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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้ เปนงานวิจัยเชิงสํารวจและการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรม

การออกกําลังกายของผูที่มีภาวะน้ําหนักตัวเกิน  ศึกษาผลการออกกําลังกายรูปแบบตาง ๆ ที่มีผลตอสมรรถภาพ

ทางกายที่สัมพันธกับสุขภาพ และเปรียบเทียบผลการออกกําลังกายรูปแบบตาง ๆ ที่มีผลตอสมรรถภาพทางกาย

ที่สัมพันธกับสุขภาพ โดยสํารวจผูที่มีน้ําหนักตัวเกิน 842 คน ประกอบดวยเพศหญิง 435 คนและเพศชาย 407 

คน (คิดเปนรอยละ 51.66 และ 48.34 ตามลําดับ) มีแรงจูงใจในการออกกําลังกายคือตองการมีสุขภาพดี และ

ตองการลดน้ําหนัก กิจกรรมที่ใชออกกําลังกายเปนประจําคือ การวิ่งเหยาะและการเดิน มีการออกกําลังกาย 3-4 

วันตอสัปดาห นานครั้งละ 30-45 นาที มักออกกําลังกายในตอนเย็น ระยะเวลาในการอบอุนรางกายคือ 10-15 

นาที และระยะเวลาในการผอนหยุด คือ  5-10 นาที  

การวิจัยเชิงทดลอง แบงกลุมทดลองเปน 3 กลุม คือ กลุมควบคุม  กลุมเดินเร็ว   และกลุมขี่

จักรยาน  ทําการทดลอง 8 สัปดาห ผลการวิจัย พบวา คาเฉลี่ยสมรรถภาพทางกายภายในกลุมเดินเร็ว หลัง

ทดลอง 4 สัปดาห และ 8 สัปดาห มีคาเฉลี่ยความดันโลหิตขณะบีบตัว และความแข็งแรงของกลามเนื้อแขน

แตกตางจากกอนทดลองที่นัยสําคัญทางสถิติ.05 สวนกลุม    ขี่จักรยาน หลังทดลอง 4 สัปดาห และ 8 สัปดาห มี

คาเฉลี่ยความแข็งแรงของกลามเนื้อ ความออนตัวและการใชออกซิเจนสูงสุด แตกตางจากกอนทดลองที่

นัยสําคัญทางสถิติ .05 

 การทดสอบความแตกตางของกลุมควบคุม ไดแก กลุมเดินเร็วและกลุมขี่จักรยาน พบวาภายหลัง

การทดลอง 4 สัปดาห คาเฉลี่ยความดันโลหิตขณะคลายตัว ความแข็งแรงของกลามเนื้อแขน ความแข็งแรงของ

กลามเนื้อขา ความออนตัว และการใชออกซิเจนสูงสุด ทั้ง 3 กลุม มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 และภายหลังการทดลอง 8 สัปดาห พบวา คาเฉล่ีย ความดันโลหิตขณะบีบตัวและคลายตัว  ความ

แข็งแรงของกลามเนื้อขา การใชออกซิเจนสูงสุด และไขมันใตผิวหนัง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 จากผลการทดลองสามารถสรุปไดวา การออกกําลังกายโดยการเดินเร็ว นั้นควรจะมีการออก

กําลังกายอยางตอเนื่องเปนประจําอยางนอย 8 สัปดาห จึงจะทําใหสมรรถภาพทางกายเปลี่ยนแปลง สวนการขี่

จักรยานนั้น เปนวิธีออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ ที่ไดผลวิธีหนึ่ง ที่ทําใหกลามเนื้อแขนและขาแข็งแรงขึ้นดวย แต

อยางไรก็ตามควรมีการศึกษาวิจัยในรูปแบบอื่นๆ และควรมีการศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการออกกําลังกายที่

เหมาะสมสําหรับผูปวยที่เปนโรคเรื้อรังตาง ๆ เชน โรคอวน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจและ

หลอดเลือด  เปนตน 
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ABSTRACT 

The purpose of this research were 1) To study the exercise behavior of the obese person , 2) 

To study the outcome of the exercise programs and  3) To study outcome comparison of these 

programs. The survey research found that 842 obese people, which compose of 435 female and 407 

male (51.66% and 48.34%, respectively), wish to have a good health as the motivation and loss 

weight. Jogging and walking were the most popular activities, three-four times a week for exercise 

with 30-45 minutes each time. The evening is the favorite time for activities and warm up time was 

during 10-15 minutes while cool down time was between 5-10 minutes.  

The Experimental research separated the sample into three groups that composed of 

Control, Walking and Bicycles groups with taking body effectiveness measurement four and eight 

weeks after trying each program. To study the outcome of the exercise programs found that the 

average of the body effectiveness of walking group after four and eight weeks were significant at 

level .05 by the systolic blood pressure and the strength of arm muscle. Consequently, the average 

of the body effectiveness of bicycle group after four and eight weeks also significant at level .05 with 

the strength of arm muscle,  flexibility and maximum oxygen uptake. 

 To study outcome comparison of these programs also splited the sample into 3 groups as 

above. After four weeks, the result showed that the average of diastolic blood pressure , muscular 

strength, flexibility and maximum oxygen uptake were significant at level .05. After eight weeks, the 

result showed the average of diastolic blood pressure , muscular strength, flexibility and maximum 

oxygen uptake were significant at level .05.   
 
Keywords : The Development of Types of appropriately, Exercise for Overweight Persons 
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คํานํา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) ไดใหความสําคัญกับปญหา

การบริโภคที่ไมเหมาะสมและนําไปสูการเกิดโรคไมติดตอเร้ือรัง โดยบรรจุเปนเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพ

ของคนวา “ ลดอัตราเพิ่มของการเจ็บปวย ดวยโรคปองกันไดใน 5 อันดับแรก คือ โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง 

เบาหวาน มะเร็ง และหลอดเลือดสมอง  เพื่อนําไปสูการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและลดรายจายดานสุขภาพ” 

เนื่องจากปจจัยดานพฤติกรรมการบริโภค ปจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดลอมและการดําเนินชีวิต ดังนั้นกลไกในการลด

ปจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบตอสุขภาพ จึงตองกําหนดใหภาวะโภชนาการและตัวชี้วัดดานสุขภาพเปนนโยบายที่

สําคัญ  มีการศึกษาภาวะโรคและการบาดเจ็บและภาวะจากปจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ(คณะทํางานศึกษาภาวะโรค

และปจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ , 2549 ) พบวา ภาวะน้ําหนักเกินและอวน ทําใหมีผูเสียชีวิตประมาณ 2 หมื่นราย ( 

รอยละ 5.1 ของประชากรทั้งหมด )  ภาวะน้ําหนักตัวเกินและอวน เปนปจจัยเสี่ยงอยางหนึ่งของการเจ็บปวยและ

โรคเรื้อรังตางๆ  เชน  เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง  โรคหลอดเลือดหัวใจ ความดันโลหิตสูง และอื่นๆ  ซึ่งภาระโรค
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นี้สงผลเสียตอสุขภาพอนามัยและเศรษฐกิจของประเทศ  โดยตองเสียคาใชจายรักษาพยาบาลในแตละปเปน

จํานวนมาก ความสูญเสียทางเศรษฐกิจนี้ นอกจากจะวัดโดยตรงจากคาใชจายในการดูแลรักษาพยาบาลของ

ผูปวยที่เปนโรคเรื้อรังกลุมนี้แลว ยังมีความสูญเสียจากการลดความสามารถในการทํางานเพราะการเจ็บปวย  

ความพิการและการตายจากโรคเหลานี้   ปจจุบันไดมีการสํารวจโดยการวัดเสนรอบเอวของประชาชนไทยอายุ 

15 – 60 ปขึ้นไป พบวาผูชายเสนรอบเอวเกินมาตรฐาน (90 ซ.ม.) รอยละ 23.8  ผูหญิง (80  ซ.ม.)   รอยละ 60.5 

( กรมอนามัย ,2550 )  เนื่องมาจากแบบแผนการบริโภคอาหารที่เปล่ียนแปลงรวมทั้งวิถีชีวิตที่สะดวกสบายมาก

ขึ้น  สงผลใหการบริโภคอาหารที่เปนผักและผลไมในประชากรทั้งชายและหญิงโดยเฉลี่ยต่ํากวามาตรฐานที่

กําหนดไวคือ 400 – 800 กรัมตอวัน  สวนการเคลื่อนไหวรางกายในระดับต่ําและไมเพียงพอ พบประมาณ  1 ใน 

5 ของประชากร  นอกจากนี้ ยังพบวาเด็กไทยใชเวลาหนึ่งในหาของเวลาวางที่นอกเหนือจากการนอน  การเรียน 

และการทํากิจวัตรประจําวันในการดูโทรทัศน  นอกจากเปนดัชนีทางออมของการไมเคลื่อนไหวออกกําลังกาย

แลว การดูโทรทัศนยังสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคของคบเคี้ยวที่อุดมดวยแปงและไขมันและสงผลใหเด็ก

อวนมากที่สุด   การที่มีการเพิ่มขึ้นของภาวะอวนสิ่งที่ตามมา คือ  โรคอวนทางการแพทยถือวาความอวนเปน

ภาวะทุพพลโภชนาการประเภทภาวะโภชนาการเกิน  ( อารี วัลยะเสวี , 2530 )  ความอวนทําใหแขนขานั้นตอง

รับน้ําหนักมากกวาปกติ การเคลื่อนไหวตาง ๆ  จึงตองใชแรงมาก  สงผลใหออนเพลียและเหนื่อยงาย  ทําใหชอบ

อยูเฉย ๆ และไมออกกําลังกาย ปจจัยเหลานี้ลวนเปนการสงเสริมใหรางกายไมไดใชพลังงานจึงมีภาวะอวน

เกิดขึ้น ( เทวี  รักวานิช . 2536 ) ผลเสียของภาวะน้ําหนักเกินมาตรฐานกอใหเกิดปญหาทางดานรางกาย จิตใจ 

สังคมและเศรษฐกิจ ดังนั้นการควบคุมและปองกันภาวะน้ําหนักเกินมาตรฐานจําเปนตองทําอยางถูกตอง โดยใช

วิธีการควบคุมอาหารและการออกกําลังกาย นอกจากนี้ การปรับพฤติกรรมก็เปนสิ่งสําคัญ ซึ่งวัยรุนอาจจะมี

พฤติกรรมการจัดการกับภาวะน้ําหนักเกินมาตรฐานที่ไมถูกตองหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ จําเปนจะตอง

จัดการกับภาวะน้ําหนักเกินมาตรฐานอยางถูกวิธี เพื่อใหเด็กวัยรุนมีน้ําหนักที่เปนมาตรฐานเหมาะสมกับระดับ

สวนสูงและอายุ นําไปสูการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่ปกติและสามารถลดความเสี่ยงตอการเกิดโรคเรื้อรังใน

อนาคต  

            วิธีการออกกําลังกายและการเลนกีฬา เปนวิธีหนึ่งที่จะชวยใหเกิดการพัฒนาในตัวบุคคลทั้งทางดาน  

รางกาย  จิตใจ  อารมณ สังคม  และสติปญญา (วรศักดิ์  เพียรชอบ, 2523) กิจกรรมเหลานี้นอกจากชวยใหมี

รางกายแข็งแรง สมบูรณ จิตใจแจมใสแลว  ยังชวยใหเยาวชน มีระเบียบวินัย มีน้ําใจเปนนักกีฬา  ความสามัคคี  

และการอุทิศตนเพื่อผลประโยชนสวนรวม  ดังพระราชดํารัสของสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ 

พระราชทานในวโรกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา  ณ  ศาลาดุสิตชัย พระราชวังดุสิต ความวา“ขาพเจาเห็นวาเรื่อง

สุขภาพอนามัยนี้เปนสิ่งสําคัญ เพราะเปนพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตทั้งมวล”    ดังคํากลาวที่วา จิตใจที่แจมใสยอมอยู

ในรางกายที่แข็งแรง จากประชาชนมีสุขภาพ ไมเจ็บไขไดปวยเขาก็จะมีสติปญญาเลาเรียน  ประกอบสัมมา

อาชีพ  สรางสรรคความเจริญตาง ๆ ใหแกชาติบานเมือง อาจกลาววา พลเมืองที่แข็งแรงพรอมที่สามารถสราง

ชาติที่มั่นคงได 

                 ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวา  ผลของการออกกําลังกายในรูปแบบตาง ๆของที่มีภาวะ

น้ําหนักตัวเกินมีผลตอสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธกับสุขภาพ วาจะสามารถทําใหสมรรถภาพทางกายของที่มี

ภาวะน้ําหนักตัวเกิน พัฒนาขึ้นไดมากนอยเพียงใด หลังจากที่เขารวมโปรแกรมกิจกรรมการออกกําลังกายครั้งนี้ 
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และมีปญหาอุปสรรคอยางไรในทางปฏิบัติและมีขอเสนอแนะอยางไรบาง เพื่อเปนการแกไขและปองกันปญหา

ตาง ๆ จึงไดทําการวิจัยในเรื่องนี้โดยคาดหวังวานาจะเปนประโยชนตอกลุมประชาชนที่มีภาวะโภชนาการเกิน  

และผูที่เกี่ยวของในการที่จะนํามาปรับปรุงแกไขเพื่อใหดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้นไป  ซึ่งเปน

การปองกันและลดภาวะอวน ซึ่งกอใหเกิดโรคอวนในประชากรไทยที่สอดคลองกับเปาประสงคของแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554 ) ใหมีพัฒนาการดานสุขภาพที่ดี อันจะเปน

รากฐานและกลไกสําคัญในการพัฒนาประเทศโดยใชคนเปนศูนยกลางแหงการพัฒนาอยางแทจริง  
 

วัตถุประสงคของการวิจยั 
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออกกําลังกายของคนที่มีภาวะน้ําหนักตัวเกิน 

2. เพื่อศึกษาผลการออกกําลังกายรูปแบบตาง ๆ  ที่มีผลตอสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธกับ

สุขภาพ 

3. เพื่อเปรียบเทียบผลการออกกําลังกายรูปแบบตาง ๆ ที่มีผลตอสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ

กับสุขภาพ 

 

อุปกรณและวิธีการ 
1. ทําการศึกษาพฤติกรรมการออกกําลังกายของผูที่มีภาวะน้ําหนักตัวเกิน  จํานวน 842 คนทั่ว

ประเทศ เปนกลุมตัวอยางในการตอบแบบสอบถาม 

2. ทําการศึกษาทดลองเปรียบเทียบรูปแบบการออกกําลังกายการเดินเร็ว และการขี่จักรยาน เปน

การทดลองแบบมีการทดสอบสมรรถภาพทางกายกอนและหลังการทดลอง จํานวนผูทดลอง 60  คน 

3. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 

  ตัวแปรอิสระ (Independent variable) ไดแก กลุมผูที่มีภาวะน้ําหนักตัวเกิน      

  ตัวแปรตาม (Dependent variable) ไดแก สมรรถภาพทางกายที่สัมพันธกับสุขภาพ 

  รูปแบบการวิจัยไดวางแผนการศึกษาวิจัยไว 2 รูปแบบ  คือ 

  1.  การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) การศึกษารูปแบบและวิธีการออกกําลังกายของผูที่มี

ภาวะน้ําหนักตัวเกิน  

  2.  การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ทดลองโปรแกรมการออกกําลังกาย 2  รูปแบบ  

ไดแก  การเดินเร็ว  และการขี่จักรยาน 

         เครื่องมือในการทดสอบสรรถภาพทางกาย ใชแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายสําหรับประชาชน

ทั่วไป   การทดสอบสมรรถภาพทางกายประกอบดวย 

1) การหาดัชนีมวลกาย (Body Mass Index: BMI)  เพื่อชี้วัดถึงความเหมาะสมของ 

ขนาดรูปรางแตละคนจากน้ําหนักตัวและสวนสูง 

2) การวัดนั่งงอตัว (Sit and Reach Test) เพื่อชี้วัดถึงความยืดหยุนของกลุมกลามเนื้อบริเวณตน

ขาดานหลัง หลังสวนลาง 

3) จักรยานวัดงาน เพื่อชี้วัดถึงประสิทธิภาพของระบบไหลเวียนโลหิต 
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4) แรงบีบมือ เพื่อชี้วัดถึงความแข็งแรงชองกลามเนื้อมือ และแขน 

5) แรงเหยียดขา เพื่อชี้วัดความแข็งแรงของกลามเนื้อขา 

6) ความดันโลหิต เพื่อชี้วัดความปกติหรือผิดปกติของความดันโลหิต 

7) วัดไขมันใตผิวหนัง เพื่อชี้วัดปริมาณไขมันในชั้นใตผิวหนัง 
 

สรุปผลการวจิัยและเสนอแนะ 
 

  1. ขอมูลเชิงสํารวจ 
ผลการศึกษาขอมูลพฤติกรรมการออกกําลังกายพบวา  

1. กิจกรรมในเวลาวาง สวนใหญ คือ ดูโทรทัศนหรือภาพยนตร  รองลงมาคือ ออกกําลังกายและเลน

กีฬา  

 2. พฤติกรรมการออกกําลังกาย สวนใหญมีการออกกําลังกาย  

 3. แรงจูงใจในการออกกําลังกาย สวนใหญตองการมีสุขภาพดี รองลงมาคือตองการลดน้ําหนัก  

 4. ปญหาที่ไมสามารถออกกําลังกายอยางตอเนื่อง สวนใหญ คือ ไมมีเวลา  รองลงมา คือ ความ

เจ็บปวย  

 5. กิจกรรมที่ใชในการออกกําลังกายเปนประจํา สวนใหญ คือ วิ่งเหยาะ  รองลงมา คือ เดินเร็ว  

 6. สถานที่ที่ไปออกกําลังกายเปนประจํา  สวนใหญ คือ สนามกีฬาของทางราชการหรือสถานศึกษา  

รองลงมา คือ สวนสาธารณะ 

 7. ลักษณะการออกกกําลังกาย สวนใหญ คือ ออกกําลังกายคนเดียว รองลงมาคือ ออกกําลังกายกับ

เพื่อน 8. ความหนักของการออกกําลังกายแตละครั้ง สวนใหญ คือ รูสึกเหนื่อยแตยังพูดคุยกับคนอื่นไดขณะ

ออกกําลังกาย  

 9. จํานวนครั้งในการออกกําลังกายแตละสัปดาห สวนใหญ  3 – 4 วันตอสัปดาห  

 10. ระยะเวลาในการออกกําลังการแตละครั้ง สวนใหญ  30 – 45 นาที  

 11. ชวงเวลาที่มักจะไปออกกําลังกาย สวนใหญ คือ ตอนเย็น  

 12. การอบอุนรางกาย (Warm up) กอนออกกําลังกาย สวนใหญ อบอุนรางกายทุกครั้ง 

 13. ระยะเวลาในการอบอุนรางกาย (Warm up)  สวนใหญ คือ 10 – 15 นาที 

 14. การผอนหยุดรางกาย (Cool down) หลังการออกกําลังกาย สวนใหญ ผอนหยุดรางกายทุกครั้ง 

 15. ระยะเวลาในการผอนหยุดรางกาย (Cool down) สวนใหญ  5 – 10 นาที 

 16. การไดรับประโยชนจากการออกกําลังกาย สวนใหญ คือ ทําใหรางกายแข็งแรงขึ้น  รองลงมาคือ ทํา

ใหสุขภาพจิตดี มีอารมณแจมใส ผอนคลายความเครียด  

 17. การไดรับบาดเจ็บจากการออกกําลังกาย สวนใหญ ไมเคยไดรับบาดเจ็บ 

 18. การปฏิบัติกรณีไดรับบาดเจ็บจากการออกกําลังกาย สวนใหญ รักษาเอง  

 19. คาใชจายในการออกกําลังกาย สวนใหญ  คือ ไมมีคาใชจาย  

 20. กิจกรรมที่ปฏิบัติประจําทุกวัน สวนใหญ คือ ทําความสะอาดบาน  รองลงมาคือ ลางจาน  



การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน คร้ังที่ 6 

 916 

 21. กิจกรรมที่ปฏิบัติ 3 – 4  ครั้งตอสัปดาห สวนใหญ คือ ทําความสะอาดบาน รองลงมาคือ รีดผา  

 22. กิจกรรมที่ปฏิบัติอยางนอย 1 คร้ังตอสัปดาห  สวนใหญ คือ ลางรถ รองลงมาคือ ประกอบอาหาร  
 

 2. ขอมูลเชิงทดลอง 
 

 
 

แผนภูมิที่ 1  แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความดันโลหิตขณะบีบตัว ของกลุมเดิน ระหวางกอนทดลอง หลัง

การทดลอง 4 สัปดาห และหลังการทดลอง 8 สัปดาห 
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กลุมเดิน กลุมขี่จักรยาน กลุมควบคุม

ความแข็งแรงของกลามเนื้อขา

 
 

แผนภูมิที่ 2   แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความแข็งแรงของกลามเนื้อขา ของกลุมทดลองเดิน  ขี่จักรยาน 

 และกลุมควบคมุ ภายหลังการทดลอง 8 สัปดาห  

 

ความดนัโลหิตขณะบบีตัว 
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สมรรถภาพการใชออกซิเจน

 
 

แผนภูมิที่ 3   แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยสมรรถภาพการใชออกซิเจน ของกลุมทดลองเดิน  ขี่จักรยาน  และ

กลุมควบคุม ภายหลังการทดลอง 8 สัปดาห  
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แผนภูมิที่ 4   แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยไขมันใตผิวหนัง  ของกลุมทดลองเดิน  ขี่จักรยาน  และกลุมควบคุม 

ภายหลังการทดลอง 8 สัปดาห  
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ความแข็งแรงของกลามเนื้อแขน
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แผนภูมิที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความแข็งแรงของกลามเนื้อแขน ของกลุมทดลองเดิน กอนการ

ทดลอง หลังการทดลอง 4 สัปดาห หลังการทดลอง 8 สัปดาห  

 

ความแข็งแรงของกลามเนื้อขา
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แผนภูมิที่ 6  แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความแข็งแรงของกลามเนื้อขา ของกลุมทดลองขี่จักรยาน กอนการ

ทดลอง หลังการทดลอง 4 สัปดาห และหลังการทดลอง 8 สัปดาห 
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ความออนตัว
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แผนภูมิที่ 7  แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความออนตัว ของกลุมทดลองขี่จักรยาน กอนการทดลอง หลังการ

 ทดลอง 4 สัปดาห และหลังการทดลอง 8 สัปดาห 
 

สมรรถภาพการใชออกซิเจน
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แผนภูมิที่ 8  แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยสมรรถภาพการใชออกซิเจน ของกลุมทดลองขี่จักรยาน กอนการ

 ทดลอง หลังการทดลอง 4 สัปดาห และหลังการทดลอง 8 สัปดาห 

 
ขอเสนอแนะการวิจัย           

1. การออกกําลังกายที่เหมาะสมตองคํานึงถึงหลักการ ดังนี้คือ ชนิดของการออกกําลังกายที่ดี จะตองใช

กลามเนื้อหลายมัดไปพรอมกัน มีชวงเกร็งและผอนเปนจังหวะสลับกัน เพื่อใหเลือดนําออกซิเจนไปเลี้ยง

กลามเนื้อไดเพียงพอและทําใหอัตราเตนของหัวใจคอยๆ เพิ่มขึ้น ไดแก การวิ่งเหยาะ การเดินเร็ว  การขี่จักรยาน 

และการวายน้ํา  เปนตน ความหนักของการออกกําลังกาย จะตองเพียงพอที่จะเกิดประโยชน โดยที่ไมเปน
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อันตรายหรือการบาดเจ็บจากการออกกําลังกาย  และระยะเวลาของการออกกําลังกายแตละครั้ง ควรอยูระหวาง 

30 – 60 นาที ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสุขภาพของผูออกกําลังกายและชนิดของการออกกําลังกาย ประการสําคัญถาไม

สามารถออกกําลังกายติดตอกันไดรวดเดียวก็อาจมีชวงพักส้ันๆ ได แตควรใหระยะเวลารวมของการออกกําลัง

กายไมนอยกวา 30 นาที และควรจะออกกําลังกายไมนอยกวา 3 คร้ังตอสัปดาห ซึ่งถาปฏิบัติไดตามนี้อยาง

สม่ําเสมอก็จะไดผลจากการออกกําลังกายเต็มที่ในเวลาประมาณ 6 เดือน  

2. การเดินเร็ว เปนรูปแบบการออกกําลังกายที่เหมาะสม ไมกอใหเกิดการบาดเจ็บหรือความเครียดของ

รางกายมากเกินไป ชวยลดโคเลสเตอรอล  การเผาผลาญพลังงานดี ชวยควบคุมน้ําหนักตัว ลดน้ําตาลในเลือด 

การเดินเร็วจะเผาผลาญพลังงาน ประมาณ 300 แคลอรีตอชั่วโมง ซึ่งการเดินเร็ว เปนการออกกําลังกายแบบแอ

โรบิก จะชวยใหหัวใจและปอดแข็งแรง ชวยลดความดันโลหิตและลดชีพจรขณะพัก การเดินเร็วยังเปนวิธีการ

รักษาทางการแพทย  ชวยฟนฟูผูปวยที่เปนโรคหัวใจขาดเลือดและคนที่มีระบบการไหลเวียนโลหิตของแขนขาไม

ดี การเดินเร็วสามารถเพิ่มประสิทธิภาพใหเลือดไปเลี้ยงสวนตาง ๆ ไดมากขึ้นและยังสามารถวินิจฉัยไดดวยวาถา

ผูที่มีระบบไหลเวียนโลหิตไมดีควรปรึกษาแพทยกอน การออกกําลังกายในทางจิตวิทยา ทําใหเกิดความรูสึกวา

คุณภาพชีวิตดีขึ้น สามารถบรรเทาความกดดัน ความวิตกกังวลและความเครียดได  เพราะการเดินเร็ว รางกาย

จะหลั่งฮอรโมนเอ็นโดรฟน และปรับความสมดุลใหกับรางกาย โดยเฉพาะผูที่มีอายุเกิน 40 ป จะมีปญหา

เกี่ยวกับน้ําหนักตัว ปญหาความดันโลหิตสูง  ปญหาโคเลสเตอรอลตามมา จึงควรตรวจสุขภาพและสมรรถภาพ

ทางกายกอนออกกําลังกายเสมอ  การเดินเร็ว เปนการออกกําลังกายที่ดีสําหรับผูที่มีน้ําหนักตัวเกิน เพราะจะ

ชวยใหระบบไหลเวียนโลหิตมีความแข็งแรง ลดความดันโลหิต นอนหลับสบาย ชวยในระบบการยอยอาหาร 

แกปญหาทองผูก ลดการสูญเสียมวลกระดูกในผูหญิงวัยหมดประจําเดือน กอใหเกิดความตึงตัวของกลามเนื้อ 

และเพิ่มการเผาผลาญพลังงานที่เปนสวนเกินของรางกาย  

3. การขี่จักรยาน เปนการออกกําลังกายเพื่อเสริมสรางสุขภาพที่ดี และเปนการออกกําลังกายที่เปนจังหวะ 

ไมหนักตอไขขอ ใหประโยชนแกหัวใจ ในแงของกลศาสตร การขี่จักรยานเปนการเคลื่อนที่ที่มีประสิทธิภาพ ใช

แรงนอยแตไดระยะทางไกล น้ําหนักตัวจะถายไปบนอานและมือจับ ขาก็ไมตองรับน้ําหนักตัวมาก กลามเนื้อที่ใช

ในการขับเคลื่อนเปนกลามเนื้อมัดที่แข็งแรงที่สุดของรางกาย คือ กลามเนื้อตนขาดานหนาและกลามเนื้อนอง 

นอกจากนั้น การขี่จักรยานเปนการถีบขาออกจากตัวลงไปทิศทางลงลาง ที่เราถนัดอยูแลว จึงเปนการใชงานของ

รางกายไดอยางมีประสิทธิภาพ สวนความหนักของการออกกําลังกาย ควรใหอยูในชวงความเร็วประมาณ 25 – 

28 กม/ชม อัตราการเตนของหัวใจอยูที่ 75-80 % จะใชพลังงานประมาณ 300 แคลอรี/ชม เมื่อทําการออกกําลัง

กายสม่ําเสมอจะสามารถลดความอวนลงได การขี่จักรยานเปนวิธีออกกําลังกายเพื่อสุขภาพที่ไดผลเร็วที่สุดวิธี

หนึ่ง เปนวิธีสลายไขมันที่พุง สะโพก ตนขา อีกทั้งยังทําใหกลามเนื้อตนขา นองและเอ็นรอยหวายแข็งแรงขึ้นดวย 

การออกกําลังกาย สามารถทําไดทุกเพศ ทุกวัย ทุกสภาพความแข็งแรง เปนการออกกําลังกายที่ไมทําใหขอเขา

เส่ือม ขอดีของการขี่จักรยาน ทําใหหัวใจแข็งแรง กลามเนื้อแข็งแรง และสามารถออกกําลังกายคนเดียวได 
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