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การสรางโปรแกรมออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดิน 
ท่ีมีตอดัชนีมวลกาย และสัดสวนของรางกายในผูหญิงท่ีมีภาวะน้ําหนักเกิน 
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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลองแทจริง (True-experimental design) เพ่ือสราง ศึกษา และ

เปรียบเทียบผลของโปรแกรมออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดิน ท่ีมตีอดัชนีมวลกาย และสดัสวน
ของรางกายในผูหญิงท่ีมีภาวะนํ้าหนักเกิน อายุระหวาง 18-23 ป จํานวน 30 คน โดยเขารับโปรแกรมออกกําลังกายตาม
หลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดินเปนระยะเวลา 8 สัปดาหๆ  ละ 3 วัน  

ผลการวิจัยพบวา   
 1. เปรียบเทียบความแตกตางของคาดัชนีมวลกายและคาสดัสวนของรางกาย กอนและหลังการฝกโปรแกรม
ออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดิน เปนเวลา 8 สัปดาห พบวา คาดัชนีมวลกาย และคาสัดสวน
ของรางกาย ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 แตผลท่ีเกิดข้ึนหลังไดรับการฝกน้ันมแีนวโนมของดัชนี
มวลกายลดลง (t = 0.851, p = 0.201) และสัดสวนของรางกายในสวนท่ี 1 มวลไขมันมีแนวโนมลดลง (t = 0.623, p = 
0.269) เชนเดียวกัน 
 2. เปรียบเทียบความแตกตางของคาดัชนีมวลกายและคาสดัสวนของรางกาย ระหวางกลุมท่ีฝกดวยโปรแกรม
ออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดินและกลุมท่ีไมไดรับการฝก พบวา ไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งในกลุมท่ีฝกดวยโปรแกรมการออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดิน
มีคาดัชนีมวลกายมีคานอยกวากลุมท่ีไมไดรับการฝก (t = -1.001, p = 0.163) และคาสดัสวนของรางกายในสวนท่ี 1 
มวลไขมันกลุมท่ีฝกดวยโปรแกรมออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดินมีคานอยกวากลุมท่ีไมไดรับ
การฝก (t = -1.586, p = 0.062) 
  จากขอมูลท่ีปรากฏถึงแมคาดัชนีมวลกายและคาสัดสวนของรางกายจะไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิติ
ท่ีระดับ .05 แตผลการวิจยัแสดงใหเห็นวาโปรแกรมออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดินสามารถทํา
ใหคาดัชนีมวลกาย และคาสัดสวนของรางกายลดลงไดในระดับท่ีนาสนใจ ซึ่งเปนแนวโนมท่ีดีข้ึนของสขุภาพสําหรับ
ผูหญิงท่ีมีภาวะนํ้าหนักเกิน 
 
คําสําคัญ:    ดัชนีมวลกาย/ สัดสวนของรางกาย/ ภาวะนํ้าหนักเกิน 
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Abstract 
This research is truly experimental. True-experimental design to study and compare the 

results of a progressive exercise program with walking techniques effecting on body mass index and 
body composition of women overweight at age group of 18-23 years old, to practice  
progressive exercise program with a walking technique 3 days /week for 8 weeks.   
 The result found that; 
 1. Compare the difference in body mass index and body composition. Before and after the 
8-week progressive exercise program, the body mass index and body proportions has no significant 
difference was found at the .05, but the outcome is body mass index (t = 0.851, p = 0.201) and body 
composition  in section 1 fat mass tended to decrease (t = 0.623, p = 0.269).  
 2. Compare the difference in body mass index and body composition. There was no 
statistically significant difference at the .05 level in the exercise training program by walking 
technique and non-training group. However, in the exercise training program by walking technique 
have body mass index was lower than the non training group (t = -1.01, p = 0.163). The result the 
exercise training program by walking technique have body composition in section 1 fat mass was 
lower than the non training group (t = -1.586, p = 0.062).  
 The data showed that body mass index and body composition were not significantly 
different at the .05 level. However, the results showed that progressive exercise program with 
walking technique could change the body mass index and the body composition decreased is meet 
the expectations. This is a healthy trend might be very helpful for women who are overweight. 
 
Keywords: Body Mass Index / Body Composition / Overweight 
 
ความเปนมาและความสําคัญ 
 ภาวะนํ้าหนักเกินและโรคอวนจดัเปนปญหาทางสุขภาพท่ีสําคัญลําดบัตนๆ ในปจจุบัน โดยเปนปจจัยเสี่ยงใน
การเกิดโรคเรื้อรังตางๆ เชน โรคหวัใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ภาวะไขมันในเลือดสูง และโรคมะเร็ง จนอาจ
เปนสาเหตุใหเสียชีวิตได (สิทธา พงษพิบูลย, 2555) ภาวะนํ้าหนักเกินและโรคอวนเปนภาวะท่ีรางกายมีนํ้าหนักตัวเกิน
เกณฑปกติ และมีการสะสมของไขมันในสวนตางๆ ของรางกายมากเกินไปเมื่อเปรียบเทียบกับมวลกลามเน้ือ กระดูก 
และของเหลวในรางกาย ซึ่งเปนอันตรายตอสุขภาพ (Ngugen and El Serag, 2009) นอกจากน้ีภาวะนํ้าหนักเกินในเด็ก
อายุ 5-17 ป มีปจจัยเสี่ยงตอโรคหัวใจ และหลอดเลือดมากกวาเด็กปกติ โดยมีแนวโนมเปนโรคความดันโลหติสูงเพ่ิมข้ึน 
2-4.5 เทา และภาวะไขมันในเลือดสูงเพ่ิมข้ึน 3-7 เทา โดยสาเหตุพ้ืนฐานสวนใหญเกิดจากความไมสมดุลระหวาง
พลังงานท่ีไดรับจากการรับประทานอาหารกับพลังงานท่ีรางกายใชไปในการทํากิจกรรมตางๆ ในชีวิตประจําวัน (สํานัก
โภชนาการ, 2558) เมื่อเกิดความไมสมดุลของพลังงานจึงทําใหมีพลังงานเหลือจากการรับประทานอาหารจํานวนมาก 
ดังน้ันรางกายจะเก็บสะสมพลังงานดังกลาวไวในรูปของไขมัน และถารางกายยังไมมีการนําไขมันออกไปใช ไขมันท่ีถูก
สะสมไวจะเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ จนทําใหเกิดภาวะนํ้าหนักเกินและนําไปสูโรคอวนในท่ีสุด ซึ่งปจจบัุนภาวะนํ้าหนักเกินและ
โรคอวนทําใหเกิดปญหาทางสังคมและปญหาทางสาธารณสุขท่ีมีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน (วนิดา พันธสอาด, 2555) 
 จากการสํารวจขององคการอนามยัโลกในป 2014 พบวาประชากรโลกท่ีมีอายุ 18 ปข้ึนไป มีภาวะนํ้าหนักเกิน 
1.9 พันลานคน และเปนโรคอวนมากกวา 600 ลานคน จากการศึกษาในประเทศออสเตรเลีย พบวา มากกวาครึ่งหน่ึง
ของผูใหญเปนโรคอวน และเพศชายเปนโรคอวนมากกวาเพศหญิง โดยผูชายเปนโรคอวน รอยละ 60 และผูหญิงเปนโรค
อวน รอยละ 45 (Australian Bureau of Statistics, 2008) สําหรับในประเทศไทย ภาวะนํ้าหนักเกินและโรคอวนก็มี
แนวโนมเพ่ิมมากข้ึนอยางตอเน่ือง จากรายงานการสํารวจสุขภาพประชาชนไทยท่ีมีอายุ 15 ปข้ึนไป ครั้งท่ี 5 (พ.ศ. 
2557) พบวา เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสํารวจครั้งท่ี 4 (พ.ศ. 2552) ความชุกของภาวะอวนมีแนวโนมสูงข้ึนอยาง
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ชัดเจน โดยเฉพาะในผูหญิงเพ่ิมจากรอยละ 40.7 ในป 2552 เปนรอยละ 41.8 ในป 2557 สวนในผูชายเพ่ิมจากรอยละ 
28.4 เปนรอยละ 32.9 (วิชัย เอกพลากร และคณะ, 2557) และจากการศึกษาอัตราชุกและปจจยัเสีย่งของภาวะนํ้าหนัก
เกินและโรคอวนในประชาชนไทย พบวา ประชาชนไทยชวงอายุ 20-59 ป มีภาวะนํ้าหนักเกิน รอยละ 28.3 และเปนโรค
อวน รอยละ 6.8 จะเห็นไดวาจํานวนผูมีภาวะนํ้าหนักเกินและโรคอวนมีจํานวนมาก และเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว (วิชัย เอก
พลากร และคณะ, 2553) ภาวะนํ้าหนักเกินและโรคอวนน้ันยังสงผลกระทบทางเศรษฐศาสตรตอสังคม โดยมีความ
ชัดเจนท่ีสุดในมติิของคาใชจายในการรักษาพยาบาล ท้ังท่ีจายโดยผูปวยและครอบครัว และท่ีรองรับโดยสังคมโดยรวม 
จากการศึกษาในกลุมประเทศพัฒนาแลว มีการประมาณการวา คาใชจายทางสุขภาพตอประชากร (health 
expenditure per capita) จากโรคอวนมีมลูคาระหวาง 32-285 เหรียญสหรัฐ และคาใชจายโดยรวมมีมลูคาคิดเปน
รอยละ 2-4 ของคาใชจายทางสุขภาพของประเทศ และคิดเปนรอยละ 0.1-1.4 ของผลิตภณัฑมวลรวมประชาชาติ 
(gross domestic product/GDP) (House of Common Health Committee, Obesity, 2004) และจากการศึกษา
ในสหรัฐอเมริกาแสดงใหเห็นวาระดับคาใชจายแปรผันตามความรุนแรงของภาวะหนักเกินและโรคอวน (Thompson et 
al., 2001)   เชนเดียวกับการศึกษาในประเทศไทย พ.ศ. 2552 พบวา ตนทุนรวมตอสังคมของภาวะนํ้าหนักเกินและโรค
อวนมีมูลคา 12,142 ลานบาท หรอืคิดเปนรอยละ 0.13 ของ GDP ในปเดียวกัน โดยแบงเปนตนทุนทางตรงจากคา
รักษาพยาบาลมีมลูคา 5,584 ลานบาท ในขณะท่ีตนทุนทางออมจากการเสยีชีวิตกอนวัยอันควรและการขาดงานมีมลูคา
รวม 6,358 ลานบาท (มนทรัตม ถาวรเจรญิทรัพย และคณะ, 2554) 
 สําหรับเกณฑในการวิเคราะหบุคคลท่ีอยูในภาวะนํ้าหนักเกินและโรคอวนน้ัน นิยมใชเกณฑจากการประเมินคา
ดัชนีมวลกาย (body mass index: BMI) โดยประชากรในทวีปยุโรป อเมริกา คาปกติของดัชนีมวลกายจะอยูท่ี 18.5-
24.9 กิโลกรัมตอตารางเมตร และดัชนีมวลกายระหวาง 25-29.9 กิโลกรัมตอตารางเมตร หมายถึง ภาวะนํ้าหนักเกิน ถา
ดัชนีมวลกาย 30 กิโลกรัมตอตารางเมตร ข้ึนไปจึงจะถือวาอวน (Australian Bureau of Statistics, 2008) แตสําหรับ
บุคคลในเอเชีย อาเซยีน และประเทศไทย ท่ีมีดัชนีมวลกายอยูระหวาง 23.1-24.9 กิโลกรัมตอตารางเมตร หมายถึง 
ภาวะนํ้าหนักเกิน และถาดัชนีมวลกาย 25 กิโลกรัมตอตารางเมตรข้ึนไป หมายถึง อวน ซึ่งคาดัชนีมวลกายของประชากร
ไทยไมควรเกิน 23 กิโลกรัมตอตารางเมตร (วิชัย เอกพลากร และคณะ, 2553)  
 ปจจุบันบุคคลท่ีมีภาวะนํ้าหนักเกินและโรคอวนน้ัน นิยมใชวิธีการลดนํ้าหนักท่ีใชเวลานอยและเห็นผลเร็ว เชน 
การใชยาลดนํ้าหนัก การอดอาหาร การใชผลติภณัฑเสรมิอาหาร วิธีการเหลาน้ีเปนแนวทางการลดนํ้าหนักท่ีไมถูกตอง 
ซึ่งอาจทําใหระบบตางๆ ของรางกายผิดปกติ และอาจถึงข้ันเสียชีวิตได (ศิวรักษ กิจชนะไพบูลย, 2555) ท้ังท่ีจริงแลว
วิธีการลดนํ้าหนักท่ีถูกตองและไมเปนอันตรายตอรางกาย น่ันคือ การออกกําลังกาย จากการวิจยั Miller et al. (1997) 
พบวา เมื่อบุคคลท่ีมภีาวะนํ้าเกินและโรคอวนออกกําลังกายอยางสม่าํเสมอพรอมกับการควบคมุอาหารจะชวยทําให
สัดสวนของดัชนีมวลกาย และเปอรเซ็นไขมันลดลง อีกท้ังยังชวยปองกันและลดความรุนแรงของโรคเบาหวาน โรคความ
ดันโลหติสูงและความเสีย่งในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ ซึ่งจากการศึกษาแนวทางเวชปฏิบัติการปองกันและดูแลรักษา
โรคอวนไดใหคําแนะนําวา การออกกําลังกายท่ีเปนประโยชนควรปฏบัิติทุกวัน อยางนอยวันละ 30 นาที ความหนักของ
การออกกําลังกายควรอยูในระดับปานกลาง คือ ประมาณ 60-65% MHR และออกกําลังกายอยางนอยสัปดาหละ 3 
ครั้ง (สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข, 2553) และสาํหรับการ
ออกกําลังกายท่ีเหมาะสมสําหรับผูท่ีมีภาวะนํ้าหนักเกินและโรคอวน คือการออกกําลังกายท่ีมีการเคลื่อนไหวอยาง
ตอเน่ือง และมีแรงกระแทกต่ําและออกกกําลังกายควรเปนแบบคอยเปนคอยไป ชาๆ แตใหทําประจําและสม่ําเสมอ เชน  
การเตนแอโรบิค วายนํ้า การเดินในรูปแบบตอเน่ืองชาๆ หรือเดินชาสลับเร็ว เปนตน (สํานักโภชนาการ กรมอนามยั 
กระทรวงสาธารณสุข, 2557) สอดคลองวิจัยของ Melam et al. (2016) ไดศึกษาการออกกําลังกายดวยการเดินเร็วใน
ผูหญิงท่ีมีภาวะนํ้าหนักเกินอายุ 21-30 ป โดยใหกลุมตัวอยางเดินวันละ 45 นาที สัปดาหละ 5 วัน เปนระยะเวลา 10 
สัปดาหพบวา การออกกําลังกายดวยการเดินชวยทําใหดัชนีมวลกายลดลง และจากการวิจัย สดุารตัน วาเรศ (2556) ได
ศึกษาการออกกําลังกายดวยการเดินของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนท่ีมีนํ้าหนักตัวเกิน โดยใหนักเรยีนเดินวันละ 25-40 
นาที สัปดาหละ 3 วัน เปนระยะเวลา 8 สัปดาห ระดับความหนักอยูท่ี 50-60% MHR พบวา การออกกําลังกายดวยการ
เดินสงผลดี ทําใหคาดัชนีมวลกาย และเปอรเซ็นไขมันลดลง สอดคลองการวิจัย Hong et al. (2014) พบวา การออก
กําลังกายดวยการเดินในผูหญิงท่ีมภีาวะนํ้าหนักเกินน้ัน สามารถชวยลดไขมันในชองทองไดอยางมีประสิทธิภาพ  
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 กองออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย (2556) กลาววา ในการออกกําลังกายตอคนท่ีมีภาวะนํ้าหนักเกิน 
ตองทําอยางคอยเปน คอยไป ไมควรหักโหมออกกําลังกายท่ีมีความหนักมากในระยะเวลาสั้นๆ เพราะอาจเสี่ยงตอการ
บาดเจ็บ จากงานวิจัย พบวามีการใชหลักการสรางความกาวหนา (Progression principle) ในการออกกําลังกาย โดย
หลักการสรางความกาวหนา คือ การเปลีย่นแปลงปริมาณงานใหมคีวามหนักเพ่ิมมากข้ึน การฝกงานในชวงแรกจะมี
ขนาดเบา และคอย ๆ เพ่ิมความหนักของงานข้ึนอยางชา ๆ เพ่ือใหรางกายมีการปรับตัว โดยมีการศึกษาท่ีนําหลักการ
สรางความกาวหนาน้ีมาปรับใชรวมการฝกออกกําลังกายในรูปแบบอ่ืนๆ เชน การศึกษาของพลูสมบัต ิเยาวพงษ (2554) 
ไดศึกษาผลโปรแกรมการออกกําลงักายแบบแอโรบิค ท่ีมีตอภาวะนํ้าหนักเกิน ท่ีความหนักรอยละ 50-70 ของอัตราการ
เตนของหัวใจ ซึ่งในโปรแกรมน้ีระดับความหนักจะเพ่ิมข้ึนในทุกๆ 2 สัปดาห ผลการศึกษาพบวาคาเฉลีย่ของนํ้าหนักตัว 
เปอรเซ็นตไขมันและดัชนีมวลกายลดลง ซึ่งแสดงใหเห็นวามีการศึกษาท่ีนําเอาหลักความกาวหนาปรบัใชรวมกับการฝก
ออกกําลังกายแลวสงผลตอผูท่ีมภีาวะนํ้าหนักเกินได  
 ดังน้ัน จากขอมูลท่ีกลาวมา จะเหน็ไดวาการออกกําลังกายดวยการเดินเปนประโยชน และใหผลดีตอการลด
ไขมัน ดัชนีมวลกาย รวมไปถึงการลดอัตราเสี่ยงตอการเกิดโรคตางๆ เชน โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคไขมันในหลอด
เลือดสูง โรคความดันโลหิต และการเดินยังเปนการออกกําลังกายท่ีเหมาะสําหรับบุคคลท่ีมภีาวะนํ้าหนักเกินและโรคอวน
อีกดวย ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะสรางโปรแกรมการฝกออกกําลังกายดวยการเดินท่ีถูกตอง เหมาะสมและเปนไปตามหลักการ
สรางความกาวหนาในการออกกําลังกาย (Progression principle) ในการออกกําลังกายสําหรับคนท่ีมีภาวะนํ้าหนักเกิน 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางของคาดัชนีมวลกายและคาสัดสวนของรางกาย กอนและหลังการฝก
โปรแกรมการออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดิน 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางของคาดัชนีมวลกายและคาสัดสวนของรางกาย ระหวางกลุมท่ีฝกดวย
โปรแกรมการออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดินและกลุมท่ีไมไดรับการฝก 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. กลุมท่ีไดรับการฝกโปรแกรมการออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดิน คาดัชนีมวลกาย
ต่ํากวากอนใชโปรแกรม  
 2. กลุมท่ีไดรับการฝกโปรแกรมการออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดิน คาสดัสวนของ
รางกายแตกตางกับกอนใชโปรแกรม 
 3. กลุมท่ีไมไดรับการฝกโปรแกรมการออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดิน คาดัชนีมวล
กายไมแตกตางกัน 
 4. กลุมท่ีไมไดรับการฝกโปรแกรมการออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดิน คาสดัสวนของ
รางกายไมแตกตางกัน 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 ดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนผูหญิง อายุระหวาง 18-23 ป มีภาวะนํ้าหนักเกิน คดัเลือกกลุมตัวอยาง
แบบการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) และทุกคนเปนอาสาสมัครท่ีเขารวมในการวิจยัครั้งน้ีดวยความ
เต็มใจ  

ดานเน้ือหา 
กลุมตัวอยางตองมีคาดัชนีมวลกายระหวาง 23-29.9 กิโลกรัมตอตารางเมตร และผานการทดสอบแบบ

ประเมินความพรอมกอนการออกกําลังกาย (PAR - Q*) 
ดานตัวแปรท่ีศึกษาประกอบดวย 
ตัวแปรตน  ไดแก โปรแกรมออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดิน  
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ตัวแปรตาม ไดแก -ดัชนีมวลกาย  
  -สัดสวนของรางกาย 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

ตัวแปรตน  ตัวเเปรตาม 
1. โปรแกรมออกกําลังกายตามหลกั 
    ความกาวหนาดวยเทคนิคการเดิน 

 1. ดัชนีมวลกาย 
2. สัดสวนของรางกาย 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 
ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนผูหญิง อายุระหวาง 18-23 ป มีภาวะนํ้าหนักเกิน คัดเลือกกลุมตัวอยาง

แบบการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) จํานวน 30 คน และแบงออกเปน 2 กลุมๆ ละ 15 คน ไดแก 
กลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยกลุมตัวอยางตองมีคาดัชนีมวลกายระหวาง 23-29.9 กิโลกรัมตอตารางเมตร และผาน
การทดสอบแบบประเมินความพรอมกอนการออกกําลังกาย (PAR - Q*) แตละคนเปนอาสาสมัครท่ีเขารวมการวิจยัครั้ง
น้ี ดวยความเต็มใจและมีคณุสมบัติตามเกณฑท่ีกําหนด 

เครื่องมือและอุปกรณท่ีใชในการวิจัย 
1. โปรแกรมออกกําลังกายตามหลกัความกาวหนาดวยเทคนิคการเดนิ มีรายละเอียดข้ันตอนการสราง

โปรแกรมดังน้ี 
1.1 ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับโปรแกรมออกกําลังกายตามหลักความกาวหนา 

ดวยเทคนิคการเดิน 
1.2 ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับวิธีการเขียนโปรแกรมออกกําลังกายตามหลัก 

ความกาวหนาดวยเทคนิคการเดิน 
  1.3 ศึกษาเน้ือหาท้ังหมดและกําหนดขอบเขตของเน้ือหาท่ีจะศึกษาในการทําวิจัยการสรางโปรแกรม
ออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดิน 

1.4 ดําเนินการสรางโปรแกรมออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดิน 
  1.5 นําโปรแกรมออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดินใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 
ทาน พิจารณาความสอดคลอง เหมาะสม หรือควรแกไข จากน้ันนํามาคํานวณคา IOC (Item objective congruence) 
  1.6 แกไขโปรแกรมใหสมบูรณพรอมท่ีจะนําไปใชกับกลุมตัวอยางท่ีจะทําการศึกษาเพ่ือเก็บรวบรวม
ขอมูลตอไป 

2. เครื่องมือและอุปกรณ 
2.1 แบบบันทึกผลการลงช่ือ วัน เวลา ในการออกกําลังกาย 
2.2 แบบบันทึกผลชีพจรขณะพัก ความดันโลหิต อายุ นํ้าหนัก สวนสูง คาดัชนีมวลกายและสัดสวน 

ของรางกาย 
  2.3 แบบบันทึกผล คาดัชนีมวลกายและคาสัดสวนของรางกายหลังการใชโปรแกรมการออกกําลัง
กายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดิน 

2.4 แบบประเมินความพรอมกอนการออกกําลังกาย (PAR - Q*) 
2.5 เครื่องวัดองคประกอบของรางกาย (Body Composition Analyze, X-Contact 356, Korea) 
2.6 นาฬิกาจับเวลา (Casio, HS-30W, China) 
2.7 เครื่องวัดอัตราการเตนของหัวใจแบบไรสาย (Polar FT7 Electro Oy, Professorintie 5, FI- 

90440 Kempele, Finland) 
  2.8 เครื่องวัดชีพจร และความดันโลหิต (Jawon Easy X 800 R, Korea) 
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  2.9 ลูว่ิงไฟฟา (North Fitness Treadmill, P 07, China) 
3. ขอตกลงเบ้ืองตน 

 การวิจัยครั้งน้ีไดขอความรวมมือจากผูเขารวมการวิจยัใหงดเวนการออกกําลังกาย และการบริโภคอาหารเสริม
บางประเภทท่ีอาจจะมผีลตออัตราการเผาผลาญของรางกาย เชน แคปซูลแอลคานิทีน ยาลดความอวน เครื่องดื่มชูกําลัง 
แฮลกอฮอล เปนตน 
 

ข้ันตอนดําเนินการวิจัย 
รูปแบบการวิจยั 

 

E – group R O1E X O2E 
     

C – group R O1C -- O2C 

 
E-group      =     กลุมทดลอง (Experimental Group)  
C-group      =     กลุมควบคุม (Control Group)            
R     =    การจัดดาํเนินการแบบสุม (Randomization)  
X     =   การจัดกระทําตามวิธีทดลอง หรือโปรแกรมทดลอง (Treatment)  
O     =   การวัดผล (Outcome Measurement)  
O1   =    การวัดผลกอนการทดลอง (Pretest Observation)  
O2    =   การวัดผลหลังการทดลอง (Posttest Observation)    
 
ตารางท่ี 1 แสดงข้ันตอนดําเนินการวิจัยตามเวลาท่ีกําหนด 

ระยะเวลา กิจกรรม 

สัปดาหท่ี  
1 -4 

1. รับสมัครอาสาสมัครตามเกณฑท่ีกําหนด  
2. ผูวิจัยอธิบาย ช้ีแจงผูเขารวมการวิจัยถึงวัตถุประสงคของการทําวิจัย ลําดับข้ันตอน วิธีการทดสอบ 
รวมไปถึงขอตกลงตางๆ ในระหวางการเขารวมการวิจัย และใหผูเขารวมการวิจยั ลงนามยินยอมเขารวม
ในใบยินยอมเขารวมการวิจัย 
3. คัดเลือกอาสาสมคัรท้ังหมดท่ีมาสมัครดวยแบบประเมินความพรอมกอนการออกกําลังกาย (PAR-Q*) 
และผลการประเมินของอาสาสมัครตองไมอยูในกลุมเสี่ยงตอการบาดเจ็บ หรือเกิดอันตรายจากการออก
กําลังกาย 
4. คัดเลือกอาสาสมคัรใหไดจํานวน 30 คน โดยคดัเลือกจากการทดสอบคาดัชนีมวลกายระหวาง 23 – 
29.9 กิโลกรมัตอตารางเมตร 
5. ตรวจสุขภาพ ผูเขารวมวิจัยท้ัง 30 คน 

สัปดาหท่ี  
5 -8 

1. ผูวิจัยอธิบาย ช้ีแจงรายละเอียด แบบบันทึกตางๆ ท่ีใชในการวิจัย 
2. ผูวิจัยแบงกลุมผูเขารวมวิจัยเปน 2 กลุม คือกลุมทดลอง และกลุมควบคุม 
3. ดําเนินการวัดชีพจรขณะพัก ความดันโลหิต อายุ นํ้าหนัก สวนสงู คาดัชนีมวลกายและคาสัดสวนของ
รางกาย 
4. ดําเนินการทดสอบคาความเร็วของลูว่ิงไฟฟาท่ีเหมาะสมกับผูวิจัยทุกคน 

สัปดาหท่ี  
9 -16 

1. เตรียมอุปกรณและสถานท่ีในการวิจัยโดยประสานงานกับโปรแกรมวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร 
2. เตรียมการวิจัยโดยตรวจเอกสารและตั้งคาของเครื่องมือตางๆ เชน นาฬิกาจับเวลา เครื่องวัด
องคประกอบของรางกาย และโปรแกรมการออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดิน 
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3. กลุมผูเขารวมการวิจัยไดเขารับโปรแกรมออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดินท่ี
ระดับความหนักรอยละ 60-70 ของอัตราการเตนของหัวใจสูงสุด ในการควบคุมระดับความหนักของการ
ออกกําลังกาย โดยตดิเครื่องวัดอัตราการเตนของหัวใจแบบไรสายบรเิวณทรวงอกใตราวนม ซึ่งเช่ือมตอ
กับลูว่ิงไฟฟาใชสําหรับอานคาอัตราการเตนของหัวใจ 
4. ผูเขารวมวิจยัดําเนินการออกกําลังกายตามโปรแกรมการออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวย
เทคนิคการเดินจนครบตามท่ีกําหนด 8 สัปดาห และบันทึกผลคาดชันีมวลกายและคาสัดสวนของรางกาย 

 
ตารางท่ี 2 แสดงโปรแกรมออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดิน 

สัปดาหท่ี ชวงอบอุนรางกาย ชวงออกกําลังกาย ชวงคลายอุน 
ระดับความหนักของ
การออกกําลังกาย 

1 
เดิน 5 นาที 

และยดืเหยยีด 
เดิน 20 นาที 

เดิน 5 นาที 
และยดืเหยยีด 

อัตราการเตนของ
หัวใจในขณะออก
กําลังกายอยูในชวง 
60-70 % ของอัตรา
การเตนของหัวใจ

สูงสุด 

2 
เดิน 5 นาที  

และยดืเหยยีด 
เดิน 22 นาที 

เดิน 5 นาที 
และยดืเหยยีด 

3 
เดิน 5 นาที 

 และยืดเหยียด 
เดิน 25 นาที 

เดิน 5 นาที 
และยดืเหยยีด 

4 
เดิน 5 นาที  

และยดืเหยยีด 
เดิน 28 นาที 

เดิน 5 นาที 
และยดืเหยยีด 

5 
เดิน 5 นาที  

และยดืเหยยีด 
เดิน 31 นาที 

เดิน 5 นาที 
และยดืเหยยีด 

6 
เดิน 5 นาที  

และยดืเหยยีด 
เดิน 35 นาที 

เดิน 5 นาที 
และยดืเหยยีด 

7 
เดิน 5 นาที  

และยดืเหยยีด 
เดิน 39 นาที 

เดิน 5 นาที 
และยดืเหยยีด 

8 
เดิน 5 นาที  

และยดืเหยยีด 
เดิน 43 นาที 

เดิน 5 นาที 
และยดืเหยยีด 

หมายเหตุ 
1. กําหนดการฝก 3 วันตอสัปดาห เวลา 16.00 – 20.00 น. 
2. แนวทางสําหรับการปรับปรุงสมรรถภาพทางกาย และหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บจากการใชงานมากจนเกินไป คือ 

กฎของ 10 เปอรเซ็นต (Ten percent rule) ความหนักหรือระยะการฝกไมควรจะเพ่ิมข้ึนมากกวา 10 
เปอรเซ็นตตอสัปดาห  

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
การประเมินคาดัชนีมวลกายและคาสัดสวนของรางกาย มีหนวยเปนกิโลกรมัตอตารางเมตรและวิเคราะหดวย

เครื่อง Body Composition Analyze, X-Contact 356 บันทึกผลและนําคาท่ีไดคํานวณคาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบน
มาตรฐานของแตละการวิจัย และนําผลคาดัชนีมวลกายและคาสดัสวนของรางกายมาเปรียบเทียบความแตกตาง กอน
และหลังการฝกโปรแกรมออกกําลงักายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดิน และเปรียบเทียบความแตกตางของ
คาดัชนีมวลกายและคาสดัสวนของรางกาย ระหวางกลุมท่ีฝกดวยโปรแกรมออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวย
เทคนิคการเดินและกลุมท่ีไมไดรบัการฝก 
 
 

การวิเคราะหขอมูล 
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ผูวิจัยนําผลการทดสอบของผูท่ีเขารับการวิจัยมาดําเนินการวิเคราะหทางสถิติ ดวยการใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเรจ็รูป ดังน้ี 

1. เปรียบเทียบความแตกตางของคาดัชนีมวลกายและคาสดัสวนของรางกาย กอนและหลังการฝกโปรแกรม
ออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดินโดยสถิติวิเคราะห t-test dependent นัยสาํคัญทางสถิติ
กําหนดไวท่ีระดับ .05 

2. เปรียบเทียบความแตกตางของคาดัชนีมวลกายและคาสดัสวนของรางกาย ระหวางกลุมท่ีฝกดวยโปรแกรม
ออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดินและกลุมท่ีไมไดรับการฝก โดยสถิติวิเคราะห t-test 
independent นัยสําคัญทางสถิตกํิาหนดไวท่ีระดับ .05 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ในงานวิจัยน้ีผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูล นําเสนอขอมูลในรูปตารางขอมูลและความเรียงตามหัวขอ
ดังตอไปน้ี   
 ตอนท่ี 1 เปรยีบเทียบความแตกตางของคาดัชนีมวลกายและคาสดัสวนของรางกาย กอนและหลังการฝก
โปรแกรมออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดิน โดยสถิติวิเคราะห t-test dependent นัยสําคญั
ทางสถิติกําหนดไวท่ีระดับ .05 แสดงในตารางท่ี 3 
 
ตารางท่ี 3 แสดงเปรยีบเทียบความแตกตางของคาดัชนีมวลกาย กอนและหลังการฝกโปรแกรมออกกําลังกายตามหลัก 
             ความกาวหนาดวยเทคนิคการเดิน 

 
ดัชนีมวลกาย (กิโลกรัมตอตารางเมตร) 

n  SD t p 

กลุมทดลอง  
         กอนการฝก 15 25.91 2.32 

0.851 0.201 
         หลังการฝก 15 25.19 2.31 

 *p < .05  
 จากตารางท่ี 3 ภายหลังการฝกโปรแกรมออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดินเปนเวลา 
8 สัปดาห พบวา คาดัชนีมวลกาย (Body Mass Index) ระหวางกอนและหลังการฝกโปรแกรมออกกําลังกายตามหลัก
ความกาวหนาดวยเทคนิคการเดิน ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แตผลท่ีเกิดข้ึนหลังไดรับการฝก
น้ันมีแนวโนมลดลง 
  
ตารางท่ี 4 เปรียบเทียบความแตกตางของคาสัดสวนของรางกายในสวนท่ี 1 มวลไขมัน กอนและหลังการฝกโปรแกรม 
              ออกกําลังกายตามหลกัความกาวหนาดวยเทคนิคการเดนิ 

 
มวลไขมัน (กิโลกรมั) 

n  SD t p 

กลุมทดลอง  
กอนการฝก 15 20.66 4.10 

0.623 0.269 
หลังการฝก 15 19.71 4.22 

 *p < .05  
 จากตารางท่ี 4 ภายหลังการฝกโปรแกรมออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดินเปนเวลา 
8 สัปดาห พบวา การเปรียบเทียบมวลไขมัน (Fat Mass) กอนและหลังการฝกโปรแกรมออกกําลังกายตามหลัก
ความกาวหนาดวยเทคนิคการเดิน ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แตผลท่ีเกิดข้ึนหลังไดรับการฝก
น้ันมีแนวโนมลดลง 

X

X
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ตารางท่ี 5 เปรียบเทียบความแตกตางของคาสัดสวนของรางกายในสวนท่ี 2 มวลไรไขมัน กอนและหลังการฝกโปรแกรม 
             ออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดิน 

 
มวลไรไขมัน (กิโลกรมั) 

n  SD t p 

กลุมทดลอง  
กอนการฝก 15 42.02 4.12 

-0.105 0.459 
หลังการฝก 15 42.17 3.87 

 *p < .05  
 จากตารางท่ี 5 ภายหลังการฝกโปรแกรมออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดิน 8 
สัปดาห พบวา การเปรียบเทียบมวลไรไขมัน (Free Fat Mass) ระหวางกอนและหลังการฝกโปรแกรมออกกําลังกายตาม
หลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดิน ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 ตอนท่ี 2 เปรียบเทียบความแตกตางของคาดัชนีมวลกายและคาสดัสวนของรางกาย ระหวางกลุมท่ีฝกดวย
โปรแกรมออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดินและกลุมท่ีไมไดรับการฝก โดยสถิติวิเคราะห t-test 
independent นัยสําคัญทางสถิตกํิาหนดไวท่ีระดับ .05 แสดงในตารางท่ี 6 
 
ตารางท่ี 6 เปรียบเทียบความแตกตางของคาดัชนีมวลกายและคาสัดสวนของรางกาย ระหวางกลุมท่ีฝกดวยโปรแกรม 
             ออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดินและกลุมท่ีไมไดรับการฝก 

 
ดัชนีมวลกาย (กิโลกรัมตอตารางเมตร) 

n  SD t p 

หลังการฝก  
กลุมทดลอง 15 25.19 2.32 

-1.001         0.163 
กลุมควบคุม 15 25.90 1.50 

                                 มวลไขมัน (กิโลกรัม) 
กลุมทดลอง 15 19.71 4.22 

-1.586 0.062 
กลุมควบคุม 15 21.93 3.38 

                                 มวลไรไขมัน (กิโลกรัม) 
กลุมทดลอง 15 42.17 3.87 

-0.841         0.204 
กลุมควบคุม 15 43.33 3.64 

 *p < .05  
 จากตารางท่ี 6 พบวา  การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยดัชนีมวลกายท้ังสองกลุม กลุมท่ีฝกดวย
โปรแกรมออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดินมีคาเฉลีย่เทากับ 25.19 กิโลกรัมตอตารางเมตร และ
กลุมท่ีไมไดรับการฝกมีคาเฉลีย่ เทากับ 25.90 กิโลกรมัตอตารางเมตร เมื่อเปรียบเทียบจากการทดสอบสถิติ t  พบวา 
คาเฉลี่ยระหวางกลุมท่ีฝกดวยโปรแกรมออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดินและกลุมท่ีไมไดรับการ
ฝกไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แตผลท่ีเกิดข้ึนหลังไดรับการฝกน้ันมีแนวโนมของดัชนีมวลกาย
ลดลง 
 การเปรยีบเทียบความแตกตางของคาสัดสวนของรางกายในสวนท่ี 1 คาเฉลี่ยมวลไขมันท้ังสองกลุม กลุมท่ี
ฝกดวยโปรแกรมออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดินมีคาเฉลี่ยเทากับ 19.71 กิโลกรัม และกลุมท่ี
ไมไดรับการฝกมีคาเฉลี่ย เทากับ 21.93กิโลกรมั เมื่อเปรียบเทียบจากการทดสอบสถิติ t  พบวา คาเฉลี่ยระหวางกลุมท่ี

X

X
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ฝกดวยโปรแกรมออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดินและกลุมท่ีไมไดรับการฝกไมแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 แตผลท่ีเกิดข้ึนหลังไดรับการฝกน้ันมีแนวโนมของมวลไขมันลดลง 
 การเปรยีบเทียบความแตกตางของคาสัดสวนของรางกายในสวนท่ี 2 คาเฉลี่ยมวลไรไขมันท้ังสองกลุม กลุม
ท่ีฝกดวยโปรแกรมออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดินมีคาเฉลี่ยเทากับ 42.17 กิโลกรมั และกลุมท่ี
ไมไดรับการฝกมีคาเฉลี่ย เทากับ 43.33 กิโลกรมั เมื่อเปรียบเทียบจากการทดสอบสถิติ t  พบวา คาเฉลี่ยระหวางกลุมท่ี
ฝกดวยโปรแกรมออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดินและกลุมท่ีไมไดรับการฝกไมแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. เปรียบเทียบความแตกตางของคาดัชนีมวลกายและคาสดัสวนของรางกาย กอนและหลังการฝกโปรแกรม
ออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดิน เปนเวลา 8 สัปดาห พบวา คาดัชนีมวลกาย (Body Mass 
Index) และคาสดัสวนของรางกาย ไมแตกตางกันอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดบั .05 แตผลท่ีเกิดข้ึนหลังไดรับการฝก
น้ันมีแนวโนมของดัชนีมวลกายลดลง (t = 0.851, p = 0.201) และสัดสวนของรางกายในสวนท่ี 1 มวลไขมันมีแนวโนม
ลดลง (t = 0.623, p = 0.269) เชนเดียวกัน 
 2. เปรียบเทียบความแตกตางของคาดัชนีมวลกายและคาสดัสวนของรางกาย ระหวางกลุมท่ีฝกดวย
โปรแกรมออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดินและกลุมท่ีไมไดรับการฝก พบวา ไมแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึง่ในกลุมท่ีฝกดวยโปรแกรมออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดิน มี
คาดัชนีมวลกายมีคานอยกวากลุมท่ีไมไดรับการฝก (t = -1.001, p = 0.163) และคาสัดสวนของรางกายในสวนท่ี 1 
มวลไขมันกลุมท่ีฝกดวยโปรแกรมออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดินมีคานอยกวากลุมท่ีไมไดรับ
การฝก (t = -1.586, p = 0.062)  
 
อภิปรายผล 
  จากการศึกษาผลของโปรแกรมออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดินท่ีมตีอดัชนีมวล
กาย และสัดสวนของรางกายในผูหญิงท่ีมีภาวะนํ้าหนักเกิน พบวา เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคาดัชนีมวลกาย
กอนและหลังการฝกดวยโปรแกรมออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดิน ไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 แตผลท่ีเกิดข้ึนหลังไดรับการฝกน้ันดชันีมวลกายมีคาลดลงจาก 25.91 กิโลกรมัตอตาราง
เมตร เปน 25.19 กิโลกรัมตอตารางเมตร และเมื่อเปรยีบเทียบความแตกตางของคาดัชนีมวลกาย ระหวางกลุมท่ีฝกดวย
โปรแกรมออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดินและกลุมท่ีไมไดรับการฝก พบวา ไมแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึง่ในกลุมท่ีฝกดวยโปรแกรมออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดิน 
(25.19 กิโลกรัมตอตารางเมตร) มคีาดัชนีมวลกายนอยกวากลุมท่ีไมไดรับการฝก (25.90 กิโลกรมัตอตารางเมตร) 
 เมื่อพิจารณาจากผลการวิจัย แมคาดัชนีมวลกายจะไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 แต
ผลหลังจากกลุมท่ีไดรับการฝกดวยโปรแกรมออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดินเปนระยะเวลา 8 
สัปดาห คาดัชนีมวลกายลดลง ซึ่งเปนแนวโนมท่ีดีข้ึนของสุขภาพสําหรับผูหญิงท่ีมีภาวะนํ้าหนักเกิน ท้ังน้ีเปนเพราะ
โปรแกรมท่ีผูวิจัยดําเนินการสรางข้ึนน้ันใชหลักการตามหลักความกาวหนา และเก่ียวของกับหลักการออกกําลังกายท่ี
ถูกตอง ประกอบดวย ชนิด ความถ่ี ระยะเวลา และความหนักของการออกกําลังกายท่ีถูกตองจะสามารถควบคุมนํ้าหนัก
ของรางกาย และชวยใหดัชนีมวลกายลดลง สอดคลองกับหลักการของ Cooper & Mildred (1988) ท่ีกลาววา การออก
กําลังกายท่ีสามารถทําใหความสามารถทางกลไกของรางกายเปลีย่นแปลงไดน้ันตองมีความหนักของงาน และระยะเวลา
ท่ีนานพอ ซึ่งโปรแกรมท่ีผูวิจยัสรางข้ึนน้ัน ใชความถ่ีในการฝก 3 วัน ตอสัปดาห ซึ่งเปนไปตามหลักการของการออก
กําลังกายแบบแอโรบิค คือ ความหนักและความนานตอเน่ืองกัน ฉะน้ัน การออกกําลังกายดวยการเดนิจึงทําใหดัชนีมวล
กายลดลง ซึ่งเปนประโยชนตอรางกาย เมื่อออกกําลังกายแบบแอโรบิคท่ีระดับต่ําถึงระดับปานกลาง เปนระยะเวลา 45 
นาที ถึง 1 ช่ัวโมง สัปดาหละ 3 – 4 ครั้ง จะทําใหนํ้าหนักตัวลดลง เพราะเปนการใชพลังงานจากกรดไขมัน และกลโูคส
ในเลือดเปลี่ยนแปลงไปเปนพลังงานไกลโคเจนและไขมัน ซึ่งสะสมในกลามเน้ือจะคอยๆ ลดลง (เสก อักษรานุเคราะห, 
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2534) สอดคลองกับ ประทุม มวงมี (2527) กลาววา การออกกําลังกายอยางตอเน่ืองในระยะเวลาท่ีนานพอจะเกิดการ
สังเคราะหสารพลังงานข้ึนใหม โดยการดึงเอาปริมาณไขมันท่ีสะสมอยูมาใช เปนสาเหตุท่ีทําใหมวลไขมันลดลง และ
รวมถึงนํ้าหนักตัวเกิดการเปลี่ยนแปลง ผูท่ีออกกําลังกายสม่ําเสมอจะมีไขมันนอยกวาผูท่ีไมออกกําลังกาย แสดงใหเห็น
วาการเดินทําใหมวลไขมันในรางกายลดลง สอดคลองกับ ถนอมวงศ กฤษณเพ็ชร และ สิทธา พงษพิบูลย (2554) ท่ี
กลาววา การออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอจะชวยพัฒนารางกายใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดี และสมรรถภาพ
รางกายมีการพัฒนาท่ีดีข้ึนอยางตอเน่ือง 
 การเปรยีบเทียบความแตกตางของคาสัดสวนของรางกายในสวนท่ี 1 มวลไขมันกอนและหลังการฝกดวย
โปรแกรมออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดิน ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
แตผลท่ีเกิดข้ึนหลังไดรับการฝกน้ันมวลไขมันมีคาลดลงจาก 20.66 กิโลกรมั เปน 19.71 กิโลกรัม และเมื่อเปรียบเทียบ
ความแตกตางของคามวลไขมัน ระหวางกลุมท่ีฝกดวยโปรแกรมออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดิน
และกลุมท่ีไมไดรับการฝก พบวา ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งในกลุมท่ีฝกดวยโปรแกรมการ
ออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดิน (19.71 กิโลกรมั) มีคามวลไขมันนอยกวากลุมท่ีไมไดรับการฝก 
(21.93 กิโลกรัม) 
 เมื่อพิจารณาจากผลการวิจัย แมคามวลไขมันจะไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 แตผล
หลังจากกลุมท่ีไดรับการฝกดวยโปรแกรมออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดินเปนระยะเวลา 8 
สัปดาห คามวลไขมันลดลง ซึ่งเปนแนวโนมท่ีดีข้ึนของสุขภาพสําหรบัผูหญิงท่ีมภีาวะนํ้าหนักเกิน ระดบัความหนักและ
ระยะเวลาในงานวิจัยครั้งน้ี รางกายสามารถนําไขมันมาเผาผลาญเปนพลังงาน เน่ืองจากการใชพลังงานแบบแอโรบิค 
ตองการใชออกซิเจนในการเผาผลาญอาหาร ระบบแอโรบิคจะใชท้ังคารโบไฮเดรตและไขมัน เมื่อออกกําลังกายเปนระยะ
เวลานาน คารโบไฮเดรตจะถูกนํามาใชเปนพลังงานในชวงแรก และเมื่อระยะเวลาในการออกกําลังกายเพ่ิมข้ึน พลังงาน
จากไขมันจะเขามามีบทบาทมากข้ึนเรื่อยๆ และกลายเปนแหลงพลังงานหลักในการออกกําลังกาย (สนธยา สีละมาด, 
2557) และการฝกการออกกําลังกายท่ีชวยเพ่ิมความสามารถในการใชออกซิเจนน้ัน จะชวยเพ่ิมความสามารถของ
กลามเน้ือในการใชแหลงพลังงานจากไขมันมากข้ึน และเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของเอนไซมในระบบเผาผลาญ
ไขมันและยังเพ่ิมขนาดและจํานวนไมโทคอนเดรียซึ่งเปนสวนท่ีสําคัญตอการใชออกซิเจนในการสลายสารอาหาร เกิด
กระบวนการเบตาออกซิเดช่ัน วงจรไตคารบอนซลิิกแอซิด และระบบขนสงอิเล็กตรอนเพ่ือสรางเอทีพีเปนพลังงาน (นฤ
มล ลลีายุวัฒน, 2553) กระบวนการเหลาน้ีจึงกอใหเกิดการเปลีย่นแปลงของไขมันในรางกายของกลุมตัวอยาง  
 การเปรยีบเทียบความแตกตางของคาสัดสวนของรางกายในสวนท่ี 2 มวลไรไขมันกอนและหลังการฝกดวย
โปรแกรมออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดิน ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
และเมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคามวลไรไขมัน ระหวางกลุมท่ีฝกดวยโปรแกรมออกกําลังกายตามหลัก
ความกาวหนาดวยเทคนิคการเดินและกลุมท่ีไมไดรับการฝก พบวา ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 
ซึ่งในกลุมท่ีฝกดวยโปรแกรมออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดิน (42.17 กิโลกรัม) มีคามวลไร
ไขมันนอยกวากลุมท่ีไมไดรับการฝก (43.33 กิโลกรัม) สอดคลองกับงานวิจัยของ Lemura and Maziekas (2002) 
ศึกษาผลของการออกกําลังกายตอการเปลีย่นแปลงของ นํ้าหนักตัว มวลไขมัน และมวลไรไขมัน ในเดก็และวัยรุนท่ีมี
รูปรางอวน ชวงอายุ 5-17 ป จํานวน 120 คน ซึ่งประเมินกอนและหลังการออกกําลังกายตางๆ เชน เดิน ปนจักรยานวัด
งาน 3 ครั้ง/สัปดาห ผลการทดลองพบวา นํ้าหนักตัว มวลไขมัน และมวลไรไขมันมีคาลดลง และการศึกษาของ ธิติ 
ญานปรีชาเศรษฐ (2550) ไดศึกษาการฝกแบบใชแรงตานตอองคประกอบของรางกายกับผูท่ีมีภาวะนํ้าหนักเกินผล
การศึกษาพบวา อัตราการใชพลังงานพ้ืนฐาน เปอรเซ็นตนํ้าหนักท่ีไมใชไขมัน และเปอรเซ็นตนํ้าหนักไขมันลดลง 
 จากขอมูลท่ีปรากฏถึงแมคาดัชนีมวลกายและคาสัดสวนของรางกายจะไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทาง
สถิติท่ีระดับ .05 แตผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาโปรแกรมออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดิน
สามารถทําใหคาดัชนีมวลกายและสัดสวนของรางกายลดลงไดในระดับท่ีนาสนใจ ซึ่งเปนแนวโนมท่ีดีข้ึนของสุขภาพ
สําหรับผูหญิงท่ีมีภาวะนํ้าหนักเกิน 
 
ขอเสนอแนะในการทําวิจัย 
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 ขอเสนอแนะในการนําผลวิจยัไปใช 
 1. ผูหญิงท่ีมีภาวะนํ้าหนักเกินสามารถนําโปรแกรมการออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการ
เดิน ไปใชออกกําลังกายเพ่ือลดไขมันในรางกายได โดยใชเวลาอยางนอย 8 สัปดาห 
 2. สามารถนําโปรแกรมการออกกําลังกายตามหลักความกาวหนาดวยเทคนิคการเดิน โดยกําหนดความหนัก
อยางนอยรอยละ 60-70 ของอัตราการเตนของหัวใจสูงสุด ไปใชใหเกิดประโยชนได 
 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 1. ควรมีศึกษาการออกกําลังกายโดยกําหนดใหอัตราการเตนของหัวใจท่ีอยูในระดับสูงข้ึน  
 2. ควรมีการเพ่ิมระยะเวลา และความถ่ีในการออกกําลังกายใหสูงข้ึน 
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