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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการทดสอบสุขสมรรถนะและระดับความเสี่ยงต่อ
ภาวะน้าหนักเกินของนักศึกษาที่ เรียนรายวิชาการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย กลุ่มตัวอย่างเป็น
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เรียนรายวิชาการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ภาคการศึกษาที่ 1/2558 จานวน
52 คน เป็น เพศชาย 43 คน และเพศหญิ ง 9 คน เครื่อ งมื อที่ ใช้ ได้ แก่ แบบทดสอบสุขสมรรถนะ
ประกอบด้วย เปอร์เซ็นต์ไขมัน รอบเอว นั่งก้มตัวไปข้างหน้า วัดกาลังขา วัดแรงบีบมือ ลุก -นั่ง 1 นาที
ดันพื้น 1 นาที และเดิน 1 ไมล์ นาผลที่ได้จากการทดสอบมาวิเคราะห์หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
นักศึกษาชายมีความเสี่ยงต่อภาวะน้าหนักเกินร้อยละ 13.95 มีเปอร์เซ็นต์ไขมันและรอบเอว
ที่เกินกว่ามาตรฐานร้อยละ 60.47 และ 9.30 ตามลาดับ นั่งก้มตัวไปข้างหน้า กาลังขา แรงบีบมือ ลุกนั่ง 1 นาที ดันพื้ น 1 นาที และเดิน 1 ไมล์ ต่ากว่ามาตรฐานร้อยละ 16.28, 23.26, 16.28, 30.23,
6.98 และ 88.89 ตามล าดั บ ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาหญิ งไม่ พ บความเสี่ ย งต่ อ ภาวะน้ าหนั ก เกิ น และมี
เปอร์เซ็นต์ไขมันที่เกินกว่ามาตรฐานร้อยละ 11.11 นั่งก้มตัวไปข้างหน้า กาลังขา แรงบีบมื อ ลุก-นั่ง 1
นาที และเดิน 1 ไมล์ ต่ากว่ามาตรฐานร้อยละ 11.11, 55.56, 33.33, 11.11 และ 66.67 ตามลาดับ
คาสาคัญ : สุขสมรรถนะ
Abstract
The purposes of this research were to study the health-related physical
fitness and the risk of overweight from students in the course of physical fitness,
Ubon Ratchathani Rajabhat University. The sample was 52 first-year students studying
in the course of physical fitness, semester 1/2558, Ubon Ratchathani Rajabhat

University, identified as 43 males and 9 females. The instrument used was the healthrelated physical fitness test consisted of 8 items: fat body, waist, sit and reach, leg
strength, grip strength, 1 min curl-ups, 1 min push-ups and 1 mile walk test. The
obtained data were analyzed by percentage, means of average and standard
deviations.
The results were as follows: For male risk of overweight 13.95 %, body fat
and a waist circumference of more than the standard 60.47 % and 9.30 %
respectively. The sit and reach, leg strength, grip strength, 1 min curl-ups, 1 min pushups and 1 mile walk test below the standard 16.28 %, 23.26 %, 16.28 %, 30.23 %,
6.98 % และ 88.89 % respectively. For female nothing found at risk of overweight and
body fat above of the standard 11.11 %.The sit and reach, leg strength, grip strength,
1 min curl-ups and 1 mile walk test below the standard 11.11, 55.56, 33.33, 11.11 and
66.67 respectively.
Keywords : Health-related physical fitness
บทนา
ในสภาพสังคมยุคปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นอย่าง
มาก มีสิ่งอานวยความสะดวกสบายครบครัน ส่งผลต่อการดารงชีวิตประจาวันของมนุษย์ กล่าวคือมี
การเคลื่อนไหวของร่างกายที่น้อยลง หรือไม่มีกิจกรรมการออกกาลังกาย ทาให้สมรรถภาพทางกายอยู่
ในเกณฑ์ที่ต่า มีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพตามมามากมาย ดังนั้นจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนา
สมรรถภาพทางกายให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปกติ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้น วาสนา คุณาอภิสิทธิ์ (2539)
ได้ กล่าวไว้ว่า สุขภาพที่ ดีเป็ นยอดปรารถนาของทุกคนและมี ความจาเป็น ต่อการดารงชีวิต เพราะ
สุขภาพดีเป็นบ่อเกิดของคุณ ภาพต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคม ประเทศชาติ และโลก
นอกจากนี้ช่วงวัยที่ไม่ควรมองข้ามคือ ช่วงวัยรุ่น หรือช่วงกาลังศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย เนื่องจาก
การใช้ชีวิตที่อาจจะต้องปรับตัวใหม่ ทั้งเรื่องการเรียน การเข้าสังคม บางครั้งจึงอาจมองข้ามการดูแล
สุ ข ภาพตนเอง การเคลื่ อ นไหวร่ า งกายนอกเหนื อ จากการใช้ ชี วิ ต ประจ าวั น น้ อ ยลง จึ งส่ งผลให้
สมรรถภาพทางกายของวัยนิสิต นักศึกษาอยู่ในระดับที่ไม่น่าพึงพอใจ มีโอกาสเสี่ยงต่อภาวะน้าหนัก
เกินและโรคอื่นๆตามมา
สมรรถภาพทางกาย หมายถึ ง ความสามารถในการปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ประจ าวั น ได้ อ ย่ า ง
กระฉับกระเฉงและตื่นตัวโดยไม่อ่อนล้า และยังมีพละกาลังเหลือพอ หรือมีพลังงานเพียงพอที่จะทา
กิ จกรรมในเวลาว่ างและเผชิ ญ กั บ สถานการณ์ ที่ คั บ ขั น ได้ ซึ่ งสมรรถภาพทางกายมี 2 บริบ ท คื อ
สมรรถภาพทางกายที่ เกี่ยวข้องกับสุขภาพของคนทั่ วไป และสมรรถภาพที่เกี่ยวข้องกับทักษะของ
นั ก กี ฬ า (ถนอมวงศ์ กฤษณ์ เพ็ ช ร์ และกุ ล ธิ ด า เชิ งฉลาด, 2544; ACSM, 2008; ACSM, 2010)
สมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพหรือสุขสมรรถนะ (Health-related physical fitness )
หมายถึง ความสามารถในการปฎิบัตภิ ารกิจประจาวันอย่างต่อเนื่องด้วยความกระฉับกระเฉงและตืน่ ตัว
ปราศจากความเหนื่อยล้าและยังมีพลังมากพอที่จะทากิจกรรมในเวลาว่างต่อไป รวมถึงการเผชิญหน้า
กั บ ภาวะฉุ ก เฉิ น ที่ ค าดไม่ ถึ ง ได้ เ ป็ น อย่ า งดี ประกอบด้ ว ย องค์ ป ระกอบของร่ า งกาย (Body
composition) ความอ่อนตัวของกล้ามเนื้อ (Muscular flexibility) ความแข็งแรงและความอดทน

ของกล้ามเนื้อ (Muscular strength and endurance) และความอดทนของระบบไหลเวียนเลือดและ
ระบบหายใจ (Cardiorespiratory endurance)
การออกกาลังกายและเล่นกีฬา เริ่มมีบทบาทมากขึ้นในชีวิตประจาวัน ซึ่งเหตุผลที่สาคัญที่ทา
ให้ ค นส่ ว นใหญ่ ต้ อ งออกก าลั งกายและเล่ น กี ฬ านั้ น ก็ เพื่ อ ที่ ต้ อ งการให้ ร่ า งกายมี สุ ข ภาพที่ ดี อั น
เนื่องมาจากการที่ร่างกายมีสมรรถภาพทางกายที่ดีขึ้นนั่นเอง ดังนั้นการมีความรู้เกี่ยวกับสมรรถภาพ
ทางกายจึงเป็นเหตุผลที่สาคัญที่จะช่วยให้สามารถประเมินระดับสมรรถภาพทางกายตัวเองและดาเนิน
ชีวิตประจาวันได้อย่างมีความสุข จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาสุขสมรรถนะของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เรียนรายวิชาการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ภาค
การศึกษาที่ 1/2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ด้วยโปรแกรมการทดสอบสุขสมรรถนะ เพื่อ
ประเมินองค์ประกอบของร่างกาย ความอ่อนตัว ความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อ และความ
อดทนของระบบไหลเวียนเลือดและการหายใจ นอกจากนี้ยังประเมินระดับความเสี่ยงต่อภาวะน้าหนักเกิน
จึงเหมาะสมสาหรับนักศึกษาที่มีข้อจากัดเรื่องเวลาในการดูแลสุขภาพของตนเอง ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึง
เกิดความสนใจในการศึกษาข้อมูล สุขสมรรถนะนี้ขึ้น เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรุงส่งเสริม
และพัฒนาสุขสมรรถนะของนักศึกษา และเป็นแนวทางการวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อไป ตลอดจน
สามารถดูแลและป้องกันภาวะความเสี่ยงของน้าหนักเกินได้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาผลการทดสอบสุ ข สมรรถนะของนั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 1 ที่ เรี ย นรายวิ ช าการ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ภาคการศึกษาที่ 1/2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2. เพื่อศึกษาระดับความเสี่ยงต่อภาวะน้าหนักเกิน ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เรียนรายวิชา
การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ภาคการศึกษาที่ 1/2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
ทาให้ทราบผลการทดสอบสุขสมรรถนะทางด้านองค์ประกอบของร่างกาย ความอ่อนตัว
ความแข็งแรงและความอดทนข อ งกล้ามเนื้อ และความอดทนของระบบไหลเวียนเลือดและการหายใจ
รวมทั้งระดับ ความเสี่ยงต่อภาวะน้าหนั กเกิน ของนัก ศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ เรียนรายวิชาการเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกาย ภาคการศึกษาที่ 1/2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ขอบเขตของการวิจัย
กลุ่มตัวอย่าง
นั ก ศึ ก ษาชั้น ปี ที่ 1 ที่ เรี ย นรายวิ ชาการสร้ างเสริ ม สมรรถภาพทางกาย ภาคการศึ ก ษาที่
1/2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling)
แบ่งเป็น นักศึกษาชายจานวน 43 คน และนักศึกษาหญิง 9 คน รวมทั้งหมด 52 คน
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ (Independent variable) คือ เพศ แบ่งเป็น เพศชาย และเพศหญิง
2. ตัวแปรตาม (Dependent variable) คือ
2.1 สุขสมรรถนะ ได้แก่ องค์ประกอบของร่างกาย ความอ่อนตัว ความแข็งแรง
และความอดทนของกล้ามเนื้อ และความอดทนของระบบไหลเวียนเลือดและการหายใจ

2.2 ระดับความเสี่ยงต่อภาวะน้าหนักเกิน ได้แก่ ค่าดัชนีมวลกาย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. เครื่องมือที่ใช้วัดและทดสอบ
1.1 เครื่องมือที่ใช้ทดสอบค่าพื้นฐานทางสรีรวิทยา
- เครื่อ งชั่ งน้ าหนั ก อเนกประสงค์ (Weight) ประเภทดิ จิ ต อล รุ่น EF541
ประเทศจีน
- เครื่ อ งวั ด ความดั น โลหิ ต ชนิ ด ดิ จิ ต อล (Automatic blood pressure
monitor) ยี่ห้อออมรอน (Omron) รุ่น SEM-1 model ประเทศญี่ปุ่น
1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบสุขสมรรถนะ
- เครื่ อ งวั ด องค์ ป ระกอบของร่ างกาย ประกอบด้ ว ย น้ าหนั ก ตั ว ส่ ว นสู ง
เปอร์เซ็นต์ไขมัน และรอบเอว
- เครื่องวัดความอ่อนตัว (Sit and reach box)
- แบบทดสอบความอดทนของกล้ามเนื้อขา ความสามารถของกล้ามเนื้อที่
สามารถทางานซึ่งมีความหนักพอประมาณได้ตดิ ต่อกันเป็นเวลานานโดยไม่เสื่อมประสิทธิภาพ ทดสอบ
โดยการลุก - นั่ง 1 นาที (1 min curl - ups) และดันพื้น 1 นาที (1 min push -ups)
- เครื่องวัดกาลังขา (Leg dynamometer) แบบเข็ม ยี่ห้อ TKK จากประเทศ
ญี่ปุ่น
- เครื่องวัดแรงบีบมือ (Hand grip dynamometer) แบบเข็ม ยี่ห้อ TKK
จากประเทศญี่ปุ่น
- แบบทดสอบการท างานของระบบไหลเวี ย นโลหิ ต และการหายใจ
แบบทดสอบ 1 Mile
walk test (เดิน 1 ไมล์หรือ 1.6093 กิโลเมตร) เครื่องมือประกอบด้วย ลู่กล (Treadmill) ยี่ห้อ BH
Fitness รุ่น G 6425-F3 และนาฬิกาจับเวลา (Stopwatch)
2. เครื่องมือที่ใช้ในการบันทึกข้อมูล
แบบบันทึกข้อมูลพื้นฐานทางสรีรวิทยาและข้อมูลสุขสมรรถนะ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. เตรียมอุปกรณ์แต่ละรายการและสถานที่ในการทดสอบ (1 สัปดาห์) อธิบายและสาธิต
วิธีการทดสอบทุกรายการ
2. ดาเนินการเก็บข้อมูลโดยการทดสอบข้อมูลพื้นฐานทางสรีรวิทยา และข้อมูลสุขสมรรถนะ
3. น าข้ อ มู ล ที่ ได้ จ ากการบั น ทึ ก การทดสอบข้ อ มู ล พื้ น ฐานทางสรี ร วิท ยา และข้ อ มู ล สุ ข
สมรรถนะ มาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

การวิเคราะห์ข้อมูล
นาผลที่ได้มาหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
(Standard deviation) ของผลการทดสอบข้อมูลพื้นฐานทางสรีรวิทยา และข้อมูลสุขสมรรถนะ แต่ละ
รายการของนักศึกษาชาย และนักศึกษาหญิง
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
1. ค่าเฉลี่ยของข้อมูลพื้นฐานทางสรีรวิทยา ได้แก่ อายุ ส่วนสูง น้าหนักตัว ดัชนีมวลกาย
อัตราการเต้นของหัวใจขณะพัก ความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวขณะพัก และความดันโลหิตขณะหัวใจ
คลายตัวขณะพัก ของนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงที่เรียนรายวิชาการเสริมสร้างสมรรถภาพทาง
กาย ภาคการศึกษาที่ 1/2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ดังแสดงในตารางที่ 1
2. ค่าเฉลี่ยของข้อมูลสุขสมรรถนะของนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงที่เรียนรายวิชาการ
เสริ ม สร้ า งสมรรถภาพทางกาย ภาคการศึ ก ษาที่ 1/2558 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ บ ลราชธานี
ประกอบด้วย
2.1 องค์ประกอบของร่างกาย พบว่า เปอร์เซ็นต์ไขมันมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 17.18 %,
18.92 % และรอบเอวมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 78.17 เซนติเมตร และ 67.31 เซนติเมตร ตามลาดับ
2.2 ความอ่อนตัวของกล้ามเนื้อ พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 15.16 เซนติเมตร และ
18.00 เซนติเมตร ตามลาดับ
2.3 ความแข็ งแรงของกล้ามเนื้อ พบว่า แรงบี บ มือ ข้างที่ ถนั ด มีค่ าเฉลี่ ยเท่ ากั บ
44.33 กิโลกรัม , 32.83 กิโลกรัม และกาลังขามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 200.37 กิโลกรัม , 144.67 กิโลกรัม
ตามลาดับ
2.4 ความอดทนของกล้ามเนื้อ พบว่า ลุก-นั่ง 1 นาที มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 37.16 ครั้ง,
32.44 ครั้ง และดันพื้น 1 นาที มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 33.05 ครั้ง, 31.89 ครั้ง ตามลาดับ
2.5 ความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตและการหายใจ พบว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
13.72 นาที และ 14.67 นาที ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 2
3. ค่าร้อยละ ข้อมูลความเสี่ยงต่อภาวะน้าหนักเกิน ของนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงที่
เรียน รายวิชาการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ภาคการศึกษาที่ 1/2558 มหาวิท ยาลัยราชภั ฏ
อุบลราชธานี พบว่า นักศึกษาชายมีความเสี่ยงต่อภาวะน้าหนักเกินคิดเป็นร้อยละ 13.95 และไม่พบ
ความเสี่ยงต่อภาวะน้าหนักเกินในนักศึกษาหญิง ดังแสดงในตารางที่ 3
สรุปผลการวิจัย
จากผลการทดสอบสุ ข สมรรถนะ ได้ แ ก่ องค์ ป ระกอบของร่างกาย ความอ่อ นตั ว ความ
แข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อ และความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตและการหายใจ ของ
นักศึกษาที่เรียนรายวิชาเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ภาคการศึกษาที่ 1/2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี สุขสมรรถนะของนักศึกษาในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ปกติ ยกเว้นสุขสมรรถนะด้านความ
อดทนของระบบไหลเวียนโลหิตและการหายใจอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่า อาจจะเป็นเพราะนักศึกษายัง
ไม่ให้ความสาคัญ หรือยังไม่เข้าใจหลักการ ออกกาลังกายเพื่อสุขภาพที่ต้องคานึงถึง กิจกรรมการ ออก
กาลังกาย (Type of exercise) ระดับความหนักของการออกกาลังกาย (Intensity) ความถี่ในการออ

กกกาลังกาย (Frequency) และระยะเวลาในการออกกาลังกาย (Duration) ตลอดจนกิจวัตรประจา
วันที่ไม่เหมาะสม เช่น การนอนหลับ และสุขปฏิบัติในการบริโภคอาหาร เป็นต้น
ตารางที่ 1 ค่าสูงสุด ค่าต่าสุด ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ข้อมูลพื้นฐานทางสรีรวิทยาของ
นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงที่เรียนรายวิชาการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ภาค
การศึกษาที่ 1/2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ข้อมูลพืน้ ฐานทางสรีรวิทยา
อายุ (ปี)

ค่าต่าสุด
18

ชาย
(n=43)
ค่าสูงสุด
X + SD
23
18.81 + 0.88

ค่าต่าสุด
18

หญิง
(n=9)
ค่าสูงสุด
X + SD
19
18.78 + 0.44

ส่วนสูง (ซม.)

164

186

174.88 + 5.26

153

164

159.89 + 3.66

น้าหนักตัว (กก.)

50

108

66.44 + 1.28

54

45

49.78 + 2.99

17.10

33.30

21.56 + 4.44

17.50

21

19.54 + 1.14

51

103

77.98 + 9.90

61

96

76.44 + 1.25

105

142

121.16 + 9.12

104

129

114.78 + 8.27

53

90

67.56 + 8.81

52

81

65.67 + 8.50

ดัชนีมวลกาย (กก./ม.2)
อัตราการเต้นของหัวใจขณะพัก
(ครั้ง/นาที)
ความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัว
ขณะพัก (มม.ปรอท)
ความดันโลหิตขณะหัวใจคลาย
ตัวขณะพัก (มม.ปรอท)

ตารางที่ 2 ค่าสูงสุด ค่าต่าสุด ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ข้อมูลสุขสมรรถนะ ของนักศึกษา
ชายและนักศึกษาหญิงที่เรียนรายวิชาการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ภาคการศึกษาที่
1/2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ข้อมูลสุขสมรรถนะ
ค่าต่าสุด
องค์ประกอบของร่างกาย
เปอร์เซ็นต์ไขมัน (%)
รอบเอว (ซม.)
ความอ่อนตัวของกล้ามเนื้อ (ซม.)
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
แรงบีบมือข้างที่ถนัด (กก.)
กาลังขา (กก.)
ความอดทนของกล้ามเนื้อ
ลุก-นั่ง 1 นาที (ครั้ง)
ดันพื้น 1 นาที (ครั้ง)
ความอดทนของระบบไหลเวียน
โลหิตและการหายใจ (นาที)

ชาย
(n=43)
ค่าสูงสุด

X + SD

ค่าต่าสุด

หญิง
(n=9)
ค่าสูงสุด

X + SD

6.30
63.80

32.50
102

17.18 + 5.80
78.17 + 8.09

9.60
57

25.60
75

18.92 + 5.85
67.31 + 5.41

2

28

15.16 + 6.26

5

24

18.00 + 6.30

30
131

55
270

44.33 + 6.50
200.37 + 3.50

26
100

48
200

32.83 + 7.50
144.67 + 3.31

19
20
11.10

49
55
16.03

37.16 + 6.95
33.05 + 7.81
13.72 + 1.15

15
25
12.37

42
44
17.32

32.44 + 8.97
31.89 + 6.74
14.67 + 1.61

ตารางที่ 3 ค่าร้อยละ ข้อมูลความเสี่ยงต่อภาวะน้าหนักเกิน ของนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงที่
เรียนรายวิชาการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ภาคการศึกษาที่ 1/2558 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี
ร้อยละ
ตัวแปร

ความเสีย่ งต่อภาวะน้าหนักเกิน (กก./ม.2)

เพศชาย (n=43)
< 24.9
24.9
2
กก./ม.
กก./ม.2
86.05
13.95

เพศหญิง (n=9)
< 24.9
24.9
2
กก./ม.
กก./ม.2
100
0

อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการทดสอบสุขสมรรถนะ และเพื่ อศึกษาระดับความ
เสี่ยงต่อภาวะน้าหนักเกิน ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เรียนรายวิชาการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
ภาคการศึกษาที่ 1/2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อภิปรายผลได้ดังนี้
ผลการประเมินข้อมูลพื้นฐานทางสรีรวิทยาพบว่า อัตราการเต้นของหัวใจขณะพัก และความ
ดันโลหิตขณะพัก ของนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงอยู่ในเกณฑ์ปกติ การที่นักศึกษาบางคนมีระดับ

ความดันโลหิตที่สูงนั้น อาจจะมีสาเหตุมาจากการออกกาลังกายที่ยังไม่เพียงพอหรือไม่ถูกต้องตามหลัก
ของการออกกาลังกายแบบแอโรบิกเพื่อเสริมสร้างความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตและการหายใจ
(สมบัติ กาญจนกิจ และคณะ, 2551) สาหรับนักศึกษาชายมีระดับความเสีย่ งที่สูงกว่านั้น อาจเป็นไปได้
ว่ามี พ ฤติ ก รรมการใช้ชีวิต ประจ าวัน ที่ ไม่ เหมาะสม เช่ น การนอนดึ ก พั กผ่ อ นน้ อ ย มี ก ารสู บ บุ ห รี่
รับประทานอาหารไม่ครบหลักโภชนาการ เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามแนวโน้มพฤติกรรมการใช้ชีวิตของ
วัยรุ่นในปัจจุบันที่ยังต้องมีความท้าทายและเรียนรู้อยากรู้อยากเห็นสิ่งต่างๆ โดยเฉพาะสิ่งที่ทาให้สนุก
การเข้าสังคม และการต้องการเป็นที่ยอมรับจากกลุ่มเพื่อนๆ สิ่งแวดล้อม และบุคคลรอบข้างมีผลต่อ
การปรับเปลี่ยนและเรียนแบบพฤติกรรม (ศรีเรือน แก้วกังวาล, 2545) การพัฒนาอัตราการเต้นของ
หัวใจขณะพักและความดันโลหิตนั้น ต้องมีการออกกาลังกาย ครั้งละ 40 นาที 3 วันต่อสัปดาห์ ให้
เพียงพอตามหลักการ ออกกาลังกายแบบแอโรบิกของ ACSM (2006) ทาให้หัวใจมีการปรับตัวเต้นช้า
ลง และความดันโลหิตลดลงได้ ดังที่เสก อักษรานุเคราะห์ (2543) กล่าวว่าการออกกาลังกายแบบแอโร
บิ ก ช่ วยท าให้ ค วามยื ด หยุ่ น ของหลอดเลื อ ดดี ขึ้ น ความต้ านทานของหลอดเลื อดส่ว นปลายลดลง
นอกจากนี้การออกกาลังกายอย่างต่อเนื่องจะช่วยลดระดับแรงดันเลือด โดยค่าความดันโลหิตขณะ
หัวใจบีบตัวสูงสุดจะมีค่าลดลงต่ากว่าคนทั่วไป เนื่องจากผู้ที่ออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอจะช่วยให้
อัตราการเต้นของหัวใจลดลงพร้อมช่วยให้หลอดเลือดมีความยืดหยุ่นทาให้มีความต้านทานต่อการ
ไหลเวียนเลือดลดลง หลอดเลือดขยายตัวได้ดี ทาให้ปริมาณเลือดในหลอดเลือดแดงเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลให้
ความดัน ขณะหัวใจบี บ ตัวสูงสุดลดลงด้วย (ถนอมวงศ์ กฤษณ์ เพ็ ชร์, 2554) ดั งนั้ น การออกกาลังกาย
ประเภทแอโรบิก มีส่วนช่วยให้อัตราการเต้นของหัวใจขณะพักและความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัว
สูงสุดลดลง ช่วยลดปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูงได้
ผลการประเมิ น องค์ ป ระกอบของร่ า งกาย และระดั บ ความเสี่ ย งต่ อ ภาวะน้ าหนั ก เกิ น
ประกอบไปด้วย ดัชนีมวลกาย เปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย และรอบเอว พบว่า โดยส่วนใหญ่นักศึกษา
ชายและนักศึกษาหญิง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ปกติ การที่นักศึกษาบางคนมีดัชนีมวลกาย เปอร์เซ็นต์
ไขมันและรอบเอวเกินมาตรฐาน อาจจะมาจากพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่ยังไม่ได้คานึงถึงหลั กการ
ออกกาลังกายและการบริโภคอาหาร ขาดการวางแผน อาจเกิดขึ้นด้วยการกระทาที่เคยชินจากการ
เลื อ กซื้อ อาหาร ความถี่ ในการบริโภค ซึ่ งมี ผลท าให้ เกิด การเปลี่ ยนแปลงในรูป ร่าง โดยเฉพาะใน
นักศึกษาหญิ งที่ไม่ชอบการออกกาลั งกายโดยมีระยะเวลาและความหนัก ของการออกกาลังกายที่
เพียงพอ (ณรงค์ ชัยวงค์, วาสนา คุณ าอภิสิทธิ์ และสมชาย ไกรสังข์ , 2552) ส่งผลให้การเผาผลาญ
ไขมั นในร่างกาย ซึ่ งต้ องใช้เวลาออกกาลั งกายตั้งแต่ 30-45 นาที จึงจะช่ วยลดไขมัน ใต้ ผิวหนั งได้
(สกายบุ๊กส์, 2545; สุกัญญา พานิชเจริญนาม, 2545)
ผลการประเมินความอ่อนตัว พบว่านักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์
ปกติ สาหรับนักศึกษาบางคนที่มีความอ่อนตัวที่ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน อาจเกิดจากการเสื่อมของข้อ
ต่อบริเวณไหล่ อก แขน และหลัง การบาดเจ็บจากอดีตหรือในปัจจุบัน ลักษณะพฤติกรรมการดาเนิน
ชีวิตประจาวันมีการทางานที่ไม่มีการยืดเหยีย ดข้อต่อต่างๆ (สมบัติ กาญจนกิจ และคณะ, 2551) การ
ฝึกความอ่อนตัวจึงเป็นการกาหนดรูปแบบการเพิ่มมุมการเคลื่อนไหวของข้อต่อตามส่วนต่างๆของ
ร่างกาย ในลักษณะเจาะจง เช่น คอ หัวไหล่ แขน ลาตัว สะโพก ต้นขาด้านหน้า ต้นขาด้านหลัง ซึ่งต้อง
อาศัยการออกกาลังกายและการยืดเหยียดในช่วงอบอุ่นร่างกายและช่วงผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกครั้ง
โดยจะเน้นการใช้ข้อต่อให้เคลื่อนไหวมากขึ้นเกินมุมปกติซึ่งต้องใช้ความระมัดระวังและความถูกต้องใน
การปฏิบัติ ส่งผลให้เนื้อเยื่อเกี่ยวพันและกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องบริเวณรอบๆข้อต่อมีความอ่อนตัวเพิ่มขึ้น

ด้วย สามารถช่วยลดอาการบาดเจ็บจากการออกกาลังกาย เพิ่มมุมของการเคลื่อนไหวได้มากขึ้น และ
ทาให้กล้ามเนื้อ ข้อต่อมีความยืดหยุ่นดี ในภาพรวมนักศึกษาหญิงจะมีความอ่อนตัวที่ดีกว่านักศึกษา
ชาย ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน เพราะในขณะที่ออกกาลังกายมีการเคลื่อนไหวโดยใช้กล้ามเนื้อ
บริเวณลาตัว สะโพก และขา จึงทาให้มีความอ่อนตัวเพิ่มมากขึ้น (ACSM, 2006) ซึ่งมากกว่าช่วงของ
การเคลื่อนไหวในชีวิตประจาวัน
ผลการประเมิ น ความแข็ งแรงและความอดทนของกล้ า มเนื้ อ พบว่ า โดยส่ ว นใหญ่ แ ล้ ว
นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิ งมีความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อเมื่อเทีย บกับเกณฑ์
มาตรฐานอยู่ในระดับที่ดี สาหรับนักศึกษาชายจะมีความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อที่ดีกว่า
นักศึกษาหญิง เพราะมีการพัฒนาการเพิ่มตามระดับสมรรถภาพทางกายเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง
เปลี่ยนแปลงไปตามอายุและเพศ ซึ่งเป็นพัฒนาการตามธรรมชาติ สอดคล้องกับธนากร ปัญญาวงศ์
(2552) กล่าวว่า ขีดจากัดของสรีรวิทยาของการออกกาลังกายแตกต่างกันไปด้วยปัจจัยสาคัญต่าง ๆ ที่
เป็นปัจจัยภายใน คือ ข้อที่ 1 อายุและวัยที่แตกต่างกัน ความสามารถของกล้ามเนื้อ ความแข็งแรง
ความอดทน และกาลังย่อมแตกต่างกัน ความสามารถของกล้ามเนื้อจะค่อย ๆ พัฒ นาขึ้ นจนถึงวัย
ประมาณ 30 ปี ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อจะมีพัฒนาการถึงขีดสูงสุด แต่ความอดทนจะมีการพัฒนา
ต่อไปอีกจนถึง อายุ 40 ปี ไปแล้วมีความสามารถในการรับการฝึกจะลดลงเป็นลาดับ ข้อที่ 2 เพศ
เนื่องจากลักษณะ โครงสร้างของร่างกายทั้งกล้ามเนื้อและกระดูก รวมทั้งประสิทธิภาพการทางานทุก
ระบบของร่างกายของชายและหญิงมีความแตกต่างกันโดยธรรมชาติถ้าเทียบส่วน (โดยน้าหนัก) เพศ
หญิงจะมีรูปร่างด้อยกว่าเพศชาย น้าหนักตัวเฉลี่ยของเพศหญิงน้อยกว่าเพศชาย ส่วนของน้าหนักตัวที่
เป็นกล้ามเนื้อย่อมน้อยกว่า จึงมีคากล่าวว่า “ไม่สามารถฝึกผู้หญิงให้มีความสามารถเท่าเทียมกับผู้ชาย
ได้” ข้อที่ 3 สภาพร่างกายและจิตใจ สภาพร่างกายของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกัน เนื่องจากผลทางด้าน
พันธุกรรมและอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมตั้งแต่เกิด สภาพร่างกายที่สังเกตได้จากภายนอกได้แก่ ความสูง
ความหนาของลาตัว แขน ขา ลาตัว นิ้วมือ นิ้วเท้า ฯลฯ เทเวศร์ พิริยะพฤนท์ (2545) ได้กล่าวไว้ว่า ผู้
ที่ออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ การทางานของระบบต่าง ๆ ในร่างกายจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มากกว่าผู้ที่ไม่ค่อยได้ออกกาลังกาย ทั้งนี้เพราะผู้ที่ออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ จะมีพัฒนาการของ
ร่างกายที่ดีขึ้นทั้งในด้านโครงสร้าง และการทางาน การออกกาลังกายหรือการฝึกร่างกายนั้นจะต้อง
เป็นไปอย่างมีระบบและเหมาะสมกับแต่ละบุคคล จึงจะสามารถพัฒนาสมรรถภาพทางกายได้ถึงขีด
สูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับเจริญ กระบวนรัตน์ (2544) ได้กล่าวสรุป ว่า มีความสั มพัน ธ์ระหว่างความ
แข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้ อ กล่าวคือความอดทนของกล้ามเนื้อจะเปลี่ยนไปตามความ
แข็งแรงของกล้ามเนื้อ ถ้าความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเพิ่ม ความอดทนของกล้ามเนื้อก็จะเพิ่มตามไป
ด้วย
ผลการประเมินความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตและการหายใจ พบว่านักศึกษาชายและ
นักศึกษาหญิงมีความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตและการหายใจเมือ่ เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานอยู่ใน
ระดับ ที่ ต่า การที่ค วามอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตและการหายใจอยู่ในระดับ ที่ ต่ากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน อาจเป็นเพราะพฤติกรรมการออกกาลังกายที่มีความบ่อย ความหนัก และความนานไม่
เพียงพอในแต่ละครั้ง และเป็นไปตามหลักปกติทั่วไปที่เพศชายจะมีสมรรถภาพด้านนี้ดีกว่าเพศหญิง
และเมื่ออายุสูงขึ้นสมรรถภาพด้านนี้จะค่อยๆลดลงเรื่อยๆทั้งเพศชายและเพศหญิง (สมบัติ กาญจนกิจ
และคณะ, 2551) ซึ่งกลไกการออกกาลังกายแบบแอโรบิกที่มีความต่อเนื่อง 20-60 นาที จะกระตุ้น
การทางานของหัวใจให้สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อ และการแลกเปลี่ยนก๊าซ ส่งผลให้สมรรถภาพการ

ใช้ออกซิเจนสูงสุดนั้นมีค่าเพิ่มขึ้น (ACSM, 2006) สอดคล้องกับชิดพงษ์ ไชยวสุ (2528) สกายบุ๊กส์
(2545) และนภพร ทัศนัยนา (2547) ที่ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการออกกาลังกายแบบแอโรบิกว่า
การ ออกกาลังกายแบบแอโรบิกจะเพิ่มความอดทนของร่างกาย ได้แก่ ความอดทนของกล้ามเนื้อและ
ระบบไหลเวียนเลือด อีกทั้งเพิ่มการแลกเปลี่ยนออกซิเจนในเลือดและเซลล์กล้ามเนื้อมากขึ้น ทาให้
กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงสามารถขนส่งเลือดไปสู่ส่วนต่างๆ ของร่างกายดีขึ้นและสอดคล้องกับ ฉกาจ
ผ่องอักษร (2552) ที่ได้กล่าวว่า การออกกาลังกายซ้าๆ ทาเป็นประจาและมีความต่อเนื่องเพียงพอ จะ
ทาให้มีการปรับตัวของระบบต่างๆ ของร่างกาย เรียกว่า ผลของการฝึก (Training effects) โดยทั่วไป
จะทาให้ประสิทธิภาพในการออกกาลังกายเพิ่มขึ้นโดยเพิ่มสมรรถนะสารอง (Reserve capacity) และ
ลดความสิ้นเปลืองสูญเปล่า ถ้าออกกาลังกายปานกลางถึงหนักมาก ทาติดต่อกันนาน 20 นาที 3-5
วัน/สัปดาห์ จะเพิ่ มอัตราการใช้ออกซิเจนสูงสุด (Maximum oxygen uptake; VO2max) ปริมาณ
เลือดที่ออกจากหัวใจในหนึ่งนาที (Cardiac output) และปริมาณเลือดที่ออกจากหัวใจในการบีบหนึ่ง
ครั้ ง (Stroke volume) เพิ่ ม ขึ้ น และอั ต ราการเต้ น หั ว ใจขณะพั ก ลดลง เอนไซม์ ในกระบวนการ
ออกซิ เดชั น (Oxidation) และปริ ม าณไกลโคเจน (Glycogen) ไมโอโกลบิ น (Myoglobin) ความ
หนาแน่นของไมโทคอนเดรียและหลอดเลือดฝอยของกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ทาให้
ความสามารถในการใช้ออกซิเจนสูงสุด (VO2max) สูงขึ้นด้วย อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไม่
ถาวรถ้าปราศจากการฝึกอย่างสม่าเสมอ โดยการเพิ่มอัตราการใช้ออกซิเจนสูงสุด (VO2max) เป็นผล
มาจากการเพิ่ มปริมาณเลือดที่ออกจากการบีบ ตัว ของหัวใจหนึ่งครั้ง (Stroke volume) และปริมาณ
ความแตกต่างของออกซิเจนระหว่างหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดา (A-v O2difference) ซึ่งสมการ
ความสัมพันธ์ของการใช้ออกซิเจนสูงสุด คืออัตราการใช้ออกซิเจนสูงสุด (VO2max) = ปริมาณเลือดที่ออก
จากหัวใจในหนึ่งนาทีสูงสุด (Max Cardiac output) x ปริมาณความแตกต่างของออกซิเจนระหว่าง
หลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดาสูงสุด (Max A-v O2difference) (McArle, Katch and Katch.,
2001)
ข้อเสนอแนะการนาผลการวิจัยไปใช้
1. สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีควรนาข้อมูลที่ได้
จากการวิจัยในครั้งนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาสุขสมรรถนะของนัก ศึกษาให้สูงขึ้น
โดยเฉพาะนักศึกษาที่ มีระดับ สุขสมรรถนะต่า เนื่องจากตามหลักทางวิชาชีพ นั้น จาเป็นอย่างยิ่งที่
นักศึกษาแต่ละบุคคลจะต้องมีสุขสมรรถนะที่ดี
2. ควรน าข้ อ มู ล ที่ ได้ จ ากการวิ จั ย ไปใช้ ป ระกอบการประเมิ น ผลด้ านสุ ข สมรรถนะของ
นักศึกษาทั้งในระดับรายบุคคล ทุกชั้นปีและในระดับมหาวิทยาลัย
3. ระดับความเสี่ยงของภาวะน้าหนักเกิน เป็นข้อมูลชี้วัดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของนักศึกษา ซึ่ง
เป็ น องค์ ป ระกอบหนึ่ งที่ จ ะสามารถน ามาเป็ น นโยบายเด่ น ได้ ในการบู ร ณาการและประยุ ก ต์ ใ ช้
วิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษา
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมี ก ารศึ ก ษาผลการทดสอบสุ ข สมรรถนะของนั ก ศึ ก ษาทั้ ง มหาวิ ท ยาลั ย ด้ ว ย
แบบทดสอบเดียวกัน เพื่อติดตามพัฒนาการระดับสุขสมรรถนะของนักศึกษา

2. ควรมีการศึกษาและประเมินสุขสมรรถนะของนักศึกษาก่อนและหลังการเรียนในรายวิชา
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย เพื่อให้ทราบถึ งผลการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาการของนักศึกษา และ
นาหลักการไปใช้กับประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะชุมชนในบริเวณรอบมหาวิทยาลัย
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