำรทดสอบ 

ดังนี้ 

   -ชั่งน้ ำหนักตัวและส่วนสูง 

   -หำค่ำดัชนีมวลกำย 

   -วัดเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่ำงกำย 

   -วัดสัดส่วนเอวต่อสะโพก 
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 3.ขั้นตอนกำรวำงแผนด้ำนโภชนำกำร 

 วัตถุประสงค์ แนะน ำและให้ข้อมูลโภชนำกำรเบื้องต้น 

 วิธีกำร  -ข้อมูลปริมำณพลังงำนในสำรอำหำร 

    

   -ข้อมูลควำมต้องกำรพลังงำนของบุคคล  

   

 4.ขั้นตอนกำรวำงแผนโปรแกรมกำรออกก ำลังกำย 

 วัตถุประสงค์ ออกแบบโปรแกรมฝึกที่เหมำะสม 

 วิธีกำร  -แนะน ำข้อมูลกำรออกก ำลังกำยท่ี

เหมำะสมกับผู้ฝึก 

   -โปรแกรมออกก ำลังกำยครั้งละ 60 นำที 

  

 5.ขั้นตอนกำรติดตำมและให้ค ำปรึกษำ 

 วัตถุประสงค์ ติดตำมและทดสอบสมรรถภำพทำงกำยซ้ ำ 

 วิธีกำร  -กำรวัดและประเมินทุกๆ 2 สัปดำห์ 

   

   -ติดตำมและรำยงำนผลข้อมูลด้ำนกำรออก

ก ำลังกำย 

 

1.3 กำรทดสอบสมรรถภำพทำงกำยในงำนวิจยั 

 ควำมหมำยของสมรรถภำพทำงกำย 

                ถนอมวงศ์ กฤษณ์เพ็ชร์  และกุลธิดำ เชิงฉลำด 

(2544) ได้ให้ควำมหมำยของสมรรถภำพทำงกำยไว้ว่ำ เป็น

ควำมสำมำรถของร่ำงกำยในกำรประกอบภำรกิจประจ ำวันได้

อย่ำงกระฉับกระเฉง มีประสิทธิภำพโดยไม่เกิดควำมเหนื่อย 
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ฟ้ืนฟูกลับสภำพได้อย่ำงรวดเร็ว สำมำรถด ำรงชีวิตอยู่ในสังคม

ได้อย่ำงรำบรื่น ปรำศจำกโรคท่ีขำดจำกกำรออกก ำลังกำย 

องคป์ระกอบของสมรรถภำพทำงกำย 

 สมรรถภำพทำงกำยเพื่อสขุภำพ (Health – Related 

Physical Fitness) 

 ควำมสำมำรถของระบบต่ำงๆ ในร่ำงกำยประกอบด้วย 

ควำมสำมำรถเชิงสรีรวิทยำด้ำนต่ำงๆ ท่ีช่วยป้องกันบุคคลจำก

โรคท่ีมีสำเหตุจำกสภำวะกำรขำดกำรออกก ำลังกำย  นับเป็น

ปัจจัยหรือตัวบ่งชี้ส ำคัญของกำรมีสุขภำพดี ควำมสำมำรถหรือ

สมรรถนะเหล่ำนี้ สำมำรถปรับปรุงพัฒนำและคงสภำพได้ โดย

กำรออกก ำลังกำยอย่ำงสม่ ำเสมอ สมรรถภำพทำงกำยเพ่ือ

สุขภำพมีองค์ประกอบ ดังนี ้

 1.องคป์ระกอบของรำ่งกำย (Body Composition) 

ตำมปกติแล้วในร่ำงกำยมนุษย์ประกอบด้วย กล้ำมเนื้อ กระดูก 

ไขมัน และ ส่วนอื่นๆ แต่ในส่วนของสมรรถภำพทำงกำยนั้น 

หมำยถึง สัดส่วนปริมำณไขมันในร่ำงกำยกับมวลร่ำงกำยท่ี

ปรำศจำกไขมัน โดยกำรวัดออกมำเป็นเปอร์เซ็นต์ไขมัน (% 

fat)  

 2.ควำมอดทนของระบบไหลเวยีนเลอืด 

(Cardiorespiratory Endurance) หมำยถึง สมรรถนะเชิง

ปฏิบัติของระบบไหลเวียนเลือด (หัวใจ หลอดเลือด) และระบบ

หำยใจในกำรล ำเลียงออกซิเจนไปยังเซลล์กล้ำมเนื้อ ท ำให้

ร่ำงกำยสำมำรถยืนหยัดที่จะท ำงำนหรือออกก ำลังกำยท่ีใช้

กล้ำมเนื้อมัดใหญ่เป็นระยะเวลำยำวนำนได้ 

 3.ควำมอ่อนตัวหรอืควำมยดืหยุน่ (Flexibility) หมำยถึง 

พิสัยของกำรเคลื่อนไหวสูงสุดเท่ำท่ีจะท ำได้ของข้อต่อหรือกลุ่ม

ข้อต่อ 
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 4.ควำมอดทนของกล้ำมเนื้อ (Muscular Endurance) 

หมำยถึง ควำมสำมำรถของกล้ำมเนื้อมัดใดมัดหนึ่งหรือกลุ่ม

กล้ำมเนื้อ ในกำรหดตัวซ้ ำๆ เพ่ือต้ำนแรงหรือควำมสำมำรถใน

กำรหดตัวครั้งเดียวได้เป็นระยะเวลำยำวนำน 

 5.ควำมแขง็แรงของกลำ้มเนื้อ (Muscular Strength) 

หมำยถึงปริมำณสูงสุดของแรงที่กล้ำมเนื้อมัดใดมัดหนึ่งหรือ

กลุ่มกล้ำมเนื้อสำมำรถออกแรงต้ำนทำนได้ ในช่วงกำรหดตัว 1 

ครั้ง 

  สมรรถภำพทำงกลไก (Motor Fitness) หรือ 

สมรรถภำพเชงิทกัษะ (Skill – Related Physical Fitness) 

 ควำมสำมำรถของร่ำงกำยท่ีช่วยให้บุคคลสำมำรถ

ประกอบกิจกรรมทำงกำย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรเล่นกีฬำได้ดี 

มีองค์ประกอบ 6 ด้ำน ดังนี้ 

 1.ควำมคลอ่งแคลว่ว่องไว (Agility) หมำยถึง 

ควำมสำมำรถในกำรเปลี่ยนทิศทำงกำรเคลื่อนท่ีได้อย่ำง

รวดเร็วและสำมำรถควบคุมได้ 

 2.กำรทรงตวั (Balance)  หมำยถึง ควำมสำมำรถใน

กำรรักษำดุลของร่ำงกำยเอำไว้ได้ท้ังในขณะอยู่กับท่ีและ

เคลื่อนที่ 

 3.กำรประสำนสมัพนัธ์ (Co-ordination) หมำยถึง 

ควำมสำมำรถในกำรเคลื่อนไหวได้อย่ำงรำบรื่น กลมกลืน และ 

มีประสิทธิภำพ ซึ่งเป็นกำรท ำงำนประสำรสอดคล้องระหว่ำงตำ-

มือ-เท้ำ 

 4.พลงักลำ้มเนื้อ (Power) หมำยถึง ควำมสำมำรถของ

กล้ำมเนื้อส่วนหนึ่งส่วนใดหรือหลำยๆ ส่วนของร่ำงกำยในกำร
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หดตัวเพ่ือท ำงำนด้วยควำมเร็วสูง แรงหรืองำนที่ได้เป็นผลรวม

ของควำมแข็งแรงและควำมเร็วท่ีใช้ในช่วงระยะเวลำสั้นๆ เช่น 

กำรยืนอยู่กับท่ี กระโดดไกล กำรทุ่มน้ ำหนัก เป็นต้น 

 5.เวลำปฏกิริิยำตอบสนอง (Reaction time) หมำยถึง 

ระยะเวลำท่ีร่ำงกำยใช้ในกำรตอบสนองต่อสิ่งเร้ำต่ำงๆ เช่น 

แสง เสียง สัมผัส 

 6.ควำมเรว็ (Speed) หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำร

เคลื่อนที่จำกท่ีหนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่งได้อย่ำงรวดเร็ว 

กำรทดสอบและประเมนิผลสมรรถภำพทำงกำย 

 จุดมุ่งหมำยของกำรทดสอบสมรรถภำพทำงกำย มีดังนี้  

 1. เพ่ือท่ีจะศึกษำวิธีกำรฝึกซ้อมหรือออกก ำลังกำยเพ่ือ

สุขภำพว่ำเหมำะสมแล้วหรือไม่  

 2. เพ่ือหำทำงปรับปรุงข้อบกพร่องทำงด้ำนสมรรถภำพ

ทำงกำย ท่ีอำจพบได้จำกกำรทดสอบ  

 3. เพ่ือหำทำงส่งเสริมกำรฝึกซ้อม ให้พัฒนำถึงจุดสูงสุด

ของแต่ละคน  

 4. เพ่ือใช้เป็นพ้ืนฐำนในกำรศึกษำข้อแตกต่ำงทำงด้ำน

สมรรถภำพทำงกำย  

 5. เพ่ือใช้ในกำรปรับปรุงสมรรถภำพทำงกำยโดยรวม

ของนักกีฬำให้ถึงจุดสูงสุดและเหมำะสมกับกีฬำแต่ละชนิด  

กำรทดสอบสมรรถภำพทำงกำยในงำนวจิัย 

   กำรทดสอบสมรรถภำพทำงกำยในงำนวิจัยครั้งนี้ เป็น

กำรทดสอบสมรรถภำพทำงกำยด้ำนองค์ประกอบของร่ำงกำย 

(Body Composition) โอยอยู่ในขั้นตอนท่ี 2กำรวัดและ

ประเมิน ของโปรแกรมกำรออกก ำลังกำยแบบมีผู้ฝึกสอน

ส่วนตัว มีรำยละเอียดดังนี้ 

 ขั้นตอนกำรวัดและประเมิน 
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 วัตถุประสงค์เพ่ือให้ทรำบสมรรถภำพทำงกำยเบื้องต้น

รวมถึงข้อมูลท่ีสำมำรถน ำมำก ำหนดกำรออกก ำลังกำยอย่ำง

เห็นผลและปลอดภัยได้ โดยท ำกำรเก็บข้อมูลและบันทึกกำร

ทดสอบ ดังนี้ 

 

 

1.ชั่งน้ ำหนักตัวและส่วนสูง 

  วัตถุประสงค์  

  -เพ่ือวัดกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนน้ ำหนักตัวของผู้เข้ำร่วม

วิจัย  

  อุปกรณ์  

  -เครื่องชั่งน้ ำหนัก 

  -เครื่องคิดเลข 

  วิธีปฏิบัติ 

  -ผู้เข้ำร่วมกำรวิจัยท้ังสองกลุ่มเข้ำช่ังน้ ำหนักท่ีศูนย์

ออกก ำลังกำยของ มหำวิทยำลัยก่อนกำรทดลองและหลัง

กำรทดลอง 8 สัปดำห์ 

  กำรบันทึกผล 

  -บันทึกน้ ำหนักตัวหน่วยเป็นกิโลกรัม 

   -บันทึกส่วนสูงหน่วยเป็นเซนติเมตร 

 2.หำค่ำดัชนีมวลกำย 

  วัตถุประสงค์  

  หำค่ำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงน้ ำหนักตัวกับส่วนสูง ซึ่ง

นิยมใช้เป็นตัววินิจฉัยว่ำ  ผู้ใดน้ ำหนักเกินหรือเป็นโรค

อ้วน โดยหน่วยของน้ ำหนักคิดเป็นกิโลกรัมและหน่วยของ

 ควำมสูงคิดเป็นเมตร  

http://haamor.com/th/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7/
http://haamor.com/th/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7/
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://haamor.com/th/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7/
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   อุปกรณ์  

 -เครื่องชั่งน้ ำหนัก/วัดส่วนสูง 

 -เครื่องคิดเลข 

   วิธีปฏิบัติ 

   -ผู้เข้ำร่วมกำรวิจัยท้ังสองกลุ่มเข้ำช่ังน้ ำหนักและวัด

ส่วนสูงท่ีศูนย์ออกก ำลังกำย ของมหำวิทยำลัย ก่อนกำรทดลอง

และหลังกำรทดลอง 8 สัปดำห์ 

   -ค ำนวณหำค่ำดัชนีมวลกำยก่อนกำรทดลองและ

หลังกำรทดลอง 8 สัปดำห์ 

           -โดยดัชนีมวลกำยหำได้จำกน้ ำหนักของคนนั้น

(กิโลกรัม)หำรด้วยควำมสูง(เมตร)ยกก ำลังสอง ดังนั้น

หน่วยของดัชนีมวลกำยจึงเป็น กิโลกรัม/เมตร²  

   กำรบันทึกผล 

   -บันทึกน้ ำหนักตัวหน่วยเป็นกิโลกรัม 

    -บันทึกส่วนสูงหน่วยเป็นเมตร 

   -บันทึกค่ำดัชนีมวลกำยหน่วยเป็น กิโลกรัม/เมตร² 

 3.วัดเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่ำงกำย 

    วัตถุประสงค์  

  เพ่ือหำเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่ำงกำย 

  อุปกรณ์  

  -เครื่องวัดไขมันใต้ผิวหนังแบบหนีบ (Skinfold 

Caliper) 

  วิธีปฏิบัติ 

  1.ผู้เข้ำร่วมกำรวิจัยวัดเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่ำงกำยที่

ศูนย์ออกก ำลังกำยของ มหำวิทยำลัยก่อนกำรทดลองและ

http://haamor.com/th/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7/
http://haamor.com/th/%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2/
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หลังกำรทดลอง 8 สัปดำห์ โดยใช้วิธีกำรวัด

 แบบ Durmin and Womersley โดยต ำแหน่งท่ีวัด

ไขมันมี 4 จุด ได้แก่ 

  - ต้นแขนด้ำนหน้ำ (Biceps) หยิบผิวหนังให้เป็นสัน

ในแนวดิ่ง บริเวณเส้นกลำง ด้ำนหน้ำต้นแขนระดับเดียวกับท่ี

วัด Triceps หรืออำจสูงกกว่ำ 1 ซม. 

  - ต้นแขนด้ำนหลัง (Triceps) หยิบผิวหนังให้เป็นสัน

ในแนวดิ่ง บริเวณเส้นกลำง ด้ำนหลังต้นแขน

ระหว่ำง Acromion process และ Olecranom process โดย

ปล่อย แขนเป็นอิสระข้ำงล ำตัว ไม่เกร็ง หันฝ่ำมือเข้ำหำล ำตัว 

  - ใต้สะบักหลัง (Subscapular) หยิบผิวหนังให้เป็นสัน

ในแนวท ำมุมกับกระดูกสัน หลัง 45 องศำต่ ำ 

กว่ำ inferior angle ของ scapular ประมำณ 1-2 ซม. 

  - บริเวณเหนือกระดูกอิลิแอค (Suprailiac) หยิบ

ผิวหนังให้เป็นสันตำมแนวรอยย่น ผิวหนัง

เหนือ iliac crest บริเวณเส้น anterior auxiliary line 

 2. กำรวัดทุกจุดให้วัดด้ำนขวำของผู้ทดสอบ ท้ังนี้ก่อน

กำรวัดอำจใช้ดินสอหรือปำกกำ ท่ีลบได้ท ำเครื่องหมำยท่ี

บริเวณแต่ละจุดไว้ก่อนก็ได้ 

 3. ใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้มือซ้ำยหยิบผิวหนังให้กระชับ

ขึ้นมำให้ตั้งเป็นสันสูง ประมำณ 1 ซม. โดยไม่มีเนื้อเยื่อของ

กล้ำมเนื้อติดกำรหยิบให้กำงนิ้วหัวแม่มือและ ปลำยนิ้วชี้ห่ำง

กันประมำณ 8 ซม.เป็นแนวตั้งฉำกกับเส้นผิวหนังที่จะหยิบ 

 4. วำงปำกคีบของ ให้ต้ังฉำกกับสันผิวหนังและห่ำงหรือ
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ต่ ำลงมำจำกปลำย นิ้วหัวแม่มือและ นิ้วชี้ท่ีหยิบ 1 ซม.และ

อยู่กึ่งกลำงระหว่ำงสันผิวหนังและฐำน 

 5. อ่ำนค่ำหลังจำกปล่อยให้Caliper กดผิวหนัง

ประมำณ 2 วินำที ขณะท่ีนิ้วมือก็หยิบ ผิวหนังให้เป็นสัน

ตลอดกำรวัด 

 6. ท ำกำรวัดค่ำอย่ำงน้อยจุดละ 2 ครั้ง ถ้ำค่ำที่อ่ำนได้

แตกต่ำงกันมำกกว่ำ 1-  2 มิลลิเมตร ให้วัดซ้ ำครั้งที่ 3 โดย

หมุนต ำแหน่งไปตำมล ำดับมำกกว่ำวัดซ้ ำ ณ จุดนั้นๆ

 เลย หรือให้เวลำกับผิวหนังในกำรกลับคืนสู่สภำพเดิม 

 7. น ำค่ำควำมหนำของผิวหนังท้ัง 4 จุด มำรวมกันเข้ำ

สมกำร ดังนี้  

 Body fat % = 100 X (4.95/ (c -

  m X log of sum of 4 skinfolds) –4.5 )  

 หรือไปค ำนวณท่ีเว็บไซต์ www.brainmac.co.uk 

 8. ผู้วิจัยน ำข้อมูลไปหำค่ำเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่ำงกำย

ก่อนกำรทดลองและหลังกำร ทดลอง 8 สัปดำห์ 

 กำรบันทึกผล 

 -บันทึกค่ำไขมันในร่ำงกำยหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ 

 4.วัดสัดส่วนเอวต่อสะโพก  

    วัตถุประสงค์  

   เพ่ือวัดกำรเปลี่ยนแปลงขนำดของเอวและสะโพก

ของผู้เข้ำร่วมวิจัย 

  อุปกรณ์  

 -สำยวัด 
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 -เครื่องคิดเลข 

  วิธีปฏิบัติ 

  1. ผู้เข้ำร่วมกำรวิจัยวัดสัดส่วนเอวและสะโพก ท่ีศูนย์

ออกก ำลังกำยของ มหำวิทยำลัย ก่อนกำรทดลองและหลัง

กำรทดลอง 8 สัปดำห์ 

  2. ผู้วิจัยน ำข้อมูลไปหำค่ำสัดส่วนเอวต่อสะโพกก่อน

กำรทดลองและหลังกำรทดลอง  8 สัปดำห์ 

  กำรบันทึกผล 

  -บันทึกสัดส่วนเอวต่อสะโพกเป็นนิ้ว 

1.4 ผูฝ้กึสอนสว่นตวั 

 ACSM (2010) ได้ให้ค ำนิยำมผู้ฝึกสอนส่วนตัว หมำยถึง 

ครูผู้สอนกำรออกก ำลังกำยท่ีได้ผ่ำนกำรอบรมอย่ำงมืออำชีพ 

เป็นผู้น ำด้ำนกำรออกก ำลังกำยเพ่ือให้ประชำชนหรือบุคคลท่ี

ต้องออกก ำลังกำยตำมใบรับรองแพทย์ได้มีสุขภำพดีขึ้น  

 ACE (2004) ได้ให้ค ำนิยำมผู้ฝึกสอนส่วนตัว หมำยถึง 

บุคคลที่มีควำมเชี่ยวชำญ มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรฝึกสอน

กำรออกก ำลังกำยให้กับลูกค้ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและ

ปลอดภัย เพ่ือท่ีจะให้บุคคลเหล่ำนั้นมีสุขภำพท่ีดีขึ้น  

 สรุปผู้ฝึกสอนส่วนตัว หมำยถึง ผู้สอนกำรออกก ำลังกำยมี

ควำมเชี่ยวชำญ มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรฝึกสอนกำรออก

ก ำลังกำยให้กับบุคคลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและปลอดภัย ผ่ำน

กำรอบรมอย่ำงมืออำชีพ มีควำมเป็นผู้น ำด้ำนกำรออกก ำลังกำย

เพ่ือให้บุคคลท่ีต้องออกก ำลังกำยตำมใบรับรองแพทย์ได้มี

สุขภำพดีขึ้น  

 สิ่งทีผู่ฝ้ึกสอนสว่นบคุคลควรมี 

 1.จรรยำบรรณของผูฝ้ึกสอนส่วนตัว 
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 จรรยำบรรณของผู้ฝึกสอนส่วนตัว ACE (2010) ได้ให้

แนวทำงเป็นมำตรฐำนในกำรปฏิบัติว่ำผู้ฝึกสอนส่วนตัวมือ

อำชีพนั้นจ ำเป็นต้องอยู่ภำยใต้ขอบเขตกำรปฏิบัติหน้ำที่ท่ี

ก ำหนดไว้ ตลอดจนกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนชองอุสำหกรรม

ฟิตเนสท่ีมีกำรยอมรับและรับรอง นอกจำกจะมีควำมเป็นมือ

อำชีพแล้ว จะต้องมีควำมรับผิดชอบกำรเรียนรู้ทุกๆด้ำนของ

จรรยำบรรณของผู้ฝึกสอนส่วนตัวส ำหรับกำรเป็นมืออำชีพอีก

ด้วย 

 จรรยำบรรณของผู้ฝึกสอนส่วนตัว มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วย

ให้ผู้ฝึกสอนส่วนตัวท่ีผ่ำนกำรรับรองจำกสถำบัน คงรักษำระดับ

ของควำมเป็นมืออำชีพและกำรปฏิบัติหน้ำที่ท่ีเกี่ยวข้องและ

ควำมรับผิดชอบต่อสำธำรณชน ควำมรับผิดชอบต่อวิชำชีพ 

ดังต่อไปนี้ 

 ควำมรบัผดิชอบต่อสำธำรณชน 

-ผู้ฝึกสอนส่วนตัว จะต้องทุ่มเทให้กับหน้ำที่ท่ีรับผิดชอบ 

ภำยใต้ขอบเขตของกำรปฏิบัติหน้ำท่ี ครูฝึกจะต้องมีควำมส่ือ

สัตย์ ขยันและเห็นอกเห็นใจลูกค้ำ 

-ผู้ฝึกสอนส่วนตัว จะต้องให้ข้อมูลควำมรู้เกี่ยวกับกำรออก

ก ำลังกำยให้สอดคล้องกันกับหลักกำรวิทยำศำสตร์และ

กำรแพทย์ 

-ผู้ฝึกสอนส่วนตัว จะต้องเคำรพสิทธิส่วนลูกค้ำ เพ่ือน

ร่วมงำน และบุคลำกรทำงกำรแพทย์ และเก็บข้อมูลของลูกค้ำ

ไว้เป็นควำมลับ ภำยใต้ขอบเขตของกฎหมำยท่ีก ำหนด 

-ข้อมูลเกี่ยวกับกำรฝึกของลูกค้ำต้องเก็บเป็นควำมลับ ไม่

สำมำรถน ำไปเปิดเผยให้กับบุคคลภำยนอก หรือบุคคลที่ไม่มี

ส่วนเกี่ยวข้องรับทรำบ โดยไม่ได้รับอนุญำตจำกลูกค้ำเป็นลำย

ลักษณ์อักษรหรือตำมกระบวนกำรทำงกฎหมำย 
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-ผู้ฝึกสอนส่วนตัว จ ำต้องมีควำมซื่อตรงต่อคุณสมบัติและ

ข้อจ ำกัดให้สอดคล้องกับควำมสำมำรถของตน และให้บริกำร

ตำมควำมสำมำรถของพวกเขำ 

 ควำมรบัผดิชอบต่อวิชำชพี 

-ผู้ฝึกสอนส่วนตัว ควรรักษำมำตรฐำนควำมเป็นมืออำชีพ

ไว้ตลอดเวลำ ดังนั้นครูผู้ฝึกสอนส่วนบุคคลไม่ควรแสดงตนเอง

ท้ังทำงตรงหรือทำงอ้อมท่ีนอกเหนือจำกขอบเขตและกำรปฏิบัติ

หน้ำที่ในใบประกำศนียบัตรรับรอง 

-ผู้ฝึกสอนส่วนตัว ควรปฏิบัติหน้ำที่ใต้ขอบเขตที่ก ำหนด

ไว้ ไม่ควรให้กำรบริกำรท่ีนอกเหนือจำกข้อมูลจ ำกัดตำม

กฎหมำยแนะน ำแก่ผู้เชี่ยวชำญทำงกำรแพทย์อ่ืนๆ 

-ผู้ฝึกสอนส่วนตัว ควรปฏิบัติหน้ำที่ภำยใต้ขอบเขตท่ี

ก ำหนดไว้ และไม่ควรให้กำรบริกำรท่ีละเมิดข้อจ ำกัดตำม

กฎหมำยในกำรให้ค ำแนะน ำแก่ผู้เชียวชำญทำงกำรแพทย์อ่ืนๆ 

-ผู้ฝึกสอนส่วนตัว ควรจะรักษำควำมเป็นมำตรฐำนของมือ

อำชีพตำมข้อก ำหนดของรัฐบำลเพื่อท่ีจะคงรักษำกำรรับรอง

ตำมมำตรฐำนต่อไป 

-ในกำรกล่ำวหรืออ้ำงอิงข้อมูลต่ำงๆท่ีเกี่ยวข้องกับกำร

ออกก ำลังกำยท้ังหมด ควรอ้ำงที่มำจำกหน่วยงำนท่ีได้รับกำร

ยอมรับเป็นมำตรฐำน เช่น กำรอ้ำงอิงที่มำของบทควำม หรือ

งำนวิจัย เป็นต้น 

-เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อก ำหนดในกำรได้รับใบอนุญำต

และกำรจดทะเบียนแล้ว ผู้ฝึกสอนส่วนตัว จะได้รับอนุมัติจำก

กำรศึกษำในหลักสูตรเสริม เพ่ือเป้ำหมำยในกำรรักษำและ

พัฒนำควำมรู้, ควำมสำมำรถและทัศนคติในวิชำชีพของตน 
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 2.กำรใหค้ ำแนะน ำในกำรออกก ำลงักำรอยำ่งปลอดภัย

และมปีระสิทธิภำพสูงสดุ 

 ACE (2010) ได้กล่ำวว่ำผู้ฝึกสอนส่วนตัวท่ีได้รับ

ใบรับรองจำก ACE ต้องมีกำรแนะน ำและสอนให้ลูกค้ำออก

ก ำลังกำยอย่ำงถูกต้อง ปลอดภัยและมีประสิทธิภำพสูงสุดตำมท่ี 

ACE ได้ก ำหนดไว้ 

 ควำมปลอดภัย(Safe): หมำยถึง กำรให้ค ำแนะน ำที่ไม่

เกิดผลเสียต่อทำงร่ำงกำย ทำงจิตใจและทรัพย์สิน 

 ประสิทธิภำพ(Effective): หมำยถึง ค ำแนะน ำท่ีมี

จุดมุ่งหมำยท่ีสอดคล้องกับควำมต้องกำรเพ่ือให้ได้ผลตำมท่ี

ลูกค้ำตั้งใจไว้ 

 3.กำรตรวจสขุภำพเบื้องตน้ 

 ผู้ฝึกสอนส่วนตัว ควรท่ีจะทรำบถึงข้อมูลสุขภำพของ

ลูกค้ำก่อน เพ่ือควำมปลอดภัยในกำรออกก ำลังกำย ถ้ำพบ

ลูกค้ำมีปัจจัยเส่ียง อำกำรหรือข้อบ่งชี้ ถึงกำรมีโรค ควรส่ง

ลูกค้ำให้แพทย์หรือผู้เชี่ยวชำญตรวจดูอำกำรให้แน่นอนก่อน 

และอำจจะขอค ำแนะน ำในกำรทดสอบหรือออกก ำลังกำยท่ี

ปลอดภัยให้กับลูกค้ำต่อไป รวมท้ังทรำบถึงข้อห้ำมหรือลักษณะ

ท่ีเส่ียงต่อโรค ถ้ำลูกค้ำไม่ต้องกำรไปพบแพทย์หรือผู้เชี่ยวชำญ

ก่อนให้ลูกค้ำเขียนใบยินยอมเพ่ือป้องกันตัวครูผู้ฝึกสอนส่วน

บุคคลและบริษัทจำกควำมรับผิดชอบต่ำงๆท่ีจะเกิดขึ้น ใน

ระหว่ำงท่ีออกก ำลังกำยหรือมีกำรทดสอบสภำพร่ำงกำยกับทำง

ผู้ฝึกสอนส่วนตัว กำรตรวจเช็คประวัติสุขภำพของลูกค้ำเพ่ือดู

สุขภำพ รวมถึงประวัติกำรใช้ยำ กำรรักษำโรค รวมถึงกำร

ป้องกันอันตรำยท่ีจะเกิดขึ้น และกำรเตรียมพร้อมเมื่อเกิดเหตุ

ฉุกเฉินขึ้นมำ 

 4.กำรทดสอบสมรรถภำพรำ่งกำย 
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 ส ำหรับผู้ท่ีได้รับใบรับรองจำก ACE ควรท่ีจะต้องท ำกำร

ประเมินสุขภำพเพ่ือก ำหนดระดับควำมเหมำะสมและระดับควำม

แข็งแรงของลูกค้ำก่อน ที่จะมีกำรออกแบบโปรแกรมกำรออก

ก ำลังกำย 

ก่อนกำรประเมินคุณควร: 

1. อธิบำยถึงปัจจัยท่ีเสี่ยงและประโยชน์ท่ีจะได้รับ ในกำร

ทดสอบนั้นๆ 

2. ให้ค ำแนะน ำต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรทดสอบ 

3. เปิดโอกำสให้ลูกค้ำได้สอบถำมถึงข้อสงสัยต่ำงๆ 

4. ให้ลูกค้ำอ่ำนและท ำควำมเข้ำใจกับรำยละเอียดต่ำงๆ 

และลงลำยเซ็นในหนังสือยินยอม 

 ส ำหรับประเภทและล ำดับของกำรประเมินสุขภำพ ขึ้นอยู่

กับสุขภำพ ระดับควำมแข็งแรง อำกำรบ่งชี้ต่ำงๆ และกำรใช้ยำ

ของลูกค้ำเป็นหลัก คุณควรท ำกำรประเมินภำยใต้ขอบเขตกำร

ปฏิบัติหน้ำที่ของคุณเท่ำนั้น ส ำหรับกำรประเมินอื่นๆ ควร

ด ำเนินกำร โดยผู้เช่ียวชำญและบุคลำกรทำงกำรแพทย์

หลังจำกท ำกำรทดสอบเสร็จแล้วให้ประเมินผล และอธิบำยถึง

ผลท่ีได้ให้กับลูกค้ำเพ่ือหำข้อสรุป ก ำหนด ครูฝึกสอนส่วน

บุคคลต้องค่อยสอน ให้ให้ควำมรู้กับลูกค้ำ ให้เห็นถึงประโยชน์

ของโปรแกรมกำรออกก ำลังกำยท่ีลูกค้ำจะได้รับ 

 5.กำรออกแบบโปรแกรมกำรออกก ำลงักำย 

 ครูฝึกสอนส่วนบุคคล ไม่ควรก ำหนดรูปแบบของกำรออก

ก ำลังกำยในเชิงรักษำ กำรก ำหนดอำหำร หรือให้ค ำปรึกษำ

นอกเหนือหรือจำกขอบเขตกำรปฏิบัติหน้ำที่ท่ีรับผิดชอบ 

ขอบเขตของกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคุณคือ กำรออกแบบ

โปรแกรมกำรออกก ำลังกำร เพื่อเพ่ิมควำมแข็งแรงและสุขภำพ 

ในขณะท่ีค่อยระวังถึงข้อจ ำกัดต่ำงๆ รวมถึงกำรบำดเจ็บที่อำจ
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เกิดขึ้นในขณะท่ีมีกำรออกก ำลังกำย รวมถึงกำรรับฟัง

ค ำแนะน ำจำกผู้เช่ียวชำญในกำรก ำหนดรูปแบบกำรออกก ำลัง

กำย 

 ในสหรัฐอเมริกำ ขอบเขตของกำรปฏิบัติงำนของนัก

โภชนำกำรและกำรก ำหนดอำหำร เป็นข้อก ำหนดตำมกฎหมำย

ท่ีแตกต่ำงกันออกไปตำมแต่ละพ้ืนท่ี ดังนั้นคุณควรจะทรำบถึง

ข้อมูลของกฎหมำยข้อบังคับในแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือท่ีคุณจะได้

ถ่ำยทอดให้ลูกค้ำอย่ำงถูกต้องและเหมำะสม 

กำรออกแบบโปรแกรมกำรออกก ำลังกำยควรท่ีจะต้องเป็นทั้ง

เป้ำหมำยระยะสั้นและระยะยำว เพ่ือเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติท่ี

คุณควรท่ีจะต้องพิจำรณำ และโปรแกรมนั้นสำมำรถท่ีจะท ำได้

จริงให้เหมำะสมกับระดับควำมแข็งแรงของลูกค้ำในปัจจุบัน 

 กำรออกแบบโปรแกรมกำรออกก ำลังกำย คุณจะต้องระบุ

รำยละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวิธีกำร, ระดับควำมหนัก, ประเภท

ของกำรออกก ำลังกำย, ระยะเวลำ, ควำมก้ำวหน้ำ, กำรสิ้นสดุ

โปรแกรม 

 6.สิง่อ ำนวยควำมสะดวกและสถำนที่ออกก ำลงักำย 

 ครูฝึกสอนส่วนบุคคล ต้องแน่ใจว่ำจะไม่มีสิ่งใดท่ีท ำให้

เกิดอันตรำยต่อลูกค้ำในขณะท่ีมีกำรออกก ำลังกำย ถ้ำเกิดพบ

เห็นสิ่งที่เป็นอันตรำยต่อผู้อื่นในสถำนท่ีออกก ำลังกำย ให้แจ้ง

ต่อผู้รับผิดชอบสถำนที่นั้นๆ รวมถึงลูกค้ำ เพ่ือจัดกำรและหลีก

เหลี่ยงอันตรำยท่ีจะเกิดขึ้น ยกตัวอย่ำง เช่น ถ้ำพบว่ำตัวล็อก 

Weight กับ Barbell เกิดมีสนิมขึ้นหรือหลวมล็อกไม่อยู่ เรำควร

จะเคลื่อนย้ำยออกจำกพ้ืนท่ี เพ่ือไม่ให้ใครมำใช้แล้วเกิด

อันตรำย และควรแจ้งเจ้ำหน้ำที่ท่ีค่อยดูแลมำซ่อมแซมเครื่องมือ

ให้เรียบร้อย 

 

2. งำนวิจยัที่เกีย่วขอ้ง  
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 ไวพจน ์จนัทรเ์สม, นำยปธำนศำสน จบัจิตร (2552) ได้

ศึกษำกำรพัฒนำรูปแบบกำรออกก ำลังกำยท่ีเหมำะสมส ำหรับผู้

ท่ีมีภำวะน้ ำหนักตัวเกิน โดยส ำรวจผู้ท่ีมีน้ ำหนักตัวเกิน 842 คน 

ประกอบด้วยเพศหญิง 435 คนและเพศชำย 407 คน (คิดเป็น

ร้อยละ 51.66 และ 48.34 ตำมล ำดับ) มีแรงจูงใจในกำรออก

ก ำลังกำยคือต้องกำรมีสุขภำพดี และต้องกำรลดน้ ำหนัก 

กิจกรรมท่ีใช้ออกก ำลังกำยเป็นประจ ำคือ กำรวิ่งเหยำะและกำร

เดิน มีกำรออกก ำลังกำย 3-4 วันต่อสัปดำห์ นำนครั้งละ 30-45 

นำที มักออกก ำลังกำยในตอนเย็น ระยะเวลำใน กำรอบอุ่น

ร่ำงกำยคือ 10-15 นำที และระยะเวลำในกำรผ่อนหยุด คือ  5-

10 นำที ส่วนกำรวิจัยเชิงทดลอง แบ่งกลุ่มทดลองเป็น 3 กลุ่ม 

คือ กลุ่มควบคุม กลุ่มเดินเร็วและกลุ่มข่ีจักรยำน ท ำกำรทดลอง 

8 สัปดำห์ ผลกำรวิจัย พบว่ำค่ำเฉลี่ยสมรรถภำพทำงกำย

ภำยในกลุ่มเดินเร็ว หลังทดลอง 4 สัปดำห์ และ 8 สัปดำห์ มี

ค่ำเฉลี่ยควำมดันโลหิตขณะบีบตัว และควำมแข็งแรงของ

กล้ำมเนื้อแขนแตกต่ำงจำกก่อนทดลองที่นัยส ำคัญทำงสถิติ 

ส่วนกลุ่มขี่จักรยำนหลังทดลอง 4 สัปดำห์ และ 8 สัปดำห์ มี

ค่ำเฉลี่ยควำมแข็งแรงของกล้ำมเนื้อ ควำมอ่อนตัวและกำรใช้

ออกซิเจนสูงสุด แตกต่ำงจำกก่อนทดลองที่นัยส ำคัญทำงสถิติ 

 ชัญญำนุช ปำนนิล, ภัทระ แสนไชยสุริยำ (2554) ได้

ศึกษำผลกำรเปลี่ยนแปลงของค่ำดัชนีมวลกำย มวลกล้ำมเนื้อ 

มวลไขมัน เปอร์เซ็นต์ไขมัน ไขมันช่องท้อง รอบเอว และ

ประเมินควำมสัมพันธ์ของกำรเปลี่ยนแปลงค่ำดัชนีมวลกำยกับ

มวลกล้ำมเนื้อ มวลไขมัน เปอร์เซ็นต์ไขมัน ไขมันช่องท้อง และ

รอบเอว หลังกำรควบคุมน้ ำหนัก เก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่ม

ตัวอย่ำงในคลินิกควบคุมน้ ำหนัก ศูนย์อนำมัยท่ี 6 จ ำนวน 50 
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คน ต้ังแต่เดือนมกรำคม ถึง เมษำยน พ.ศ. 2554 และกลุ่ม

ตัวอย่ำงได้รับโปรแกรมกำรควบคุมน้ ำหนักประกอบด้วยกำร

ปรับเปลี่ยนกำรบริโภคอำหำร กำรออกก ำลังกำยและกำร

ควบคุมอำรมณ์ เป็นเวลำ12 สัปดำห์ เก็บข้อมูลก่อนและหลัง

กำรให้โปรแกรมด้วยแบบสอบถำม แบบบันทึกอำหำร 24 

ชั่วโมงและใช้เครื่องวัดองค์ประกอบของร่ำงกำย ผลกำรวิจัย

พบว่ำ หลังควบคุมน้ ำหนักผู้รับบริกำรมีน้ ำหนักลดลงเฉลี่ย 

3.48 กิโลกรัม ค่ำดัชนีมวลกำยลดลง เฉลี่ย1.36 กิโลกรัมต่อ

ตำรำงเมตร เปอร์เซ็นต์ไขมันลดลงเฉลี่ย 2.78 เปอร์เซ็นต์ มวล

ไขมันลดลงเฉลี่ย 3.06 กิโลกรัม มวลกล้ำมเนื้อลดลงเฉลี่ย 0.31 

กิโลกรัม ไขมันช่องท้องลดลงเฉลี่ย 10.89 ตำรำงเซนติเมตร 

รอบเอวลดลงเฉลี่ย 3.66 เซนติเมตร ลดลงอย่ำงมีนัยส ำคัญทำง

สถิติ ผลกำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ พบว่ำกำรเปลี่ยนแปลงค่ำ

ดัชนีมวลกำยมีควำมสัมพันธ์เชิงบวกกับมวลไขมัน เปอร์เซ็นต์

ไขมัน ไขมันช่องท้อง และรอบเอว อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ 

ดังนั้นจึงสรุปผลกำรวิจัยได้ว่ำ กำรควบคุมน้ ำหนักโดยใช้

โปรแกรมกำรควบคุมน้ ำหนักของคลินิกควบคุมน้ ำหนักศูนย์

อนำมัยท่ี 6 สำมำรถลดน้ ำหนัก ค่ำดัชนีมวลกำย เปอร์เซ็นต์

ไขมัน มวลไขมัน ไขมันช่องท้อง และรอบเอว ลดกำรสูญเสีย

มวลกล้ำมเนื้อจำกกำรลดน้ ำหนักได้ และสำมำรถน ำโปรแกรม

กำรลดน้ ำหนักนี้ไปใช้ควบคุมน้ ำหนักในคลินิกอื่นๆต่อไปได้ 

 นนัทชิำ แปะกระโทก (2554) ได้ศึกษำแนวทำงกำร

ให้บริกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือลดภำวะอ้วน กลุ่มตัวอย่ำง

คือผู้รับบริกำรที่มำใช้บริกำรแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยำบำล

ส่งเสริมสุขภำพ ศูนย์อนำมัยท่ี 5 นครรำชสีมำ จ ำนวน 25 รำย 

ท่ีมีค่ำดัชนีมวลกำยมำกกว่ำ 22.9 กิโลกรัม/ตำรำงเมตร หรือ
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ผู้รับบริกำรที่รอบเอวมำกกว่ำ 90 เซนติเมตรในผู้ชำย และ

มำกกว่ำ 80 เซนติเมตร ในเพศหญิง ซึ่งได้รับกิจกรรมตำม

โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรรับประทำนอำหำรและกำร

ออกก ำลังกำย 4 ครั้ง ติดตำมประเมินผลหลังเข้ำโปรแกรม 2 

เดือน เก็บรวบรวมข้อมูลก่อนและหลังกำรทดลองคือ น้ ำหนัก 

รอบเอว มวลกล้ำมเนื้อ มวลไขมัน เปอร์เซ็นต์ไขมันในร่ำงกำย 

และไขมันในช่องท้อง ผลกำรศึกษำกลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวน 25 

รำย เพศชำย 5 รำยและเพศหญิง 20 รำย พบว่ำเพศชำยมี

ค่ำเฉลี่ยรอบเอวก่อนและหลังเข้ำโปรแกรมเท่ำกับ 105.20 

เซนติเมตร และ103.80 เซนติเมตร และเพศหญิงมีค่ำเฉลี่ยรอบ

เอวก่อนและหลังเข้ำโปรแกรมเท่ำกับ 96.05 เซนติเมตร และ 

92.80 เซนติเมตร ส่วน ค่ำเฉลี่ยน้ ำหนักตวัท้ังหมดก่อนและหลัง

เข้ำโปรแกรมเท่ำกับ 77.47 กิโลกรัม และ 75.46 กิโลกรัม 

ค่ำเฉลี่ย ดัชนีมวลกำยก่อนและหลังเข้ำโปรแกรม เท่ำกับ 

28.85 กิโลกรัม/ตำรำงเมตร และ 28.19 กิโลกรัม/ตำรำง เมตร 

ค่ำเฉลี่ยมวลไขมันก่อนและหลังเข้ำโปรแกรมเท่ำกับ 28.84 

กิโลกรัม และ 27.12 กิโลกรัม ค่ำเฉลี่ย เปอร์เซ็นต์ไขมันก่อน

และหลังเข้ำโปรแกรมเท่ำกับ 36.85 เปอร์เซ็นต์และ 35.44 

เปอร์เซ็นต์ค่ำเฉลี่ยไขมันใน ช่องท้องก่อนและหลังเข้ำ

โปรแกรม เท่ำกับ 110.52 ตำรำงเซนติเมตร และ 103.58 

ตำรำงเซนติเมตร ค่ำเฉลี่ย มวลกล้ำมเนื้อก่อนและหลังเข้ำ

โปรแกรม เท่ำกับ 26.44กิโลกรัม และ 26.81 กิโลกรัม พบว่ำ 

หลังกำรทดลอง กลุ่มตัวอย่ำงมีค่ำรอบเอว น้ ำหนักตัว มวล

ไขมัน เปอร์เซ็นต์ไขมัน ไขมันในช่องท้องลดลงกว่ำก่อนกำร
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ทดลอง และค่ำมวลกล้ำมเนื้อหลังกำรทดลองเพ่ิมข้ึนอย่ำงมี

นัยส ำคัญทำงสถิติ  

 ปำรฉิัตร พงษห์ำร และคณะ (2554) ได้ศึกษำผลของ

โปรแกรมกำรสรำงเสริมสร้ำงสุขภำพต่อพฤติกรรมกำรป้องกัน

กลุ่มอำกำรอ้วนลงพุง ของอำสำสมัครสำธำรณสุข กลุ่มตัวอย่ำง

เป็น อำสำสมัครสำธำรณสุขท่ีปฏิบัติงำนอยู่ในจังหวัด

ก ำแพงเพชร แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 30 

คน โดยกลุ่มควบคุมได้รับกำรดูแลด้ำนสุขภำพตำมปกติกลุ่ม

ทดลองได้รับโปรแกรมกำรสรำงเสริมสร้ำงสุขภำพท่ีสร้ำงขึ้น

โดยผู้วิจัยตำมแนวคิดกำรส่งเสริมสุขภำพของเพนเดอร์ประ

กอบด้วย 5 กิจกรรม ได้แก่ กำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับกลุ่มอำกำร

อ้วนลงพุง, กำรบันทึกรำยกำรอำหำร วิธีกำรออกก ำลงกำย 

น้ ำหนักตัวและรอบเอว, กำรสงเสริมสมรรถนะด้ำนกำรออก

ก ำลังกำย, ครอบครัวและเพ่ือนซึ่งชวนลดพุง, วิทยุชุมชนสื่อ

สร้ำงสุขภำพ ผลกำรวิจัยพบว่ำ ค่ำเฉลี่ยพฤติกรรมกำรป้องกัน

กลุ่มอำกำรอ้วนลงพุง น้ ำหนักตัว ดัชนีมวลกำย และค่ำเฉลี่ย

รอบเอว ของกลุ่มทดลอง ก่อนกำรทดลอง หลงกำรทดลอง 4 

สัปดำห์ 8 สัปดำห์ และ 12 สัปดำห์  แตกต่ำงกันอย่ำงมี

นัยส ำคัญทำงสถิติ  

 จรีวรรณ เวศกจิกลุ, จรัสพล รนิทระ (2555) ได้

ท ำกำรศึกษำผลกำรลดน้ ำหนัก ปริมำณไขมันในร่ำงกำยและ

กำรเพิ่มข้ึนของฮอร์โมน IGF-1 ด้วย เครื่องออกก ำลังแบบสั่น 

Whole Body Vibration (WBV) ต่อหญิงไทยท่ีมีน้ ำหนักเกินที่

มีดัชนีมวลกำยมำก 25 กก./ม² โดยแบ่งตัวอย่ำงเป็น 2 กลุ่มคือ

กลุ่มท่ีใช้เครื่อง WBVและไม่ใช่เครื่อง WBV กลุ่มละ10 คน 

ออกก ำลังตำมรูปแบบท่ีก ำหนดเหมือนกันทั้ง 2 กลุ่ม ใน
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ระยะเวลำท่ีก ำหนด 6 สัปดำห์ ผลกำรทดลองพบว่ำ หญิงกลุ่มท่ี

ใช้เครื่อง WBV มีน้ ำหนัก มวลไขมัน และค่ำดัชนีมวลกำย ท่ี

ลดลงอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ และเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่ม

ควบคุมท่ีไม่ใช้เครื่องWBV ช่วยในกำรออกก ำลังกำย พบว่ำ 

กลุ่มท่ีใช้เครื่อง WBV มีค่ำ ดัชนีมวลกำยและมวลไขมันท่ีลดลง

มำกกว่ำ อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ  

 อรุณรศัม ีบนุนำค และคณะ (2555) ได้ศึกษำผลของกำร

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรบริโภคอำหำรและกำรออกก ำลังกำย

ในเด็กวัยรุ่นที่มีภำวะน้ ำหนักเกินต่อร้อยละของน้ ำหนักต่อ

ส่วนสูง พฤติกรรมกำรรับประทำนอำหำร พฤติกรรมกำรออก

ก ำลังกำยและกำรท ำกิจกรรม ปริมำณพลังงำน และสัดส่วนกำร

กระจำยพลังงำนท่ีกลุ่มตัวอย่ำงได้รับต่อวัน เป็นกำรวิจัยกึ่ง

ทดลอง กลุ่มตัวอย่ำงเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำกรุงเทพมหำนครเขต 3 คัดเลือก

กลุ่มตัวอย่ำงแบบสะดวกจำกนักเรียนท่ีมีภำวะน้ ำหนักเกินและ

โรคอ้วนโรงเรียนละ60 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่ม

ควบคุม เก็บขอ้มูลท้ังสองกลุ่มก่อนและส้ินสุดโครงกำร กลุ่ม

ทดลองมีกำรติดตำมเป็นระยะมีกำรสนทนำกลุ่มโดยมีผู้ปกครอง

และครูมีส่วนร่วม ระยะเวลำของโครงกำร 30 สัปดำห์ 

ผลกำรวิจัยพบว่ำกำรทดสอบภำยในกลุ่ม พบควำมแตกต่ำง

อย่ำงมีนัยส ำคัญของร้อยละของน้ ำหนักต่อส่วนสูง และ

พฤติกรรมกำรบริโภคอำหำรในกลุ่มทดลอง และพฤติกรรมกำร

ออกก ำลังกำยลดลงในกลุ่มควบคุม สรุปและข้อเสนอแนะ 

พยำบำลควรน ำวิธีกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรบริโภคอำหำร

และกำรออกก ำลังกำย มำช่วยในกำรลดควำมเส่ียงของเด็กวัย

เรียนต่อกำรเกิดโรคอ้วน พร้อมท้ังควรมีกำรติดตำมผลในระยะ

ยำวถึงกำรคงไว้ซึ่งพฤติกรรมกำรรับประทำนอำหำรท่ีเหมำะสม 
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 ปิยะพงษ ์สำยสวำท (2558) ได้ศึกษำผลของโปรแกรม

กำรฝึกแบบหนักสลับเบำร่วมกับ หลักกำรควำมก้ำวหน้ำต่อ

ดัชนีมวลกำย องค์ประกอบของร่ำงกำยและควำมสำมำรถใน

กำรน ำออกซิเจนไปใช้สูงสุดของนักศึกษำ หญิงท่ีมีภำวะ

น้ ำหนักเกินและโรคอ้วน อำยุ18-23 ปีจ ำนวน 15 คน เข้ำรับ

โปรแกรมกำรฝึกแบบหนักสลับเบำร่วมกับหลักกำร

ควำมก้ำวหน้ำท่ีระดับควำมหนักร้อยละ 70-80 ของอัตรำกำร

เต้นของหัวใจสูงสุดเป็นเวลำ 3 นำที พักท่ีระดับควำมหนักร้อย

ละ 50 ของอัตรำกำรเต้นของหัวใจสูงสุดเป็นเวลำ 3 นำที รวม 

40-60 นำที 3 ครั้ง/สัปดำห์นำน 8 สัปดำห์ ตัวแปรท่ีศึกษำคือ 

ดัชนีมวลกำย องค์ประกอบของร่ำงกำย และควำมสำมำรถใน

กำรน ำออกซิเจนไปใช้สูงสุด ผลกำรวิจัยพบว่ำควำมแตกต่ำง

ค่ำเฉลี่ยของค่ำดัชนีมวลกำยของกลุ่มตัวอย่ำงในในสัปดำห์ท่ี 8 

มีควำมแตกต่ำงค่ำเฉลี่ยจำกก่อนกำรฝึกอย่ำงมีนัยส ำคัญทำง

สถิติ องค์ประกอบของร่ำงกำย(เปอร์เซ็นต์ไขมัน มวลไขมัน 

และมวลไร้ไขมัน) ภำยหลังจำกกำรฝึกพบว่ำในสัปดำห์ที่ 8 มี

ควำมแตกต่ำงค่ำเฉลี่ยจำกก่อนกำรฝึกอย่ำงมีนัยส ำคัญทำง

สถิติ ควำมสำมำรถในกำรน ำออกซิเจนไปใช้สูงสุดของกลุ่ม

ตัวอย่ำงในสัปดำห์ท่ี 6และสัปดำห์ท่ี 8มีควำมแตกต่ำงค่ำเฉลี่ย

จำกก่อนกำรฝึกอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ ส่วนควำมพึงพอใจ

ในกำรใช้โปรแกรมกำรฝึกอยู่ในระดับมำกสรุปผลกำรวิจัย

โปรแกรมกำรฝึกแบบหนักสลับเบำร่วมกับหลักกำร

ควำมก้ำวหน้ำ สำมำรถช่วยเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรน ำ

ออกซิเจนไปใช้สูงสุดและลดค่ำเปอร์เซ็นต์ไขมันมวลไขมันและ

ดัชนีมวลกำยของกลุ่มตัวอย่ำงท่ีมีภำวะน้ ำหนักเกินและโรคอ้วน

ได ้
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 สมบัต ิออ่นศริ ิ(2559) ได้ศึกษำผลของกำรเดินโด

ก ำหนดเป้ำหมำยท่ีมีต่อน้ ำหนักตัว เปอร์เซ็นต์ไขมันและ

สมรรถภำพทำงกำยของนิสิตหญิงมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

และมีค่ำดัชนีมวลกำยเท่ำกับหรือมำกกว่ำ 23 กก./ม² กลุ่ม

ตัวอย่ำงได้มำจำกกำรสุ่มแบบเฉพำะเจำะจง (Purposive 

Sampling) จ ำนวน 30 คน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม

ทดลอง 15 คน โดยใช้โปรแกรมกำรเดินโดยก ำหนดเป้ำหมำย

ระยะเวลำ 8 สัปดำห์ และกลุ่มควบคุม 15 คน ท่ีมีกำรเดินแบบ

ปกติระยะเวลำ 8 สัปดำห์ เครื่องมือท่ีใช้ในกำรเก็บรวบรวม

ข้อมูล คือ แบบทดสอบสมรรถภำพทำงกำย ท่ีเกี่ยวข้องกับ

สุขภำพ และกำรวัดเปอร์เซ็นต์ไขมันด้วยกำรวัดส่วนประกอบ

ของร่ำงกำย ผลกำรวิจัยพบว่ำ ค่ำเฉลี่ยของน้ ำหนักตัว ดัชนี

มวลกำย กำรวิ่งตำมจังหวะและกำรใช้ออกซิเจนสูงสุดของกลุ่ม

ทดลองก่อนกำรทดลองแตกต่ำงกับหลังกำรทดลองอย่ำงมี

นัยส ำคัญทำงสถิติ ค่ำเฉลี่ยของกำรวิ่งตำมจังหวะและกำรใช้

ออกซิเจนสูงสุดของกลุ่มควบคุมก่อนกำรทดลองแตกต่ำงกับ

หลังกำรทดลองอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ เปรียบเทียบควำม

แตกต่ำงของค่ำเฉลี่ยก่อนกำรทดลองและหลังกำรทดลอง

ระหว่ำงกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง พบว่ำ น้ ำหนักตัว ดัชนี

มวลกำย กำรวิ่งตำมจังหวะและค่ำกำรใช้ออกซิเจนสูงสุด 

แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ  

 ฤกษโ์รจน์ ประยรูสทิธิ (2559) ได้ศึกษำผลของโปรแกรม

กำรส่งเสริมสุขภำพด้ำนกำรควบคุมอำหำรและกำรออกก ำลัง

กำยต่อระดับน้ ำตำล ไขมันในเลือด และระดับควำมดันโลหิต 

ของกลุ่มผู้ป่วยอ้วนลงพุง กลุ่มตัวอย่ำงเป็นผู้ป่วยอ้วนลงพุงที่คัด

กรองสุขภำพในอ ำเภอบำงละมุง ท่ีมีควำมเสี่ยงเป็นเบำหวำน 

ควำมดันโลหิตสูง ส่งเข้ำรับกำรรักษำต่อในโรงพยำบำลบำงละ
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มุง จ ำนวน 60 รำย โดยกลุ่มตัวอย่ำงได้รับโปรแกรมกำรสร้ำง

เสริมสุขภำพท่ีสร้ำงขึ้นโดยผู้ศึกษำตำมแนวคิดกำรสร้ำงเสริม

สุขภำพของเพนเดอร์ ประกอบด้วย 1) ตรวจวิเครำะห์ปัญหำ

สุขภำพพร้อมให้ข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่ำงโดยแพทย์ เป็น

รำยบุคคล 2) ส่งเสริมสมรรถนะด้ำนกำรควบคุมอำหำรและกำร

ออกก ำลังกำย โดยทีมสหสำขำวิชำชีพ3) เปิดโอกำสให้

ครอบครัวหรือเพ่ือนผู้ป่วยร่วมรับฟังปัญหำและกำรปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม 4) ติดตำมประเมินสุขภำพและพฤติกรรมกำรควบคุม

อำหำร ออกก ำลังกำย สัปดำห์ที่ 3 และ 6 เครื่องมือท่ีใช้ในกำร

รวบรวมข้อมูล แบบบันทึกข้อมูลท่ัวไป ผลตรวจสุขภำพ 

แบบสอบถำมพฤติกรรมกำรควบคุมอำหำร ในกลุ่มอำกำรอ้วน

ลงพุงที่ผ่ำนควำมเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ ผลกำรศึกษำพบว่ำค่ำเฉลี่ย

ระดับน้ ำตำลในเลือดของกลุ่มตัวอย่ำง ในระยะก่อนกำรทดลอง 

หลังทดลองสัปดำห์ท่ี 3 และ 6 แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำง

สถิติ โดยมีระดับน้ ำตำลเพ่ิมข้ึนเล็กน้อยแต่อยู่ในเกณฑ์ปกติ 

ค่ำเฉลี่ยระดับไขมันในเลือด (LDL) ของกลุ่มตัวอย่ำงในระยะ

ก่อนทดลอง หลังทดลองสัปดำห์ที่ 3 และ 6 แตกต่ำงกันอย่ำงมี

นัยส ำคัญทำงสถิติ โดยมีระดับไขมันในเลือดลดลง และค่ำเฉลี่ย

ของระดับควำมดันโลหิตช่วงบน/ช่วงล่ำง ของกลุ่มตัวอย่ำงใน

ระยะก่อนทดลองหลังทดลองสัปดำห์ท่ี 3 และ 6 แตกต่ำงกัน

อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติโดยมีค่ำลดลงอยู่ในเกณฑ์ปกติ สรุป 

กลุ่มผู้ป่วยอ้วนลงพุงหลังได้รับโปรแกรมส่งเสริมสุขภำพ

สำมำรถควบคุมระดับน้ ำตำลไขมันในเลือดและควำมดันโลหิต

ให้อยู่ในเกณฑ์ปกติได้ สำมำรถประยุกต์ใช้ส่งเสริมสุขภำพ

ร่วมกับกำรรักษำในระบบปกติได้ 
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3. กรอบแนวคดิในกำรวิจยั 

ขัน้ตอนที่ 1 กำรพฒันำโปรแกรม 

 

         

   

                ปรับปรุงโดย         ทดลองใช้ 

 

        เสนอแนะ 

        ผู้เชี่ยวชำญ 

        และปรับปรุงอีกครั้ง 

        ก่อนน ำไปทดลองจริง 

สร้ำงโปรแกรม 

ออกก ำลังกำย

เพื่อลดไขมัน

ในร่ำงกำย 

โดยมีผู้ฝึกสอน

ส่วนตัว 

ประเมินและหำ

ดัชนีควำม

สอดคล้อง (IOC) 

โปรแกรม 

โดยผู้เช่ียวชำญ 

ทดสอบหำ

ควำมเท่ียง

ของ

สมมุติฐำน

โดยกำร

ทดลองใช้ 
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       น ำไปทดลองจริง 

            กับนักศึกษำ 

               ผู้มีสภำวะน้ ำหนักเกิน 

ขัน้ตอนที่ 2  กำรทดลอง 
     **ตัวแปรต้น 

 

 

 

 

         ออกก ำลังกำย 8 สัปดำห์ 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

     **ตัวแปรตำม 

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมออกก ำลังกำย

เพ่ือลดไขมันในร่ำงกำย

โดยมีผู้ฝึกสอนส่วนตัว 

ออก

ก ำลัง

กำยโดย

มีผู้

ฝึกสอน

ส่วนตัว 

 

ออก

ก ำลัง

กำย

ตำมปก

ติ 

 

กำรเปลีย่นแปลงของ น้ ำหนัก

ตัว, ดัชนมีวลกำย, เปอร์เซ็นต์

ไขมัน, สัดส่วนเอวต่อสะโพก 
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บทที ่3 

วธิดี ำเนนิกำรวจิยั 

 

กำรวิจัยเรื่องกำรพัฒนำโปรแกรมออกก ำลังกำยเพ่ือลด

ไขมันในร่ำงกำยโดยมีผู้ฝึกสอนส่วนตัว เป็นกำรวิจัยเชิง

ทดลองมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำและพัฒนำโปรแกรมออกก ำลัง

กำยเพ่ือลดไขมันในร่ำงกำยและเปรียบเทียบกับกลุ่มท่ีออก

ก ำลังกำยตำมปกติโดยมีวิธีด ำเนินกำรวิจัยดังนี้ 
 

ประชำกรและกลุม่ตวัอย่ำง 

ประชำกรท่ีศึกษำ ได้แก่นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ

มหำสำรคำมท่ีมีสภำวะน้ ำหนักเกิน อำยุระหว่ำง 20-25 ปี มี

ดัชนีมวลกำย 23 กก/ม² ขึ้นไปหรือมีเปอร์เซ็นต์ไขมันใน

ร่ำงกำยท่ีเกินมำตรฐำนคือผู้ชำยมำกกว่ำ 25% และผู้หญิง

มำกกว่ำ 32%   

กลุ่มตัวอย่ำง กลุ่มตัวอย่ำงท่ีใช้ในกำรศึกษำครั้งนี้

คัดเลือกแบบเฉพำะเจำะจง (Purposive Selection) ได้แก่ 

นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำมท่ีมีภำวะเสี่ยงต่อ

สภำวะน้ ำหนักเกิน 37 คนแบ่งออกเป็นกลุ่มทดลอง 18 คนออก

ก ำลังกำยโดยมีผู้ฝึกสอนส่วนตัว และกลุ่มควบคุม 19 คน ออก

ก ำลังกำยตำมปกติ ใช้ระยะเวลำ 8 สัปดำห์ โดยผู้ท่ีเป็นผู้
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ฝึกสอนส่วนตัวเป็นนักศึกษำสำขำวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ที่เรียน

ในรำยวิชำกำรส่งเสริมสุขภำพผู้มีสภำวะน้ ำหนักเกิน 

เครือ่งมอืที่ใชใ้นกำรเกบ็ขอ้มลู 

 1. แบบสอบถำมประวัติก่อนออกก ำลังกำย   

 2. โปรแกรมฝึกโดยมีผู้ฝึกสอนส่วนตัว 8 สัปดำห์ 

 3. เครื่องชั่งน้ ำหนักและวัดส่วนสูง 

 4. สำยวัด 

 5. เครื่องวัดไขมันใต้ผิวหนังแบบหนีบ (Skinfold 

Caliper) 

กำรสรำ้งเครือ่งมอืวจิัย 

 1.ทบทวนวรรณกรรมและงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 2.พัฒนำโปรแกรมกำรออกก ำลังกำยลดไขมัน โดย

มี 5 ขั้นตอนดังนี้ 

  ขั้นตอนกำรประเมินสุขภำพเบื้องต้น 

  -แบบสอบถำมข้อมูลส่วนตัวและเป้ำหมำยใน

กำรออกก ำลังกำย    -แบบสอบถำมประวัติ

กำรออกก ำลังกำย       -

แบบสอบถำมควำมพร้อมก่อนออกก ำลังกำย (Par-Q)   

   

  ขั้นตอนกำรวัดและประเมิน 

   -กำรวัดส่วนสูงและน้ ำหนักตัว   

     -กำรวัดสัดส่วนร่ำงกำย  

       -กำรวัดดัชนีมวลกำย 
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   -กำรวัดเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่ำงกำย  

    

  ขั้นตอนกำรวำงแผนด้ำนโภชนำกำร 

   -ข้อมูลปริมำณพลังงำนในสำรอำหำร  

   

   -ข้อมูลกำรเผำผลำญพลังงำนขั้นพื้นฐำน 

    

   -ข้อมูลพลังงำนที่ควรบริโภคในแต่ละวัน  

   

  ขั้นตอนกำรวำงแผนโปรแกรมกำรออกก ำลังกำย 

   -ข้อมูลกำรออกก ำลังกำยท่ีเหมำะสมกับผู้

ต้องกำรลดไขมันในร่ำงกำย    -โปรแกรมออก

ก ำลังกำยครั้งละ 60 นำที     

  ขั้นตอนกำรติดตำมและและให้ค ำปรึกษำ 

   -กำรติดตำมและให้ค ำปรึกษำผ่ำนสื่อสังคม

ออนไลน์       -กำรวัดและประเมินซ้ ำ

ทุกๆ 2 สัปดำห์       3.ประเมินควำม

เหมำะสมตำมองค์ประกอบของแบบสอบถำมแล้วเสนอให้แก่

ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจพิจำรณำควำมตรงเชิงเนื้อหำ (Validity) 

ของแบบประเมินโปรแกรม โดยกำรตรวจสอบค่ำควำมตรงเชิง

เนื้อหำของแบบประเมินโปรแกรมใช้เกณฑ์ในกำรตัดสิน คือค่ำ

ดัชนีควำมสอดคล้อง (Item objective congruence: IOC) ท่ี

ค ำนวณต้องมำกกว่ำ0.60 (Cox and Vargas, 1966) จึงถือว่ำ

แบบประเมินและแบบสอบถำมดังกล่ำวมีควำมเหมำะสมท่ีจะ
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น ำไปใช้ โดยผู้เช่ียวชำญต้องมีควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์กำร

กีฬำ ได้แก่  

 -อำจำรย์วีระยุทธ กองวงษำ ผู้เชี่ยวชำญกีฬำ

ฟุตบอล อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำกำรจัดกำรกำรกีฬำ 

 -อำจำรย์สำยใจ เพ็งที ผู้เชี่ยวชำญกีฬำกรีฑำ 

อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำพลศึกษำ 

 -อำจำรย์ประเสริฐ ชมมอญ ผู้เชี่ยวชำญกำรฝึก

สมรรถภำพทำงกำย อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำร

กีฬำ 

 -อำจำรย์จักรดำว โพธิแสน ผู้เชี่ยวชำญกำรวิจัย

ทำงวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำ

วิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 

 -อำจำรย์ ดร.จรูญศักดิ์ เบญจมำตย์ ผู้เช่ียวชำญกำร

สอนทำงพลศึกษำ อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำพลศึกษำ 

และจำกกำรตรวจสอบค่ำควำมตรงเชิงเนื้อหำของ

แบบประเมิน ไดค้่ำดัชนีควำมสอดคล้อง (Item objective 

congruence: IOC) ต้องเท่ำกับ 0.80 จึงถือว่ำแบบสอบถำม

ดังกล่ำวมีควำมเหมำะสมท่ีจะน ำไปใช้ จำกนั้นผู้วิจัยท ำกำร

แก้ไขปรับปรุงแบบประเมินและแบบสอบถำมตำมค ำแนะน ำของ

ผู้เชี่ยวชำญ 

4.น ำโปรแกรมฝึกท่ีผู้เชี่ยวชำญแนะน ำไปทดลอง

ฝึกออกก ำลังกำยเพ่ือลดไขมันในร่ำงกำยโดยมีผู้ฝึกสอน

ส่วนตัว เป็นเวลำ 4 สัปดำห์ 

5.น ำผลกำรทดลองไปทดสอบทำงสถิติเพ่ือหำควำม

เท่ียงของโปรแกรมกำรออกก ำลังกำย โดยใช้สถิติ pair t-test 
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6.ประเมินและปรับปรุงโปรแกรมฝึกออกก ำลังกำย

อีกครั้ง ก่อนกำรทดลองจริง 

กำรเกบ็รวบรวมขอ้มลู  

1. วิเครำะห์ข้อมูลจำกแบบสอบถำมประวัติกำรออกก ำลัง

กำยและเป้ำหมำยกำรออกก ำลังกำยรวมถึงวำงแผนร่วมกันใน

กำรออกก ำลังกำย โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

  - น ำข้อมูลของผู้เข้ำร่วมออกก ำลังกำยมำวิเครำะห์

โดยดูจำกข้อมูลพื้นฐำนและเป้ำหมำยตำมควำมเป็นจริง 

  - แจ้งข้อมูลแก่ผู้เข้ำร่วมกำรออกก ำลังกำย และ

วำงแผนกำรออกก ำลังกำยด้วยกัน 

2. เก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่ำง ด้วยกำรวัดน้ ำหนักตัว ดัชนี

มวลกำย เปอร์เซ็นต์ไขมันในร่ำงกำย สัดส่วนเอวต่อสะโพก

ก่อนและหลังกำรออกก ำลังกำย 8 สัปดำห์ รวมถึงกำรแนะน ำ

ออกก ำลังกำยใน 8 สัปดำห์ของกลุ่มทดลอง โดย ผู้เข้ำร่วม

กำรวิจัยท้ังสองกลุ่มเข้ำชั่งน้ ำหนักท่ีศูนย์ออกก ำลังกำยของ

มหำวิทยำลัย ก่อนกำรทดลองและหลังกำรทดลอง 8 สัปดำห์ 

โดยท ำกำรวัดและทดสอบดังนี้ 

   ชั่งน้ ำหนักตัวและส่วนสูง 

    -บันทึกน้ ำหนักตัวหน่วยเป็นกิโลกรัม 

     -บันทึกส่วนสูงหน่วยเป็นเซนติเมตร 

   วัดดัชนีมวลกำย 

    -บันทึกน้ ำหนักตัวหน่วยเป็นกิโลกรัม 

     -บันทึกส่วนสูงหน่วยเป็นเมตร 

    -บันทึกค่ำดัชนีมวลกำยหน่วยเป็น กิโลกรัม/เมตร² 

   วัดเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่ำงกำย 

    -บันทึกค่ำไขมันในร่ำงกำยหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ 
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   วัดสัดส่วนเอวต่อสะโพก  

    -บันทึกสัดส่วนเอวต่อสะโพกเป็นนิ้ว 

3. กำรแนะน ำด้ำนโภชนำกำรเบื้องต้น ท้ังกลุ่มทดลอง

และกลุ่มควบคุม ได้รับค ำแนะน ำข้อมูลปริมำณพลังงำนใน

สำรอำหำร, ข้อมูลกำรเผำผลำญพลังงำนขั้นพื้นฐำน, ข้อมูล

พลังงำนท่ีควรบริโภคในแต่ละวัน 

4. กำรออกก ำลังกำย 

  4.1 กลุ่มทดลอง ท ำกำรออกก ำลังกำยโดยมีผู้

ฝึกสอนส่วนตัว ท ำกำรฝึกอย่ำงน้อย 60 นำที/ครั้ง หรือสะสม 

150 นำที/สัปดำห์ ฝึกที่ศูนย์เสริมสร้ำงสมรรถภำพทำงกำย

มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม เวลำ 17.30-20.00 น. 

รูปแบบกำรฝึกประกอบไปด้วยกำรฝึกด้วยแรงต้ำน กำรฝึก

ระบบหำยใจและไหลเวียนเลือด กำรฝึกควำมอ่อนตัว ขึ้นอยู่กับ

เป้ำหมำยและควำมพร้อมของผู้ออกก ำลังกำย ใช้เวลำฝึก 8 

สัปดำห์ และได้รับข้อมูลกำรออกก ำลังกำย กำรแนะน ำ

โภชนำกำรจำกผู้ฝึกสอนส่วนตัวซึ่งเป็นนักศึกษำสำขำ

วิทยำศำสตร์กำรกีฬำชั้นปีท่ี 2 ท่ีผ่ำนกำรเรียนวิชำกำรส่งเสริม

สุขภำวะผู้มีน้ ำหนักตัวเกินและผ่ำนกำรอบรมกำรเป็นผู้ฝึกสอน

ส่วนตัวมืออำชีพจำกทำงสำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 

  4.2 กลุ่มควบคุม ท ำกำรออกก ำลังกำยด้วยตนเอง 

ท ำกำรฝึกอย่ำงน้อย 60 นำที/ครั้ง หรือสะสม 150 นำที/สัปดำห์ 

ฝึกที่ศูนย์เสริมสร้ำงสมรรถภำพทำงกำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏ

มหำสำรคำม เวลำ 17.30-20.00 น. รูปแบบกำรฝึกประกอบไป

ด้วยกำรฝึกด้วยแรงต้ำน กำรฝึกระบบหำยใจและไหลเวียน

เลือด กำรฝึกควำมอ่อนตัว ขึ้นอยู่กับเป้ำหมำยและควำมพร้อม
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ของผู้ออกก ำลังกำย ใช้เวลำฝึก 8 สัปดำห์ และได้รับข้อมูลกำร

ออกก ำลังกำย กำรแนะน ำโภชนำกำรจำกผู้ฝึกสอนส่วนตัวท่ี

เป็นนักศึกษำสำขำวิทยำศำสตร์กำรกีฬำชั้นปีท่ี 2 ท่ีผ่ำนกำร

เรียนวิชำกำรส่งเสริมสุขภำวะผู้มีน้ ำหนักตัวเกินและผ่ำนกำร

อบรมกำรเป็นผู้ฝึกสอนส่วนตัวมืออำชีพจำกทำงสำขำวิชำ

วิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 

 5.กำรติดตำมและและให้ค ำปรึกษำ ท้ังกลุ่มทดลองและ

กลุ่มควบคุม ได้รับกำรติดตำม กำรให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรออก

ก ำลังกำย โภชนำกำร ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ และมีกำรวัดและ

ประเมินซ้ ำทุกๆ 2 สัปดำห์ ส ำหรับกำรปรับเปลี่ยนและพัฒนำ

โปรแกรมตำมเป้ำหมำยให้เหมำะสม    

กำรวเิครำะห์ขอ้มูล 

1. หำค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของคุณภำพ

เครื่องมือ (IOC) 

2. น ำค่ำเฉลี่ยของน้ ำหนักตัว, ดัชนีมวลกำย, เปอร์เซ็นต์

ไขมันในร่ำงกำย, สัดส่วนเอวต่อสะโพก มำหำค่ำเฉลี่ยและส่วน

เบี่ยงเบนมำตรฐำนของกลุ่มตัวอย่ำง 

3.น ำค่ำเฉลี่ยของน้ ำหนักตัว, ดัชนีมวลกำย, เปอร์เซ็นต์

ไขมันในร่ำงกำย, สัดส่วนเอวต่อสะโพก มำทดสอบสมมติฐำน

วิเครำะห์หำควำมแตกต่ำงภำยในกลุ่มก่อนและหลังกำรทดลอง

ด้วยวิธีทำงสถิติ pair sample t-test และวิเครำะห์หำควำม

แตกต่ำงระหว่ำงกลุ่มด้วยวิธีทำงสถิติ independent sample t-

test 
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บทที ่ 4 

ผลกำรวเิครำะหข์อ้มลู 

 

กำรวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท ำกำรเก็บรวบรวมข้อมูลเรื่องกำร

พัฒนำโปรแกรมออกก ำลังกำยเพ่ือลดไขมันในร่ำงกำยโดยมีผู้

ฝึกสอนส่วนตัว เป็นกำรวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ศึกษำและพัฒนำโปรแกรมออกก ำลังกำยเพ่ือลดไขมันใน

ร่ำงกำยและเปรียบเทียบกับกลุ่มท่ีออกก ำลังกำยตำมปกติ โดย

น ำผลที่ได้จำกกำรทดลอง มำวิเครำะห์หำค่ำเฉลี่ย ส่วน

เบี่ยงเบนมำตรฐำนและกำรวิเครำะห์ควำมแตกต่ำงภำยในกลุ่ม

ด้วยวิธี pair sample t-test และกำรวิเครำะห์หำควำมแตกต่ำง

ระหว่ำงกลุ่ม independent sample t-test โดยมีกำรทดสอบ

ควำมมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ.05และน ำผลกำรวิเครำะห์

ข้อมูลเสนอในรูปตำรำงประกอบควำมเรียงโดยแบ่งเป็นตอน

ดังนี้  
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 ตอนที่ 1 ผลของคุณภำพโปรแกรมกำรออกก ำลังกำยเพ่ือ

ลดไขมันในร่ำงกำยแบบมีผู้ฝึกสอนส่วนตัวและค่ำดัชนีควำม

สอดคล้องของผู้เช่ียวชำญ 

 ตอนที่ 2 ผลกำรวิเครำะห์ค่ำเฉลี่ยของน้ ำหนักตัว, ดัชนี

มวลกำย, เปอร์เซ็นต์ไขมันในร่ำงกำย, สัดส่วนเอวต่อสะโพก 

มำทดสอบสมมติฐำนวิเครำะห์หำควำมแตกต่ำงภำยในกลุ่มก่อน

และหลังกำรทดลองด้วยวิธีทำงสถิติ sample t-test (paired) 

และวิเครำะห์หำควำมแตกต่ำงระหว่ำงกลุ่มด้วยวิธีทำงสถิติ 

independent sample t-test 
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ตอนที ่1 ผลของคุณภำพโปรแกรมกำรออกก ำลังกำยเพ่ือลด

ไขมันในร่ำงกำยแบบมีผู้ฝึกสอนส่วนตัวและค่ำดัชนีควำม

สอดคล้องของผู้เช่ียวชำญ  

ตำรำงที่ 4.1 คุณภำพของโปรแกรมออกก ำลังกำยลดไขมันโดย

มีผู้ฝึกสอนส่วนตัว ก่อนและหลังกำรออกก ำลังกำยแบบมีผู้ฝึก

ส่วนตัว 4 สัปดำห์โดยวิธี pair t-test  

 

กำรทดสอบ N Mean S.D. t Sig. 

1.น้ ำหนักตัว(กิโลกรัม) 

  -ก่อนออก

ก ำลังกำย 

7 89.76 13.61 0.199 .085 

  -หลัง 4 

สัปดำห์ 

7 89.38 12.67   

2.ดัชนีมวลกำย (กิโลกรัม/เมตร²) 

  -ก่อนออก

ก ำลังกำย 

7 33.43 4.19 2.706 .003* 

  -หลัง 4 

สัปดำห์ 

7 32.64 4.04   

3.เปอร์เซ็นต์ไขมัน 

  -ก่อนออก

ก ำลังกำย 

7 33.29 2.74 4.376 .000* 

  -หลัง 4 

สัปดำห์ 

7 31.79 2.91   
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* P<.05 

 จำกตำรำงท่ี 4.1 คุณภำพของโปรแกรมออกก ำลังกำยลด

ไขมันในร่ำงกำยโดยมีผู้ฝึกสอนส่วนตัวก่อนและหลังกำรออก

ก ำลังกำย 4 สัปดำห์ ทดสอบทำงสถิติโดยวิธี pair t-test พบว่ำ 

ดัชนีมวลกำย, เปอร์เซ็นต์ไขมัน มีควำมแตกต่ำงอย่ำงมี

นัยส ำคัญทำงสถิติ P<.05 และน้ ำหนักตัวไม่พบควำมแตกต่ำง

อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ 

 ซึ่งจำกำรวิเครำะห์ข้อมูลพบว่ำหลังกำรออกก ำลังกำย

แบบมีผู้ฝึกสอนส่วนตัว 4 สัปดำห์มีค่ำเฉลี่ยลดลง แสดงว่ำ

โปรแกรมกำรออกก ำลังกำยเพ่ือลดไขมันในร่ำงกำยโดยมีผู้

ฝึกสอนส่วนตัวมีควำมเท่ียงสอดคล้องกับสมมุติฐำนที่วำงไว้ 
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ตำรำงที ่4.2 ค่ำดัชนีควำมสอดคล้องในกำรตรวจสอบคุณภำพ

เครื่องมือวิจัยของผู้เช่ียวชำญ 

  
โปรแกรมกำรออกก ำลังกำยแบบมีผู้ฝึกสอนส่วนตัว          

ดัชนีควำมสอดคล้อง 

1.ขั้นตอนกำรประเมินสุขภำพเบื้องต้น 

-แบบสอบถำมข้อมูลส่วนตัวและเป้ำหมำยในกำรออก

ก ำลังกำย  1.00 

-แบบสอบถำมประวัติกำรออกก ำลังกำย    

 1.00 

-แบบสอบถำมควำมพร้อมก่อนออกก ำลังกำย (Par-Q) 

  1.00 

2.ขั้นตอนกำรวัดและประเมิน 

 -กำรวัดส่วนสูงและน้ ำหนักตัว     

 1.00 

 -กำรวัดสัดส่วนร่ำงกำย      

 1.00 

 -กำรวัดดัชนีมวลกำย      

 1.00 

 -กำรวัดเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่ำงกำย    

  1.00 

3.กำรวำงแผนด้ำนโภชนำกำร 

 -ข้อมูลปริมำณพลังงำนในสำรอำหำร    

 0.80 
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 -ข้อมูลควำมต้องกำรพลังงำนของบุคคล    

 1.00 

4.กำรวำงแผนโปรแกรมกำรออกก ำลังกำย 

 -ข้อมูลกำรออกก ำลังกำยท่ีเหมำะสมกับผู้ต้องกำรลด

ไขมันในร่ำงกำย  0.80 

 -โปรแกรมออกก ำลังกำยครั้งละ 60 นำที   

  0.80 

5.กำรติดตำมและและให้ค ำปรึกษำ 

 กำรติดตำมและให้ค ำปรึกษำผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์   

  0.80 

 กำรวัดและประเมินซ้ ำทุกๆ 2 สัปดำห์     

 0.80   

 จำกตำรำงท่ี 4.2 ค่ำดัชนีควำมสอดคล้องในกำร

ตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือวิจัยของผู้เชี่ยวชำญ โปรแกรมออก

ก ำลังกำยเพ่ือลดไขมันโดยมีผู้ฝึกสอนส่วนตัวมีท้ังหมด 5 

ขั้นตอน มีค่ำดัชนีควำมสอดคล้องอยู่ท่ี 0.80-1.00 ถือว่ำแบบ

ประเมินดังกล่ำวมีควำมเหมำะสมที่จะน ำไปใช้ 
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ตอนที ่2 ผลกำรวิเครำะห์ค่ำเฉลี่ยของน้ ำหนักตัว, ดัชนี

มวลกำย, เปอร์เซ็นต์ไขมันในร่ำงกำย, สัดส่วนเอวต่อสะโพก 

มำทดสอบสมมติฐำนวิเครำะห์หำควำมแตกต่ำงภำยในกลุ่มก่อน

และหลังกำรทดลองด้วยวิธีทำงสถิติ sample t-test (paired) 

และวิเครำะห์หำควำมแตกต่ำงระหว่ำงกลุ่มด้วยวิธีทำงสถิติ 

independent sample t-test 

 

ตำรำงที ่4.3 ข้อมูลท่ัวไปก่อนออกก ำลังกำย 
  

ข้อมลูทัว่ไป กลุ่มทดลอง 

(18คน) 

กลุ่มควบคมุ (19 

คน) 

Mean S.D Mean S.D 

อำยุ (ปี) 20.22 1.31 19.95 0.71 

ส่วนสูง (เซนติเมตร) 163.44 6.82 164.58 7.97 

น้ ำหนัก (กิโลกรัม) 71.17 11.06 66.44 11.22 

ดัชนีมวลกำย 

(กิโลกรัม/เมตร²) 
26.49 3.11 24.46 2.76 

เปอร์เซ็นต์ไขมัน  34.65 5.19 33.04 5.49 

สัดส่วนเอวต่อสะโพก 0.83 0.07 0.83 0.06 
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จำกตำรำงท่ี 4.3 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปก่อนออก

ก ำลังกำย ในงำนวิจัยพบว่ำ 

กลุ่มทดลอง 18 คน มีอำยุเฉลี่ย 20.22 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยอยู่

ท่ี 163.44 เซนติเมตร น้ ำหนักเฉลี่ยอยู่ท่ี 71.17 กิโลกรัม ดัชนี

มวลกำยเฉลี่ยอยู่ท่ี 26.49 กิโลกรัม/เมตร² เปอร์เซ็นต์ไขมันใน

ร่ำงกำยเฉลี่ยอยู่ท่ี 34.65% สัดส่วนเอวต่อสะโพกเฉลี่ยอยู่ท่ี 

0.83  

กลุ่มควบคุม 19 คน มีอำยุเฉลี่ย 19.95 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยอยู่

ท่ี 164.58 เซนติเมตร น้ ำหนักเฉลี่ยอยู่ท่ี 66.44 กิโลกรัม ดัชนี

มวลกำยเฉลี่ยอยู่ท่ี 24.46 กิโลกรัม/เมตร² อยู่ในเกณฑ์

เหมำะสม เปอร์เซ็นต์ไขมันในร่ำงกำยเฉลี่ยอยู่ท่ี 32.52% 

สัดส่วนเอวต่อสะโพกเฉลี่ยอยู่ท่ี 0.83 
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ตำรำงที ่4.4 ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ของกลุ่มทดลอง

และกลุ่มควบคุม 
 

ข้อมลู กำร

ทดสอบ 

กลุ่มทดลอง 

(18คน) 

กลุ่มควบคมุ 

(19 คน) 

Mean S.D Mean S.D 

น้ ำหนักตัว 

(กิโลกรัม) 

ก่อน 71.17 11.06 66.44 11.22 

หลัง 68.75 10.82 66.59 11.18 

ดัชนีมวลกำย 

(กก./ม²) 

ก่อน 26.49 3.11 24.46 2.76 

หลัง 25.63 3.03 24.50 2.75 

เปอร์เซ็นต์ไขมัน ก่อน 34.65 5.19 33.04 5.49 

หลัง 32.16 6.24 33.68 5.32 

สัดส่วนเอวต่อ

สะโพก 

ก่อน 0.83 0.07 0.83 0.06 

หลัง 0.82 0.07 0.83 0.06 

 

จำกตำรำงท่ี 4.4 แสดงผลกำรวิเครำะห์ค่ำเฉลี่ย ส่วน

เบี่ยงเบนมำตรฐำนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  

น้ ำหนักตัวของกลุ่มทดลองมีค่ำเฉลี่ยก่อนออกก ำลังกำย

อยู่ท่ี 71.17 กิโลกรัม หลังออกก ำลังกำย 8 สัปดำห์มีค่ำเฉลี่ยอยู่

ท่ี 68.75 กิโลกรัม น้ ำหนักตัวของกลุ่มควบคุมมีค่ำเฉลี่ยก่อน

ออกก ำลังกำยอยู่ท่ี 66.44 กิโลกรัม หลังออกก ำลังกำย 8 

สัปดำห์มีค่ำเฉลี่ยอยู่ท่ี 66.59 กิโลกรัม  
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ดัชนีมวลกำยของกลุ่มทดลองมีค่ำเฉลี่ยก่อนออกก ำลัง

กำยอยู่ท่ี 26.49 กก/เมตร² หลังออกก ำลังกำย 8 สัปดำห์มี

ค่ำเฉลี่ยอยู่ท่ี 25.63 กก/เมตร² ดัชนีมวลกำยกลุ่มควบคุมมี

ค่ำเฉลี่ยอยู่ท่ี 24.46 กก/เมตร²หลังออกก ำลังกำย 8 สัปดำห์มี

ค่ำเฉลี่ยอยู่ท่ี 24.50 กก/เมตร²  

เปอร์เซ็นต์ไขมันของกลุ่มทดลองมีค่ำเฉลี่ยก่อนออกก ำลัง

กำยอยู่ท่ี 34.65 หลังออกก ำลังกำย 8 สัปดำห์มีค่ำเฉลี่ยอยู่ท่ี 

32.16 เปอร์เซ็นต์ไขมันของกลุ่มควบคุมมีค่ำเฉลี่ยก่อนออก

ก ำลังกำยอยู่ท่ี 32.52 หลังออกก ำลังกำย 8 สัปดำห์มีค่ำเฉลี่ย

อยู่ท่ี 33.68   

สัดส่วนเอวต่อสะโพกของกลุ่มทดลองมีค่ำเฉลี่ยก่อนออก

ก ำลังกำยอยู่ท่ี 0.83 หลังออกก ำลังกำย 8 สัปดำห์มีค่ำเฉลี่ยอยู่

ท่ี 0.82 สัดส่วนเอวต่อสะโพกของกลุ่มควบคุมมีค่ำเฉลี่ยก่อน

ออกก ำลังกำยอยู่ท่ี 0.83 หลังออกก ำลังกำย 8 สัปดำห์มี

ค่ำเฉลี่ยอยู่ท่ี 0.83 
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ตำรำงที ่4.5 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล ก่อนและหลังกำรออกก ำลัง

กำยแบบมีผู้ฝึกส่วนตัว 8 สัปดำห์ของกลุ่มทดลองโดย

วิธี pair t-test 

กำรทดสอบ N Mean S.D. t Sig. 

1.น้ ำหนักตัว(กิโลกรัม) 

  -ก่อนออก

ก ำลังกำย 

18 71.17 11.06 6.487 .000* 

  -หลัง 8 

สัปดำห์ 

18 68.75 10.82   

2.ดัชนีมวลกำย (กิโลกรัม/เมตร²) 

  -ก่อนออก

ก ำลังกำย 

18 26.49 3.11 6.845 .000* 

  -หลัง 8 

สัปดำห์ 

18 25.33 3.03   

3.เปอร์เซ็นต์ไขมัน 

  -ก่อนออก

ก ำลังกำย 

18 34.65 5.19 4.383 .000* 

  -หลัง 8 

สัปดำห์ 

18 32.16 6.24   

4.สัดส่วนเอวต่อสะโพก 

  -ก่อนออก

ก ำลังกำย 

18 0.83 0.07 0.928 .366 

  -หลัง 8 

สัปดำห์ 

18 0.82 0.07   
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*P<.05 

จำกตำรำงท่ี 4.5 แสดงข้อมูลก่อนและหลังกำรออกก ำลัง

กำย8 สัปดำห์แบบมีผู้ฝึกส่วนตัว ทดสอบทำงสถิติโดยวิธี pair t-

test พบว่ำน้ ำหนักตัว, ดัชนีมวลกำย, เปอร์เซ็นต์ไขมัน มีควำม

แตกต่ำงอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ P<.05 แต่สัดส่วนเอวต่อ

สะโพกไม่พบควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ P>.05 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ตำรำงที ่4.6 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล ก่อนและหลังกำรออกก ำลัง

กำย 8 สัปดำห์ของกลุ่มควบคุมโดยวิธี pair t-test 

กำรทดสอบ N Mean S.D. t Sig. 

1.น้ ำหนักตัว(กิโลกรัม) 

  -ก่อนออก 19 66.44 11.22 -0.635 0.532 
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ก ำลังกำย 

  -หลัง 8 

สัปดำห์ 

19 66.59 11.18   

2.ดัชนีมวลกำย (กิโลกรัม/เมตร²) 

  -ก่อนออก

ก ำลังกำย 

19 24.46 2.75 -0.424 0.67 

  -หลัง 8 

สัปดำห์ 

19 24.50 2.76   

3.เปอร์เซ็นต์ไขมัน 

  -ก่อนออก

ก ำลังกำย 

19 33.04 5.49 -0.841 0.41 

  -หลัง 8 

สัปดำห์ 

19 33.68 5.32   

4.สัดส่วนเอวต่อสะโพก 

  -ก่อนออก

ก ำลังกำย 

19 0.83 0.06 0.103 .919 

  -หลัง 8 

สัปดำห์ 

19 0.83 0.06   

P>.05 

 

จำกตำรำงท่ี 4.6 แสดงข้อมูลก่อนและหลังกำรออกก ำลัง

กำย8 สัปดำห์ ของกลุ่มควบคุม ทดสอบทำงสถิติโดยวิธี pair t-

test พบว่ำน้ ำหนักตัว, ดัชนีมวลกำย, เปอร์เซ็นต์ไขมัน และ

สัดส่วนเอวต่อสะโพกไม่พบควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนัยส ำคัญทำง

สถิติ P>.05 
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แผนภูมทิี ่1 ค่ำเฉลีย่น้ ำหนักตัวก่อนและหลังกำรออกก ำลังกำย 

8 สัปดำห์ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
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 จำกแผนภูมิท่ี 1 กลุ่มทดลองโดยมีผู้ฝึกสอนส่วนตัว พบว่ำ

น้ ำหนักตัวก่อนทดลองมีค่ำเฉลี่ยอยู่ท่ี 71.67 กิโลกรัม หลังกำร

ทดลอง 8 สัปดำห์มีค่ำเฉลี่ยอยู่ท่ี 68.75 กิโลกรัม มีกำร

เปลี่ยนแปลง -2.92 กิโลกรัม กลุ่มควบคุมออกก ำลังกำย

ตำมปกติ พบว่ำน้ ำหนักตัวก่อนทดลองมีค่ำเฉลี่ยอยู่ท่ี 66.44 

กิโลกรัม หลังกำรทดลอง 8 สัปดำห์มีค่ำเฉลี่ยอยู่ท่ี 66.59 

กิโลกรัม มีกำรเปลี่ยนแปลง +0.15 กิโลกรัม 

 

แผนภูมทิี ่2 ค่ำเฉลีย่ดัชนีมวลกำยก่อนและหลังกำรออกก ำลัง

กำย 8 สัปดำห์ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

 

 

 จำกแผนภูมิท่ี 2 กลุ่มทดลองโดยมีผู้ฝึกสอนส่วนตัว พบว่ำ

ดัชนีมวลกำยก่อนทดลองมีค่ำเฉลี่ยอยู่ท่ี 26.49 กก/เมตร² หลัง

กำรทดลอง 8 สัปดำห์มีค่ำเฉลี่ยอยู่ท่ี 25.63 กก/เมตร² มีกำร

เปลี่ยนแปลง -0.86  กลุ่มควบคุมออกก ำลังกำยตำมปกติ พบว่ำ
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ดัชนีมวลกำยก่อนทดลองมีค่ำเฉลี่ยอยู่ท่ี 24.46 กก/เมตร² หลัง

กำรทดลอง 8 สัปดำห์มีค่ำเฉลี่ยอยู่ท่ี 24.50 กก/เมตร² มีกำร

เปลี่ยนแปลง +0.04 

 

แผนภูมทิี ่3 ค่ำเฉลีย่เปอร์เซ็นต์ไขมันก่อนและหลังกำรออก

ก ำลังกำย 8 สัปดำห์ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

 

 

  

 จำกแผนภูมิท่ี 3 กลุ่มทดลองโดยมีผู้ฝึกสอนส่วนตัว พบว่ำ

เปอร์เซ็นต์ไขมันก่อนทดลองมีค่ำเฉลี่ยอยู่ท่ี 34.65 หลังกำร

ทดลอง 8 สัปดำห์มีค่ำเฉลี่ยอยู่ท่ี 32.16 มีกำรเปลี่ยนแปลง -

2.49 กลุ่มควบคุมออกก ำลังกำยตำมปกติ พบว่ำเปอร์เซ็นต์

ไขมันก่อนทดลองมีค่ำเฉลี่ยอยู่ท่ี 33.04 หลังกำรทดลอง 8 

สัปดำห์มีค่ำเฉลี่ยอยู่ท่ี 33.68 มีกำรเปลี่ยนแปลง +0.64  
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แผนภูมทิี ่4 ค่ำเฉลีย่สัดส่วนเอวต่อสะโพก ก่อนและหลังกำร

ออกก ำลังกำย 8 สัปดำห์ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

 

 จำกแผนภูมิท่ี 4 กลุ่มทดลองโดยมีผู้ฝึกสอนส่วนตัว พบว่ำ

สัดส่วนเอวต่อสะโพกก่อนทดลองมีค่ำเฉลี่ยอยู่ท่ี 0.83 หลังกำร

ทดลอง 8 สัปดำห์มีค่ำเฉลี่ยอยู่ท่ี 0.82 มีกำรเปลี่ยนแปลง -0.01 

กลุ่มควบคุมออกก ำลังกำยตำมปกติ พบว่ำสัดส่วนเอวต่อสะโพก
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ก่อนทดลองมีค่ำเฉลี่ยอยู่ท่ี 0.83 หลังกำรทดลอง 8 สัปดำห์มี

ค่ำเฉลี่ยอยู่ท่ี 0.83 ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง 
 

ตำรำงที ่4.7 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลน้ ำหนักตัว ดัชนีมวลกำย

เปอร์เซ็นต์ไขมัน สัดส่วนเอวต่อสะโพก โดยกำรวิเครำะห์กำร

ทดสอบระหว่ำงกลุ่มด้วยวิธี Independent t-test 

กำรทดสอบ กลุ่ม Mean S.D df t P 

น้ ำหนักตัว ทดลอง 68.75 10.82 35 0.59 0.55 

 ควบคุม 66.59 11.18    

ดัชนีมวลกำย ทดลอง 25.63 3.03 35 0.12 0.24 

 ควบคุม 24.50 2.76    

เปอร์เซ็นต์

ไขมัน 

ทดลอง 32.16 6.24 35 -0.79 0.42 

 ควบคุม 33.68 5.32    

สัดส่วนเอวต่อ

สะโพก 

ทดลอง 0.82 0.07 35 -0.32 0.75 

 ควบคุม 0.83 0.06    

P>.05 

จำกตำรำงท่ี 4.7 แสดงข้อมูลหลังกำรออกก ำลังกำย8 

สัปดำห์ ระหว่ำงกลุ่มทดลองออกก ำลังกำยโดยมีผู้ฝึกสอน

ส่วนตัวและกลุ่มควบคุมออกก ำลังกำยตำมปกติ ทดสอบทำงสถิติ

โดยวิธี independent t-test พบว่ำน้ ำหนักตัว, ดัชนีมวลกำย, 

เปอร์เซ็นต์ไขมัน และสัดส่วนเอวต่อสะโพกไม่พบควำมแตกต่ำง

อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ P>.05 
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บทที ่ 5 

สรปุ  อภปิรำยผล  และขอ้เสนอแนะ 
 

กำรวิจัยเรื่องกำรพัฒนำโปรแกรมออกก ำลังกำยเพ่ือลด

ไขมันในร่ำงกำยโดยมีผู้ฝึกสอนส่วนตัว เป็นกำรวิจัยเชิง

ทดลอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำและพัฒนำโปรแกรมออกก ำลัง

กำยเพ่ือลดไขมันในร่ำงกำยโดยมีผู้ฝึกสอนส่วนตัวและ

เปรียบเทียบกับกลุ่มท่ีออกก ำลังกำยตำมปกติ โดยน ำผลที่ได้

จำกกำรทดลอง มำวิเครำะห์หำค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 

และกำรวิเครำะห์ควำมแตกต่ำงภำยในกลุ่มด้วยวิธี pair 

sample t-test และกำรวิเครำะห์หำควำมแตกต่ำงระหว่ำงกลุ่ม 

independent sample t-test โดยมีกำรทดสอบควำมมี

นัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ.05  
 

สรุปผลกำรวจิยั 

ตอนที ่1 กำรพฒันำโปรแกรม 

 โปรแกรมกำรออกก ำลังกำยเพ่ือลดไขมันใน

ร่ำงกำย ประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน 

  1.ขั้นตอนกำรประเมินสุขภำพเบื้องต้น 

  2.ขั้นตอนกำรวัดและประเมิน  

  3.ขั้นตอนกำรวำงแผนด้ำนโภชนำกำร 

  4.ขัน้ตอนกำรวำงแผนโปรแกรมกำรออกก ำลังกำย 

  5.กำรติดตำมและและให้ค ำปรึกษำ 

โดยผลที่ได้จำกเกณฑ์ประเมินของผู้เชี่ยวชำญอยู่ท่ี

ระดับที่ 0.80-1.00 ถือว่ำมีควำมเหมำะสม และต่อมำน ำ

โปรแกรมฝึกที่ผู้เช่ียวชำญแนะน ำไปทดลองฝึกออกก ำลังกำย
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เพ่ือลดไขมันในร่ำงกำยโดยมีผู้ฝึกสอนส่วนตัวเป็นเวลำ 4 

สัปดำห์ และน ำผลกำรทดลองไปทดสอบทำงสถิติเพ่ือทดสอบ

สมมุติฐำนโดยหำควำมเท่ียงของโปรแกรมกำรออกก ำลังกำย

ใช้สถิติ pair t-test พบว่ำทุกกำรทดสอบมีค่ำต่ำงๆลดลง โดยท่ี

ค่ำดัชนีมวลกำยและเปอร์เซ็นต์ไขมัน พบกำรเปลี่ยนแปลง

ลดลงอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ี .05 

ตอนที ่2 ผลกำรทดลองใชโ้ปรแกรม 

วัตถุประสงค์ข้อท่ี1 กำรศึกษำกำรพัฒนำโปรแกรมออก

ก ำลังกำยเพ่ือลดไขมันในร่ำงกำยโดยมีผู้ฝึกสอนส่วนตัวก่อน

และหลังกำรออกก ำลังกำย 8 สัปดำห์ ผลกำรวิจัยพบว่ำ 

1.น้ ำหนักตัว  

ทดสอบด้วยกำรชั่งน้ ำหนักตัว (กิโลกรัม)  

 กลุ่มทดลองโดยมีผู้ฝึกสอนส่วนตัว 18 คน พบว่ำน้ ำหนัก

ตัวก่อนทดลองมีค่ำเฉลี่ยอยู่ท่ี 71.67 กิโลกรัม หลังกำรทดลอง 

8 สัปดำห์มีค่ำเฉลี่ยอยู่ท่ี 68.75 กิโลกรัม มีกำรเปลี่ยนแปลง -

2.92 กิโลกรัม และเมื่อน ำข้อมูลค่ำเฉลี่ยน้ ำหนักตัวก่อนและ

หลังกำรออกก ำลังกำย 8 สัปดำห์ ไปทดสอบทำงสถิติโดยวิธี 

pair t-test ผลปรำกฏว่ำพบควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนัยส ำคัญทำง

สถิติท่ีระดับ .05  

กลุ่มควบคุมออกก ำลังกำยตำมปกติ 19 คน พบว่ำน้ ำหนัก

ตัวก่อนทดลองมีค่ำเฉลี่ยอยู่ท่ี 66.44 กิโลกรัม หลังกำรทดลอง 

8 สัปดำห์มีค่ำเฉลี่ยอยู่ท่ี 66.59 กิโลกรัม มีกำรเปลี่ยนแปลง 

+0.15 กิโลกรัม และเม่ือน ำข้อมูลค่ำเฉลี่ยน้ ำหนักตัวก่อนและ

หลังกำรออกก ำลังกำย 8 สัปดำห์ ไปทดสอบทำงสถิติโดยวิธี 
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pair t-test ผลปรำกฏว่ำไม่พบควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนัยส ำคัญ

ทำงสถิติ  

 2.ดัชนีมวลกำย  

 ทดสอบโดยกำรน ำน้ ำหนักตัว (ก.ก) หำรด้วยส่วนสูง (ม) ² 

 กลุ่มทดลองโดยมีผู้ฝึกสอนส่วนตัว 18 คน พบว่ำดัชนีมวล

กำยก่อนทดลองมีค่ำเฉลี่ยอยู่ท่ี 26.49 กก/เมตร² หลังกำร

ทดลอง 8 สัปดำห์มีค่ำเฉลี่ยอยู่ท่ี 25.63 กก/เมตร² มีกำร

เปลี่ยนแปลง -0.86 และเมื่อน ำข้อมูลค่ำเฉลี่ยดัชนีมวลกำยก่อน

และหลังกำรออกก ำลังกำย 8 สัปดำห์ ไปทดสอบทำงสถิติโดย

วิธี pair t-test ผลปรำกฏว่ำพบควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนัยส ำคัญ

ทำงสถิติท่ีระดับ .05  

 กลุ่มควบคุมออกก ำลังกำยตำมปกติ 19 คน พบว่ำดัชนี

มวลกำยก่อนทดลองมีค่ำเฉลี่ยอยู่ท่ี 24.46 กก/เมตร² หลังกำร

ทดลอง 8 สัปดำห์มีค่ำเฉลี่ยอยู่ท่ี 24.50 กก/เมตร² มีกำร

เปลี่ยนแปลง +0.04 และเมื่อน ำข้อมูลค่ำเฉลี่ยดัชนีมวลกำย

ก่อนและหลังกำรออกก ำลังกำย 8 สัปดำห์ ไปทดสอบทำงสถิติ

โดยวิธี pair t-test ผลปรำกฏว่ำไม่พบควำมแตกต่ำงอย่ำงมี

นัยส ำคัญทำงสถิติ 

 3.เปอร์เซ็นต์ไขมันในร่ำงกำย  

 ทดสอบโดยกำรใช้ Skinfold Caliper วัดไขมันใต้ผิวหนัง

ของร่ำงกำย 4 จุดตำมวิธีของ Durmin and Womersley  

 กลุ่มทดลองโดยมีผู้ฝึกสอนส่วนตัว 18 คน พบว่ำ

เปอร์เซ็นต์ไขมันก่อนทดลองมีค่ำเฉลี่ยอยู่ท่ี 34.65 หลังกำร
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ทดลอง 8 สัปดำห์มีค่ำเฉลี่ยอยู่ท่ี 32.16 มีกำรเปลี่ยนแปลง -

2.49 และเมื่อน ำข้อมูลค่ำเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ไขมันก่อนและหลัง

กำรออกก ำลังกำย 8 สัปดำห์ ไปทดสอบทำงสถิติโดยวิธี pair t-

test ผลปรำกฏว่ำพบควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ี

ระดับ.05  

 กลุ่มควบคุมออกก ำลังกำยตำมปกติ 19 คน พบว่ำ

เปอร์เซ็นต์ไขมันก่อนทดลองมีค่ำเฉลี่ยอยู่ท่ี 33.04 หลังกำร

ทดลอง 8 สัปดำห์มีค่ำเฉลี่ยอยู่ท่ี 33.68 มีกำรเปลี่ยนแปลง 

+0.64 และเมื่อน ำข้อมูลค่ำเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ไขมันก่อนและหลัง

กำรออกก ำลังกำย 8 สัปดำห์ ไปทดสอบทำงสถิติโดยวิธี pair t-

test ผลปรำกฏว่ำไม่พบควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ 

 4.สัดส่วนเอวต่อสะโพก  

 ทดสอบโดยกำรน ำค่ำเส้นรอบเอว (ม.) ท่ีหำได้ หำรด้วย

ค่ำเส้นรอบสะโพก (ม.) 

 กลุ่มทดลองโดยมีผู้ฝึกสอนส่วนตัว 18 คน พบว่ำสัดส่วน

เอวต่อสะโพกก่อนทดลองมีค่ำเฉลี่ยอยู่ท่ี 0.83 หลังกำรทดลอง 

8 สัปดำห์มีค่ำเฉลี่ยอยู่ท่ี 0.82 มีกำรเปลี่ยนแปลง -0.01   กลุ่ม

ควบคุมออกก ำลังกำยตำมปกติ 19 คน พบว่ำสัดส่วนเอวต่อ

สะโพกก่อนทดลองมีค่ำเฉลี่ยอยู่ท่ี 0.83 หลังกำรทดลอง 8 

สัปดำห์มีค่ำเฉลี่ยอยู่ท่ี 0.83 ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง  

 และท้ังสองกลุ่มเม่ือน ำข้อมูลค่ำเฉลี่ยสัดส่วนเอวต่อสะโพก

ก่อนและหลังกำรออกก ำลังกำย 8 สัปดำห์ ไปทดสอบทำงสถิติ
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โดยวิธี pair t-test ผลปรำกฏว่ำไม่พบควำมแตกต่ำงอย่ำงมี

นัยส ำคัญทำงสถิติ 

วัตถุประสงค์ข้อท่ี 2 กำรศึกษำเปรียบเทียบกำรพัฒนำ

โปรแกรมออกก ำลังกำยเพ่ือลดไขมันในร่ำงกำยระหว่ำงกลุ่ม

ทดลองโดยมีผู้ฝึกสอนส่วนตัว 18 คนและกลุ่มควบคุมออกก ำลัง

กำยตำมปกติ 19 คน ผลกำรวิจัยพบว่ำน้ ำหนักตัว ดัชนีมวล

กำย เปอร์เซ็นต์ไขมันในร่ำงกำย และสัดส่วนเอวต่อสะโพก น ำ

ข้อมูลค่ำเฉลี่ยไปทดสอบทำงสถิติโดยวิธี independent t-test 

ผลปรำกฏว่ำไม่พบควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ 

 

อภปิรำยผลกำรวจิัย 

 จำกสมมติฐำนท่ีต้ังไว้ว่ำหลังกำรออกก ำลังกำย 8 

สัปดำห์ กลุ่มผู้ท่ีออกก ำลังกำยแบบมีผู้ฝึกสอนส่วนตัวจะมี

น้ ำหนักตัว ดัชนีมวลกำย เปอร์เซ็นต์ไขมันในร่ำงกำยและ

สัดส่วนเอวต่อสะโพกลดลงมำกกว่ำกลุ่มท่ีไม่มีผู้ฝึกสอนส่วนตัว 

เป็นไปตำมสมมติฐำนที่ต้ังไว้โดยค่ำเฉลี่ยน้ ำหนักตัว ดัชนีมวล

กำย เปอร์เซ็นต์ไขมันในร่ำงกำยพบควำมแตกต่ำงอย่ำงมี

นัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .05 สำมำรถอภิปรำยผลกำรวิจัยได้

ตำมรำยละเอียดต่อไปนี้ 

ขัน้ตอนที่ 1 กำรพฒันำโปรแกรม  

 กำรศึกษำกำรพัฒนำโปรแกรมออกก ำลังกำยเพ่ือลด

ไขมันในร่ำงกำยโดยมีผู้ฝึกสอนส่วนตัวครั้งนี้ได้รับแนวคิดมำ

จำกสถำบัน ICSI (2009) ท่ีมีมำตรกำรในกำรจัดกำรหรือรักษำ

โรคอ้วน ได้แก่กำรแนะน ำด้ำนอำหำร, กิจกรรทำงกำย/กำร

ออกก ำลังกำย และกำรปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตหรือพฤติกรรม, กำร
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ใช้ยำและกำรผ่ำตัด ท้ังนี้เพ่ือให้เป้ำหมำยน้ ำหนักตัวลดลงร้อย

ละ 10 หรือลดลง0.5-1 กิโลกรัมต่อสัปดำห์ ภำยในระยะเวลำ 6 

เดือน ต้องจ ำกัดเวลำท่ีได้รับให้ลดลง 500 กิโลแคลอรี/วัน ออก

ก ำลังกำยหนักระดับปำนกลำง 30 นำที/วัน ร่วมกับกำร

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หรือกำรรักษำด้วยกำรใช้ยำ กำรผ่ำตัด 

ตำมกรณี โดยมีข้อแนะน ำในกำรจัดกำรบนพ้ืนฐำนดัชนีมวล

กำย/ควำมเสี่ยง ดังนี้ โภชนำกำรวำงแผนอำหำรสุขภำพท่ี

สมดุลและลดพลังงำนที่ได้รับลง 500 กิโลแคลอรี/วัน กิจกรรม

ทำงกำยแนะน ำระยะเริ่มต้นให้ออกก ำลังกำยอย่ำงน้อย 10 

นำที/วัน ต่อมำจึงเพ่ิมระดับควำมหนักของกำรออกก ำลังกำย

โดยมีเป้ำหมำยฝึกระดับควำมหนักปำนกลำง 30-60 นำที อย่ำง

น้อย 3-5 ครั้ง/สัปดำห์ กำรจัดกำรพฤติกรรม ต้องร่วมกับผู้ท่ีมี

ปัญหำโรคอ้วน ก ำหนดเป้ำหมำยท่ีจะลดพลังงำนท่ีได้รับจำก

อำหำร และกำรใช้พลังงำนจำกกำรเพ่ิมกิจกรรมทำงกำยหรือ

กำรออกก ำลังกำยท้ังนี้แผนและเป้ำหมำยต้องจ ำเพำะเจำะจง 

วัดได้ มีระยะเวลำท่ีชัดเจนและเหมำะสม เพ่ือให้สำมำรถปฏิบัติ

ได้จริง และผู้วิจัยก็ได้น ำมำพัฒนำปรับปรุงต่อเป็นโปรแกรม

กำรพัฒนำโปรแกรมออกก ำลังกำยเพ่ือลดไขมันในร่ำงกำยโดย

มีผู้ฝึกสอนส่วนตัวท่ีมี 5 ขั้นตอนและน ำไปให้ผู้เชี่ยวชำญ

พิจำรณำค่ำควำมเหมำะสมพร้อมกับทดลองใช้ โดยสำมำรถ

อภิปรำยผลตำมข้ันตอน ได้ดังนี้ 

1.ขั้นตอนกำรประเมินสุขภำพเบื้องต้น ผลกำรตรวจสอบ

ค่ำควำมตรงเชิงเนื้อหำของแบบประเมินโปรแกรมของ

ผู้เชี่ยวชำญ มีค่ำดัชนีควำมสอดคล้องเท่ำกับ 1.0 อยู่ในเกณฑ์

เหมำะสม ท่ีเป็นเช่นนั้นก็เพรำะว่ำแบบสอบถำมข้อมูลส่วนตัว/

เป้ำหมำยในกำรออกก ำลังกำยและแบบสอบถำมประวัติกำร

ออกก ำลังกำย รวมถึงแบบสอบถำมควำมพร้อมก่อนออกก ำลัง
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กำย (Par-Q) เป็นแบบสอบถำมท่ีค ำถำมครอบคลุมสำมำรถท ำ

ให้ผู้ฝึกสอนสำมำรถวิเครำะห์และวำงแผนกำรออกก ำลังกำย

ให้แก่ผู้มำออกก ำลังกำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยเฉพำะ

แบบสอบถำมควำมพร้อมก่อนออกก ำลังกำย (Par-Q) เป็น

แบบสอบถำมมำตรฐำนที่มีกำรใช้กันอย่ำงแพร่หลำย ส่ิงส ำคัญ

ของขั้นตอนนี้คือต้องทรำบข้อมูล ประวัติต่ำงๆให้มำกท่ีสุด ท้ัง

ข้อมูลกำยภำพ ประวัติออกก ำลังกำยท่ีผ่ำนมำ โรคประจ ำตัว 

ประวัติกำรบำดเจ็บ เป้ำหมำยในกำรออกก ำลังกำยคืออะไร 

เพ่ือท่ีเรำจะได้คัดกรองและออกแบบโปรแกรมให้เหมำะสมกับผู้

มำออกก ำลังกำยมำกท่ีสุด    

 2.ขั้นตอนกำรวัดและประเมิน ผลกำรตรวจสอบค่ำควำม

ตรงเชิงเนื้อหำของแบบประเมินโปรแกรมของผู้เชี่ยวชำญ มีค่ำ

ดัชนีควำมสอดคล้องเท่ำกับ 1.0 อยู่ในเกณฑ์เหมำะสม ท่ีเป็น

เช่นนั้นก็เพรำะว่ำกำรทดสอบสมรรถภำพทำงกำยในงำนวิจัย

ในครั้งนี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีต้องกำรทรำบค่ำกำร

เปลี่ยนแปลงของตัวแปรตำม ควำมส ำคัญของขั้นตอนนี้คือผู้

ฝึกสอนส่วนตัวทรำบค่ำสมรรถภำพทำงกำย สำมำรถวำงแผน

หรือก ำหนดโปรแกรมกำรฝึกให้แม่นย ำมำกขึ้น มีประสิทธิภำพ

มำกข้ึน ดังนั้นควำมรู้ผู้ฝึกสอนส่วนตัวในขั้นตอนนี้จะต้องมี

ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรทดสอบสมรรถภำพทำงกำย มีกำรฝึก

ปฏิบัติอย่ำงแม่นย ำและช ำนำญ  

 3.กำรวำงแผนด้ำนโภชนำกำร ผลกำรตรวจสอบค่ำควำม

ตรงเชิงเนื้อหำของแบบประเมินโปรแกรมของผู้เชี่ยวชำญ มีค่ำ

ดัชนีควำมสอดคล้องท่ี 0.80-1.00 อยู่ในเกณฑ์เหมำะสม ท่ีเป็น

เช่นนั้นก็เพรำะว่ำข้อมูลโภชนำกำรท่ีผู้ฝึกสอนส่วนตัวแนะน ำมี

ควำมส ำคัญต่อผู้มำออกก ำลังกำยมีท้ัง ข้อมูลปริมำณพลังงำน

ในสำรอำหำร ข้อมูลควำมต้องกำรพลังงำนของบุคคล ท ำให้ผู้

มำออกก ำลังกำยสำมำรถไปก ำหนดอำหำรท่ีมีประโยชน์ในกำร
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รับประทำนต่อได้โดยงำนวิจัยนี้ผู้ฝึกสอนส่วนตัวจะไม่มีกำร

บังคับให้รับประทำนอำหำรแต่จะท ำเพียงแค่แนะน ำเท่ำนั้น จะ

เน้นให้ทรำบข้อมูลและไปปรับกับสิ่งที่หำได้ท่ีเหมำะสมหรือมี

คุณค่ำใกล้เคียงแทนเพรำะต่ำงประเทศ (ACE, 2010) ถือว่ำ

หน้ำที่นี้เป็นของนักก ำหนดอำหำร และในงำนวิจัยครั้งนี้

ขั้นตอนกำรวำงแผนโภชนำกำรยังได้สอดคล้องกับ ณัฐเศรษฐ์ 

มนิมนำกร, อภิวันท มนิมนำกร (2550) ท่ีได้กล่ำวว่ำควำม

สมดุลระหว่ำงอำหำรและกำรออกก ำลังกำย ต้องค ำนึงถึง

ปริมำณอำหำรท่ีรับประทำนเข้ำไปและพลังงำนท่ีใช้ออกมำ 

หำกเรำรับประทำนอำหำรวันละ 2,000 กิโลแคลอรีและออก

ก ำลังกำยใช้พลังงำนวันละ 2,000 กิโลแคลอรี น้ ำหนักตัวเรำก็

จะไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง แต่หำกเรำรับประทำนอำหำรวันละ 

3,000 กิโลแคลอรีและออกก ำลังกำยใช้พลังงำนวันละ 2,000 

กิโลแคลอรีเรำก็จะมีน้ ำหนักเพ่ิมขึ้นได้ ในทำงตรงข้ำมหำกเรำ

รับประทำนอำหำรวันละ 2,000 กิโลแคลอรีและออกก ำลังกำย

ใช้พลังงำนวันละ 3,000 กิโลแคลอรี น้ ำหนักตัวเรำก็อำจลดลง

ได ้ 

4.กำรวำงแผนโปรแกรมกำรออกก ำลังกำย ผลกำร

ตรวจสอบค่ำควำมตรงเชิงเนื้อหำของแบบประเมินโปรแกรม

ของผู้เช่ียวชำญ มีค่ำดัชนีควำมสอดคล้องท่ี 0.80 อยู่ในเกณฑ์

เหมำะสม ท่ีเป็นเช่นนั้นก็เพรำะว่ำผู้ฝึกสอนส่วนตัวได้พำผู้ที่

ต้องกำรออกก ำลังกำยออกก ำลังกำยตำมหลักกำรออกก ำลัง

กำยเพ่ือสุขภำพ คือมีควำมบ่อย (frequency) ควำมหนัก 

(intensity) ระยะเวลำ (time) และรูปแบบกิจกรรม (type) ท่ี

เหมำะสม ใช้แนวคิดกำรก ำหนดโปรแกรมออกก ำลังกำย 

(Exercise Prescription) ท่ีหมำยถึงกำรวำงแผนกำรออกก ำลัง
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กำยให้กับผู้ต้องกำรจะเสริมสร้ำงสุขภำพให้ดีขึ้นหรือผู้ท่ี

ต้องกำรจะฟ้ืนฟูสุขภำพให้กลับมำด ำรงชีวิตได้อย่ำงปกติ 

(ACSM,2010) โดยกำรวำงแผนกำรออกก ำลังกำยนั้นจะถูก

ก ำหนดโดยผู้เช่ียวชำญกำรออกก ำลังกำย (Exercise 

Specialist) นั้นก็คือผู้ฝึกสอนส่วนตัว จุดประสงค์ท่ี

เฉพำะเจำะจงส ำหรับผู้ออกก ำลังกำยในแต่ละบุคคล ซึ่งใน

แผนกำรออกก ำลังกำยนั้นจะต้องค ำนึงถึงข้อจ ำกัดต่ำงๆของผู้

ออกก ำลังกำยให้ได้ประโยชน์มำกท่ีสุด และลดควำมเส่ียงต่อ

ภำวะแทรกซ้อนท่ีอำจเกิดขึ้นได้จำกกำรออกก ำลังกำย กำร

วำงแผนกำรออกก ำลังกำยนั้นจะต้องยึดหลักปฏิบัติในกำรออก

ก ำลังกำยและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือเป็นแรงจูงใจให้ผู้ออก

ก ำลังกำยมีควำมมุ่งมั่นปฏิบัติให้บรรลุเป้ำหมำย ในงำนวิจัยครั้ง

นี้มีกำรให้ข้อมูลกำรออกก ำลังกำยท่ีกับผู้ต้องกำรลดไขมันใน

ร่ำงกำย เช่นต้องมำออกก ำลังกำยอย่ำงน้อย 3-5 ครั้งต่อ

สัปดำห์ หรือต้องมีกำรออกก ำลังกำยสะสมอยู่ท่ี 150 นำทีต่อ

สัปดำห์ และยังให้ข้อมูลกำรลดน้ ำหนักลงอย่ำงเหมำะสมใน

หนึ่งสัปดำห์ต้องเผำผลำญพลังงำนให้ได้อย่ำงน้อยประมำณ 

3,500 กิโลแคลอรี ซึ่งสำมำรถท ำให้น้ ำหนักลดลงประมำณ 

0.45 กิโลกรัม(McArdle WD. et. al., 2000)  และเมื่อน ำข้อมูล

เหล่ำนี้มำวิเครำะห์ร่วมกับเป้ำหมำยตำมข้ันตอนท่ี 1 ท ำให้ผู้มำ

ออกก ำลังกำยมีควำมมุ่งมั่นท่ีจะลดน้ ำหนัก ลดไขมันในร่ำงกำย

ให้ได้โดยท่ีร่ำงกำยปลอดภัย และโปรแกรมออกก ำลังกำยครั้ง

ละ 60 นำที เป็นโปรแกรมท่ีเหมำะสม มีควำมหนักท่ีค่อยๆปรับ

ขึ้นตำมค ำแนะน ำของสถำบันเวชศำสตร์กำรกีฬำ 

(ACSM,2010) ท่ีกล่ำวว่ำโปรแกรมกำรฝึกท่ีดีต้องมีกำร

ปรับปรุงและพัฒนำเรื่อยๆ      
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 5.กำรติดตำมและและให้ค ำปรึกษำผลกำรตรวจสอบค่ำ

ควำมตรงเชิงเนื้อหำของแบบประเมินโปรแกรมของผู้เช่ียวชำญ 

มีค่ำดัชนีควำมสอดคล้องท่ี 0.80 อยู่ในเกณฑ์เหมำะสม ท่ีเป็น

เช่นนั้นก็เพรำะว่ำผู้ฝึกสอนส่วนตัวมีกำรติดตำมและให้

ค ำปรึกษำผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ โดยกำรป้อนข้อมูลสุขภำพ

ตำมขั้นตอน 2-4 และมีกำรติดตำมและรำยงำนผลกำรทดสอบ

สมรรถภำพทำงกำยในขั้นตอนท่ี 2 อย่ำงสม่ ำเสมอ สิ่งส ำคัญ

ของขั้นตอนนี้คือผู้ฝึกสอนส่วนตัวต้องมีควำมเอำใจใส่ของผู้ท่ี

ออกก ำลังกำย มีกำรติดตำม ให้ข้อมูลอย่ำงสม่ ำเสมอ แต่ยังคง

ต้องเว้นช่องว่ำงของควำมเป็นส่วนตัวและระมัดระวังค ำพูดใน

กำรสื่อสำรเสมอ สิ่งส ำคัญอีกเรื่องคือกำรสอบถำมเกี่ยวกับกำร

ฝึกในแต่ละครั้ง ว่ำรู้สึกออกก ำลังกำยแล้วเป็นอย่ำงไรบ้ำง 

สอบถำมว่ำมีกำรบำดเจ็บจำกกำรฝึกหรือไม่ เพ่ือท่ีจะได้น ำ

ข้อมูลมำปรับปรุงหรือพัฒนำโปรแกรมเพ่ือประโยชน์ของผู้มำ

ออกก ำลังกำยต่อไป และต้องให้ค ำปรึกษำแก่ผู้มำออกก ำลัง

กำยได้รวมถึงให้ก ำลังใจในกำรพิชิตเป้ำหมำย 

ขั้นตอนท่ี 2 กำรทดลอง 

 ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรปัญหำภำวะน้ ำหนักเกินและโรค

อ้วน พ.ศ 2553-2562 ตำมมติสมัชชำสุขภำพแห่งชำติ (2560) 

มีกรอบแนวคิดว่ำกำรจัดกำรปัญหำภำวะน้ ำหนักเกินและโรค

อ้วน ต้องประกอบไปด้วยมำตรกำรในกำรป้องกันควบคุม คัด

กรองและบ ำบัดรักษำ และต้องครอบคลุมกลุ่มปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง

กับกำรพัฒนำกำรของภำวะน้ ำหนักเกินและโรคอ้วน ซึ่ง

ประกอบไปด้วยสำมกลุ่มปัจจัยหลักท่ีควบคุมได้ ได้แก่ 

พฤติกรรมกำรบริโภค กำรมีกิจกรรมทำงกำย และปัจจัย

แวดล้อมท่ีมีต่อกำรบริโภคและกำรท ำกิจกรรมทำงกำยของ

บุคคลที่จะน ำไปสู่ภำวะน้ ำหนักเกินและโรคอ้วน สอดคล้องกับ

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550 
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– 2554) ได้ให้ควำมส ำคัญกับปัญหำกำรบริโภคที่ไม่เหมำะสม

และน ำไปสู่กำรเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยบรรจุเป็นเป้ำหมำย

ในกำรพัฒนำคุณภำพของคนว่ำ “ ลดอัตรำเพ่ิมของกำร

เจ็บป่วย ด้วยโรคป้องกันได้ใน 5 อันดับแรก คือ โรคหัวใจ 

ควำมดันโลหิตสูง เบำหวำน มะเร็ง และหลอดเลือดสมองเพ่ือ

น ำไปสู่กำรเพ่ิมผลิตภำพแรงงำนและลดรำยจ่ำยด้ำนสุขภำพ” 

และผู้วิจัยก็ได้น ำมำพัฒนำปรับปรุงทดลองเป็นโปรแกรมกำร

พัฒนำโปรแกรมออกก ำลังกำยเพ่ือลดไขมันในร่ำงกำยโดยมีผู้

ฝึกสอนส่วนตัวท่ีมี โดยสำมำรถอภิปรำยผล ได้ดังนี้ 

 จำกผลกำรวิจัยของกลุ่มทดลองท่ีมีกำรออกก ำลังกำยโดย

มีผู้ฝึกสอนส่วนตัว พบว่ำหลังออกก ำลังกำย 8 สัปดำห์ มีค่ำกำร

ทดสอบของน้ ำหนักตัว ดัชนีมวลกำย และเปอร์เซ็นต์ไขมันใน

ร่ำงกำยลดลงอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ ท่ีเป็นดังนั้นเพรำะว่ำ

โปรแกรมออกก ำลังกำยท่ีผู้ฝึกสอนส่วนตัวจัดให้กับผู้ออกก ำลัง

กำยนั้นมีปริมำณ จ ำนวนควำมบ่อยและระยะเวลำท่ีเหมำะสม 

โดยใน 8 สัปดำห์นั้น โปรแกรมออกก ำลังกำยเพ่ือลดไขมันโดย

มีผู้ฝึกสอนส่วนตัว จะฝึก45 -60 นำท/ีครั้ง อย่ำงน้อย 3-5 ครั้ง/

สัปดำห์ มีควำมหนักในกำรฝึกท่ีเหมำะสมโดยใช้ควำมหนักของ

ชีพจรท่ี 60-80% ของชีพจรสูงสุด ผู้ฝึกสอนส่วนตัวนอกจำกจะ

พำออกก ำลังกำยแล้วยังมกีำรแนะน ำข้อมูลด้ำนโภชนำกำรเช่น

กำรค ำนวณหำพลังงำนขั้นพื้นฐำน (BMR) กำรวำงแผน

โภชนำกำร ข้อมูลกิจกรรมทำงกำย/กำรออกก ำลังกำย เช่น 

กำรเผำผลำญพลังงำนของกิจกรรมแต่ละประเภท กำรให้

ค ำปรึกษำปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตหรือพฤติกรรมและกำรทดสอบซ้ ำ

ทุกๆ 2 สัปดำห์ ท้ังนี้เพื่อให้เป้ำหมำยน้ ำหนักตัวลดลงอย่ำง

เหมำะสมที่สุด สอดคล้องกับรุ่งชัย ชวนไชยะกูล (2554) ท่ีได้

กล่ำวว่ำหลักกำรออกก ำลังกำยเพ่ือรักษำโรคอ้วนและอ้วนลงพุง
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ให้ได้ผล มีหลักกำรคล้ำยกำรกินยำเพ่ือรักษำโรค คือกำรออก

ก ำลังกำยต้องประกอบด้วยปริมำณ จ ำนวนควำมบ่อย และ

ระยะเวลำ ซึ่งหลักกำรท่ีส ำคัญคือสร้ำงควำมไม่สมดุลของ

พลังงำนจำกอำหำรที่กินกับพลังงำนท่ีต้องใช้ไปในกำรออก

ก ำลังกำยคือพลังงำนจำกอำหำรท่ีกินน้อยกว่ำท่ีใช้ในกำรออก

ก ำลังกำยและเลือกกิจกรรมทำงกำยและออกก ำลังกำยท่ี

ต่อเนื่อง เพ่ือท ำให้ร่ำงกำยน ำไขมันท่ีสะสมออกมำใช้เป็น

พลังงำน และกำรวิจัยครั้งนี้ใช้กำรออกก ำลังกำยควบคู่กับกำร

ควบคุมอำหำรในกำรลดน้ ำหนักสัมพันธ์กับ Kushner 

R.(2013) ท่ีกล่ำวว่ำผลท่ีส ำคัญที่สุดของกำรออกก ำลังกำยคือ

ช่วยรักษำน้ ำหนักท่ีลดลงมำแล้วให้คงอยู่ (maintenance of 

weight loss) โดยเพ่ือประโยชน์ด้ำนกำรควบคุมน้ ำหนัก

แนะน ำให้ออกก ำลังกำยในระดับหนักพอสมควร (moderate 

intensity) อย่ำงน้อย 300 นำทีต่อสัปดำห์ สอดคล้องกับ 

ACSM (2009) ท่ีได้ให้ค ำแนะน ำว่ำควรออกก ำลังกำยสะสม

อย่ำงน้อย 105 นำที/สัปดำห์และเพ่ือควบคุมน้ ำหนักควรออก

ก ำลังกำยมำกกว่ำ 250 นำที/สัปดำห์ และเม่ือศึกษำโปรแกรม

กำรออกก ำลังกำยท่ีผู้วิจัยได้สร้ำงขึ้นมำนั้นหลังกำรออกก ำลัง

กำยโดยมีผู้ฝึกสอนส่วนตัว 8 สัปดำห์ พบว่ำน้ ำหนักตัว ดัชนี

มวลกำยและเปอร์เซ็นต์ไขมันมีค่ำเฉลี่ยลดลงอย่ำงมีนัยส ำคัญ

ทำงสถิติสอดคล้องกับปำริฉัตร พงษ์หำรและคณะ (2554) ท่ีได้

ศึกษำผลของโปรแกรมกำรสรำงเสริมสร้ำงสุขภำพต่อ

พฤติกรรมกำรป้องกันกลุ่มอำกำรอ้วนลงพุง โดยกลุ่มทดลอง

ได้รับโปรแกรมกำรสร้ำงเสริมสร้ำงสุขภำพท่ีสร้ำงขึ้นตำม

แนวคิดกำรส่งเสริมสุขภำพของเพนเดอร์ประกอบด้วย 5 

กิจกรรม ได้แก่ กำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับกลุ่มอำกำรอ้วนลงพุง, 

กำรบันทึกรำยกำรอำหำรวิธีกำรออกก ำลงกำย น้ ำหนักตัวและ
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รอบเอว, กำรสง่เสริมสมรรถนะด้ำนกำรออกก ำลังกำย, 

ครอบครัวและเพ่ือนซึ่งชวนลดพุง, วิทยุชุมชนสื่อสร้ำงสุขภำพ 

ผลกำรวิจัยพบว่ำค่ำเฉลี่ยพฤติกรรมกำรป้องกันกลุ่มอำกำรอ้วน

ลงพุง น้ ำหนักตัว ดัชนีมวลกำย และค่ำเฉลี่ยรอบเอวของกลุ่ม

ทดลอง ก่อนกำรทดลองหลังกำรทดลองแตกต่ำงกันอย่ำงมี

นัยส ำคัญทำงสถิติ ผลกำรวิจัยกำรพัฒนำโปรแกรมออกก ำลัง

กำยเพ่ือลดไขมันในร่ำงกำยโดยมีผู้ฝึกสอนส่วนตัวครั้งนี้ก็ยัง

สอดคล้องกับสมบัติ อ่อนศิริ (2559) ท่ีได้ศึกษำผลของกำรเดิน

โดยก ำหนดเป้ำหมำยท่ีมีต่อน้ ำหนักตัว เปอร์เซ็นต์ไขมันและ

สมรรถภำพทำงกำยของนิสิตหญิงมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ท่ี

มีดัชนีมวลกำยเท่ำกับหรือมำกกว่ำ 23 กก./ม² กลุ่มทดลอง ใช้

โปรแกรมกำรเดินโดยก ำหนดเป้ำหมำยระยะเวลำ 8 สัปดำห์ 

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบทดสอบ

สมรรถภำพทำงกำยท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภำพและกำรวัด

เปอร์เซ็นต์ไขมัน ผลกำรวิจัยพบว่ำ ค่ำเฉลี่ยของน้ ำหนักตัว 

ดัชนีมวลกำยของกลุ่มทดลองก่อนกำรทดลองแตกต่ำงกับหลัง

กำรทดลองอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ  

 ซึ่งจำกค่ำเฉลี่ยผลของกำรทดสอบต่ำงๆที่ลดลงอย่ำงมี

นัยส ำคัญทำงสถิตนั้นก็เป็นเพรำะว่ำโปรแกรมออกก ำลังกำยได้

มีผู้ฝึกสอนส่วนตัวได้เข้ำมำให้ค ำแนะน ำและพำออกก ำลังกำย

อย่ำงต่อเนื่อง 8 สัปดำห์ สำเหตุท่ีมีค่ำเฉลี่ยของตัวแปรลดลง

มำกกว่ำกลุ่มควบคุมท่ีออกก ำลังกำยตำมปกติเพรำะผู้ฝึกสอน

ส่วนตัวในงำนวิจัยนี้จะต้องมีควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีจะช่วยฝึก

เทคนิคกำรเล่นท่ีถูกต้องและปลอดภัยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพให้

เกิดผลตรงตำมเป้ำหมำยท่ีต้องกำรเพ่ือให้ได้มีสุขภำพดีขึ้น 

ดังนั้นผู้ท่ีเป็นผู้ฝึกสอนส่วนตัวจึงจ ำเป็นจะต้องมีควำมรู้ควำม

ช ำนำญในกำรออกแบบโปรแกรมออกก ำลังกำยแบบ

เฉพำะเจำะจงให้กับผู้ที่สนใจออกก ำลังกำย สำมำรถดูแลผู้ออก
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ก ำลังกำยตลอดระยะเวลำตำมเป้ำหมำยให้ตำมควำมต้องกำร

ของผู้ท่ีสนใจออกก ำลังกำยได้ ประโยชน์ท่ีจะได้รับเม่ือออก

ก ำลังกำยกับผู้ฝึกสอนส่วนตัว คือโปรแกรมกำรออกก ำลังกำย

จะเหมำะสมและตรงกับควำมต้องกำรของแต่ละบุคคล ผู้ฝึกสอน

ส่วนตัวจะดูแลกำรใช้พลังงำนท่ีเหมำะสมของโปรแกรมกำร

ออกก ำลังกำยในแต่ละบุคคล เพรำะกำรใช้พลังงำนท่ีไม่ถูกต้อง

ระหว่ำงกำรออกก ำลังกำยอำจท ำให้เกิดอันตรำยร้ำยแรงต่อผู้ท่ี

ได้รับกำรฝึกได ้

 ดังนั้นกำรพัฒนำโปรแกรมออกก ำลังกำยเพ่ือลดไขมันใน

ร่ำงกำยโดยมีผู้ฝึกสอนส่วนตัวจึงเป็นโปรแกรมกำรออกก ำลัง

กำยท่ีเหมำะสมสำมำรถน ำไปใช้ในกำรออกก ำลังกำยให้แก่ผู้

มำออกก ำลังกำยเพ่ือลดไขมันได้ เพรำะว่ำมีผู้ฝึกสอนส่วนตัว 

คอยให้ค ำแนะน ำเพ่ิมเติม ติดตำมและให้ข้อมูลกำรออกก ำลัง

กำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ขอ้เสนอแนะจำกกำรวิจยั 

1. ควรมีกำรก ำหนดสถำนที่ออกก ำลังกำย ควำมรู้และ

มำตรฐำนของผู้ฝึกสอนส่วนตัว เพ่ือลดกำรเกิดตัวแปรแทรก

ซ้อนในกำรวิจัย 

2. โปรแกรมออกก ำลังกำยในแต่ละสัปดำห์ ควรมีกำรระบุ

ว่ำต้องมีกำรเผำผลำญพลังงำนต่อสัปดำห์ประมำณเท่ำไร เพ่ือ

กำรเห็นผลและพัฒนำให้มีประสิทธิภำพดีท่ีสุด 

ขอ้เสนอแนะส ำหรบักำรวจิยัครัง้ตอ่ไป 

 1. ควรมีกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำและเปรียบเทียบกำรออก

ก ำลังกำยเพ่ือลดไขมันในร่ำงกำยโดยมีผู้ฝึกสอนส่วนตัว กับ

กลุ่มวัยอื่นๆ เช่น วัยเด็ก วัยท ำงำน หรือวัยสูงอำยุ เป็นต้น  

2. ควรมีกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำและเปรียบเทียบกำรออก

ก ำลังกำยโดยมีผู้ฝึกสอนส่วนตัวกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) 

อื่นๆ เช่น เบำหวำน ควำมดันโลหิตสูง เป็นต้น 
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แบบสอบถาม ดังนี  

  -แบบสอบถามข้อมูลส่วนตัวและเป้าหมายการ

ออกก าลังกาย  

  -แบบสอบถามประวัติการออกก าลังกาย  

  

  -แบบสอบถามความพร้อมก่อนออกก าลังกาย 

(Par-Q)  

 2.ขั นตอนการวัดและประเมิน 

 วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ทราบสมรรถภาพทางกายเบื องต้น

รวมถึงข้อมูลท่ีสามารถน ามา ก าหนดการออกก าลังกายอย่างเห็น

ผลและปลอดภัยได้ 

 วิธีการ  ท าการเก็บข้อมูลและบันทึกการทดสอบ 

ดังนี  

   -ชั่งน  าหนักตัวและส่วนสูง 

   -หาค่าดัชนีมวลกาย 

   -วัดเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย 

   -วัดสัดส่วนเอวต่อสะโพก 

 3.ขั นตอนการวางแผนด้านโภชนาการ 

 วัตถุประสงค์ แนะน าและให้ข้อมูลโภชนาการเบื องต้น 
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 วิธีการ  -ข้อมูลปริมาณพลังงานในสารอาหาร 

    

   -ข้อมูลความต้องการพลังงานของบุคคล  

    4.ขั นตอนการวางแผนโปรแกรมการออก

ก าลังกาย 

 วัตถุประสงค์ ออกแบบโปรแกรมฝึกที่เหมาะสม 

 วิธีการ  -แนะน าข้อมูลการออกก าลังกายท่ีเหมาะสม

กับผู้ฝึก 

   -โปรแกรมออกก าลังกายครั งละ 60 นาที 

  

 5.ขั นตอนการติดตามและให้ค าปรึกษา 

 วัตถุประสงค์ ติดตามและทดสอบสมรรถภาพทางกายซ  า 

 วิธีการ  -การวัดและประเมินทุกๆ 2 สัปดาห์ 

   

   -ติดตามและรายงานผลข้อมูลด้านการออกก าลัง

กาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบสอบถามคา่ดัชนคีวามสอดคล้องในการตรวจสอบโปรแกรม

ออกก าลงักาย 

เพื่อลดไขมนัโดยมผีู้ฝึกสอนส่วนตัว 
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ข้อค าถาม องค์ประกอบของ

โปรแกรมการฝึก 

 

ผลการพิจารณา 

 

 

ข้อเสนอแนะ เห็น

ด้วย

(1) 

ไม่

แน่ใจ

(0) 

ไม่

เห็น

ด้วย

(-1) 

1.ขั นตอนการประเมินสุขภาพเบื องตน้ 

-แบบสอบถามข้อมูลส่วนตัว

และเป้าหมายในการออก

ก าลังกาย 

    

-แบบสอบถามประวัติการ

ออกก าลังกาย 

    

-แบบสอบถามความพร้อม

ก่อนออกก าลังกาย (Par-Q) 

    

2.ขั นตอนการวดัและประเมนิผล 

-การวัดส่วนสูงและน  าหนัก

ตัว 

    

-การวัดสัดส่วนร่างกาย     

-การวัดดัชนีมวลกาย     

-การวัดเปอร์เซ็นต์ไขมันใน

ร่างกาย  

    

3.ขั นตอนการวางแผนดา้นโภชนาการ 

-ข้อมูลปริมาณพลังงานใน

สารอาหาร 

    

-ข้อมูลความต้องการ

พลังงานของบุคคล 

    

4.ขั นตอนการวางแผนออกก าลงักาย 
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-ข้อมูลการออกก าลังกายท่ี

เหมาะสมกับผู้ต้องการลด

ไขมันในร่างกาย 

    

-โปรแกรมออกก าลังกายครั ง

ละ 60 นาที 

    

5.ขั นตอนการตดิตามและและใหค้ าปรกึษา 

-การติดตามและให้

ค าปรึกษาผ่านสื่อสังคม

ออนไลน์   

    

-การวัดและประเมินซ  าทุกๆ 

2 สัปดาห์ 

    

 

 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

 ……………………………………………………………

…………………………………………………………………

…

 ……………………………………………………………

…………………………………………………………………

…

 ……………………………………………………………

…………………………………………………………………

…

 ……………………………………………………………

…………………………………………………………………

…  
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ภาคผนวก ง 
คู่มือโปรแกรมออกก าลังกายเพ่ือลดไขมันโดยมีผู้ฝึกสอนส่วนตัว 
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1.ขั นตอนการประเมนิสขุภาพ

เบื องต้น 
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แบบคดักรองกลุม่ตวัอยา่ง 

การพฒันาโปรแกรมออกก าลงักายลดไขมนัโดยมผีูฝ้ึกสอน

ส่วนตวั 

วันที่ท าการคัดกรอง ……/……/…… 

ชื่อ-นามสกุล ……………………………………………… 

 อายุ………ปี 

กรุณาท าเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ถูกต้อง 

ส าหรับเจ้าหน้าท่ีส าหรับคัดกรอง 

 

1. สามารถออกก าลังกายได้มากกว่า 3 

ครั งต่อสัปดาห์    

2. อายุระหว่าง 20 – 25 ปี 

 

3. เป็นนักศึกษาท่ีมีภาวะน  าหนักเกิน

หรือโรคอ้วน 

 

4. ไม่เป็นโรคหัวใจ โรคข้ออักเสบหรือ มี

ข้อห้ามในการรักษา 

หรือออกก าลังกาย 

 

5. ไมเ่คยได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อ

หรือก าลังจะเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยน

ข้อภายใน 6 เดือนข้างหน้า หรือได้รับการผ่าตัดในช่วง 3 เดือนที่

ผา่นมา 

 

6. สามารถเข้าร่วมการวิจัยเป็นระยะเวลา 3 เดือน 

 

ใช่ ไม่ใช่ 
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หมายเหตุ ในกรณีท่ีมีการท าเครื่องหมายถูกในช่อง ไม่ใช่  

หมายถึงอาสาสมัครไม่สามารถเข้าร่วมโครงการวิจัยได้ 

 

สรุปผลการคัดกรอง                  สามารถเข้าร่วมได้             

ไม่สามารถเข้าร่วมได้ 

ลงชื่อผู้ด าเนินการ

ทดลอง……………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบสอบถามขอ้มลูสว่นตวัและเปา้หมายในการออก

ก าลงักาย 

 

 ข้อมลูสว่นตวัผู้เขา้รว่มโครงการ 
 ชื่อ____________________________________________

____________________ 

 ชื่อเล่น________________อายุ ______ ปี 
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 ส่วนสูง _________เมตร น  าหนัก ________กิโลกรัม 

หมายเลขโทรศัพท์_____________ 

     

 เป้าหมายในการออกก าลงักาย 

 Specific 

 เฉพาะเจาะจง____________________________________

_____________________

 _______________________________________________

____________________ Measurements 

 การ

วัด_________________________________________________

____________

 _______________________________________________

____________________ 

 A Challenge  

 ความท้าทาย 

 _______________________________________________

____________________

 _______________________________________________

____________________ 

 Realistic  

 ความเป็นจริง 

 _______________________________________________

____________________

 _______________________________________________

____________________ 
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 Time 

 ช่วงเวลา________________________________________

____________________

 _______________________________________________

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบสอบถามประวตัิสุขภาพทั่วไปกอ่นเขา้รว่มกจิกรรมการออก

ก าลงักาย 

 

 โปรดเขียนหรือเติมค าลงในช่องว่างและท าเครื่องหมาย / ลง

ใน( ) ท่ีก าหนดไว้ 

 ชื่อ……………………….

นามสกุล…………………………………………. 

 ท่านประเมินสุขภาพท่ัวไปของท่านอย่างไร 
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(  ) ดีเลิศ  (  )ดีมาก  (  )ดี  (  )พอใช้  (  )ต่ า 

 1.ท่านเคยมีหรือเคยมีอาการบางอย่างในประวัติทาง

การแพทย์ 

 ใช ่ ไม่ใช่ 

 ( ) ( ) 1.1 มีประวัติปัญหาเกี่ยวกับหัวใจหรือแพทย์บอก

ว่ามีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจ  

                             เช่นเจ็บหน้าอก แน่นหน้าอก หลอดเลือด

อุดตัน 

 ( ) ( ) 1.2 ความดันโลหิตสูงและไม่รับประทานยาลด

ความดันโลหิต 

                            (มากกว่า 140/90 มม./ปรอท) 

 ( ) ( )        1.3 มีความจ ากัดในการเข้าร่วมกิจกรรมการ

เคลื่อนไหวร่างกายหรือออก   ก าลังกาย 

 ( ) ( ) 1.4 แพทย์แนะน าไม่ให้ออกก าลังกาย 

 ( ) ( ) 1.5 เพ่ิงรับการผ่าตัดใหญ่ (ภายใน 12 เดือน ที่

ผ่านมา เช่นผ่าตัดหัวใจ) 

 ( ) ( ) 1.6 มีประวัติปัญหาการหายใจหรือปอด เช่น 

หายใจติดขัด หายใจไม่เต็ม   ปอด 

 ( ) ( ) 1.7 มีปัญหากล้ามเนื อ ข้อต่อหรือหลัง 

 ( ) ( ) 1.8 มีอาการหรือภาวะเบาหวานหรือไทรอยด์ 

 ( ) ( ) 1.9 มีอาการหรือภาวะไส้เลื่อนอาจท าให้มีอาการ

รุนแรงขึ นจากการออก   ก าลังกาย 

 ( ) ( ) 1.10 ท่านมีอาการหรือสภาพท่ีจ ากัดความ

เคลื่อนไหว 

 ( ) ( ) 1.11 ท่านเป็นหอบหืด 

 ( ) ( ) 1.12 ท่านมีโรคประจ าตัว เช่นโรคลมบ้าหมู 

อาการสั่นอย่างรุนแรงหรือ   อาการชัก 

 กรณีตอบ ใช่ โปรดอธิบาย 
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 ……………………………………………………………

…………………………………………………………………

…

 ……………………………………………………………

…………………………………………………………………

…

 ……………………………………………………………

…………………………………………………………………

… 

 ใช ่ ไม่ใช่ 

 ( )    ( ) 2. ท่านมีปัญหาการรักษาทางยาซึ่งท่านไม่

สามารถเข้าร่วมโปรแกรมออก   ก าลังกาย   

 ถ้าตอบ ใช้  โปรดบรรยายปัญหา 

 ……………………………………………………………

…………………………………………………………………

…

 ……………………………………………………………

…………………………………………………………………

… 

 

 

 ใช ่ ไม่ใช่ 

 ( )    ( ) 3. โปรดระบุยาทุกชนิดท่ีท่านใช้อยู่ในปัจจุบัน

เป็นประจ า เช่นยาลดความ ดันโลหิต  

ยาควบคุมคลอเรสเตอรอล วิตามินและอาหารเสริม

ต่างๆ 



74 

 ยา/อาหารเสริม     เหตุผลท่ีต้องกิน 

 ………………………………………… 

 ………………………………………… 

 ………………………………………… 

 ………………………………………… 

 ………………………………………… 

 ………………………………………… 

 ใช ่ ไม่ใช่ 

 ( )    ( ) 4. ท่านดื่มไวน์ เบียร์หรือสุรา 

 ( )    ( ) 5. ถ้าตอบ ใช่ ท่านดื่มมากเท่าไร (กี่แก้วหรือกี่

ขวดต่อครั ง)……………….. 

 ( )    ( ) 6. ถ้าตอบ ใช่ ท่านดื่มบ่อยครั งแค่ไหน  

 (ก่ีครั งต่อเดือนหรือกี่ครั งต่อ

สัปดาห์)……………….. 

 ( )    ( ) 7. ท่านเคยได้รับการผ่าตัดมดลูก 

 ( )    ( ) 8. ท่านไม่ได้ออกก าลังกายหรือเล่นกีฬาเป็น

ประจ าในรอบหนึ่งเดือนท่ีผ่าน  มา 

 ( )    ( ) 9. ท่านมีกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายใน

ชีวิตประจ าวันมาก เช่น เดินขึ น  ลงบันไดแทนการ

ขึ นลงลิฟต์และหรือท างานบ้าน 

 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลท่ีเขียนไว้ทั งหมดข้างต้นนี 

เป็นความจริง เพราะได้ พิจารณาด้วยความไตร่ตรองแล้วทุก

ประการตามความรู้ความสามารถของข้าพเจ้า 

   ลง

ชื่อ………………………………..ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
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(……………………………….) 

             ……../……………/……… 

    

 

 

    เรียบเรียงโดย รศ.ดร. ถนอมวงศ์ กฤษณ์เพ็ชร์  และ

อาจารย์สิทธา พงษ์พิบูลย์ 

      คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบประเมนิความพรอ้มก่อนการออกก าลงักาย ส าหรบับคุคล

ทั่วไป อาย ุ15-69 ป ี(PAR-Q)  

โปรดอ่านค าถามอย่างละเอียดและตอบค าถามตามความเป็นจริง

ดังต่อไปนี ว่าไม่เคยหรือเคยในช่วง 6 เดือนทีผ่่านมา 

เคย           ไม่เคย 

1.แพทย์ท่ีตรวจรักษาเคยบอกหรือไม่ว่า ท่านมี

ความผิดปกติของหัวใจและควรออกก าลังกายภายใต้

ค าแนะน าของแพทย์เท่านั น 
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2.ท่านมีความรู้สึกเจ็บปวดหรือแน่นบริเวณหน้าอก 

ขณะท่ีออกก าลังกายหรือไม่ 

3.ในเดือนท่ีผ่านมา ท่านมีอาการเจ็บหน้าอก ขณะท่ีอยู่

เฉยๆโดยไม่ได้ออกก าลังกายหรือไม่ 

4.ท่านมีอาการสูญเสียการทรงตัว (ยืนหรือเดินเซ) 

เนื่องจากอาการวิงเวียนศีรษะหรือไม่ หรือท่านเคยเป็น

ลมหมดสติหรือไม่ 

5.ท่านมีปัญหากระดูกหรือข้อต่อ ซึ่งจะมีอาการแย่ลง 

ถ้าออกก าลังกายหรือไม่ 

6.แพทย์ท่ีตรวจรักษามีการสั่งยารักษาความดันโลหิต 

หรือความผิดปรกติของหัวใจให้ท่านหรือไม่ 

7.เท่าท่ีท่านทราบยังมีเหตุผลอื่นๆอีกหรือไม่ ท่ีท าให้

ท่านไม่สามารถออกก าลังกายได้ 

 

ข้าพเจ้าได้อ่านท าความเข้าใจและกรอกแบบ PAR-Q 

ทุกค าถามด้วยความตั งใจ 

 

……………………………….  

 ………………………………….. 

(……………………………..)  

 (…………………………………) 

 ผู้กรอกแบบสอบถาม                                    พยาน 

 

………………………………. 

(………………………………) 

        เจ้าหน้าท่ี 

วันที่……เดือน………ปี……... 
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2.ขั นตอนการวดัและประเมินผล 
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ขั นตอนการวดัและประเมนิ 
  วัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบสมรรถภาพทางกายเบื องต้น

รวมถึงข้อมูลสามารถน ามา ก าหนดการออกก าลังกายอย่างเห็น

ผลและปลอดภัยได้ โดยท าการเก็บข้อมูลและบันทึกการ ทดสอบ 

ดังนี  

1.ชั่งน  าหนักตัวและส่วนสูง 

  วัตถุประสงค์  

  -เพ่ือวัดการเปลี่ยนแปลงด้านน  าหนักตัวของผู้เข้าร่วม

วิจัย  

  อุปกรณ์  

  -เครื่องชั่งน  าหนัก 

  -เครื่องคิดเลข 

  วิธีปฏิบัติ 

  -ผู้เข้าร่วมการวิจัยทั งสองกลุ่มเข้าช่ังน  าหนักท่ีศูนย์ออก

ก าลังกายของมหาวิทยาลัยก่อน การทดลองและหลังการทดลอง 

8 สัปดาห์ 

  การบันทึกผล 

  -บันทึกน  าหนักตัวหน่วยเป็นกิโลกรัม 

   -บันทึกส่วนสูงหน่วยเป็นเซนติเมตร 

  

 2.หาค่าดัชนีมวลกาย 

  วัตถุประสงค์  

  -เพ่ือหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างน  าหนักตัวกับส่วนสูง 

ซึ่งนิยมใช้เป็นตัววินิจฉัยว่า ผู้ใดน  าหนักเกินหรือเป็นโรค

อ้วน โดยหน่วยของน  าหนักคิดเป็นกิโลกรัมและหน่วยของความ

 สูงคิดเป็นเมตร  

   อุปกรณ์  

 -เครื่องชั่งน  าหนัก/วัดส่วนสูง 

http://haamor.com/th/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7/
http://haamor.com/th/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7/
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://haamor.com/th/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7/
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 -เครื่องคิดเลข 

   วิธีปฏิบัติ 

   -ผู้เข้าร่วมการวิจัยทั งสองกลุ่มเข้าช่ังน  าหนักและวัด

ส่วนสูงท่ีศูนย์ออกก าลังกาย ของ มหาวิทยาลัยก่อนการทดลอง

และหลังการทดลอง 8 สัปดาห์ 

   -ค านวณหาค่าดัชนีมวลกายก่อนการทดลองและหลัง

การทดลอง 8 สัปดาห์ 

           -โดยดัชนีมวลกายหาได้จากน  าหนักของคนนั น 

(กิโลกรัม)หารด้วยความสูง(เมตร)ยกก าลังสอง ดังนั นหน่วย

ของดัชนีมวลกายจึงเป็น กิโลกรัม/เมตร²  

   การบันทึกผล 

   -บันทึกน  าหนักตัวหน่วยเป็นกิโลกรัม 

    -บันทึกส่วนสูงหน่วยเป็นเมตร 

   -บันทึกค่าดัชนีมวลกายหน่วยเป็น กิโลกรัม/เมตร² 

 3.วัดเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย 

    วัตถุประสงค์  

  เพ่ือหาเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย 

  อุปกรณ์  

  -เครื่องวัดไขมันใต้ผิวหนังแบบหนีบ (Skinfold Caliper) 

  วิธีปฏิบัติ 

  1.ผู้เข้าร่วมการวิจัยวัดเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายที่ศูนย์

ออกก าลังกายของ มหาวิทยาลัย ก่อนการทดลองและหลัง

การทดลอง 8 สัปดาห์ โดยใช้วิธีการวัด

 แบบ Durmin and Womersley โดยต าแหน่งท่ีวัดไขมัน

มี 4 จุด ได้แก่ 

  - ต้นแขนด้านหน้า (Biceps) หยิบผิวหนังให้เป็นสันใน

แนวดิ่ง บริเวณเส้นกลาง ด้านหน้าต้นแขนระดับเดียวกับท่ี

http://haamor.com/th/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7/
http://haamor.com/th/%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2/
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วัด Triceps หรืออาจสูงกกว่า 1 ซม. 

  - ต้นแขนด้านหลัง (Triceps) หยิบผิวหนังให้เป็นสันใน

แนวดิ่ง บริเวณเส้นกลาง ด้านหลังต้นแขน

ระหว่าง Acromion process และ Olecranom process โดย

ปล่อย แขนเป็นอิสระข้างล าตัว ไม่เกร็ง หันฝ่ามือเข้าหาล าตัว 

  - ใต้สะบักหลัง (Subscapular) หยิบผิวหนังให้เป็นสันใน

แนวท ามุมกับกระดูกสัน หลัง 45 องศาต่ า 

กว่า inferior angle ของ scapular ประมาณ 1-2 ซม. 

  - บริเวณเหนือกระดูกอิลิแอค (Suprailiac) หยิบผิวหนัง

ให้เป็นสันตามแนวรอยย่น ผิวหนังเหนือ iliac crest บริเวณ

เส้น anterior auxiliary line 

 2. การวัดทุกจุดให้วัดด้านขวาของผู้ทดสอบ ทั งนี ก่อนการ

วัดอาจใช้ดินสอหรือปากกา ท่ี ลบได้ท าเครื่องหมายท่ีบริเวณ

แต่ละจุดไว้ก่อนก็ได้ 

 3. ใช้นิ วหัวแม่มือและนิ วชี มือซ้ายหยิบผิวหนังให้กระชับ

ขึ นมาให้ตั งเป็นสันสูง ประมาณ 1 ซม. โดยไม่มีเนื อเยื่อของ

กล้ามเนื อติดการหยิบให้กางนิ วหัวแม่มือและ ปลายนิ วชี ห่างกัน

ประมาณ 8 ซม.เป็นแนวตั งฉากกับเส้นผิวหนังท่ีจะหยิบ 

 4. วางปากคีบของ ให้ตั งฉากกับสันผิวหนังและห่างหรือ

ต่ าลงมาจากปลาย นิ วหัวแม่มือ และ นิ วชี ท่ีหยิบ 1 ซม.

และอยู่กึ่งกลางระหว่างสันผิวหนังและฐาน 

 5. อ่านค่าหลังจากปล่อยให้Caliper กดผิวหนัง

ประมาณ 2 วินาที ขณะท่ีนิ วมือก็หยิบ ผิวหนังให้เป็นสันตลอด

การวัด 

 6. ท าการวัดค่าอย่างน้อยจุดละ 2 ครั ง ถ้าค่าที่อ่านได้

แตกต่างกันมากกว่า 1-  2 มิลลิเมตร ให้วัดซ  าครั งที่ 3 โดย
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หมุนต าแหน่งไปตามล าดับมากกว่าวัดซ  า ณ จุดนั นๆ

 เลย หรือให้เวลากับผิวหนังในการกลับคืนสู่สภาพเดิม 

 7. น าค่าความหนาของผิวหนังทั ง 4 จุด มารวมกันเข้า

สมการ ดังนี   

 Body fat % = 100 X (4.95/ (c -

  m X log of sum of 4 skinfolds) –4.5 )  

 หรือไปค านวณท่ีเว็บไซต์ www.brainmac.co.uk 

 8. ผู้วิจัยน าข้อมูลไปหาค่าเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายก่อน

การทดลองและหลังการ ทดลอง 8 สัปดาห์ 

 การบันทึกผล 

 -บันทึกค่าไขมันในร่างกายหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ 

 4.วัดสัดส่วนเอวต่อสะโพก  

    วัตถุประสงค์  

   เพ่ือวัดการเปลี่ยนแปลงขนาดของเอวและสะโพกของ

ผู้เข้าร่วมวิจัย 

  อุปกรณ์  

 -สายวัด 

 -เครื่องคิดเลข 

  วิธีปฏิบัติ 

  1. ผู้เข้าร่วมการวิจัยวัดสัดส่วนเอวและสะโพก ท่ีศูนย์ออก

ก าลังกายของ มหาวิทยาลัย  ก่อนการทดลองและหลังการ

ทดลอง 8 สัปดาห์ 

  2. ผู้วิจัยน าข้อมูลไปหาค่าสัดส่วนเอวต่อสะโพกก่อนการ

ทดลองและหลังการทดลอง  8 สัปดาห์ 

  การบันทึกผล 

  -บันทึกสัดส่วนเอวต่อสะโพกเป็นนิ ว 
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3.ขั นตอนการวางแผนดา้นโภชนาการ 
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3.1 ขอ้มลูปรมิาณพลงังานในสารอาหาร 

  แคลอรี (calorie) คือ หน่วยในการวัดพลังงาน ท่ีเรา

มักจะเห็นได้จากฉลากข้างกล่อง บรรจุอาหารต่างๆ ซึ่งมีไว้เพ่ือ

บอกปริมาณแคลอรีของอาหารท่ีได้รับประทานเข้าไป เพราะ

 ร่างกายต้องการพลังงานโดยแคลอรีในระบบเมตริกจะถูก

แทนท่ีด้วย หน่วยจูล (joule) ใน ระบบ SI แต่จะนิยมใช้แคลอรี
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เป็นหน่วยท่ีใช้บอกพลังงานจากอาหาร (food energy) โดย

 หน่วยนิยมของแคลอรีจะมีอยู่ด้วยกัน 2 รูปแบบ คือ 

  Small calorie (แคลอรีเล็ก) เป็นหน่วยของปริมาณ

ความร้อน โดย 1 แคลอรีจะ หมายถึงปริมาณความร้อนที่ท า

ให้น  าบริสุทธิ์ 1 กรัม มีอุณหภูมิเพ่ิมขึ น 1 องศาเซลเซียส ท่ี

 ความดันบรรยากาศ 1 แคลอรีจะเท่ากับ 4.186 จูล (joule) 

  Large calorie (แคลอรีใหญ่) เป็นหน่วยของพลังงาน

ท่ีได้จากการเผาผลาญอาหาร  แคลอรีส าหรับอาหาร (food 

calorie) จะเป็น large calorie โดย 1 แคลอรีอาหาร จะมีค่า

 เท่ากับ 1 กิโลแคลอรี(kcal) หรือ 1,000 แคลอรีซึ่งอาจจะ

เรียกเพียง “แคลอรี” แทนการ เรียกช่ือเต็มว่า “กิโลแคลอรี” ก็

ได้ โดยจะมีค่าเทียบเท่ากับพลังงานที่ท าให้น  า 1 กิโลกรัม มี

 อุณหภูมิเพ่ิมขึ น 1 องศาเซลเซียส หรือเท่ากับ 4.186 กิโลจูล 

(kilojoule หรือ KJ) 

  สรุป แคลอรี(cal) คือ หน่วยวัดพลังงาน โดยหนึ่ง

แคลอรีก็คือปริมาณท่ีท าให้น  า 1  กรัม มีอุณหภูมิเพ่ิมขึ น 1 องศา

เซลเซียส ส่วนพลังงานท่ีใช้ในร่างกายหรือพลังงานท่ีได้รับจาก

 อาหารจะเรียกเป็น “กิโลแคลอรี” (kcal) ซึ่งมีไว้เพ่ือบอกให้

เราทราบว่า อาหารท่ีเรา รับประทานมีแคลอรีเท่าไหร่ แล้วเรา

ควรจะเลือกบริโภคอาหารชนิดใด เพ่ือให้เพียงพอใน

 ชีวิตประจ าวัน 

   

 รูจ้ักกบัแคลอรีใหม้ากขึ น 

  จูล หรือ กิโลจูล คือ หน่วยของพลังงานไฟฟ้า 

โดยท่ัวไปแล้วจะน ามาใช้ในทาง วิทยาศาสตร์ โดยจะมีค่า

เท่ากับพลังงานท่ีได้รับจากการปล่อยกระแสไฟฟ้า 1 แอมแปร์ 
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ว่ิง ผ่านตัวต้านทาน ท่ีมีความทาน 1 โอห์ม เป็นระยะเวลา 1 

วินาที 

  แคลอรีและกิโลจูลมีความหมายคล้ายกัน แต่มีหน่วย

ต่างกัน ในประเทศไทยเรานิยม ใช้แค่หน่วย แคลอรี 

(Calories) หรือ กิโลแคลอรี (Kcal) แต่ในต่างประเทศมักจะ

นิยมใช้ หน่วยกิโลจูลควบคู่ไปกับแคลอรี ดังนั น หากต้องอ่าน

ฉลากอาหารของต่างประเทศท่ีไม่มีบอก หน่วยแคลอรีแต่

บอกเพียงหน่วยกิโลจูล ก็ให้เอา 4.184 ไปหาร เพียงเท่านี คุณก็

จะทราบ ปริมาณแคลอรีของอาหารชนิดนั นแล้ว 

  ทั งหน่วยแคลอรีและหน่วยจูล ต่างก็เป็นหน่วยท่ีเล็ก

มาก เมื่อเราพูดถึงอาหารหรือ พลังงาน เราก็มักจะพูดถึงมัน

ในรูปของผลคูณของ 1,000 ซึ่งหมายความว่า 1,000 แคลอรี ก็

 คือ 1 กิโลแคลอรี หรือ 1,000 แคลอรี ส่วนค าว่า 1,000 จูล 

ก็คือ 1,000 กิโลจูล 

  เม่ือพูดถึงพลังงานท่ีได้จากอาหาร (Nutritional 

energy) เราจะเรียกว่า Calorie  แทนการใช้ค าว่า 

Energy โดยจะเขียนแคลอรีท่ีหมายถึงพลังงานท่ีได้จากอาหาร

นี ด้วย C ตัว ใหญ่ (Cal หรือ เรียกว่า แคลอรีใหญ่) โดย 1 

Calorie (Nutritional calorie) จะมีค่าเท่ากับ  1,000 

standard calories (cal ใช้ซีตัวเล็ก หรือเรียกว่า แคลอรีเล็ก) 

ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1 kcal  สรุปก็คือ 1,000 cal = 1 Cal = 1 

kcal 

  ถ้าจะพูดกันให้เข้าใจง่าย ๆ แคลอรีก็คือ กิโลแคลอรี

(ไม่ต้องเอาตัวเลขไปคูณด้วย  1,000 อีก เนื่องจากมีบางท่าน

เข้าใจว่าแคลอรีคือหน่วย ส่วนกิโลคือ 1,000) เพราะถ้านับ

 เพียง “แคลอรี” (cal) อย่างเดียวตัวเลขมันจะเยอะ ก็เลยท า

เป็นกิโลด้วยการเติม k ลงไป แต่ นักวิชาการยังเห็นว่าการ
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ท่ีเติม k ลงไปเป็น kcal มันก็ยังดูเยอะอยู่ดี ก็เลยตัด k ออก แล้ว

 เขียนแคลอรีขึ นมาใหม่โดยใช้ตัว C (ตัวใหญ่) แทน c (ตัว

เล็ก) ก็จะได้เป็น Cal ซึ่งตัวซีตัวใหญ่ ก็จะมีค่าเป็นหนึ่งพันไป

ด้วย จึงสรุปได้ว่า Cal = kcal แต่เมื่อนักโภชนาการใช้หน่วย นี 

ไป นาน ๆ (อาจไม่ได้คิดเผื่อคนอื่น) ก็เลยเขียนเป็นซีตัวเล็ก

หมด 

  ทั งแคลอรีและจูลมันเกี่ยวข้องยังไงกับร่างกาย? 

เนื่องจากเราไม่ได้ใช้พลังงานในการ ท าให้อุณหภูมิของน  า

เพ่ิมขึ นหรือปล่อยให้มันวิ่งผ่านตัวต้านทาน แต่ร่างกายของเรา

ต้องการ ใช้พลังงานเหล่านี เพ่ือรักษาอุณหภูมิในร่างกายให้

คงท่ีและน าพลังงานเหล่านี ไปใช้ในการท า กิจกรรมของอวัยวะ

ต่าง ๆ ในร่างกาย 

  

 สารอาหารทีใ่หพ้ลงังาน 

 สารอาหารท่ีให้พลังงาน คือ อาหารจ าพวกโปรตีน 

คาร์โบไฮเดรต และไขมัน 

  โปรตีน   จะให้พลังงาน 4 แคลอรีต่อกรัม 

  คาร์โบไฮเดรต  จะให้พลังงาน 4 แคลอรีต่อกรัม 

(เท่ากับโปรตีน) 

  ไขมัน   จะให้พลังงาน 9 แคลอรีต่อกรัม (ให้

พลังงานเป็น 2 เท่าของ คาร์โบไฮเดรตหรือโปรตีน) 

 

 ปริมาณแคลอรทีี่ควรไดร้บัในแตล่ะวนั 

  โดยปกติแล้วปริมาณของแคลอรีท่ีควรบริโภคต่อวัน

ส าหรับคนท่ัวไปที่ท างานหนัก ปานกลาง คือประมาณ 2,000 

กิโลแคลอรี แต่ส าหรับผู้ที่ท างานหนักหรือต้องใช้พลังงานมาก 

 เช่น กรรมกร หรือนักกีฬา ก็ต้องการพลังงานมากกว่านี  ส่วน

ผู้ที่ท างานเบากว่าคนปกท่ัวไปก็ ต้องการพลังงานน้อยกว่านี  



89 

และการบริโภคในแต่ละมื อส าหรับคนท่ัวไม่ควรจะเกิน 600 กิโล

 แคลอรีโดยอาหารจานเดียว อย่างเช่น ข้าวผัด ก๋วยเต๋ียว จะ

ให้พลังงานประมาณ 300-500  กิโลแคลอรี   

  ตามค าแนะน าของ Thai Recommended Daily 

Intakes (Thai RDI) ได้ระบุ ปริมาณของสารอาหารท่ีแนะน าให้

บริโภคต่อวันส าหรับคนไทยท่ีมีอายุตั งแต่ 6 ปีขึ นไป ซึ่งคิด

 จากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 แคลอรีโดยปริมาณ

ท่ีควรบริโภคต่อวันของ คาร์โบไฮเดรตคิดเป็น 60% (1,200 

กิโลแคลอรี) หรือเป็นปริมาณท่ีควรบริโภคเท่ากับ 300  กรัมต่อ

วัน, โปรตีน 10% (200 กิโลแคลอรี) หรือเป็นปริมาณท่ีควรบริโภค

เท่ากับ 50 กรัมต่อ วัน, และไขมัน 30% (600 กิโลแคลอรี) 

หรือเป็นปริมาณท่ีควรบริโภคเท่ากับ 66.6 กรัมต่อ วัน หาก

ต้องการพลังงานมากหรือน้อยกว่านี ให้ปรับเพ่ิมหรือลดลงตาม

สัดส่วนจากพลังงาน ทั งหมดท่ีต้องการต่อวัน ซึ่งร่างกายของเรา

จะใช้พลังงานเหล่านี ในการท าให้ระบบต่าง ๆ  ภายใน

ร่างกายท างานและกักเก็บพลังงานส่วนเกินไว้ในรูปของไขมันและ

แหล่งพลังงานอื่น ๆ  ตามอวัยวะในร่างกายไว้ใช้ในอนาคต 

 แคลอรกีบัความอว้น 

  หากต้องการให้น  าหนักลดลง 1 กิโลกรัม ร่างกาย

จะต้องเผาผลาญพลังงานใน ร่างกายท่ีสะสมเอาไว้ในร่างกายให้

ได้ถึง 7,700 กิโลแคลอรี นั่นหมายว่าเราจะต้อง รับประทาน

อาหารให้น้อยลง เพ่ือให้ร่างกายจึงจะดึงพลังงานท่ีสะสมไว้

ออกมาใช้ และจะท า ให้น  าหนักตัวลดลง แต่ในทางกลับกัน ถ้า

เรารับประทานอาหารมากเกินความต้องการ  ร่างกายก็จะเก็บ

สะสมไว้เป็นไขมัน เม่ือพลังงานท่ีได้รับเกิน 7,700 กิโลแคลอรี 

น  าหนักตัวก็ จะเพ่ิมขึ นอีก 1 กิโลกรัม 
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  เม่ือลองคิดดูว่าภายใน 1 วัน เรารับประทานอาหารโดย

เฉลี่ยวันละ 2,200 กิโล แคลอรี ถ้าเราต้องการจะลดน  าหนัก

สัปดาห์ละ 1 กิโลกรัม หรือ 7,700 กิโลแคลอรี ภายใน 1  วัน ก็

ควรรับประทานอาหารให้ลดลงเหลือเพียงวันละ 1,100 กิโล

แคลอรี จนครบ 7 วัน ก็จะ สามารถ ลดน  าหนักได้ 1 

กิโลกรัม แต่การควบคุมน  าหนักโดยวิธีนี เราจะต้องมีวินัยในการ

 ควบคุมการรับประทานอย่างเคร่งครัด อีกทั งอาหารมื อเช้ายัง

เป็นมื อท่ีส าคัญที่สุดในการลด น  าหนัก  เพราะเป็น

ตัวก าหนดระบบการเผาผลาญให้มีประสิทธิภาพมากขึ น และ

ส าหรับผู้ท่ี ก าลังควบคุมน  าหนักอยู่ก็จะสามารถช่วยท าให้น  าหนัก

คงท่ี ท าให้น  าหนักไม่เพ่ิมได้ (กิน มากกว่าใช้จะท าให้อ้วน แต่ถ้า

กินน้อยกว่าใช้ จะท าให้ผอม) 

  สาเหตุท่ีท าให้คนสมัยนี อ้วนได้ง่ายขึ น สาเหตุก็คงมา

จากในปัจจุบันมีสิ่งอ านวยความ สะดวกต่าง ๆ เพ่ิมมากขึ น ท า

ให้คนส่วนใหญ่มีใช้การพลังงานน้อยลงเหลือวันละประมาณ 

 1,500 กิโลแคลอรี (จากปกติวันละ 2,000 กิโลแคลอรี) อีก

ทั งยังมีอาหาร Fast Food รวมไป ถึงเครื่องดื่มต่าง ๆ อีกมื อละเกิน

กว่า 700 กิโลแคลอรี ดังนั นเมื่อรับประทาน 3-4 มื อ จึง เท่ากับ 

2,100-2,800 กิโลแคลอรี เพราะฉะนั นเมื่อกินมากกว่าท่ีใช้ไป

เพียงวันละ 1,500 กิโล แคลอรี จึงท าให้เราอ้วนขึ นนั่นเอง 

  ถ้าใครอยู่ในช่วงลดน  าหนักก็ควรรับประทานาหารให้

ได้วันละประมาณ 800-1,200  กิโลแคลอรี และไม่ควรได้รับ

ปริมาณแคลอรีจากอาหารน้อยกว่าวันละ 800 กิโลแคลอรี อย่าง

 ต่อเนื่องกันหลายวัน เพราะจะท าให้ร่างกายของเราเผา

ผลาญไขมันได้น้อยลง (เพ่ือเป็นการ ประหยัดพลังงานใน

ร่างกาย) ท าให้การลดน  าหนักเป็นไปได้ยากมากขึ น 

 



91 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 ขอ้มลูความตอ้งการพลงังานของบคุคล 

 1. BMR (Basal Metabolic Rate) หรืออัตราการเผาผลาญ

พลังงานในแต่ละวัน โดยค่า พลังงานนี ร่างกายจะใช้ในการ

ขับเคลื่อนระบบเเละควบคุมอวัยวะต่างๆในร่างกาย มีสูตรใน

 การค านวณดังนี  

  1. ส าหรับผู้ชาย 

  BMR = 66 + (13.7 x น  าหนักตัวเป็น กก.) + (5x 

ส่วนสูงเป็น ซม.) – (6.8 x อายุ) 

  2. ส าหรับผู้หญิง 

  BMR = 665 + (9.6 x น  าหนักตัวเป็น กก.) + (1.8x 

ส่วนสูงเป็น ซม.) – (4.7x อายุ) 

 

 2. TDEE (Total Daily Energy Expenditure) คือค่าของ

พลังงานท่ีใช้ทั งหมดในแต่ละวัน  เม่ือมีการท ากิจกรรมต่างๆ 

 มีสูตรในการค านวณดังนี  
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  ออกก าลังกายน้อยมากหรือไม่ออกเลย  : TDEE = 

1.2 x BMR 

  ออกก าลังกาย 1-3 ครั งต่อสัปดาห์  : TDEE = 

1.375 x BMR 

  ออกก าลังกาย 4-5 ครั งต่อสัปดาห์  : TDEE = 

1.55 x BMR 

  ออกก าลังกาย 6-7 ครั งต่อสัปดาห์  : TDEE = 

1.7 x BMR 

  ออกก าลังกายวันละ 2 ครั งขึ นไป   : TDEE = 

1.9 x BMR 

 ค่า TDEE นั่นสามารถน าไปใช้เพ่ือลดน  าหนัก (ลดไขมัน) 

หรือเพ่ิมน  าหนัก (เพ่ิมกล้ามเนื อ)  เพ่ือเพ่ิมทรวดทรงให้ดูสม

ส่วนมากขึ นก็ได้ 

  - ต้องการฟิตหุ่น ลดไขมัน TDEE - 500 

  - ต้องการเพ่ิมน  าหนัก (กล้ามเนื อ) TDEE + 500 

  ยกตัวอย่าง ถ้าต้องการลดน  าหนัก แล้วมีค่า TDEE อยู่

ท่ี 2000 แคลอรี 

  หากต้องการลดน  าหนัก 2000 - 500 = 1500 ดังนั น 

1500 คือแคลอรีท่ีเราควร ได้รับใน 1 วัน 

  หากต้องการเพ่ิมน  าหนัก 2000 + 500 = 2500 ดังนั น 

2500 คือแคลอรีท่ีเราควร ได้รับใน 1 วัน 
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การค านวณหา BMR TDEE และ Diet Planning 

ขั นตอนที ่1 : BMR 

BMR ย่อมาจาก Basal Metabolic Rate หรืออัตราการเผาผลาญ

พลังงานในแตล่ะวัน โดยค่าพลังงานนี ร่างกายจะใช้ในการขับเคลือ่นระบบ

เเละควบคุมอวัยวะต่างๆในร่างกาย เรามาหาค่าพลังงานที่ใช้ในสว่นนี กัน

ก่อน โดยการกรอกขอ้มูลในด้านล่างนี  

 O ชาย  O หญิง 

 อายุ........... ป ี

 ส่วนสูง................. เซนติเมตร น  าหนกั.............กิโลกรัม 

 BMR ................... Kcal. 

 

ขั นตอนที ่2 : TDEE 

หลังจากเราได้ค่าการเผาผลาญ (BMR) ที่เป็นพลังงานเเบบไม่ได้ท า

กิจกรรมอะไรเเลว้ เราก็จะมาเพ่ิมในส่วนของกิจกรรมอื่นๆตามลักษณะการ

ใช้ชีวติ เช่น การท ากจิกรรมนอกบ้าน หรือการไปออกก าลังกาย เพ่ือหาค่า

การเผาผลาญส่วนที่เพิ่มเติมลงไป (TDEE) 

TDEE คือ Total Daily Energy Expenditure หรือ ค่าของพลังงาน

ที่ใช้กิจกรรมอื่นในแตล่ะวัน โดยเลือกจากกจิกรรมตามด้านล่าง คา่ที่ออกมา

จะได้ค่าของการเผาผลาญพลังงานที่เป็นค่าเเละค่าจากการท ากจิกรรม

ร่วมกัน 

 O ออกก าลังกายน้อย ท างานแบบน่ังอยูก่ับที ่
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 O ออกก าลังกาย หรือเล่นกีฬา แบบเบาๆ 1-3 วันต่อสปัดาห์ 

 O ออกก าลังกาย หรือเล่นกีฬา ความหนกัปานกลาง 3-5 วันต่อ

สัปดาห์ 

 O ออกก าลังกาย หรือเล่นกีฬา หนัก 6-7 วันต่อสัปดาห์ 

 O ออกก าลังกาย หรือเล่นกีฬา หนัก แบบการซ้อมเพ่ือแข่งขัน เป็นระ

จ าทุกวัน 

 TDEE ............kcal. 

 

ขั นตอนที ่3 : Diet Planning 

เมื่อเราได้ค่าการเผาผลาญพลังงานต่อวันออกมาเเลว้ ทีนี จะเป็นการ

ก าหนดเป้าหมายคร่าวๆเพ่ือให้เราทราบว่าถ้าหากเราต้องการที่จะลด

น  าหนักให้ได้ตามระยะเวลาทีว่างไว ้เราควรจะลดการรับพลังงานจาก

อาหารให้เหลือวันละเท่าไหร่ 

โดยการใส่เป้าหมายของน  าหนักจ านวน กิโลกรัมทีต่้องการลดเเละ

ระยะเวลาในการลด เเต่ระยะเวลาควรมกีรอบเวลาอยูท่ี่ไม่น้อยกวา่ 30 วัน 

เเละควรก าหนดเป้าหมายน  าหนักเเบ่งเป็นระยะ ไม่ควรหักโหมจนเกินไป 

โดยเฉลีย่นเเล้วการลดน  าหนักที่ดีเเละท าให้มีสุขภาพท่ีดดี้วยจะต้องอยู่ที่

ประมาณ 0.5 กิโลกรมัต่อสัปดาห์ 

ผลจากการค านวนนี จะเป็นพลังงานที่ต้องลดหรือเพิ่ม เเละ ปริมาณที่

ใช้ได้ต่อวัน เเต่ต้องเตอืนไว้ว่า คา่ที่ได้เป็นคา่ที่ได้จากการค านวนจากสูตร

ทางคณิตศาสตร ์ควรจะยึดไว้เป็นกรอบไว้คร่าวๆ เพ่ือวางเเผนการลด

น  าหนักหรือเพิ่มน  าหนักให้มีประสิทธิภาพ เพราะรา่งกายเเต่ละคนไม่

เหมือนกัน ระยะเวลาเเละผลลัพธ์อาจต่างกัน 

 

สรปุ 

 เป้าหมายน  าหนักที่ต้องการ ........kg 

 จ านวนวัน ........ วัน 

 ปริมาณพลังงานทีต่้องลดต่อวัน ............ kcal. 

 ปริมาณพลังงานทีแ่นะน าต่อวัน ............ kcal. 
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4. ขั นตอนการวางแผนดา้นการออก

ก าลงักาย 
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โปรแกรมออกก าลงักายลดไขมนัในรา่งกาย  

 การออกก าลงักาย  

 กองออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ (2556) ได้นิยามไว้ว่า

คือการเคลื่อนไหวกิจกรรม ต่างๆ เช่น เดิน วิ่ง ขี่จักรยาน ว่ายน  า 

เป็นต้น เพ่ือส่งเสริมให้สุขภาพแข็งแรง ความแตกต่าง ระหว่าง

การออกก าลังกายและกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกาย คือ การออก

ก าลังกายต้องมีการ วางแผนในการเคลื่อนไหวร่างกาย มีระดับ

ความหนักและมีการเคลื่อนไหวนานเป็นระยะเวลา หนึ่ง ซึ่งจะ

ส่งผลดีต่อสุขภาพ องค์กรต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพ เช่น องค์กร

อนามัยโลก  (WHO) สถาบันเวชศาสตร์ (IOM) สถาบันเวช
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ศาสตร์การกีฬาแห่งอเมริกา (ACSM) สมาคม โรคหัวใจแห่ง

อเมริกา (AHA) และสมาคมโรคเบาหวานแห่งอเมริกา (ADA) 

แนะน าให้ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นหรือไม่เป็นโรค ควรออกก าลังกาย

ในระดับปานกลางอย่างน้อย 3-5 ครั ง/สัปดาห์  เป็นเวลา 30-

60 นาที/ครั ง เพ่ือท่ีจะได้มีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรงขึ น 

  การออกก าลงักายเพื่อสขุภาพ 

 1. การออกก าลังกายแบบเสริมสร้างความแข็งแรงของ

กล้ามเนื อ (Strength  Training) การออกก าลังกายแบบ

เสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื อ หมายถึงการ            

 ออกก าลังกายท่ีมุ่งเพ่ิมขนาดและความแข็งแรงของกล้ามเนื อ

มัดใดมัดหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่ม หนึ่ง ท าไปทีละกลุ่มกล้ามเนื อ 

อาศัยแรงต้านต่อการหดตัวของกล้ามเนื อเป็นตัวช่วย วิธีออก

 ก าลังกายชนิดนี เช่นการยกน  าหนัก (Weight Training) 

โดยอาจจะใช้ตัวเองเป็นน  าหนักเช่น การดันพื น หรือใช้

อุปกรณ์เช่น บาร์เบลเป็นน  าหนัก หรืออาจใช้วิธีดึงสปริงยืด เป็น

ต้น  

 ค าแนะน าการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื อจาก 

วิทยาลัยเวชศาสตร์การกีฬาแห่ง อเมริกัน และสมาคมโรคหัวใจ

แห่งอเมริกัน (ACSM and AHA, 2007) ได้แนะน าให้ทุกคน

 ออกก าลังกายแบบสร้างความแข็งแรงให้กล้ามเนื อวันละ

อย่างน้อย 10 ท่า แต่ละท่าท าซ  า 15  ครั ง สัปดาห์หนึ่งอย่าง

น้อย 2 วัน 

 2. การออกก าลังกายแบบแอโรบิก (Aerobic 

Exercise) 

  การออกก าลังกายแบบแอโรบิกเป็นการฝึกความอดทน

ของระบบไหลเวียนเลือดและ หายใจ เป็นส่วนประกอบท่ีท า

ให้ร่างกายสมดุล คือความสามารถในการใช้กล้ามเนื อมัดใหญ่

 ท าซ  าๆ กับ ความหนัก ปานกลาง-สูง ในระยะเวลานาน
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ต่อเนื่องกัน เพ่ือยกระดับอัตราการ เต้นของหัวใจและการท างาน

ของปอดให้สูงขึ นที่ระดับความหนักท่ีเหมาะสมเรียก 

 “overload” การฝึกความอดทนของระบบไหลเวียนเลือดและ

ระบบหายใจ ด้วยความหนักท่ี เหมาะสม จะช่วยท าให้ระบบ 

การท างานระหว่างหัวใจและปอดมีการปรับตัว โดยมีการ

 พัฒนาการส่งออกซิเจนไปยังกล้ามเนื อท่ีท างาน และ

พัฒนาการใช้พลังงานในกล้ามเนื อมัด ต่างๆ (American 

Council On Exercise, 2010) 

  ค าแนะน าการฝึกแบบแอโรบิก จากวิทยาลัยเวชศาสตร์

การกีฬาแห่งอเมริกัน และ สมาคมโรคหัวใจแห่งอเมริกัน 

(ACSM and AHA, 2007)ได้วิเคราะห์หลักฐานวิทยาศาสตร์

 แล้วจัดท าค าแนะน าการออกก าลังกายส าหรับคนท่ัวไป ซึ่งมี

สาระส าคัญว่าทุกคนควรได้ออก ก าลังกายแบบต่อเนื่องให้ได้ถึง

ระดับหนักปานกลาง ซึ่งทราบจากการท่ีหัวใจเต้นเร็วขึ น หรือ

 เหงื่อออกอย่างน้อย 30 นาที/ครั ง สัปดาห์ละอย่างน้อย 5 วัน 

หรือ ถ้าจะออกก าลังกาย ระดับหนักมากอย่างน้อย 20 นาที/

ครั ง สัปดาห์ละอย่างน้อย 3 วัน ในกรณีท่ีจะออกก าลัง กาย

แบบสั นๆแล้วเอามานับต่อกันก็ท าได้ แต่ต้องได้ความหนักถึงระดับ

ปานกลาง และออก ต่อเนื่องกันได้นานอย่างน้อยครั งละไม่ต่ า

กว่า 10 นาที  

 3. การออกก าลังกายแบบเสริมสร้างความอ่อนตัว 

(Flexibility Exercises) 

  การออกก าลังกายแบบเสริมความอ่อนตัว มีหลัก

พื นฐานคล้ายกับการบิดขี เกียจ เช่น  การท ากายบริหาร การ

ฝึกโยคะ การร ามวยจีน เป็นต้น ความอ่อนตัว เป็นองค์ประกอบ

 ส าคัญของการออกก าลังกาย และเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้

บรรลุเป้าหมายในการออกก าลัง กายสูงสุด มีหลักฐานการยืนยัน

ท่ีแสดงถึงการฝึกยืดกล้ามเนื อเพ่ือการผ่อนคลาย และช่วย

 เพ่ิมองศาของการเคลื่อนไหวของข้อต่อได้ดีขึ น (Range of 
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Motion) รวมทั งยังช่วยเพ่ิมความ สมดุลของกล้ามเนื อ เพ่ิม

ความเร็วในการเคลื่อนไหว ช่วยลดอัตราการบาดเจ็บส าหรับการ

ท า กิจกรรมบางอย่าง และช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการเล่นกีฬา

ให้ดีขึ นดังนั นจึงเป็นสิ่งส าคัญ ใน การเอาการฝึกความอ่อนตัวเข้า

ไปไว้ในโปรแกรมการออกก าลังกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

 นับตั งแต่การบาดเจ็บที่เกิดจากการตึงตัวและการยืดติดของ

กล้ามเนื อ การยืดกล้ามเนื อก็ สามารถท่ีจะช่วยลดและป้องกันมิให้

เกิดอาการเหล่านั นลงได้ (American Council on  

 Exercise, 2010) 

 การก าหนดโปรแกรมออกก าลงักาย  

 การก าหนดโปรแกรมออกก าลังกาย (Exercise 

Prescription) หมายถึงการวาง แผนการออกก าลังกายให้กับผู้

ต้องการจะเสริมสร้างสุขภาพให้ดีขึ นหรือผู้ที่ต้องการจะฟ้ืนฟู

 สุขภาพให้กลับมาด ารงชีวิตได้อย่างปกติ (ACSM,2010) 

การวางแผนการออกก าลังกายนั นจะ ถูกก าหนดโดย

ผู้เชี่ยวชาญการออกก าลังกาย (Exercise Specialist) โดยมี

จุดประสงค์ท่ี เฉพาะเจาะจงส าหรับผู้ออกก าลังกายในแต่ละ

บุคคล ซึ่งในแผนการออกก าลังกายนั นจะต้อง ค านึงถึงข้อจ ากัด

ต่างๆของผู้ออกก าลังกายให้ได้ประโยชน์มากท่ีสุด และลดความ

เส่ียงต่อ ภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจเกิดขึ นได้จากการออกก าลังกาย 

การวางแผนการออกก าลังกายนั น จะต้องยึดหลักปฏิบัติในการ

ออกก าลังกายและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือเป็นแรงจูงใจให้ผู้

 ออกก าลังกายมีความมุ่งมั่นปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย 

 หลักการออกก าลงักาย 

    ในการออกก าลังกายแต่ละครั งเพื่อให้ผู้ออกก าลังกาย

ได้ประโยชน์สูงสุด ควรยึด หลักปฏิบัติตามหลัก “FITT” 

             F = Frequency ความบ่อยหรือความถี่ของการออก

ก าลังกาย ความเหมาะสมใน การออกก าลังกายในหนึ่งสัปดาห์นั น 
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ควรออกก าลังกายประมาณ 3-5 วัน/สัปดาห์และควรมี วัน

พักผ่อนสัปดาห์ละไม่น้อยกว่า 1 วัน เม่ือร่างกายแข็งแรงแล้วจึง

ค่อยๆเพิ่มจ านวนวันขึ น ตามเป้าหมาย 

            I = Intensity ความหนักของการออกก าลังกาย 

ผู้ออกก าลังกายมีความจ าเป็น จะต้องทราบว่าควรออกก าลัง

กายเท่าใด จึงจะไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายและได้ผลดีท่ีสุด 

 โดยปกติเราจะใช้อัตราการเต้นของหัวใจเป็นตัววัดความ

หนักของงาน ถ้าเป็นการออกก าลัง กายเพ่ือสุขภาพ อัตรา

การเต้นของหัวใจของผู้ออกก าลังกายควรอยู่ในอัตรา 60–80 

% ของ อัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด หรืออยู่ท่ี 40-60% ของ

ชีพจรส ารอง แต่การควบคุมความหนัก ในการออกก าลังกาย

สามารถท่ีจะท าได้หลายวิธี ซึ่งแต่ละวิธีจะมีความแตกต่างกัน

ออกไป  โดยมีวิธีการต่างๆดังนี  

  1.เปอร์เซ็นต์ของอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด 

 Peak HR: Target HR =HRMax x %intensity 

desired 

  2.เปอร์เซ็นต์ของอัตราการเต้นหัวใจส ารอง 

  HR reserve: Target HRR = [(HRMax-HRrest )x 

%intensity desired] + HRrest 

  3.เปอร์เซ็นต์ของสมรรถภาพการใช้ออกซิเจนสูงสุด 

  Peak Vo2: Target Vo2 =Vo2Max x %intensity 

desired 

  4.เปอร์เซ็นต์ของสมรรถภาพการใช้ออกซิเจนส ารอง 

  Vo2 reserve: Target Vo2R  = [(Vo2Max-Vo2rest )x 

%intensity desired] + Vo2rest 

  5.เปอร์เซ็นต์ความหนักสัมบูรณ์ 
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  Peak MET: Target  MET  = METpeak  x 

%intensity desired 

         ถ้าเป็นการฝึกกล้ามเนื อ ควรหาความหนักจากค่า 1 

RM (ปริมาณการยกน  าหนักของ กล้ามเนื อมัดใด มัดหนึ่ง ได้

เพียงครั งเดียวและไม่สามารถยกได้อีก= 100%) การหาค่า 

 1RM นั นมีความเสี่ยงหลายๆ อย่างไม่ว่าจะเสี่ยงต่ออาการ

บาดเจ็บ ท่ีผู้ฝึกต้องใช้น  าหนัก ปริมาณมากท่ีสุด เพ่ือท่ีจะฝึก

ให้ได้เพียงครั งเดียว ดังนั นจึงควรใช้โปรแกรมค านวณ เพ่ือเลี่ยง

 การบาดเจ็บของผู้ฝึก แล้วน าค่า 1RM มาก าหนดความหนัก

ในการฝึก ความอดทน ความ แข็งแรง และพลังของกล้ามเนื อ 

ตามหลักการของนักวิจัยแต่ละท่าน 

            T = Time เวลาของการออกก าลังกาย ในการออก

ก าลังกายแต่ละครั ง โดยท่ัว ๆ ไป ควรใช้เวลาอย่างน้อย 20 –

60 นาที/ครั ง แต่ส าหรับบุคคลที่ไม่ค่อยมีเวลาออกก าลังกาย

 สามารถออกก าลังกายโดยแบ่งเวลาเป็นช่วงๆได้ โดย

ค าแนะน าของ ACSM (2010) แนะน า ให้ออกก าลังกายสะสมอยู่

ท่ีประมาณ 150 นาที/สัปดาห์ และส าหรับผู้ที่เป็นโรคอ้วน เม่ือ

 สมรรถภาพร่างกายดีแล้วควรออกก าลังกายสะสมให้ได้

อย่างน้อย 60 นาที/วันหรือ 250  นาที/สัปดาห์ 

              T = Type ชนิดของการออกก าลังกาย โดยท่ัวไปการ

ออกก าลังกายจะต้องค านึงถึง การใช้กล้ามเนื อมัดใหญ่ ความ

ต่อเนื่องของกิจกรรม และความเป็นจังหวะความเหมาะสม ของแต่

ละ เพศ วัย และสภาพทางร่างกายของทุกคน การฟ้ืนฟูทาง

ร่างกาย การเจ็บป่วยและ บกพร่องทางกายควรอยู่ในความดูแล

ของแพทย์ชนิดของกิจกรรม เช่น วิ่ง เดิน ปั่นจักรยาน กระโดด

เชือก ว่ายน  า แอโรบิค แด๊นซ์ ฯลฯ 

http://www.exrx.net/Calculators/OneRepMax.html
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Personal Training Program 

 

 

 

 

 

 ประวตัิสว่นตวั Personal Trainer  

 ชื่อ____________________________________________

_________________  
 ชื่อเล่น________________อายุ ______ ปี  

 ส่วนสูง _________เมตรน  าหนัก ________กิโลกรัม 

หมายเลขโทรศัพท์___________ 

 

 

 

 

รูปถ่าย 



103 

 

 

 
     

 ประวตัิสว่นตวัผู้เขา้รว่มโครงการ 
 ชื่อ____________________________________________

__________________ 

 ชื่อเล่น________________อายุ ______ ปี 

 ส่วนสูง _________เมตร น  าหนัก ________กิโลกรัม 

หมายเลขโทรศัพท์__________ 

     

 เป้าหมาย 

 _______________________________________________

____________________

 _______________________________________________

____________________

 _______________________________________________

____________________

 _______________________________________________

____________________

 _______________________________________________

____________________

 _______________________________________________

____________________
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 _______________________________________________

____________________ 

 

 

 

 

 

ตารางฝกึ/การออกก าลงักาย 

 

Personal Training Record 

 

Name____________________________________        Goal 

 

Date______________ Set Set Set Set Set  

Cardio 

Workout 

Exercise Rep. W. Rep. W. Rep. W. Rep. W. Rep. W. 

            

           

           

           

           

           Remark 
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Date______________ Set Set Set Set Set  

Cardio 

Workout 

Exercise Rep. W. Rep. W. Rep. W. Rep. W. Rep. W. 

            

           

           

           

           

           Remark 
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5. ขั นตอนการตดิตามและและให้

ค าปรกึษา 
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โภชนาการ 
สัปดาห์ที.่................................... 

สัปดาห์/

มื อ 

เช้า กลางวัน เย็น 

จันทร ์    

 

 

พลังงาน

ทั งวัน 

อังคาร    

 

 

พลังงาน

ทั งวัน 

พุธ    
พลังงาน

ทั งวัน 

พฤหัส    
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พลังงาน

ทั งวัน 

ศุกร ์    

 

 

 

พลังงาน

ทั งวัน 

เสาร์    

 

 

 

พลังงาน

ทั งวัน 

อาทิตย ์    
พลังงาน

ทั งวัน 

 

 

รปูถา่ย กอ่นและหลงัการเข้ารว่มโปรแกรม 
               

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Before 

 
 
 

After 
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 วันที่ ___________________          วันที่

 ___________________ 

 น  าหนัก ___________________          น  าหนัก

 ___________________ 

 อก ___________________         อก

 ___________________ 

 เอว ___________________          เอว

 ___________________ 

 สะโพก ___________________         สะโพก

 ___________________ 

 ต้นแขนซ้าย___________________  ต้นแขน

ซ้าย___________________ 

 ต้นแขนขวา___________________  ต้น

แขนขวา___________________ 

 ต้นขาซ้าย___________________  ต้นขา

ซ้าย__________________ 



110 

 ต้นขาขวา___________________  ต้นขา

ขวา___________________ 

 ดัชนีมวลกาย___________________  ดัชนีมวล

กาย___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกราฟหรือแผนภมูิการเปลี่ยนแปลงน  าหนัก 
 

  

 กราฟที ่1 (น  าหนักแต่ละสัปดาห์) 
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  1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 

 

 

 กราฟที ่2 (ดัชนีมวลกายแต่ละสัปดาห์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 
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 กราฟที ่3 (เปอร์เซ็นต์ไขมันแต่ละสัปดาห์) 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 

 

 

 

 กราฟที ่4 (สัดส่วนเอวต่อสะโพกแต่ละสัปดาห์) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

 
 

 

 

 

 

 

ประวตัิผูว้จิยั 

1. ชื่อ - นามสกลุ 

นายศุภนิธิ ข าพรหมราช 

ต าแหน่ง อาจารย์  

หน่วยงานที่สังกัด สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา  

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 083-8993345 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ 2554 ส าเร็จการศึกษาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

พ.ศ 2550 ส าเร็จการศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร

เกษม 

 

 

 


