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 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลการฝกออกกําลังกายดวยลู

วิ่งกล (Treadmill) กับเครื่องเดินอากาศเอนกประสงค (Eliptical Cross Trainer) ที่มีตอ

ความสามารถในการจับออกซิเจนสงูสุด 

 กลุมตัวอยางเปนสมาชิกของศูนยการออกกําลังกาย เพศหญิง อายุ 20 - 30 ป จํานวน 30 

คน ซึ่งไดมาจากการสุมอยางงาย แบงกลุมตัวอยางออกเปน 3 กลุม ๆ ละ 10 คน คือกลุมทดลองที่ 

1 ฝกการออกกําลงักายดวยลูวิ่งกล (Treadmill) กลุมทดลองที่ 2 ฝกการออกกําลังกายดวยเครื่อง

เดินอากาศเอนกประสงค (Eliptical Cross Trainer) และกลุมควบคุม  โดยทาํการฝก 8 สัปดาห ๆ ละ 

3 วัน ๆ ละ 50 นาท ีทําการทดสอบสมรรถภาพการจบัออกซิเจนสูงสุดกบักลุมตัวอยางในชวงกอนการ

ฝก หลงัการฝกสัปดาหที่ 4 และ 8 แลวนําขอมูลที่ไดมา คํานวณคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน วเิคราะหความแปรปรวนและเปรียบเทยีบรายคู โดยวธิีของแอล เอส ดี (LSD) 

ผลการวิจยัพบวา 

1.  สมรรถภาพการจับออกซิเจนสูงสุดระหวางกลุมควบคุมกับกลุมทดลองที่ 1 และ

ระหวางกลุมควบคุมกับกลุมทดลองที่ 2 หลังการฝกสัปดาหที่ 4 และ 8 มีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตระหวางกลุมทดลองที ่1 กับกลุมทดลองที ่2 ไมมีความแตกตาง

กัน 

2. สมรรถภาพการจับออกซิเจนสงูสุดภายในกลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 หลัง

การฝกสัปดาหที่ 4 และ 8 มีพัฒนาการดีกวากอนการฝกและมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 สวนกลุมควบคุมกอนการฝกกับหลังสัปดาหที ่ 4 ไมมีมีความแตกตางกนั แต

หลงัสัปดาหที ่ 8 มีความแตกตางกันอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 

 

 

 

 

 



 

A COMPARISON OF THE EFFECT OF EXERCISE TRAINING BY 
TREADMILL 

AND ELIPTICAL CROSS TRAINER UPON VO2 max 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AN ABSTRACT 
BY  

SOMYOT  BONOY 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Presented in partial fulfillment of the requirements 
for the Master of Science degree in Sport Science 

at Srinakharinwirot University 
May 2005 

 



 
Somyot  Bonoy.  (2005).  A Comparison of The Effect of Exercise Training by Treadmill  

and  Eliptical Cross Trainer upon VO2max. Master thesis, (Sport Science : Sport 

Coaching).   Bangkok : Graduate School, Srinakharinwirot University. Advisor 

Committee : Assoc. Prof. Dr.Supranee  Kuanboonchan, Lect.Sontaya  Selamad. 

 

The purposes of  this research were to study and compare a comparison of the effect  

of exercise training by treadmill and  eliptical cross trainer upon VO2max. The subjects 

used in the research consisted of 30 females, aged 20 -30 years. The subjects were selected by 

using simple random sampling. The subjects were divided into three groups for this research, with 

each group consisting of 10 subjects Experimental Group 1 was given the exercise training by 

treadmill, Experimental Group 2 was given the exercise training by Eliptical Cross Trainer and Control 

Group. The training duration was 8 weeks, 3 days per week. The data were analyzed by using mean, 

standard deviation, analysis of co - variance and LSD method were also employed to determine the 

significant difference and multiple comparisons at the .05 level respectively. 

 It was found that : 

1.  The maximum oxygen uptake of control group and experimental group 1 and 

the maximum oxygen uptake of control group and experimental group 2 after training on 

week 4 and 8 were significantly different (p < .05), but experimental group 1 and 

experimental group 2 were not differrent. 

 2.  The experimental group 1 and experimental group 2 made improvement 

in maximum oxygen uptake and were significantly different (p < .05) after training on 

week 4 and 8 , the control group was not significantly different (p < .05) after training on 

week 4 but significantly different (p < .05) after training on week 8. 

 

 

 
 



บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง  
               การออกกําลงักายเปนกิจกรรมอยางหนึ่งที่มีผลทําใหมนษุยมีสุขภาพสมบรูณแข็งแรง 

และพัฒนาระบบตาง ๆ ของรางกายใหทาํงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังที่ ประทุม  มวงมี 

(2527 : 1) ไดกลาวไววา กจิกรรมการออกกําลงักายเปนสิ่งสาํคัญสิง่หนึ่งสาํหรับการดํารงชีวิต 

กิจกรรมดงักลาวควรจัดอยูในพวกเดียวกับส่ิงสําคัญอ่ืน ๆ เชนการรับประทานอาหาร การนอนพักผอน 

ซึ่งเปนกิจวัตรประจําวนัของรางกาย นอกจากนัน้กจิกรรมการออกกาํลังกายยังเปนสิ่งที่มี

ความสาํคัญยิง่สําหรับการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนษุย ถาหากวาขาดกิจกรรมนี้รางกาย

ไมสามารถเจริญเติบโตและอวัยวะตาง ๆ จะทํางานไดไมเต็มที่ ดังนั้นชีวิตที่มีคุณภาพของมนษุยจงึ

ข้ึนอยูกับกจิกรรมการออกกาํลังกาย นอกจากความจาํเปนตอชีวิตในแงดังกลาวแลว กิจกรรม

ประเภทนีย้ังสามารถพัฒนาเสริมสรางประสิทธิภาพการทํางานของรางกายมนุษยใหอยูในระดับ

สูงสุดไดอีกดวย 

              สุปราณี  ขวัญบุญจันทร (2541 : 62)  ใหความหมายการออกกําลงักาย (Exercise) 

หมายถงึ การใชกลามเนื้อและอวัยวะอื่น ๆ ของรางกายทํางานมากกวาการเคลื่อนไหว หรืออริยาบถ

ตาง ๆ ตามปกติในชีวิตประจําวนั การออกกําลังกายมากกวาการเคลื่อนไหวหรืออริยาบถตาง ๆ 

ตามปกติในชวีิตประจําวนั การออกกาํลังกายที่ดีและถกูตองควรปฏิบัติอยางสม่าํเสมอ ตามความ

เหมาะสมของอายุ เพศ และสภาวะของรางกาย โดยมีสัญญาณใหทราบวา การออกกําลังกาย

นั้นเหมาะสมหรือยัง สัญญาณดังกลาว คือ อัตราการเตนของหัวใจที่สูงขึ้น หายใจถี่และแรงขึ้น 

มีเหงื่อออก ผลที่ตามมาหลังจากการออกกําลังกายอยางสม่าํเสมอคือ สมรรถภาพดานความ

แข็งแรงของกลามเนื้อ แขน ขา ความคลองแคลววองไว  ความเร็ว การตอบสนองสถานการณ 

และที่สําคัญทีสุ่ดคือ ความอดทน หรือความทนทานของระบบไหลเวียนเลือดดีข้ึน 

              การออกกําลงักายมีคุณคาในการชวยพฒันาและรักษาสมรรถภาพรางกายใหอยูในระดับ

ที่ดี ซึ่งสมรรถภาพทางกาย หมายถึง ความสามารถของรางกายในการประกอบกิจกรรมหรือการงาน

อยางใดไดอยางมีประสิทธิภาพและไมเหนื่อยออนจนเกินไป ในขณะเดียวกันสามารถที่จะถนอม

กําลังกายที่เหลือไวใชในกิจกรรมที่จาํเปน และสาํคัญในชีวิตรวมทัง้กจิกรรมในเวลาวางเพื่อความ

สนกุสนานในชวีิตประจาํวนัไดดวย (กรมพลศึกษา.  2540 : 40) 

 

 



              นอกจากนั้น เจริญ  กระบวนรัตน (2542 : 3)  กลาววาทุกครั้งที่รางกายมีการ

เคลื่อนไหวออกกําลังกายระบบการทาํงานของอวยัวะตาง ๆ ภายในรางกายยอมเกิดการปรับตัวและ

เปลีย่นแปลงพรอมกนัไปดวยเสมอ และผลอันเนื่องมาจากการที่รางกายออกกําลงักายนี้จะทาํให

เนื้อเยื่อบางสวนของรางกายถูกทําลายและสรางเสริมข้ึนมาใหมดวยขนาดและความแข็งแรงทีม่าก

ข้ึนกวาเดิม กลาวคือ เมื่อมกีารออกกาํลังกายจะเกิดการพัฒนาตอคุณสมบัติของกลามเนื้อซ่ึงจะ

เปนไปในดานการเพิม่ขนาดของกลามเนื้อ ซึ่งเปนปฏิกิริยาการปรับตัวเพื่อตอบสนองและ

เตรียมพรอมที่จะรับกับสถานการณความเปลี่ยนแปลงทั้งในดานของปริมาณและความหนักในการ

ออกกําลงักายที่เพิม่ข้ึนในโอกาสตอไป ดังนั้น คนที่ไดรับการออกกาํลังกายบอย ๆ จงึมีสุขภาพ

รางกายที่แข็งแรงมากกวาคนที่ไมไดรับการออกกําลงักาย 

              การออกกําลงักายมีผลตออวัยวะและระบบตาง ๆ ที่สําคัญของรางกาย เชน ผลตอหวัใจ

และปอด การออกกําลงักายที่มากพอจะชวยใหกลามเนื้อหัวใจทาํหนาทีไ่ดเขมแข็งและเปนผลชวยให

ระบบการไหลเวียนของเลือดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทาํใหปอดมีความสามารถในการขยายตัวไดดี 

หายใจเอาอากาศเขาไปไดมากขึ้นและสามารถใชออกซิเจนซึง่มีอยูในอากาศทีห่ายใจเขาไปได

อยางรวดเร็ว ผูที่ออกกาํลังกายโดยสม่าํเสมอจึงหายใจชากวา เนื่องจากมีปริมาณความจุปอด

มากกวาผูที่ไมไดออกกาํลงักาย (จรวยพร  ธรนินทร .  2525 : 38) 

             การออกกําลงักายอยางสม่ําเสมอจะสงผลใหกลามเนื้อหวัใจมขีนาดใหญข้ึน 

(Hypertrophy) แรงในการหดตัวของกลามเนื้อหัวใจเพิ่มข้ึน ปริมาตรเลือดที่หัวใจบีบตัวแตละ

คร้ังเพิ่มขึ้นและอัตราการเตนของหัวใจลดต่ําลงประมาณ 10 ถึง 15 คร้ัง/นาที  การออกกําลังกาย

จะทําใหอัตราการเตนของหัวใจลดต่ําลงทัง้ในขณะพักและขณะออกกาํลังกายโดยขณะออกกําลงั

กายที่ระดับความหนกัต่ํากวาสูงสุด (Submaximal) อัตราการเตนของหัวใจจะต่ํากวากอน

ไดรับการออกกาํลังกายและขณะออกกาํลังกายที่ระดบัความหนกัสูงสุด (Maximal) อัตราการเตน

ของหัวใจจะไมเปลี่ยนหรือลดลงเล็กนอย นอกจากนี้ขณะออกกําลังกายอัตราการเตนของหวัใจของ

บุคคลทั่ว ๆ ไปจะคอย ๆ เพิม่ข้ึนและสําหรับนักกีฬาหรือบุคคลที่การทํางานของระบบหัวใจ

ไหลเวียนมีประสิทธิภาพจะกาวขึ้นไปสูระดับการใชออกซิเจนสูงสุดของรางกายหรือข้ึนไปสู

ความหนักสูงสุดของการออกกําลังกาย กอนที่หัวใจจะมีการทํางานถึงระดับอัตราการเตนของ

หัวใจสูงสุดและการลดลงของอัตราการเตนของหัวใจ (Recovery) หลังการออกกาํลังกายจะ

ลดลงเร็วกวากอนไดรับการฝกซอม (สนธยา  สีละมาด.  2547 : 20-21) 

              การออกกําลงักายที่เปนประโยชนตอสุขภาพมากที่สุดและสมบูรณแบบที่ทําใหรางกาย

แข็งแรงอยางแทจริงคือการออกกําลังกายแบบแอโรบิค เพราะจะเปนการออกกําลังกายที่จะทํา

ให ปอด หัวใจ หลอดเลอืด ตลอดจนระบบไหลเวียนของโลหติทัว่รางกายแขง็แรง อดทน และทาํ

หนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพที่สุด การออกกําลงักายแบบแอโรบิคมิไดหมายถงึ การเตนแอโรบิค



แตเพียงอยางเดียว แตครอบคลุมถึงการออกกําลังกายอยางอื่นดวย เชน การเดินเร็ว วิ่งเหยาะ ๆ ข่ี

จักรยาน เตนรํา กระโดดเชือก วายน้ํา เปนตน การออกกําลังกายชนิดนี้รางกายจะไดรับออกซิเจน

เต็มที่ กระตุนการไหลเวียนโลหิตทําใหหวัใจและปอดแข็งแรงขึน้และยงัเปนการชวยปองกนัและ

รักษาโรคหวัใจขาดเลือดอกีดวย หลกัการของการออกกาํลังกายแบบแอโรบิคนั้นตองการให

รางกายไดมีการใชออกซิเจนหรือตองใหออกกําลังจนเหนื่อยพอควรเพื่อใหหัวใจเตนแรงและเร็วขึ้น

จนถึงอัตราที่เปนเปาหมาย (สุรชัย  พันธกําเนิด.  2541 : 40)   

              การออกกําลังกายมีอยูหลายวิธี การเลือกกิจกรรมการออกกําลังกายควรคํานึงถึง

ความเหมาะสมกับสภาพรางกายของตนเองควรเลือกตามความชอบและความสนใจ เพราะจะ

เปนแรงจงูใจใหเกิดความสนุกสนาน ความพึงพอใจ สนใจที่จะออกกําลังกายอยางตอเนื่อง กอใหเกิด

ประโยชนแกตนเอง  การออกกําลังกายดวยการวิง่เปนกิจกรรมพื้นฐานของมนุษยทีม่มีายาวนาน 

ตั้งแตมนุษยเกิดมามกีารพัฒนาการเจริญเติบโตจากการเดินสูการวิ่งและปจจุบัน

ความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีการพัฒนามากขึ้น มนุษยสามารถ

ประดิษฐเครื่องออกกําลังกายที่เรียกวาลูวิ่งกล (Treadmill) สําหรับวิ่งอยูกับที่  มีอยูทั่วไป

ตามศูนยการออกกําลังกายซึ่งเปนที่นิยมและเปนเครื่องออกกําลังกายพื้นฐานที่มีประโยชน 

สอดคลองกับ เจริญ  กระบวนรัตน (2542 : 85) ไดกลาวไววา การออกกาํลงักายดวยการวิ่งบนลู

วิ่งกล (Treadmill) เปนการออกกาํลงักายทีส่ามารถปรับความเรว็ของสายพานลูวิ่งกลใหหมนุ

เคลื่อนที่ดวยอตัราความเร็วที่ตองการไดและอีกทัง้ยงัสามารถปรับองศาของการวิ่งไดอีกดวย แต

ตองมีการทําความคุนเคยกับลักษณะการเคลื่อนไหวและความเร็วของสายพานลูวิ่งกลใหดีกอน

เพื่อปรับจังหวะการกาวเทาวิ่งใหสัมพันธกับอัตราความเร็วของสายพานลูวิ่งกล หากเกิดเสยี

จังหวะในการกาวเทาวิง่สามารถใชมือจับราวคูที่ติดตั้งอยูดานขางของลําตัวไดเพื่อปองกันการเสีย

หลัก ซึ่งทําใหมีผลตอการปรับความเร็ว และความยาวของชวงกาวในการวิง่ใหพฒันาดีข้ึนได 

เนื่องจากสามารถควบคุมทาทางและลกัษณะการวิ่งอยางใกลชิดได 

              การออกกําลงักายดวยการวิ่งบนลูวิ่งกล (Treadmill) จะตองแกวงแขนเพื่อชวยใหเกิด

ความสมดุลและการทรงตัวที่ดี ชวยเสริมแรงสงตัว และความเร็วในการวิ่งใหเกิดความสัมพันธ

กลมกลืนตอเนื่องกนัในขณะวิ่งอกีดวย 

              อุปกรณการออกกําลังกายที่พัฒนาระบบไหลเวียนโลหิตอีกอุปกรณหนึ่งในศูนย

การออกกําลังกายที่ไดรับความนิยมควบคูกับลูวิ่งกล (Treadmill) คือเครื่องเดินอากาศ

เอนกประสงค (Eliptical Cross Trainer) ซึ่งการทํางานของอุปกรณนี้คลายการวิ่งแตไมมีแรง

กระแทกที่เขา อีกทั้งเปนอุปกรณการออกกําลังกายสําหรับฝกกลามเนื้อหัวใจและระบบไหลเวียน

โลหิตใหแข็งแรง มีแขนโยกสําหรับบริหารรางกายสวนบน 



              การออกกําลังกายในศูนยสุขภาพมีความเหมาะสมอยางยิ่งสําหรับการออกกําลังกาย

ในปจจุบันเพราะมีผูฝกสอนที่ใหคาํแนะนําการออกกาํลังกายอยางถูกวิธีทั้งในดานโปรแกรม

การออกกาํลงักาย การใชอุปกรณและเปนสถานที่มีอุปกรณการออกกําลังกายหลากหลาย ภายใน

หองออกกําลงักายยังสามารถปรับและควบคุมอุณหภูมิใหมีความเหมาะสมและมีความปลอดภัย 

              ในปจจุบันมีงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการวิ่งที่มีตอระบบไหลเวียนโลหิตโดยใชสนาม

กีฬา หรือสวนสาธารณะเปนสถานที่ทดลองซึ่งไมสามารถควบคุมส่ิงแวดลอมภายนอกได 

อาทิเชน อุณหภูมิหองขณะออกกําลงักายในแตละวันทีม่ีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ อัตราการวิง่ที่

ไมสม่ําเสมอเพราะการวิง่เปนการวิ่งบนพืน้ทัว่ไปมิไดวิ่งบนพืน้สายพานเครื่องลูวิง่กล (Treadmill) 

ที่สามารถปรบัความเร็วไดสม่ําเสมอและสามารถควบคุมความหนกัของงานไดตามเปาหมายหรอื

ตามโปรแกรมที่กําหนดไว ซึง่ทาํการศึกษาในหองออกกําลังกายและการศึกษาวิจัยผลของการ

ออกกําลังกายดวยเครื่องเดินอากาศเอนกประสงค (Eliptical Cross Trainer) ในประเทศยังไมมี

การวิจยั 

              ดังนั้นจึงเปนที่นาสนใจวาผลของการออกกําลังกายดวยลูวิ่งกล (Treadmill) กับ

การออกกาํลงักายดวยเครื่องเดินอากาศเอนกประสงค (Eliptical Cross Trainer) ภายในหองออกกําลัง

กายมคีวามแตกตางกนัหรือไมและที่ผานมายงัพบวาในประเทศยงัไมมีผูใดทาํการศกึษาเปรยีบเทยีบ

ในเร่ืองนี ้

              ซึ่งจากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจงึเกิดแนวคิด และมีความสนใจที่จะมุงศึกษาเปรียบเทียบ

ผลของการฝกออกกําลังกายดวยลูวิ่งกล (Treadmill) กับเครื่องเดินอากาศเอนกประสงค (Eliptical 

Cross Trainer) ที่มีตอความสามารถในการจับออกซิเจนสูงสุด ซึ่งเปนเรื่องสําคัญอยางยิ่งใน

เร่ืองของการออกกําลังกายดวยเครื่องออกกําลังกายที่เปนที่นิยม แตยังขาดการศึกษาวิจัย 

โดยเฉพาะอยางยิ่งหากทั้งสองอุปกรณผลไมแตกตางกนั จะเปนทางเลอืกหนึ่งในการประยุกตใช

เพื่อเปนแนวทางใหผูที่ออกกาํลังกาย ผูที่คดิจะเริ่มตนออกกําลงักายหรือผูที่สนใจเรื่องของการออก

กําลังกายเกิดความรูและความเขาใจในการที่จะพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการฝกและการเลือกใช

อุปกรณการออกกําลังกายที่สนใจและเหมาะสมกับวัตถุประสงคตอไป 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
              ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดงันี ้

1. เพื่อศึกษาผลของการฝกออกกําลังกายดวยลูวิ่งกล (Treadmill) และเครื่อง 

เดินอากาศเอนกประสงค (Eliptical Cross Trainer) ระดับของงาน 60-70% ของอัตราชีพจร

สูงสุด ที่มีตอความสามารถในการจับออกซิเจนสงูสุด  

2. เพื่อเปรียบเทยีบผลของการฝกออกกาํลงักายดวยลูวิ่งกล (Treadmill) และเครื่อง 



เดินอากาศเอนกประสงค (Eliptical Cross Trainer) ระดับของงาน 60-70% ของอัตราชีพจร

สูงสุด ที่มีตอความสามารถในการจับออกซิเจนสงูสุด  

 

ความสําคัญของการวิจัย 
              1.  ทําใหทราบถึงการเปลี่ยนแปลงและผลของการฝกออกกําลังกายดวยลูวิง่กล 

(Treadmill)  

และเครื่องเดินอากาศเอนกประสงค (Eliptical Cross Trainer) ระดับของงาน 60-70% ของอัตราชีพจร

สูงสุด ที่มีตอความสามารถในการจับออกซิเจนสงูสุด  

              2.  เปนแนวทางในการเลือกอุปกรณการออกกาํลังกายที่เหมาะสมตอตนเอง 

              3.  เปนประโยชนตอการนําไปประยุกตใชในการออกกําลงักาย 

              4.  ผลของการวิจยัครั้งนี้จะเปนแนวทางในการศึกษาวิจยัอืน่ ๆ ที่เกีย่วของตอไป 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
             ประชากรที่ใชในการวิจยั 
        ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาคร้ังนี้ เปนสมาชิกศูนยการออกกําลังกาย ของ

โครงการ 

ที่พักอาศัย นติิบุคคลอาคารชุดบางกอกการเดนคอนโดมิเนียมและอพารทเมน เพศหญิง อาย ุ20-

30 ป จํานวน 80 คน 

 
              กลุมตัวอยางทีใ่ชในการวจิยั 
        กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนสมาชิกศูนยการออกกําลังกายของโครงการที่พัก

อาศัยนิติบุคคลอาคารชุดบางกอกการเดนคอนโดมิเนียมและอพารทเมน เพศหญิง อายุ 20-30 

ป จํานวน 30 คน 
   
             ตัวแปรทีศ่ึกษา 

1.  ตัวแปรอิสระ ไดแก 

1.1 โปรแกรมการออกกําลงักายดวยลูวิง่กล (Treadmill)  

1.2 โปรแกรมการออกกําลงักายดวยเครื่องเดนิอากาศเอนกประสงค 
(Eliptical Cross Trainer) 

2.  ตัวแปรตาม คือ ความสามารถในการจับออกซิเจนสงูสุด 

 



ขอตกลงเบื้องตน 
               กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนสมาชิกศูนยการออกกําลังกายของ

โครงการที่พักอาศัย นิติบคุคลอาคารชุดบางกอกการเดน เพศหญงิ จํานวน 30 คน ซึง่มีอายุ

ระหวาง 20-30 ป และในการวิจัยครั้งนี้ กลุมตัวอยางออกกําลังกาย 3 คร้ังตอสัปดาห คือวัน

จันทร วันพุธ วันศุกร คร้ังละ 50 นาท ีชวงเวลาในการออกกําลงักายเวลา 15.00น. - 21.00น. ใน

หองออกกําลงักายที่ควบคุมอุณหภูมิหองที่ 20-23 องศาเซลเซียส 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 
            1.  วิธีการออกกาํลังกายดวยลูวิ่งกล (Treadmill) หมายถงึ การวิง่บนลูวิง่กล 

(Treadmill) ทีร่ะดับความหนักของงาน 60-70% ของอัตราชีพจรสูงสุด 
  2.  วิธกีารออกกาํลังกายดวยเครื่องเดินอากาศเอนกประสงค (Eliptical Cross 
Trainer)  

หมายถึง การออกกําลงักายบนเครื่องเดินอากาศเอนกประสงคที่ระดับความหนกัของงาน 60-70 

% ของอัตราชีพจรสูงสุด 

  3.  ลูวิ่งกล (Treadmill) หมายถึง เคร่ืองมือออกกาํลังกายดวยการวิ่งแบบตั้งอยู 

กับที่โดยสามารถปรับเพิ่มลดระดับความเร็ว 

  4.  เครื่องเดินอากาศเอนกประสงค (Eliptical Cross Trainer) หมายถึง  

เครื่องมือออกกําลังกายคลายการวิง่แตไมมีแรงกระแทกที่เขาตั้งอยูกับที่ โดยสามารถปรับเพิ่มลด

ระดับความเร็วและความหนกัของงานได เปนเครื่องมือออกกาํลงักายสาํหรับฝกกลามเนื้อหวัใจและ

ระบบไหลเวียนเลือด มีแขนโยกสําหรับบริหารรางกายสวนบน 

5. อัตราการเตนของหัวใจขณะพัก (Resting heart rate) หมายถึง จาํนวนครั้งที ่

หัวใจเตนตอนาท ีในขณะรางกายพกัผอนตามปกต ิ

6. อัตราการเตนของหัวใจสูงสุด (Maximum heart  rate = MHR) หมายถึง เมื่อ 

มีการออกกาํลงักายหรือทํางานระดบัหนกัจนทาํใหหวัใจเตนในระดับหนึ่ง เรียกวา อัตราการเตนของ

หัวใจสูงสุด ซึง่อัตราการเตนของหวัใจสงูสุดนี้ ปกตจิะมีคาประมาณ 220-อายุ เชน ผูทีม่ีอายุ 20 ป 

จะมอัีตราการเตนของหัวใจสงูสุดเทากับ 220-20 = 200 คร้ังตอนาท ี
  7.  สมรรถภาพการจับออกซิเจนสูงสุด (Maximal Oxygen Uptake หรือ VO2 

max) หมายถึงความสามารถของรางกายที่จะนําออกซิเจนเขาไปใชสรางพลังงานในเซลลไดมาก

ที่สุดในระหวางออกกาํลังกายอยางเต็มที่ มีหนวยวัดเปนคาเปรียบกับน้าํหนักของรางกาย 

(มิลลิลิตร/กิโลกรัม/นาท)ี 

 



กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 
 
 
สมมุติฐานในการวิจัย 
              1.  กอนการฝกและหลังการฝกออกกําลังกายดวยการวิ่งบนลูวิ่งกล (Treadmill) และ

การฝกออกกาํลังกายดวยเครื่องเดินอากาศเอนกประสงค (Eliptical Cross Trainer) ทาํให

ความสามารถในการจับออกซิเจนสงูสุด แตกตางกนั 

โปรแกรมการฝกออกกําลงักาย 

ดวยเครื่องเดนิอากาศเอนกประสงค 

(Eliptical Cross Trainer) 

โปรแกรมการฝกออกกําลงักาย 

ดวยลูวิง่กล (Treadmill)  

 

ความสามารถในการจับออกซิเจนสงูสุด 

 

  

              2.  ผลของการฝกออกกําลงักายดวยการวิ่งบนลูวิ่งกล (Treadmill) และการฝกออกกําลงั

กายดวยเครื่องเดินอากาศเอนกประสงค (Eliptical Cross Trainer) ที่มตีอความสามารถในการจับ

ออกซิเจนสูงสุด แตกตางกัน 

  

 



 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
              ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของและไดนําเสนอตาม

หัวขอตอไปนี้ 

                    1.  ความหมายของการออกกําลังกาย 

                    2.  หลักการออกกําลงักายแบบแอโรบิค

                    3.  ความสามารถในการจับออกซิเจนสงูสดุ 

                    4.  ชีพจรกับการออกกําลงักาย 

                    5.  ความดนัโลหิต  

                    6.  การวิง่บนลูวิ่งกล  

                    7.  การเดินบนเครื่องเดินอากาศเอนกประสงค  

                    8.  งานวิจยัทีเ่กี่ยวของ 

 

ความหมายของการออกกําลังกาย 
              ชูศักด์ิ  เวชแพศย (2520 : 1) ใหความหมายการออกกําลงักาย หมายถงึ การทําให

รางกายมกีารเคลื่อนไหวพรอมกับไดงานดวย ในขณะเดียวกนัยงัมีการทํางานของระบบตาง ๆ ใน

รางกายที่ชวยการจัดระบบควบคุมและปรับปรุงสงเสริมใหการออกกําลังกายมีประสิทธิภาพดีและ

คงประสิทธิภาพนัน้ไวได 

              จรวยพร  ธรณินทร (2522 : 52) ใหความหมายการออกกําลังกาย หมายถึง การออก

แรงทางกายทีท่ําใหรางกายแข็งแรง ทั้งระบบโครงสรางและทําใหกลามเนื้อสามารถรวมตอตานและ

เอาชนะแรงบังคับได หากขาดการออกกําลังกาย รางกายจะลดศักยภาพในการเคลื่อนไหว 

นอกจากนี้ยังทําใหกิจกรรมทางปญญา อารมณ และความรูสึกดีข้ึน   

              วรศักดิ์  เพียรชอบ (2525 : 59-60) ใหความหมายการออกกําลังกาย หมายถึง การ

ทําใหรางกายไดใชแรงงานหรือกําลังงานที่มีอยูในตัว หรือเพื่อใหรางกายหรือสวนใดสวนหนึ่ง

ของรางกายเกิดการเคลื่อนไหวนั่นเอง เชน การเดิน การวิ่ง การกระโดด การทํางานหรือในการเลนกีฬา 

การออกกําลังกายแตละกจิกรรม รางกายตองใชกําลังงานมากนอยแตกตางกนัไปตามลักษณะของ

งานนัน้ 

              กรมพลศึกษา (2534 : 30) ใหความหมายการออกกําลงักาย หมายถึง การออกกําลงั

กายเปนการใชแรงกลามเนือ้และรางกายใหเคลื่อนไหวเพื่อใหรางกายแข็งแรงมีสุขภาพดี โดยใช

กิจกรรมเปนสือ่ เชน กายบรหิาร เดนิเร็ว วิง่เหยาะ หรือการฝกกฬีาที่มิไดมุงที่การแขงขัน 



              กรมอนามยั (2540 : 3-4) ใหความหมายการออกกําลงักาย หมายถงึ การออกกําลงักาย

เปนการศึกษาเกี่ยวกับการออกกําลงักายที่สามารถตอบสนองตอรางกายของคนในรูปของการออก

กําลังกายเฉพาะอยางและสามารถดัดแปลงใหรางกายเกิดผลตอการฝกเฉพาะอยางนั้น ๆ การ

ออกกําลังกายเปนการออกแรงทางกายทีท่ําใหรางกายแข็งแรงทั้งระบบโครงสรางและทําให

กลามเนื้อสามารถรวมกนัตอตานและเอาชนะแรงบังคับได หากขาดการออกกําลังกายรางกายจะ

ลดศักยภาพในการเคลื่อนไหว  นอกจากนี้ยังทาํใหกิจกรรมทางปญญา อารมณ และความรูสึกดี

ข้ึนดวย  การออกกาํลงักายเปนกจิกรรมของกลามเนื้อที่ทําใหรางกายมีสุขภาพและรูปรางดี เพิ่ม

ทักษะและศักยภาพในกีฬา ตลอดจนฟนฟูกลามเนื้อหลังจากการบาดเจ็บหรือพิการไดอีกดวย 

              สุปราณี  ขวัญบุญจันทร (2541 : 62) ใหความหมายการออกกําลังกาย หมายถึง 

การใชกลามเนื้อและอวัยวะอื่น ๆ ของรางกายทํางานมากกวาการเคลื่อนไหว หรืออริยาบถตาง ๆ 

ตามปกติในชีวิตประจําวัน การออกกําลังกายที่ดีและถูกตองควรปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ ตาม

ความเหมาะสมของอายุ เพศและสภาวะของรางกาย โดยมีสัญญาณใหทราบวาการออกกําลัง

กายนั้นเหมาะสมหรือยัง สัญญาณดังกลาวคือ อัตราการเตนของหวัใจที่สูงขึน้หายใจถี่และแรงขึน้ 

มีเหงื่อออก ผลที่ตามมาหลงัจากการออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอคือสมรรถภาพดานความ

แข็งแรงของกลามเนื้อขา ความคลองแคลววองไว ความเร็ว การตอบสนองสถานการณ และที่

สําคัญที่สุดคือ ความอดทน หรือความทนทานของระบบไหลเวียนเลือดดีข้ึน 

              สรุปไดวาการออกกําลังกาย หมายถึง กิจกรรมที่ทําใหรางกายไดใชแรงในการ

เคลื่อนไหวสวนตาง ๆ ของรางกาย ทําใหอวัยวะและระบบตาง ๆ ในรางกายพรอมทีจ่ะทํางานได

อยางมีประสิทธิภาพ เพื่อทาํใหเกิดการพฒันาการดานสมรรถภาพทางกายและจิตใจ โดยกจิกรรมที่

เลือกออกกาํลงักายจะตองเหมาะสมกับ อายุ เพศ วัยและสภาวะของรางกาย ตลอดทั้งพิจารณา

ความหนัก นาน และความบอยของการออกกาํลงักายใหมีความเหมาะสมกับแตละบคุคลนั้นดวย 

 

 หลักการออกกําลังกายแบบแอโรบิค  
              วิรุฬห  เหลาภัทรเกษม (2537 : 14-16) ไดกลาวไววาการกาํหนดขนาดในการออกกาํลัง

กายเทียบไดกับการรักษาโรค คือตองทราบวาใชวิธีการอะไร ปริมาณเทาไร ใหนานเพียงได และ

ใหถี่บอยอยางไร จึงจะเกิดผลดีตอสุขภาพตามที่ตองการ โปรแกรมการออกกําลงักายจงึ

จําเปนตองกาํหนดใหแกผูออกกําลังกายเปนราย ๆ ไปและควรเปนโปรแกรมที่ชวนใหปฏิบัติไดนาน

โดยไมเกิดความเบื่อหนายกอนที่เกิดผลทางสรีรวทิยาอกีดวย  ซึง่หลกัของการออกกําลังกายจะ

แบงเปนขอ ๆ ดังนี้คือ 

 

 



              ประเภท (Type of activity) ของกิจกรรม 
         เนื่องจากเปาหมายหลักของการออกกําลงักายคือ การเสริมสรางความทนทานของ

หัวใจและปอด ดังกลาวแลว กิจกรรมที่เหมาะ จึงควรเปนประเภทที่ใชแหลงพลังงานทางแอ

โรบิค  ซึ่งมีลักษณะสําคัญคอื มีการใชกลามเนื้อมัดใหญเปนจังหวะที่ไมเรงเรามากแตมีความ

ตอเนื่องและนานพอ รูปแบบที่นยิมกนัทัว่ไป ไดแก การวิง่เหยาะ เดินเร็ว ถีบจักรยาน วายน้ํา 

กระโดดเชือกและเตนแอโรบิคเปนตน สําหรับผูที่เร่ิมตนใหมนั้น ควรเลือกแบบการออกกําลังกาย

ที่ทําไดงายโดยไมตองการทักษะมากนัก เพื่อใหเกิดการพัฒนาสมรรถภาพทางกายเสียกอน 

 
              ความเขมขน (Intensity) หรือความหนกัในการออกกําลังกาย 
         ถาจะใหเกิดผลกระตุนการพฒันาระบบ หวัใจ ใหทาํงานโดยปลอดภัยและไมเครยีด

เกนิไป การออกกําลังกายควรจะมีความเขม ความหนักมากกวา 50-60% แตไมเกิน 75-85% 

ของความสามารถใชออกซิเจนสงูสุด (VO2 max) หรืออีกนัยหนึง่ก็คือ ขีดความสามารถในการออก

กําลังกายเต็มที่จนลา  และปฏิบัติอีกตอไปไมไหว เนื่องจากการออกกาํลังกายของการใช

ออกซิเจนสูงสุด ในการออกกําลงักายนัน้ไมสามารถทาํไดงายนัก และโดยที่คาอัตราเตนหวัใจ มี

ความสัมพันธโดยตรงกับคาการใชออกซิเจน จงึไดใชอัตราการเตนหัวใจเปนเกณฑชีบ้อกความเขม

ในแทน 

 
              ระยะเวลา (Duration) ของการออกกําลงักายแตละครั้ง 
         ความสามารถทีจ่ะออกกําลงักายแตละครั้งไดนานเพียงใดนัน้ ข้ึนอยูกับการฝกฝนที่

ผานมาและความหนักในการออกกําลังกาย แตถาจะใหผลดีในดานสุขภาพของหัวใจและปอด 

จะตองใชเวลาประมาณ 15 ถึง 60 นาท ีโดยในระยะตนนัน้อาจออกกาํลงักายดวยความหนกั ข้ันต่าํ 

เชน ประมาณ 60-70% ของอัตราการเตนหัวใจสูงสุด  นาน 15-20 นาที โดยใหเวลาในการอุน

กาย (Warm-up) และผอนหยุด (Cool-Down) ตางหากเมื่อรางกายมีการปรับตัวตาม จนทนไดดี

แลวจึงคอย ๆ เพิ่มความหนกัมากขึ้น 

 
              ความบอย (Frequency) ในการออกกําลังกาย 
         ถาสุขภาพดีอยูเดิม การออกกําลงักายสัปดาหละ 3-5 คร้ัง จะไดประโยชนในการฝก

ความอดทนของหวัใจ และปอด 

 

 

 



 

ความสามารถในการจับออกซิเจนสูงสุด 
              ความสามารถในการจับออกซิเจนสูงสุด (Maximal Oxygen Uptake หรือ VO2 max) 

เปนความสามารถในการจับออกซิเจนที่หายใจเขาไปในปอด เขาไปใชสรางพลังงานในเซลล

ไดมากที่สุด ในระหวางที่รางกายออกกําลังกายอยางเต็มที่ ความสามารถในการจับออกซิเจนสูงสุด

จะแตกตางกันไปตามสถานะดาน อาย ุเพศ ขนาดรูปรางและสมรรถภาพทางกาย มอรเฮาส และ 

มิลเลอร (Morehouse and Miller.  1967 : 148) ไดอธิบายไววาระดับความสามารถสูงสุดของการ

จับออกซิเจนสงูสุดจะมีคาสูงสุดจนถึงอายุ 20 ป หลังจากนั้นจะคอย ๆ ลดลง ในเพศชาย

โดยทั่วไปความสามารถในการจับออกซิเจนสงูสุดจะมีคาอยางนอย 50 มิลลิลิตร/กิโลกรัม/นาที 

สวนผูหญิงมีคาประมาณ 40 มิลลิลิตร/กิโลกรัม/นาที เพราะวาออกซิเจนถูกใชโดยเนื้อเยื่อทั่ว

รางกาย คนที่มีรูปราง สูงใหญยอมมีการใชออกซิเจนมากกวาคนทีม่ีรูปรางเล็ก ทัง้ในชวงพักปกติ

และในขณะออกกําลงักาย เมื่อเปนเชนนี้ จึงเปนการดีทีจ่ะใชจดุประสงคในการเปรยีบเทียบโดย

บันทึกคาของการใชออกซิเจน ซึง่มพีื้นฐานจากน้ําหนกัตัวของบุคคลในหนวยของมิลลิลิตรของ

ออกซิเจนตอน้ําหนักตัว 1 กิโลกรัมตอนาที การทดสอบความสามารถในการจับออกซิเจนสงูสุด

สามารถบงชีถ้งึสมรรถภาพทางกายไดดีที่สุด  ดังนั้นคนทีไ่ดรับการฝกบอย ๆ จึงมีความสามารถ

จับออกซิเจนสูงสุดมากกวาคนที่ไมไดรับการฝก ตามแนวทฤษฎี ผูที่มีคาความสามารถจับ

ออกซิเจนสงูสดุมากกวาเปนเครื่องชี้ใหเห็นถึงความสมบูรณของหัวใจในการฉีดเลือดไปเลี้ยง

รางกายอยางมีประสิทธิภาพ ความจุปอดสามารถรับอากาศไดมาก เซลลในกลามเนือ้สามารถ

นําเอาออกซิเจนไปสรางพลังงานไดดีและสุดทายขบวนการกําจัดอากาศคารบอนไดออกไซด

เปนไปอยางดี (Tamer.  1982 : 23) 

              ประทุม  มวงม ี(2527 : 209-210) กลาววา ออกซิเจนถูกสงไปใหกลามเนือ้ใชไดมากหรอื

นอยขึ้นอยูกับปจจัยดังนี ้

              1.  ปริมาณของอากาศที่เขาสูปอด (Minute Ventilation) เมื่ออากาศเขาสูปอดมากไมวา

จะเปนเพราะในขณะออกกําลังกายหรือการที่มีความจุปอด (Vital Capacity) เพิ่มข้ึนจะทําให

ความดันของออกซิเจน (PO2) ภายในปอดมีมากขึ้น การฟุง การกระจาย การไหลของกาซสูระบบ

การไหลเวียนสะดวกยิง่ขึ้น อากาศออกซเิจนเขาสูภายในเซลลมากขึ้น 

              2.  ความสามารถของโลหิตทีจ่ะรับออกซิเจนเขาไปได ตัวการสําคัญในการจับออกซิเจน

เขาสูกระแสเลอืด ไดแก ฮีโมโกลบิน (Hemoglobin) หากมีจํานวนมาก สามารถพาออกซิเจนไป

ใชไดมาก 



              3.  ความตองการออกซิเจนของเนื้อเยื่อ หมายถึง ความจําเปนที่จะตองสรางพลังงาน

โดยใชออกซเิจนในกิจกรรมที่ตองออกแรงติดตอกันเปนเวลานาน รางกายใชออกซิเจนไปมากจึง

ตองมีการนําเอาออกซิเจนจากบรรยากาศมาทดแทนออกซิเจนที่เสยีไป 

              4.  ปริมาณเลือดที่ฉีดออกจากหัวใจมากเทาได การใชออกซิเจนก็จะมากไปดวย

วิธีวัดสมรรถภาพในการจับออกซิเจนสงูสดุที่ดีที่สุด คือ การวัดสมรรถภาพในการจับออกซิเจน

สูงสุด โดยตรง ซึ่งแมนยําและวัดไดถูกตองโดยการใหผูรับการทดสอบทํางานหนักจนเกดิหนี้ออกซิเจน

สูงสุด  แลวพิจารณาคาสมรรถภาพในการจบัออกซิเจนสงูสุด และคาความเขมขนของสารแลคติค

ในโลหิต ซึ่งวดัไดทันททีีห่ยดุออกกาํลัง แตวิธีนีเ้ปนวธิีทียุ่งยากสิน้เปลอืงเวลาและอาจเปนอนัตราย

ตอผูรับการทดสอบที่รางกายไมสมบูรณมากกอน เพระเขาตองทํางานจนลุความสามารถ (จรวย

พร  ธรณินทร.  2525 : 7 ; อางอิงมาจาก Astrand and Ryhming. 1954) ดังนัน้ จงึมีผูแนะนําให

วัดสมรรถภาพในการจับออกซิเจนสูงสุดโดยทางออมคือ ใหวัดความสามารถในการทํางานของ

รางกายในระดับเกือบสูงสุดแทน เพื่อประมาณคาสูงสุดของสมรรถภาพในการจับออกซิเจนสูงสุด 

วิธีนี้จะมีประโยชนเพราะสามารถตัดปญหาเรื่องแรงจูงใจของผูรับการทดสอบ ซึ่งเปน

องคประกอบที่สําคัญในเรื่องการทดสอบสมรรถภาพทางกาย และหลีกเลี่ยงอันตรายในผูรับการ

ทดสอบที่สูงอายุนอกจากนี้ยังสามารถ คํานวณหาความสามารถสํารองของระบบไหลเวยีนโลหติ 

และระบบหายใจของบุคคลดวย (จรวยพร  ธรนนิทร.  2525 : 7 ; อางองิมาจาก Devries.  1958 : 153) 

การวัดสมรรถภาพในการจับออกซิเจนโดยทางออมกระทาํไดหลายวิธีไดแก 

              1.  วิธีวัดการทาํงานโดยถีบจักรยานวัดงานในระยะหรือความหนักที่กําหนดเรียกวิธี

นี้วา เออรโกเมตรีย (Ergometry) แลวเปรียบเทียบจากตารางของ ออสตรานด และไรหมิ่ง (Astrand and 

Ryhming) 

              2.  วดัความสามารถในการทาํงานเมื่อชพีจรเตนถงึ 170 คร้ังตอนาท ีในการถีบจักรยานวดั

งาน (PWC170) 

              3.  วัดความสามารถในการทํางานเมื่ออัตราการเตนของหัวใจของผูที่ถูกทดสอบเพิ่มข้ึน

เปนรอยละ 85-90 ของอัตราการเตนของหวัใจสูงสุด ตามอายุของแตละคน (ICSPFT) 

              4.  วิธีวัดโดยใหวิง่บนลูวิ่งกลตามแบบของบอลกี (Balke Treadmill) 

              5.  วิธีวัดโดยใหวิง่ในสนาม 12 นาที ตามแบบของคูเปอร (Cooper 12 minute)  

              6.  วิธีวัดโดยใหวิง่ในสนาม 1.5 ไมล ตามแบบของคูเปอร (Cooper 1.5 miles)  

              จรวยพร  ธรนนิทร (2521 : 5) ไดกลาว ในการทดสอบหาความสามารถในการจับ

ออกซิเจนสงูสดุ (VO2 max) ควรจะยุติการทดสอบเมื่อมีเหตุดังตอไปนี ้

              1.  ชีพจรเตนชาลงแทนที่จะเพิม่เมื่อทํางานเพิม่ 

              2.  ความดันโลหติขณะที่หัวใจบีบตัว (Systolic) มีอัตรา 240-250 มิลเมตรปรอท 



              3.  ความดันโลหติขณะที่หัวใจคลายตัว (Diastolic) มากกวา 125 มิลลิเมตรปรอท 

              4.  มีอาการปวดหนาอกเพิ่มข้ึน หายใจติดขัด 

              5.  มีอาการตรวจพบวา หนาซีด มึนงง หรือไมมีความรูสึกตอส่ิงรอบตัว 

             6.  มีอาการที่ตรวจคลื่นไฟฟาของหัวใจพบวา กราฟหัวใจที่แสดงอาการเตนของ

หัวใจผิดจงัหวะ 

 

ชีพจรกับการออกกําลังกาย 
              ชีพจร (Pulse) หมายถึง แรงดันที่เปนจังหวะที่หลอดเลือดแดง อันเนื่องมาจาก

หัวใจบีบตวั (Systole) แลวสงเลือดออกสูเสนเลือดแดง ซึ่งตรงกับการเตนของหวัใจ สามารถ

ตรวจสอบไดดวยการสัมผัสที่ผิวหนงัตรงกบัเสนเลือดแดงบริเวณขอมือ และคอ (ประทุม  มวงม.ี  

2527 : 359)  

              อัตราชีพจร (Pulse Rate) หมายถึง คลื่นการไหลของโลหิตในหลอดโลหติตามอัตราการ

เตนของหวัใจเปนจํานวนครัง้ตอนาที (พีระพงศ  บุญศิริ.  2538 : 84)  

              เมื่อเร่ิมออกกําลงักายความตองการเลือดของกลามเนื้อสวนที่ออกกาํลังจะเพิ่มข้ึน หวัใจ

จะตองสูบฉีดเลือดมากขึ้น ชพีจรเร็วขึ้น แตการปรับตัวจะคอย ๆ เพิม่ข้ึนเปนลาํดับ ไมใชเปลี่ยน

จากอัตราชพีจร 70 คร้ังตอนาทีไปเปน 150 คร้ังตอนาทีไดทนัท ีถาเปนการออกกาํลงักายแบบความ

หนักไมมากนกั และคงที่สม่ําเสมอ ในระยะ 1-3 นาทีแรก อัตราชีพจรจะคอย ๆ เพิ่มข้ึนเรียกวาเปน

ระยะปรับตัว และจะคงที่อยูถาความหนักนั้นไมเปลี่ยนแปลง เรียกวา ระยะคงที่ เมื่อหยุดออกกําลัง

ชีพจรจะคอย ๆ ลดลงสูระยะเดิมเรียกวา ระยะฟนตัว แตถาเปนการออกกําลงัแบบเพิ่มความหนัก

ข้ึนเรื่อย ๆ จะไมมีระยะคงทีเ่พราะชพีจรจะเพิ่มข้ึนเรื่อย ๆ ตามความหนักไปจนถึงระยะที่ชพีจรไม

สามารถเพิ่มข้ึนไดอีกแมจะเพิ่มความหนักตอไป อัตราชีพจรในตอนนี้เรียกวา เปนชีพจรสูงสุด

ของคนผูนั้น ซึ่งเมื่อถึงขั้นนี้แลวการออกกาํลังกายในระดับนี้จะทาํไมไดตอไป (การกีฬาแหง

ประเทศไทย.  2535 : 81-85) 

              การนับอัตราชีพจรตําแหนงที่สะดวกที่สุดในการนับอัตราชีพจรคือที่ขอมือ และที่

ดานขางของคอ ที่ขอมือจะคลําไดทางดานฝามือต่ําจากเสนรอยพับของขอประมาณ 1 นิ้ว ถงึ 1 

นิ้วครึ่ง คอนมาทางดานหัวแมมือ สวนที่คอชีพจรจะคลําไดใตมุมคางถดัจากลูกกระเดือกไป

ทางดานขาง ตําแหนงทีค่ลาํชีพจรไดทั้งสองแหงอาจแตกตางกันไปเล็กนอยในแตละบุคคล การ

นับชีพจรในขณะปกติควรนับตลอด 1 นาที ถาเพิ่งออกกําลังกายมาตองพักอยางนอย 10 นาท ีจงึ

เร่ิมนับ (การกฬีาแหงประเทศไทย.  2535 : 84) 

              ผูที่ออกกําลังกายอยูเสมอนั้นจะมีอัตราการเตนของหัวใจชากวาคนที่ไมไดออกกาํลัง

กาย   การออกกําลงักายแตละครั้งอัตราการเตนของหัวใจจะเพิม่ข้ึนเปนสัดสวนกับความหนกัของ



งานเพราะเมื่อออกกําลงักายปริมาณของออกซิเจนที่ใชจะเพิ่มข้ึนสัมพนัธกับปริมาณการสูบฉีด

เลือดของหัวใจ สามารถคํานวณไดจากความหนักของงานเกือบสูงสุด (Submaximum Work 

Load) โดยวิธีการวัดอัตราการเตนของหัวใจในภาวะอยูตวั (Astrand and Rodah.  1977 : 189) 

ดังนัน้การออกกําลังกายสามารถควบคุมความหนกัของงานไดโดยใชอัตราการเตนของหวัใจเปน

เกณฑ  ชพีจรของการฟนตัวในคนที่สมรรถภาพทางรางกายดีระยะฟนตัวของชีพจรจะเขาสู

สภาวะปกติเร็วกวาคนที่ไมมีสมรรถภาพทางรางกายดอยกวา (ประทุม  มวงม.ี  2527 : 166)  

 

ความดันโลหิต (Blood pressure)  
              ประทุม  มวงมี (2527 : 343) ไดใหความหมายของความดันโลหิต หมายถึง แรงดันที่

เลือดมีตอผนังของโลหิต ความดันโลหิตตอนสูงสุด (Systolic blood pressure) ไดมาเมื่อเลือด

ถูกดันมาสูจุดหนึง่ของหลอดโลหิตแดง สวนความดนัตอนต่ําสุด (Diastolic blood pressure) 

ไดมาตอนที่เลอืดถูกดันออกจากจุดเดียวกัน ความดันโลหิตที่อางถึงกันบอย ๆ เปนความดัน

โลหิตที่เสนโลหิตแดง (arterial pressure) แตในขอเท็จจริงแลวความดันโลหิตยงัมีอีก 2 อยางคือ 

ความดนัโลหิตที่เสนโลหิตฝอย (Capillary pressure) และความดนัโลหิตที่เสนโลหิตดํา (Venous 

pressure) 

              ความดันโลหิต (Blood Pressure หรือ BP) เปนสิ่งสําคัญที่จะชวยประกนัใหโลหิตมีการ

ไหลเวียนอยูในระบบไดตามปกติ เราทราบจากสรีรวทิยาเบื้องตนวา ความดันโลหติ อาจแบงได

เปน 3 ชนิด คือ ความดนัโลหิตแดง (arterial pressure) ความดนัโลหิตที่เสนโลหิตดํา (Venous 

pressure) และความดันโลหิตที่เสนโลหิตฝอย (Capillary pressure) ความดันที่เสนโลหิตแดงจะ

มีมากกวามากกวาความดันโลหิตที่เสนโลหิตฝอยและเสนโลหิตดาํ ตามลําดับ ความดันที่แตกตาง

กันเชนนี ้เปนองคประกอบอยางหนึง่ทีท่าํใหโลหิตไหลจากเสนโลหิตแดงไปทางเสนโลหิตดํา 

โดยเฉพาะในเสนโลหิตดาํใหญที่เปดเขาสูหัวใจหองบนขวาจะไมมีความดันเลย โดยทั่ว ๆ ไปแลว 

ความดันโลหิตชนิดที่เรามักไดยินบอย ๆ นั้น เปนความดนัโลหิตในเสนโลหิตแดงซึ่งแรงดันสูงสุด

จะมีตอนที่หัวใจหองลาง (Ventricles) บีบตัว (Systolic Pressure) และต่ําสุดตอนหัวใจหองลาง

คลายตัว (Diastolic Pressure) ความแตกตางระหวางความดันสูงสุดและต่าํสุดเรียกวา (Pule 

Pressure) การเปลี่ยนแปลงของความดันโลหิตที่กลามเนื้อนั้น (Peripheral Resistance) จะ

ลดนอยลงเพราะหลอดโลหติแดงเล็กและเสนโลหิตฝอยตางเปดเปนทางใหโลหิตไหลผานมากขึน้แต

การเพิ่มของปริมาณโลหิตที่ถูกฉีดออกมาจากหัวใจตอ 1 นาที (Cardiac Out Put) ในขณะออก

กําลังกายมีมากกวาที่หลอดโลหิตตาง ๆ จะปรับตัวใหสอดคลองได เพื่อรักษาความดันโลหิตไว 

ดังนั้นในขณะออกกําลังกาย ความดันโลหิตอาจเพิ่มจากขณะพักผอนคือราว ๆ 120/80 mm. 



Hg เปน 175/100 mm.Hg และดวยความเขมขนของงานที่เทากัน การทํางานดวยแขนจะทาํให

ความดันโลหติเพิ่มข้ึนสงูกวาการทํางานดวยขา เพราะไปกระตุนใหหัวใจทําการเตนเร็วขึ้น 

              การทาํงานดวยแขนหรือขาที่มีอิทธพิลตออัตราการเตนของหวัใจ และความดันโลหิตที่

แตกตางกนันัน้อาจเปนสาเหตุมาจาก ปริมาณของกลุมกลามเนื้อที่จะทํางาน กลามเนื้อแขนจัดไดวา

เปนกลามเนื้อกลุมยอย เมื่อเปรียบกับกลุมของกลามเนื้อขา การเปนกลามเนื้อกลุมเล็กหรือ

ประสาทสวนปลายอาจทาํใหมี (Peripheral Resistance) สูง ซึง่อาจเปนผลทาํใหมคีวามดันโลหติ

สูงขึ้นก็เปนได 

              เมื่อรางกายเปลี่ยนแปลงสภาพจากการพักผอนมาเปนการออกกําลังกายความดัน

โลหิตจะลดลงเล็กนอย เปนเวลา 2-3 วินาท ีทัง้นี้อาจเปนเพราะหลอดโลหิตตาง ๆ ในกลามเนื้อเร่ิมมี

การขยายตัว (Vasodilation) หลังจากชวงเวลา 2-3 วินาทีนั้น ความดันโลหิตจะคอย ๆ สูงขึ้น

และมักถึงขีดสูงสุดภายในเวลา 1 นาท ีถาหากงานนั้นเปนงานที่มีความเขมขนสูง หลงัจากที่ความดัน

โลหิตขึ้นถงึขีดสูงสุดแลว หากงานที่ทาํดําเนินตอไปในแบบคงที ่(Steady state) คืออัตราการขนสง

ออกซิเจนเทากับปริมาณของออกซิเจนที่เซลลตองใช ความดนัโลหิตจะลดลงเล็กนอย  

              เมื่อมีการออกกาํลงักายสิ้นสุดลง ความดนัโลหติจะต่ําลงอยางรวดเร็ว ซึง่มกัต่ํากวา

อัตราปกติ ภายในเวลา 5-10 นาทนีั้น อาจเปนเครื่องกระตุนใหหลอดโลหิตตาง ๆ หดตัวลงเพื่อ

รักษาความดันโลหิตใหอยูในอัตราปกติตอไป (ประทุม  มวงมี.  2527 : 168-171) 

              ความดันโลหิตนิยมวัดทีห่ลอดโลหิตแดงตนแขน (Brachial Artery) สามารถวัดไดหลาย

วิธี เชน โดยการคลําชีพจร การใชผาพันรอบแขนซึ่งใชเครื่องมือวัดแบบปรอท เรียกวาเครื่องวัด

ความดันโลหิต (Sphygmomanometer) และวัดโดยการใชเข็มหรือสายยางใสเขาไปในหลอด

โลหิตแดงซึ่งยากที่สุด (วิชนารถ  เพชรบตุร.  2535 : 1) 

 

การวิ่งบนลูวิ่งกล (Treadmill Running)  
              เจริญ  กระบวนรัตน (2542 : 85 - 86) กลาววา การฝกวิ่งบนลูวิ่งกล (Treadmill) 

สามารถปรับความเร็วของสายพานลูใหหมุนเคลื่อนที่ดวยอัตราความเร็วตามและความยาวของ

ชวงกาวในการวิ่งใหพฒันาดีข้ึนได นอกจากนี ้ยงัชวยใหผูฝกสอนกีฬาสามารถควบคุมดูแลแกไข

ปรับปรุงลักษณะทาทางการวิ่งของนักกีฬา ไดอยางใกลชิดตลอดระยะเวลาของการฝก อีกทั้งยัง

เปนประโยชนตอการตรวจสอบและการฝกสมรรถภาพทางกายแบบไมใชออกซิเจนไดอยางดีอีก

ดวย อยางไรก็ตามเพื่อใหการฝกสามารถดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตาม

เปาหมายมากที่สุดควรจะไดมีการอธิบายแนะนําใหนกักีฬาเขาใจเกีย่วกับข้ันตอนของการฝก

ดังตอไปนี้ 



              1.  นกักีฬาควรอบอุนรางกายใหพรอมกอนเขารับการฝกความเร็วบนลูวิ่งกล (Treadmill) เชน

เดียวกับที่เคยปฏิบัติเปนประจํากอนการฝกซอมประจําวนั 

              2.  กอนเริ่มการฝกตามโปรแกรมที่เตรียมไวอยางจริงจังควรใหนักกีฬาไดมีโอกาส

เรียนรูทาํความคุนเคยกับลักษณะการเคลื่อนไหวและความเร็วของสายพานลูวิ่งกลกอน เพื่อปรับจังหวะ

การกาวเทาวิง่ใหสัมพนัธกับอัตราความเรว็ของสายพานลูวิ่งกล อยางตอเนื่องเปนอยางนอย 1 

สัปดาห 

              3.  ในขณะที่สายพานลูกลถูกปรับอัตราความเรงใหหมุนเร็วขึ้น เพื่อกระตุนใหนักกีฬา

เพิ่มอัตราความเร็วในการกาวเทาวิง่ตามโปรแกรมการฝกนัน้ หากนักกีฬาเกิดเสียจงัหวะในการ

กาวเทาวิง่ใหใชมือทั้งสองจับราวคูที่ติดตั้งอยูทางดานขางของลําตัวเพื่อประคองตัวมิใหเสียหลัก 

ขณะเดียวกันพยามปรบัอัตราความเร็วในการกาวเทาวิง่ใหสัมพนัธกับอัตราความเร็วในการเคลือ่นที่

ของสายพานลูกล 

              4.  เพื่อใหการปรับต้ังความเร็วของสายพานลูกลเปนไปอยางถูกตองรวดเร็ว และสัมพันธ

กับอัตราความเร็วของลูกลใหสัมพนัธกับอัตราความเรงของนกักีฬาอยางนอย 6 - 8 คร้ังลวงหนากอน

เร่ิมเขาโปรแกรมฝกจริง วธิีนีน้อกจากจะไมทําใหเสียเวลาในการฝกแลว ยังชวยมิใหนกักีฬาตอง

เหนื่อยลามากเกินไปดวย  
              ทาการวิ่ง 
              ทาทางในการวิ่งบนลูวิง่กลมีลักษณะที่สําคัญซึ่งแตกตางไปจากการวิง่ระยะสั้นและการ

วิ่งระยะไกลบางเลก็นอย (เจริญ  กระบวนรัตน.  2545 : 180) คือ 

              1.  จังหวะในการกาวเทาของการวิ่งบนลูวิง่ชากวาการวิ่งระยะสั้น 

              2.  ความยาวของชวงกาวในการวิ่งบนลูวิ่ง ส้ันกวาการวิง่ระยะสัน้ 

              3.  มุมของลําตัวในขณะวิง่ควรทํามมุกับพื้น  ประมาณ 85 องศา 

              4.  ความสงูของเขาที่ยกขึ้นในขณะที่วิง่จะต่าํกวาการวิ่งระยะสั้น 

              5.  แรงถีบเทาสงตัวในการวิ่ง นอยหรือเบากวาการวิ่งระยะสั้น 

              6.  การวางเทาลงสูพื้นขณะวิ่งจะลงดวยปลายเทาบริเวณสวนที่อยูใกลกบัอุงเทากอน 

              7.  การแกวงแขนเบาและชากวาการวิ่งระยะสั้น 

 
              การแกวงแขน (Arm Action) 
              เจริญ  กระบวนรตัน (2545 : 56) กลาววา ลักษณะของการแกวงแขนในการวิง่ เปนที่

ยอมรับกนัโดยทั่วไปวา เปนอกีองคประกอบหนึ่งที่มีความสําคัญตอการวิ่ง ชวยใหเกดิความสมดุล

และการทรงตัวที่ดี ชวยเสริมแรงสงตัว และความเร็วในการวิ่งใหเกิดความสัมพันธกลมกลืน

ตอเนื่องกันในขณะวิ่ง นอกจากนี้ยังมีสวนชวยลดอาการเกร็งของกลามเนื้อหัวไหลและลําตัว



บางสวนไดอีกดวย สําหรับมุมการเคลื่อนไหวของหัวไหลและลักษณะการแกวงแขนนั้น ข้ึนอยู

กับความเร็วในการวิ่ง ยิ่งนักวิ่งเรงความเร็วในการวิ่งเพิม่มากเทาใด มุมการเคลื่อนไหวของขอตอ

หัวไหลและแขนยิ่งเพิ่มมากขึ้นเทานั้น สงผลใหเกิดแรงในการแกวงแขนสงตัวเพื่อการวิ่งมากยิง่ขึ้น 

ลักษณะดงักลาวนีห้ากนกัวิ่งมีทกัษะพืน้ฐานในการแกวงแขนอยางถูกตอง จะชวยใหเกิดความ

ไดเปรียบและชวยประหยัดแรงในการวิ่งทีสํ่าคัญยิ่งไปกวานัน้ ยงัมีสวนชวยในการรกัษาและ

ประคองความเร็วสงูสุดในชวงสุดทายของการเรงความเร็วไวได โดยไมเกดิอาการเกรง็ของกลามเนื้อ

ลําตัวและหวัไหล 

 

ภาพประกอบ 1 ลักษณะเครือ่งออกกาํลังกายลูวิง่กล (Treadmill)

 
              เครือ่งออกกําลังกายลูวิ่งกล (Treadmill)
              คุณลักษณะเฉพาะ 

              1.  เปนอุปกรณฝกออกกําลงักายสําหรับพัฒนาระบบไหลเวยีนโลหิต 

              2.  สามารถปรับความเร็วได 16 กิโลเมตร/ชัว่โมง

              3.  มีหนาจอแสดงเวลา, ระยะทาง, ความเร็ว, จํานวนแคลอรี ่ที่รางกายเผาผลาญตอ

ชั่วโมงและระดับความชนัของพืน้สายพาน 

              4.  รับน้ําหนกัได 160 กิโลกรัม 

              5.  ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

การเดินบนเครื่องเดินอากาศเอนกประสงค (Eliptical Cross Trainer)  
              การเดินบนเครื่องเดินอากาศเอนกประสงค (Eliptical Cross Trainer) คลายการวิง่แตไม
มีแรงกระแทก (Non Impact) ที่เขา  เครื่องเดินอากาศเอนกประสงค (Eliptical Cross Trainer)  



ตั้งอยูกับที่ โดยสามารถปรับเพิ่มลดระดับความเร็วและความหนกัของงานได เปนเครื่องมือออก

กําลังกายสําหรับฝกกลามเนือ้หัวใจและระบบไหลเวียนโลหิต ตัวเครื่องมีมือจับตอเปนแกน

เดียวกับแทนเหยียบสาํหรับโยกบรหิารรางกายสวนบนไดอีกดวย นอกจากนี้ตัวเครื่องยังมีการ

ออกแบบที่เหมาะสมกับสรีระของมนุษยและมีชวงกาวที่เต็มชวงใกลเคียงกับการเดินใน

ชีวิตประจําวัน

 

 

ภาพประกอบ 2 ลักษณะเครือ่งออกกาํลังกาย เครื่องเดินอากาศ 

                                      เอนกประสงค (Eliptical CrossTrainer) 

 
              เครือ่งเดินอากาศเอนกประสงค(Eliptical Cross Trainer)
              คุณลักษณะเฉพาะ 

              1.  เปนอุปกรณฝกออกกําลงักายสําหรับพัฒนาระบบไหลเวยีนโลหิต 

              2.  สามารถทํางานไดโดยไมตองอาศัยแหลงจายไฟจากภายนอก (Self Power) 

              3.  สามารถปรับความหนกัเบาได 1-25 ระดับของการออกกําลังกาย และสามารถแสดง

ตัวเลขบอกความหนักเบาทีช่ัดเจน มีแรงตานสงูสุด (Maximum Resistance) 600 วัตต 

              4.  มีการเคลื่อนไหวแบบวงรี (Eliptical Movement) เหมือนลักษณะการกาวเดินใน

อากาศความยาวของชวงกาว 20 นิว้ 

              5.  สามารถวัดอัตราการเตนของหัวใจได ดวยระบบวัดอัตราการเตนของหัวใจแบบสง

สัญญาณจากสายคาดหนาอก (Chest Strap) 



              6.  มีหนาจอแสดงเวลา, ระยะทาง, ความเร็ว, จํานวนแคลอรี ่ที่รางกายเผาผลาญตอ

ชั่วโมงและอัตราการเตนของหัวใจ 

              7.  รับน้ําหนกัได 160 กิโลกรัม 

              8.  เครื่องมีน้ําหนกั 130 กิโลกรัม 

              9.  ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

งานวิจัยที่เก่ียวของ 
              งานวิจัยในตางประเทศ 
              โรว (Rowe.  1980 : 3874) ไดทําการวิจัยเรื่อง ผลของการเดินและวิ่งเหยาะที่มีตอ

สัดสวนของรางกาย ระบบไหลเวียนโลหิต และระบบหายใจของคนวัยผูใหญ ผูเขารับการทดลอง

ไมเคยไดรับการฝกมากอนจํานวน 25 คนอายุ 25-52 ป แบงเปน 2 กลุม กลุมที่ 1 เดิน กลุมที่ 2 

วิ่งเหยาะ โดยใชระยะทางเทากนัระยะเวลาในการฝก 20 สัปดาห ผลปรากฏวา การฝกชวง

ระยะเวลา 20 สัปดาห มีผลทําใหเกิดการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ ในสัดสวน

ของรางกาย ระบบไหลเวียนโลหิตและการหายใจ โดยพบวา ความถวงจําเพาะของรางกายเพิม่ข้ึน

อยางมีนยัสาํคญัขณะที่เปอรเซ็นตไขมันและน้ําหนักไขมันลดลง ไมมีการเปลี่ยนแปลงอยางมี

นัยสําคัญของน้ําหนกัสวนปลอดไขมันและน้ําหนักของรางกายรวม มกีารเพิม่การใชออกซิเจน

อัตราการแลกเปลี่ยนกาซและเวลาที่เดนิบนลูกลแบบบอลกี อยางมนีัยสําคัญทางสถติิ 

              เพนน,ี รัสต และคารตัน (Penny, Rust and Carton.  1981 : 400) ไดศึกษาเรื่อง "ผล

ของการวิง่เหยาะ 14 สัปดาหที่มีตอคาความดันโลหิต" ผูเขารับการทดลองเปนชายอายุ 32-47 ป 

จํานวน 13 คนทําการฝกออกกําลังกาย โดยการวิง่เหยาะในตอนบาย บันทกึความดันโลหิตทุกครั้ง

โดยวัดคาความดันกอนการวิ่งและหลังจากการสิน้สุดการวิ่งแลว ซึง่อยูในระยะฟนตวั 5 นาททีุกวนั 

เปนเวลา 14 สัปดาห ผลการวิเคราะหความแปรปรวนพบวา มีความแตกตางกนัอยางมนีัยสาํคัญ

ของคาความดันโลหิตขณะบบีตัวที่วัดในระยะฟนตัว การวิจัยนี้แสดงใหเหน็วา คาความดันโลหิต

ขณะหัวใจขณะบีบตัวจะมีคาลดลงหลงัจากสิ้นสุดการวิ่งเหยาะ 14 สัปดาห 

              ไวท (White.  1981 : 1049-1050) ทําการวิจยัเร่ือง "ผลการฝกเดินและฝกแอโรบิคดานซที่มี

ตอระบบโครงรางและระบบไหลเวียนโลหติในหญิงวัยหมดประจําเดือน" ผูเขารับการทดลองเปน

หญิงหมดประจําเดือนอาย ุ49-62 ป จํานวน 69 คนแบงเปน 3 กลุม กลุมที่ 1 ฝกเดินกลุมที ่2 ฝก

แอโรบิกดานซกลุมที ่3 เปนกลุมควบคุมไมตองฝก ผูเขารับการทดลองทกุคนทาํการทดสอบความ

อดทนระบบไหลเวียนโลหิต อัตราการเตนหัวใจขณะพักความดันโลหติหลังการฝกออกกําลงักาย

พบวาความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตเพิ่มข้ึนอัตราการเตนของหัวใจขณะพักและความดนั

โลหิตลดลง เปอรเซ็นตไขมันของรางกายทดสอบดวยเครื่องวัดความหนาของไขมันใตผิวหนงั 



พบวากลุมฝกเดิน น้ําหนกัและเปอรเซ็นตไขมันของรางกายไมเปลี่ยนแปลงระดับฮอรโมนเอสโต

รเจน (Estrogen) ของทั้งสองกลุมทดลองไมมีการเปลีย่นแปลงในกลุมควบคุมพบวากระดูกขยาย

โตขึ้น (Bone width) เพิ่มข้ึนอยางมนีัยสาํคัญ 

              ดาวดี (Dowdy.  1983 : 3535) วิจัยเรื่อง "ผลของการเตนแอโรบิกดานซตอ

ความสามารถทางดาน สรีรวิทยา ระบบไหลเวียน และทรวดทรงของรางกายในหญิงวัย

กลางคน" ผูรับการทดลองเปนหญงิอาย ุ25-44 ป จาํนวน 28 คน แบงเปน 2 กลุม คือกลุมทดลอง 

18 คน และกลุมควบคุม 10 คน ฝกเตนแอโรบิกดานซเปนระยะเวลา 10 สัปดาห สัปดาหละ 3 

คร้ัง คร้ังละ 45 นาที โดยที่ความหนักของงานประมาณ 70 - 85 เปอรเซ็นตของความสามารถใน

การใชออกซิเจนสูงสุดทดสอบความสามารถในการใชออกซิเจนโดยการเดินบนลูกลดวยวิธีของ

บอลกีและสัดสวนของรางกายจะทดสอบดวยการชั่งน้ําหนัก วัดความหนาของไขมันใตผิวหนัง

และเสนรอบวงของรางกายทําการทดสอบสมรรถภาพทางกายทั้งกอนและหลังการฝกเตน  แอโร

บิคดานซ ผลปรากฏวากลุมทดลองมีความสามารถในการใชออกซิเจนมากกวากลุมควบคุมอยางมี

นัยสาํคัญ .05 คือ 70-85 เปอรเซ็นต ของอัตราการเตนของหัวใจสงูสุดของกลุมทดลองลดลง 14-18 

คร้ัง/นาท ีสวนกลุมควบคุมจะเพิ่มข้ึนกวาเดิม 1-4 ครั้ง/นาที อัตราการเตนของหัวใจขณะพัก

ลดลง 5 คร้ัง/นาที ความดันโลหิตขณะบีบตัว (Systolic pressure) ในขณะพักลดลง 6 มิลลิเมตร

ปรอท สวนเปอรเซ็นตไขมันและน้ําหนกัของรางกายของกลุมทดลองกับกลุมควบคมุไมแตกตางกนั

อยางมีนยัสําคัญ 

              กรีน และเคราส (Green and Crouse.  1995 : 926) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง"ผล

ของการออกกาํลังกายแบบอดทน ที่มีตอความสามารถในการทาํงานของรางกายของผูสูงอายุ" 

โดยใชวิธีศึกษาวิเคราะหอภิมาน (Male-analysis) กลุมตัวอยางทีท่ําการศึกษาจํานวนทั้งสิ้น 1,496 

คน แบงเปนชาย 1,030 คนเพศหญงิ 466 คน ที่ไดจากการนําเอางานวจิัยมาทําการวเิคราะห 29 เร่ือง 

โดยการนําเอาอายุของกลุมตัวอยาง ชวงระยะเวลาของการฝก ความบอยของการฝก และเวลาของ

การฝกแตละครั้ง ความสามารถในการใชออกซิเจนสูงสุด กอนการฝก ความสามารถในการใช

ออกซิเจนสูงสุดหลังการฝก ความแตกตางระหวางความสามารถในการใชออกซิเจนสูงสุดกอน

การฝกกับหลังการฝก มาทําการวิเคราะห พบวาผลของการออกกําลงักาย จะทาํใหความสามารถ

ในการใชออกซิเจนสงูสุดของผูสูงอายุเพิ่มข้ึนอยางมนียัสําคัญไดนัน้ จะมีความสมัพนัธกับ

ระยะเวลาของการฝกแตละครั้ง ชวงเวลาของการฝก ระดับความสามารถในการใชออกซิเจนสงูสุดที่

เปนอยูกอนการฝก และความบอยของการฝก ทั้งนี้ระยะเวลาของการฝกแตละครั้งควรประมาณ 

30 นาทีข้ึนไป ชวงเวลาของการฝกที่เหมาะสมประมาณ 24 สัปดาห ความบอยของการฝก

จะตองไมนอยกวา 3 วันตอสัปดาห ภายหลังการฝกความสามารถการใชออกซิเจนสงูสุดจะเพิม่ข้ึน

ประมาณ 22.80 เปอรเซ็นต 



              ยาโน  เฮช; และคนอื่น ๆ (Yano  H; et al.  1997 : 139-141) ไดทําการวิจัยเรื่อง

ผลของสมรรถภาพการจับออกซิเจนสงูสุดในชาวประมงหญิง 344 คน พบวา การศึกษาถงึผลของ

สมรรถภาพการจับออกซิเจนสูงสุด ในชาวประมงหญิง 344 คน โดยหลังจาก 10 สัปดาหที่ใหฝกวิ่ง

ทําใหสมรรถภาพการจับออกซิเจนสงูสุดเพิ่มข้ึน แตน้ําหนกัตัวจะลดลง ถาเพิ่มความเร็วในการวิง่

มากขึ้นจะทาํใหเกิดการเพิม่ข้ึนของสมรรถภาพการจับออกซิเจนสูงสุดกลามเนื้อบริเวณนองและ

หัวใจมีความแข็งแรงขึ้น ซึ่งมีความสําเร็จที่ไดออกมาเหลานี้เปนผลของการออกกําลังกาย คือ

เปนการเพิ่มความสามารถในการออกกําลังกายแบบใชออกซิเจนของชาวประมงหญิง 344 คน   

              โอเวอรเรน; และคนอื่น ๆ (Overend; et al.  2000 : Abstract) ไดทําการวิจัยเรื่องการ

ติดแผนพลาสเตอรจากภายนอกที่มีผลตอการออกกาํลังกายบนลูวิง่กลในกลุมที่ใชผาปดปาก 

พบวาการวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงคเพื่อศึกษาถึงผลของแผนพลาสเตอรทีม่ตีอความสามารถในการ

ออกกําลงักายบนลูวิง่กลของผูที่ใชผาปดปาก  กลุมตัวอยางเปนผูชาย 19 คน ทีม่ีสุขภาพที่ดี โดยทํา

การทดสอบ 2 คร้ัง ทัง้ติดแผนพลาสเตอรและไมติดแผนพลาสเตอร  ซึง่ใหออกกาํลังกายบนลูวิ่งกล 

เพื่อที่จะวัดความสามารถในการหายใจทั้งขณะออกกําลงักายและขณะพักโดยทาํการบันทึกอัตรา

การเตนของหวัใจ การหายใจรวมถึงการเพิ่มระดับความเร็วของลูวิง่กลดวย 

              วิเคราะหตัวแปรโดยการวัดซ้าํ  ซึ่งผลการทดลองนี้แผนพลาสเตอรไมสามารถที่จะทาํให

อัตราการเตนของหัวใจเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการออกกําลังกายโดยการเพิ่มความเร็วใน

การทดสอบไมเปลี่ยนแปลงเชนเดียวกัน  สรุปวาในระหวางการทดลองแผนพลาสเตอรไมมีผลตอ

ความสามารถในการออกกําลังกายบนลูวิ่งกลของกลุมตัวอยางที่ใชผาปดปาก 

 
              การวิจัยในประเทศ 
              พานิช  ไชยศรี (2530 : บทคัดยอ) ไดศึกษาผลการออกกาํลงักายในระดับความถี่ตางกนั

ที่มีตอการเปลี่ยนแปลงทางสรีระวิทยาของรางกาย 7 รายการ จากการใหออกกําลังกายโดยการถีบ

จักรยานวัดงานในระดับความถี่ 2 ระดับคือ ระดับ 3 คร้ัง/สัปดาห และระดับ 5 คร้ัง/สัปดาห กลุม

ตัวอยางเปนนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีสุขภาพสมบูรณและไมเปนนักกีฬาของ

โรงเรียน จํานวน 30 คนไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ทาํการเลอืกเขา

กลุม (Match pair) โดยใชเกณฑดัชนีความหนกั (Ponderal Index) กับความสามารถในการจับ

ออกซิเจนสูงสุดเปนหลักในการพิจารณาแบงเปน 2 กลุมกลุมละเทา ๆ กัน ทาํการทดสอบขอมูล

พื้นฐานสรีรวทิยา 7 รายการ หลังจากนั้นใหแยก ออกกาํลังกายตามระดับความถี่ 2 ระดับ เปน

เวลา 8 สัปดาห กาํหนดความหนัก 60 - 80 เปอรเซ็นต ของอัตราชีพจรสูงสุด คร้ังละประมาณ 

10 - 20 นาที ทําการทดสอบขอมูลสรีรวิทยาหลังการฝกสัปดาหที่ 4 และหลงัการฝกสัปดาหที่ 8 

การศึกษาพบวา 



              1.  อัตราการบีบหัวใจขณะพักของแตละกลุมไมแตกตางกัน แตผลการทดสอบกอนการฝก

กับหลังการฝกสัปดาหที่ 8 ของทัง้สองกลุมลดลงอยางมนีัยสําคัญที่ระดับ .01 

              2.  ความสามารถในการจับออกซิเจนสงูสุดของแตละกลุมไมแตกตางกนั แตผลการ

ทดสอบกอนการฝกกับหลังการฝกสัปดาหที่ 8 ของทั้งสองกลุมไมแตกตางกัน แตผลทดสอบ

กอนการฝกหลังการฝกสัปดาหที่ 4 และหลังสัปดาหที่ 8 ของทุกกชวงเวลาของทั้งสองกลุม

เพิ่มข้ึนอยางมีนัยสาํคัญที่ระดับ .01 

              3.  ความดันซิสโตลิคของแตละกลุมไมแตกตางกัน แตผลการทดสอบกอนการฝก

และหลังการฝกสัปดาหที่ 4 และหลังการฝกสัปดาหที่ 8 ภายในกลุมทดลองแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญที่ระดับ .01 สวนความดนัซิสโตลคิของทั้งสองกลุมหลังการฝกสัปดาหที่ 4 กับหลงัการ

ฝกสัปดาหที่ 8 ไมแตกตางกนั 

              4.  ปริมาณโฆเลสเตอรอลในไลโปโปรตีนทีม่คีวามหนาแนนสูงของแตละกลุมไมแตกตาง

กันแตผลการทดสอบกอนการฝก หลงัการฝกสัปดาหที่ 4 และหลังสปัดาหที่ 8 ของทุกชวงเวลาของทั้ง

สองกลุมเพิ่มข้ึนอยางมนีัยสาํคัญที่ระดับ .01 

              5.  ความสงูของคลืน่อารในคลืน่ไฟฟาหวัใจ ความดนัไดแอสโตลิค ความเขมขนของ

ฮีโมโกลบนิ ปริมาณโฆเลสเตอรอลรวมและคะแนนรวมสรีรวิทยาทุกรายของทั้งสองกลุมในการ

ทดสอบทุกครั้งไมมีความแตกตางกัน 

              6.  ไมมีปฏิสัมพันธ (Interaction) ระหวางระดับความถี่และระยะเวลาในการฝก

ของการทดสอบทุกรายการ 

              ทองสุข  สุขีรัง (2533 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาถึงการเปรียบเทียบผลของการกระโดด

เชือกและการวิ่งที่มีตอความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิต และสัดสวนของรางกายผูเขารับ

การทดลองเปนนักเรียนชาย อายุระหวาง 15 ป ถึง 18 ป จํานวน 60 คน แบงเปน 3 กลุม ๆ ละ 20 

คน แลวทําการฝกโดย กลุมที่ 1 ฝกกระโดดเชือก กลุมที ่2 ฝกวิง่ กลุมที ่3 กลุมควบคมุใชเวลาในการ

ฝก 8 สัปดาห ๆ ละ 3 วัน ผลการวจิัยพบวา 

              1.การฝกกระโดดเชือกและการฝกวิ่ง ทาํใหอัตราการเตนของหัวใจขณะพัก น้าํหนัก

สวนเกินของรางกาย เปอรเซ็นตไขมันของรางกาย ลดลงอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 สวน

น้ําหนักตัวที่แทจริงของรางกาย น้าํหนักในอุดมคติ ความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวและคลาย

ตัวไมมีการเปลี่ยนแปลง และผลการฝกยังทําใหสมรรถภาพการจับออกซิเจนสงูสดุเพิ่มข้ึนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

              2.  การเปรียบเทยีบสมรรถภาพทางกายและสัดสวนของรางกาย ระหวางกลุมกระโดด

เชือกกับกลุมวิง่ ในการทดสอบแตละครั้งพบวา ไมมีความแตกตางกนัอยางมนีัยสาํคัญที่ระดับ .01  



              ชัยเวช  สุวรรณวงศ (2532 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง "ผลของการวิง่เหยาะและการฝกแอโร

บิกดานซ ที่มตีอสมรรถภาพทางกายของนกัเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย" ผูเขารับการ

ทดลองเปนนกัเรียนหญงิจาํนวน 30 คน แบงเปนสองกลุมเทากันภายหลงัการทดสอบกอนการ

ทดลอง (Pre-test) กลุมหนึ่งฝกวิ่งเหยาะและอีกกลุมฝกแอโรบิกดานซ ทั้งสองกลุมฝกโดยให

ความหนักของงานเทากับ 70% ของอัตราการเตนของหวัใจสูงสุด และฝก 8 สัปดาห ๆ ละ 3 วัน ๆ ละ 

20 นาที ขณะฝกวัดสมรรถภาพทางกายในดานอัตราการเตนของหัวใจขณะพัก ความดันโลหิต

ขณะหัวใจบีบตัวเปอรเซ็นตไขมันในรางกายและสมรรถภาพการจับออกซิเจนสูงสุดเปนระยะ ๆ 

คือหลังจากฝกสัปดาหที่ 2, 4, 6 และเมื่อส้ินสุดสัปดาหที่ 8 นําผลที่ไดมาวิเคราะหตามวิธีสถิติ

โดยการหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานคาที่วิเคราะหความแปรปรวน 2 ทาง และทดสอบ

ความแตกตางเปนรายคูโดยวิธีตูกี้ ผลการวิจัยพบวา ผลการฝกแอโรบิกดานซและการฝกวิ่ง

เหยาะทําใหอัตราการเตนของหัวใจขณะพักและสมรรถภาพการจับออกซิเจนสูงสุด มีการ

พัฒนาเปลี่ยนแปลงดีข้ึนอยางมีนยัสําคญัที่ระดับ .01 ความดันโลหติขณะหัวใจบบีตัวของกลุมฝก

วิ่งเหยาะและกลุมฝกแอโรบกิดานซลดลงอยางมีนยัสําคัญที่ระดับ .01 

              สฤษด์ิ  รักดี (2539 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง "เปรียบเทียบผลของการฝกแอโรบิกดานซ

และการวิ่งเหยาะที่มีตอความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตของผูใหญวัย 35-45 ป" ผูไดรับ

การทดลองเปนผูใหญวยั 35-45 ป จากทุกสาขาอาชพีในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ จํานวน 60 

คน ชาย 30 คน หญิง 30 คน ถกูแบงเปน 2 กลุม เทากนัดวยสมรรถภาพหลังการทดสอบกอนการ

ทดลอง (Pre-test) กลุมหนึ่งฝกแอโรบิกดานซ และอีกกลุมหนึง่ฝกวิ่งเหยาะ ทัง้สองกลุมฝกให

ความหนกังานเทากับ 70 % ของอัตราการเตนของหัวใจสูงสุดเปนระยะ ๆ คือหลังการฝก

สัปดาหที่ 2, 4 และสิ้นสุดสัปดาหที่ 6 นาํผลที่ไดมาวิเคราะหตามวิธีทางสถิติ โดยการหา

คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา "ที" (t-test) และ (F-test) ทดสอบความแตกตางเปนรายคู 

โดยวิธีตูกี ้ผลการวิจยัพบวา 

              1.  การฝกแอโรบิกดานซและการฝกวิง่เหยาะ ทาํใหอัตราการเตนของหัวใจขณะพกั

สมรรถภาพการจับออกซิเจนสูงสุด มีการพฒันาเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึนอยางมนีัยสาํคัญที่ระดับ .05 

ความดันโลหติขณะหัวใจบบีตัวของกลุมฝกแอโรบิกดานซ และกลุมฝกวิ่งเหยาะลดลง อยางมี

นัยสําคัญที่ระดับ .05  

              2.  การเปรียบเทยีบสมรรถภาพทางกายของกลุมฝกแอโรบกิดานซและกลุมฝกวิง่เหยาะ

ในการทดสอบแตละครั้ง พบวาอัตราการเตนของหัวใจขณะพัก ความดันโลหิตขณะหัวใจบีบ

ตัว และสมรรถภาพการจับออกซิเจนสงูสดุ แตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญที่ .05 

              3.  การเปรียบเทียบการจับออกซิเจนของกลุมฝกแอโรบิกดานซ และกลุมวิ่งเหยาะทั้งสอง

กลุมไมมีความแตกตางกนั 



              4.  การวิเคราะหความแปรปรวนของอัตราการเตนหัวใจ ของความดันเลือดขณะหัวใจ

บีบตัว คาออกซิเจนที่มีใชในรางกายสูงสดุในสัปดาหที่ 2, 4 และ 6 มคีวามแตกตางกันนัยสําคัญที่

ระดับ .05 ทัง้ในกลุมแอโรบิกดานซและกลุมวิ่งเหยาะ 

              สงบ  พุฒหมืน่ (2543 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง "การวิ่งเหยาะแบบเพิ่มระดับความหนักของ

งานตางกัน ทีส่งผลตอความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิต" กลุมตัวอยางเปนนกัศึกษาชาย สถาบนั

ราชภัฎอุตรดิตถ ระดับปริญญาตรีภาคปกติ อายุระหวาง 19-20 ปในปการศึกษา 2542 โดยการ

อาสาสมัครจํานวน 81 คน และแบงกลุมตัวอยางเปน 3 กลุม 27 คนคือ กลุมทดลองที่ 1 ฝกวิ่ง

เหยาะแบบเพิ่มระดับความหนักของงานทุกสองสัปดาห ๆ ละ 5% จากระดับต่ําสุด เร่ิมตนที่ 

45%ของอัตราการเตนหัวใจสูงสุด กลุมทดลองที่ 2 ฝกวิ่งเหยาะแบบเพิ่มระดับความหนกัของงาน

ทุกสัปดาห ๆ ละ 10% จากระดับตํ่าสุด เร่ิมตนที ่50% ของอัตราเวลาการฝกตามโปรแกรมเปน

ระยะเวลา 8 สัปดาห สัปดาหละ 3 วัน มีการบันทึกและสมรรถภาพการจับออกซิเจนสงูสุดโดยการ

ถีบจักรยานวดังาน (Monark ergometer) กอนเขาโปรแกรมการฝกและหลังการฝกสปัดาหที่ 2, 4, 

6 และสัปดาหที่ 8  แลวนําผลการฝกที่ไดมาหาคาเฉลีย่ สวนเบีย่งเบนมาตรฐานวิเคราะห ความ

แปรปรวนทางเดียว (One - way analysis of variance) และเปรียบเทยีบความแตกตางรายคู โดย

วิธีของดันแคน (Duncan)  ผลการวิจยัพบวา 

              1.  สมรรถภาพการจับออกซิเจนสูงสุด กอนการฝกและหลังการฝกสัปดาหที่ 8 ของ

กลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที ่2 และกลุมควบคุม ไมแตกตางกนั 

              2.  สมรรถภาพการจับออกซิเจนสูงสุด ภายในกลุมของกลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลอง

ที่ 2 มีความแตกตางกนัอยางมนีัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนกลุมควบคุม ไมมคีวามแตกตาง

กัน 

              เสริมศรี  กัปตพล (2547 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง "ความสามารถในการทาํงาน

แบบใชออกซิเจนของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 6 ในจังหวัดเพชรบรูณ ปการศึกษา 2546" กลุม

ตัวอยางที่ใชในการศึกษาในครั้งนี้เปนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนชาวไทย

ภูเขา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ เขต 2 กระทรวงศึกษาธกิาร และโรงเรียนเทศบาล สังกัด

สํานักการศึกษาสวนทองถิ่น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในจงัหวัดเพชรบูรณ ซึ่งไดมา

โดยสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi - Stage Random Sampling) จํานวน 279 คน แบงเปน 

นักเรียนโรงเรียนเทศบาลชาย จํานวน 76 คน หญิง จํานวน 71 คน และนักเรียนโรงเรียนชาวไทย

ภูเขา  ชายจํานวน 67 คน หญิง จํานวน 65 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ 

แบบทดสอบของแครมปตัน (Crampton Blood - Ptosis Test) และแบบทดสอบการเดิน 1 

ไมล (One Mile Walk Test) สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ  คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบน



มาตรฐาน สัมประสิทธิ์การกระจาย ทดสอบความแตกตางของคาเฉลีย่ดวยสถิตทิี (t - test 

Independent) ผลการศึกษาพบวา 

              1.  ความแตกตางของคาเฉลี่ยดชันีคะแนนการใชออกซิเจนจากอัตราชพีจรกับความดนั

โลหิตจากทานอนและทายืน ระหวางนักเรียนชาย โรงเรียนเทศบาลกับนักเรียนชาย โรงเรียนชาว

ไทยภูเขาและนักเรียนหญงิ โรงเรยีนเทศบาลกับนักเรียนหญิง โรงเรียนชาวไทยภูเขา พบวา ไมมี

ความแตกตางกันอยางมีนยัสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05 

              2.  ความแตกตางของคาเฉลี่ยความสามารถในการใชออกซิเจนสูงสุดจากการเดิน 1 

ไมลระหวางนกัเรียนชาย โรงเรียนเทศบาล กับนกัเรียนชายโรงเรียนชาวไทยภูเขา และนักเรยีน

หญิงโรงเรียนเทศบาลกับนักเรียนหญงิโรงเรียนชาวไทยภเูขา พบวาไมมคีวามแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
              ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี ้

        1.  การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 

        2.  การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจยั 

        3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 

        4.  การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 

 

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
               ประชากร 
               ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี ้เปนสมาชิกของศนูยการออกกาํลังกายของ

โครงการที่พักอาศัย นิติบุคคลอาคารชุดบางกอกการเดนคอนโดมิเนยีมและอพารทเมน เพศหญงิ 

อายุ 20-30 ป จํานวน 80 คน 
  
  การเลือกกลุมตัวอยาง 
                 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี ้เปนสมาชกิของศนูยการออกกาํลังกายของ

โครงการที่พักอาศัย นิติบุคคลอาคารชุดบางกอกการเดนคอนโดมิเนียมและอพารทเมน เพศหญิง 

อายุ 20-30 ป จํานวน 30 คน แบงกลุมตัวอยางออกเปน 3 กลุม คือกลุมที่ 1 ฝกการออก

กําลังกายดวยลูวิ่งกล (Treadmill) จํานวน 10 คน กลุมที่ 2 ฝกการออกกาํลงักายดวยเครื่อง

เดินอากาศเอนกประสงค (Eliptical Cross Trainer) จํานวน 10 คน ทั้ง 2 กลุมออกกําลังกายที่ระดับ

ความหนักของงาน 60-70% ของชีพจรสูงสุด ออกกําลงักายครั้งละ 50 นาที 3 วนัตอสัปดาห คือวัน

จันทร วนัพุธ วนัศุกร เปนระยะเวลา 8 สัปดาห  กลุมที่ 3 กลุมควบคุม จํานวน 10 คน 

  

การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
              โปรแกรมการออกกําลังกายดวยลูวิ่งกล (Treadmill) และเครื่องเดินอากาศ

เอนกประสงค (Eliptical Cross Trainer)  
              ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ 
              1.  ศึกษาตํารา เอกสาร บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการออกกําลังกายดวยลู

วิ่งกล 



(Treadmill) และเครื่องเดินอากาศเอนกประสงค (Eliptical Cross Trainer) เพื่อเปนแนวทางใน

การสรางโปรแกรมการออกกาํลังกายดวยลูวิ่งกล (Treadmill) และเครื่องเดินอากาศ

เอนกประสงค (Eliptical Cross Trainer)  

              2.  นําโปรแกรมการฝกการออกกําลังกายดวยลูวิ่งกล (Treadmill) และเครื่อง

เดินอากาศเอนกประสงค (Eliptical Cross Trainer) ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเสนอประธานกรรมการและ

คณะกรรมการควบคุมปริญญานพินธ ตรวจสอบและปรับปรุงแกไขใหมีความเหมาะสม 

              3.  นําโปรแกรมออกกําลังกายทั้ง 2 รูปแบบมาปรับปรุงแกไขตามที่ประธานและ

กรรมการใหคําแนะนํา 

              4.  ทาํการทดสอบหาคุณภาพของเครื่องมือโดยใชกลุมตัวอยาง 10 คน โดยทดลองออกกําลัง

กายดวยเครื่องออกกาํลังกายลูวิ่งกล (Treadmill) จํานวน 5 คน และออกกําลงักายดวยเครื่อง

เดินอากาศเอนกประสงค (Eliptical Cross Trainer) จํานวน 5 คน   

                    4.1ทดลองจับชีพจรขณะออกกําลงักาย โปรแกรมการออกกําลงักายดวยลูวิ่งกล 

(Treadmill)  หาความเรว็เริ่มตนและเพิม่ความเรว็ครั้งละ .5 กิโลเมตร/ชั่วโมงของทุก ๆ นาที จนถงึ

นาทีที ่5 อัตราการเตนของชพีจรอยูระหวาง 60-70% ของอัตราชีพจรสงูสุดและคงระดับนี้จนนาททีี ่

25 ลดระดับความเรว็ลงครั้งละ .5 กิโลเมตร/ชั่วโมงของทกุนาทีจนถงึนาททีี่ 30 เพื่อใหอัตราชีพจร

กลับคืนสูสภาพ  

                    4.2  ทดลองจับชีพจรขณะออกกําลังกาย โปรแกรมการออกกําลังกายดวยเครื่อง

เดินอากาศเอนกประสงค (Eliptical Cross Trainer) หาความเร็วเริ่มตนและเพิม่ความเร็วครัง้ละ 1 

กิโลเมตร/ชัว่โมงของทุก ๆ นาท ีจนถึงนาททีี่ 5 อัตราการเตนของชีพจรอยูระหวาง 60-70% ของ

อัตราชีพจรสูงสุดและคงระดับนี้จนนาททีี่ 25 ลดระดับความเรว็ลงครั้งละ 1 กโิลเมตร/ชั่วโมงของ

ทุกนาทีจนถึงนาทีที ่30 เพื่อใหอัตราชีพจรกลับคืนสูสภาพ 

              5.  นาํโปรแกรมการออกกําลังกายดวยลูวิ่งกล (Treadmill) และเครื่องเดินอากาศ

เอนกประสงค (Eliptical Cross Trainer) มาปรับปรุงแกไขขอผิดพลาด 

             6.  นําโปรแกรมฝกการออกกําลงักายดวยลูวิง่กล (Treadmill) และเครื่องเดินอากาศเอนก

ประสงค (Eliptical Cross Trainer) ที่ปรับปรุงแลวไปใหผูเชี่ยวชาญ 5 คน พิจารณา ตรวจสอบและ

ปรับปรุงแกไขโปรแกรมใหดีข้ึน ผูเชี่ยวชาญดังกลาว ไดแก 

                   6.1.  รศ.ดร.ประทุม  มวงม ี                    คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย      

     มหาวทิยาลัยบูรพา 

                  6.2.  ผศ.เอนก    สูตรมงคล                     ผูอํานวยการวทิยาลัยวิทยาศาสตรการกฬีา   

      มหาวทิยาลัยบูรพา 

 



                    6.3.  อาจารย ดร.พิชิต  เมืองนาโพธิ์              ภาควิชาวทิยาศาสตรการกีฬา  

            คณะพลศึกษา               

                        มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

                    6.4.  อาจารยถนอมศักดิ ์ เสนาคํา                 ภาควิชาวิทยาศาสตรการกีฬา     

                                                                                      คณะพลศึกษา               

                                                                                      มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

                    6.5  อาจารยคุณัตว  พธิพรชัยกุล             ภาควชิาวทิยาศาสตรการกีฬา 

                  คณะพลศึกษา 

                  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
              7.  ทําการแกไขปรับปรุงโปรแกรมการฝกออกกําลังกายดวยลูวิ่งกล (Treadmill) และ

เครื่องเดินอากาศเอนกประสงค (Eliptical Cross Trainer) ตามที่ผูเชี่ยวชาญใหคําแนะนํา 

              8.  ทําการทดสอบหาคุณภาพของเครื่องมืออีกครั้ง โดยการทดสอบซ้ํา (test - retest)

            9.  นําโปรแกรมการออกกาํลังกายดวยเครื่องลูวิ่งกล (Treadmill) และเครื่อง

เดินอากาศเอนกประสงค (Eliptical Cross Trainer) ไปใชกับกลุมตัวอยาง 

 
              อุปกรณทีใ่ชในการวิจัย 
              1.  ลูวิ่งกล (Treadmill) 

              2.  เครื่องเดินอากาศเอนกประสงค (Eliptical Cross Trainer) 

 

การเก็บรวบรวมขอมลู 
              1.  ขอหนังสือจากบัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ถึง

ผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดบางกอกการเดน เพื่อขอความรวมมือในการใชกลุมตัวอยาง สถานที่ 

อุปกรณและนดัหมายวนัและเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล 

              2.  ศึกษารายละเอียดของอุปกรณ และเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

              3.  จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณเพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

                     3.1  สถานที่ไดแก หองออกกําลังกายของศูนยการออกกําลังกายนิตบิุคคลอาคาร

ชุดบางกอกการเดน 

                      3.2  วิธีการวัดความสามารถในการจับออกซิเจนสูงสุด (Maximal Oxygen 

Consumption) วัดดวยการเดินบนลูกลดวยวธิีของบรูส (Bruce Treadmill Protocol) 

(รายละเอียดในภาคผนวก ข) 



              4.  จัดหาผูชวยในการเก็บรวบรวมขอมูลพรอมทั้งอธิบายและสาธิตวิธกีารตาง ๆ ในการ

เก็บรวบรวมขอมูลใหเขาใจในรายละเอียดของการทดสอบตลอดจนวิธีการปฏิบัติ และการบันทึก

ผลการทดสอบใหเขาใจถูกตองตรงกัน 

              5.  ชี้แจงขั้นตอนและวิธีการโดยละเอียดแกผูเขารับการทดลอง 

              6.  ทําการตรวจสอบหาคาความสามารถในการจับออกซิเจนสูงสุด กอนการฝก 

              7.  ทําการฝกเปนระยะเวลา 8 สัปดาห สัปดาหละ 3 วัน คือ วันจันทร วนัพุธ วนัศุกร 

              8.  ทําการตรวจสอบหาคาความสามารถสูงสดุในการจับออกซิเจนสงูสุด หลังการฝก

สัปดาหที่ 4 และ 8  

              9.  นําผลของคาความสามารถสูงสุดในการจบัออกซิเจนสงูสุด มาสรุปวิเคราะหผลทาง

สถิติ 

            10.นาํผลที่ไดมาสรปุและอภิปราย 

 
การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
              ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยนาํขอมูลที่ไดมาวิเคราะหโดยใชคอมพิวเตอร ซึ่งเปน

โปรแกรมสําเรจ็รูปสําหรับการวิจัย ดังนี ้

              1.  คํานวณคาเฉลี่ย (Mean) และ  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) ของสมรรถภาพการจับออกซิเจนสูงสุด ในการฝกในระยะเวลาที่ตางกันของกลุม

ควบคุม กลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที ่2  

              2.  เปรียบเทียบผลของสมรรถภาพการจับออกซิเจนสูงสุด ในการฝกในระยะเวลาที่

ตางกันระหวางกลุมควบคุม กลุมทดลองที ่1 และกลุมทดลองที ่2 โดยการวิเคราะหความ

แปรปรวนทางเดียว (One - Way Analysis of Variance) หากพบวามีความแตกตางอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติจะทาํการทดสอบคาความแตกตางระหวางคาเฉลีย่เปนรายคูดวยวิธีของแอล 

เอส ดี (LSD)

              3.  เปรียบเทียบผลของสมรรถภาพการจับออกซิเจนสงูสุด และความแข็งแรงของขาใน

การฝกในระยะเวลาที่ตางกัน ภายในกลุมควบคุม กลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 โดยการ

วิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียวชนิดวัดซ้าํ(One - Way Analysis of Variance 

Repeated Measure) หากพบคาความแตกตางอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติ จะทาํการทดสอบ

คาความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีของแอล เอส ดี (LSD)

              4.  กําหนดคาความแตกตางอยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 

 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
              การวิจัยเรื่องเปรียบเทียบผลของการฝกออกกําลังกายดวยลูวิง่กล (Treadmill) กับ เครื่อง

เดินอากาศเอนกประสงค (Eliptical Cross Trainer) ทีม่ีตอความสามารถในการจบัออกซิเจน

สูงสุด ผูวิจยัไดทาํการวิเคราะหขอมูล นาํเสนอขอมูลในรูปตารางขอมลูและความเรยีง ดงัตอไปนี ้

 

ขอตกลงเกี่ยวกับการวิเคราะหและแปลผล 

              สัญลักษณที่ใช 

 X แทน คาเฉลี่ย 

S.D. แทน คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

n แทน จํานวนผูเขารับการทดลอง 

F แทน คาสถิติในการแจกแจงแบบเอฟ (F-distribution) ที่ใชทดสอบความมนียัสําคัญ 

df แทน ชั้นความเปนอสิระของกลุมตวัอยาง 

SS แทน ผลรวมกําลงัสอง 

MS แทน ผลรวมกําลงัสองเฉลี่ย 

p แทน ความนาจะเปนที่โปรแกรมคํานวณใหเพื่อเปรียบเทียบกบัคา  ที่ผูทดสอบกําหนด               

                        ในการทดสอบคา F 

 

 กลุมควบคุม แทน กลุมที่ไมไดเขารับการฝกตามโปรแกรมการฝก ใหออกกําลงักายเอง

ตามปกต ิ

 กลุมทดลองที ่1 แทน กลุมทีฝ่กออกกําลงักายดวยลูวิง่กล (Treadmill) ที่ระดับความหนกั

ของงาน 60-70% ของอัตราชีพจรสูงสุด 

 กลุมทดลองที ่2 แทน กลุมทีฝ่กออกกําลงักายดวยเครื่องเดินอากาศเอนกประสงค 

(Eliptical Cross Trainer) ระดับความหนกัของงาน 60-70% ของอัตราชีพจรสงูสดุ 

 

 

 

 

 



 

ตาราง 1 แสดงคาของสมรรถภาพการจับออกซิเจนสงูสดุของกลุมควบคุม 

 

ลําดับที ่       กอนการฝก                สัปดาหที่ 4               สัปดาหที่ 8 

     1  38.45 มล./กก./นาท ี        39.25 มล./กก./นาท ี                  39.79 มล./กก./

นาท ี  

     2  38.19 มล./กก./นาท ี        39.25 มล./กก./นาท ี       40.91 มล./กก./

นาท ี  

     3  39.79 มล./กก./นาท ี        40.62 มล./กก./นาท ี       41.47 มล./กก./

นาท ี

     4  37.15 มล./กก./นาท ี        37.15 มล./กก./นาท ี       37.36 มล./กก./

นาท ี

     5  37.36 มล./กก./นาท ี        38.11 มล./กก./นาท ี       38.11 มล./กก./

นาท ี

     6  35.42 มล./กก./นาท ี        35.67 มล./กก./นาท ี       37.07 มล./กก./

นาท ี

     7  35.33 มล./กก./นาท ี        35.59 มล./กก./นาท ี       35.85 มล./กก./

นาท ี

     8  36.55 มล./กก./นาท ี        37.27 มล./กก./นาท ี       37.27 มล./กก./

นาท ี

     9  34.42 มล./กก./นาท ี        34.42 มล./กก./นาท ี                  35.07 มล./กก./

นาท ี

   10  35.85 มล./กก./นาท ี        34.92 มล./กก./นาท ี       34.67 มล./กก./

นาท ี

   เฉล่ีย  (X) 36.85 มล./กก./นาท ี        37.23 มล./กก./นาท ี       37.76 มล./กก./

นาท ี

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

ตาราง 2 แสดงคาของสมรรถภาพการจับออกซิเจนสงูสดุของกลุมทดลองที ่1 

 

ลําดับที ่       กอนการฝก                สัปดาหที่ 4               สัปดาหที่ 8 

     1  37.67 มล./กก./นาท ี        40.33 มล./กก./นาท ี                  45.67 มล./กก./

นาท ี  

     2  39.51 มล./กก./นาท ี        42.91 มล./กก./นาท ี       45.32 มล./กก./

นาท ี  

     3  36.89 มล./กก./นาท ี        41.10 มล./กก./นาท ี       43.92 มล./กก./

นาท ี

     4  37.90 มล./กก./นาท ี        39.46 มล./กก./นาท ี       43.71 มล./กก./

นาท ี

     5  38.67 มล./กก./นาท ี        40.27 มล./กก./นาท ี       43.37 มล./กก./

นาท ี

     6  36.63 มล./กก./นาท ี        38.88 มล./กก./นาท ี       42.69 มล./กก./

นาท ี

     7  35.59 มล./กก./นาท ี        38.47 มล./กก./นาท ี       43.91 มล./กก./

นาท ี

     8  35.85 มล./กก./นาท ี        39.07 มล./กก./นาท ี       42.01 มล./กก./

นาท ี

     9  34.42 มล./กก./นาท ี        37.87 มล./กก./นาท ี                  40.99 มล./กก./

นาท ี

   10  35.33 มล./กก./นาท ี        38.93 มล./กก./นาท ี       41.33 มล./กก./

นาท ี

   เฉล่ีย  (X) 36.85 มล./กก./นาท ี        39.73 มล./กก./นาท ี       43.29 มล./กก./

นาท ี

 

 



 

 

 

 

 

ตาราง 3 แสดงคาของสมรรถภาพการจับออกซิเจนสงูสดุของกลุมทดลองที ่2 

 

ลําดับที ่       กอนการฝก                สัปดาหที่ 4               สัปดาหที่ 8 

     1  39.25 มล./กก./นาท ี        41.47 มล./กก./นาท ี                  45.07 มล./กก./

นาท ี  

     2  37.67 มล./กก./นาท ี        40.87 มล./กก./นาท ี       44.39 มล./กก./

นาท ี  

     3  37.67 มล./กก./นาท ี        40.87 มล./กก./นาท ี       44.97 มล./กก./

นาท ี

     4  39.23 มล./กก./นาท ี        41.41 มล./กก./นาท ี       46.50 มล./กก./

นาท ี

     5  36.67 มล./กก./นาท ี        38.95 มล./กก./นาท ี       44.62 มล./กก./

นาท ี

     6  36.63 มล./กก./นาท ี        39.67 มล./กก./นาท ี       43.03 มล./กก./

นาท ี

     7  35.67 มล./กก./นาท ี        37.36 มล./กก./นาท ี       40.48 มล./กก./

นาท ี

     8  35.59 มล./กก./นาท ี        38.30 มล./กก./นาท ี       40.67 มล./กก./

นาท ี

     9  34.67 มล./กก./นาท ี        37.43 มล./กก./นาท ี                  40.03 มล./กก./

นาท ี

   10  34.67 มล./กก./นาท ี        37.72 มล./กก./นาท ี       41.67 มล./กก./

นาท ี



   เฉล่ีย  (X) 36.77 มล./กก./นาท ี        39.41 มล./กก./นาท ี       43.14 มล./กก./

นาท ี

 

 

 

 

ตาราง 4 คาเฉลี่ยและสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน  ของสมรรถภาพการจับออกซิเจนสงูสดุของกลุม

ควบคุม กลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที ่2 ในระยะเวลาที่ตางกัน 

 

          กลุม         กอนการฝก                 หลังการฝกสปัดาหที ่4           หลังการฝก

สัปดาหที่ 8 

                     X            S.D.            X      S.D.              X       

S.D. 

กลุมควบคุม N=10       36.85       1.66       37.23     2.08            37.76          

2.34 

กลุมทดลองที ่1  N=10     36.85       1.60       39.73     1.47            43.29          

1.56 

กลุมทดลองที ่2  N=10     36.77       1.68       39.41     1.67             43.14         

2.29 

 

              จากตาราง 4 แสดงคาเฉลี่ยของสมรรถภาพการจับออกซิ เจนสูงสุดของกลุมควบคุม 

กอนการฝกเทากบั 36.85 มลิลิลิตร/กก./นาท ีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.66 หลังการฝก

สัปดาหที่ 4 คาเฉลี่ยเทากับ 37.23 มิลลิลิตร/กก./นาท ีสวนเบีย่งมาตรฐานเทากับ 2.08 และหลงั

การฝกสัปดาหที ่8 คาเฉลี่ยเทากบั 37.76 มิลลิลิตร/กก./นาที สวนเบีย่งเบนมาตรฐานเทากับ 2.34 

คาเฉลี่ยของสมรรถภาพการจับออกซิเจนสูงสุดของกลุมทดลองที ่1 กอนการฝกเทากับ 36.85 

มิลลิลิตร/กก./นาท ีสวนเบีย่งเบนมาตรฐานเทากับ 1.60 หลังการฝกสปัดาหที่ 4 คาเฉลี่ยเทากับ 

39.73 มิลลิลิตร/กก./นาท ีสวนเบีย่งเบนมาตรฐานเทากับ 1.47 และหลังการฝกสัปดาหที่ 8 คาเฉลี่ย



เทากับ 43.29 มิลลิลิตร/กก./นาที สวนเบีย่งเบนมาตรฐานเทากับ 1.56 และคาเฉลี่ยของสมรรถภาพ

การจับออกซิเจนสูงสุดของกลุมทดลองที่ 2 กอนการฝกเทากับ 36.77 มิลลิลิตร/กก./นาที สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.68 หลงัการฝกสัปดาหที่ 4 คาเฉลี่ยเทากบั 39.41 มิลลิลิตร/กก./นาท ี

สวนเบีย่งเบนมาตรฐานเทากับ 1.67 และหลังการฝกสปัดาหที่ 8 คาเฉลี่ยเทากับ 43.14 มิลลิลิตร/

กก./นาท ีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.29 

 

 

 

 

 

ตาราง 5  เปรียบเทียบสมรรถภาพการจับออกซิเจนสูงสุดระหวางกลุมควบคุม กลุมทดลองที่ 1 และ

กลุมทดลองที ่2 กอนการฝก 

 

แหลงความแปรปรวน       df                SS               MS                  F                   

p 

ระหวางกลุม         2              0.04              0.02   0.01   

0.99 

ภายในกลุม       27            72.99   2.70 

รวม        29            73.03 

 

              จากตาราง 5 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของสมรรถภาพการจับออกซิเจนสงูสุด ระหวาง

กลุมควบคุม กลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที ่2 กอนการฝก พบวาไมมีความแตกตางกนั 

 

 

ตาราง 6 เปรียบเทียบสมรรถภาพการจับออกซิเจนสงูสุดระหวางกลุมควบคุม กลุมทดลองที่ 1 และ 

      กลุมทดลองที ่2 หลงัการฝกสัปดาหที่ 4 

 

แหลงความแปรปรวน    df        SS           MS               F                         p 



ระหวางกลุม     2          37.09        18.55            6.01*   

0.01 

ภายในกลุม              27                 83.35               3.09  

รวม             29        120.44 

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

              จากตาราง 6 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของสมรรถภาพการจับออกซิเจนสูงสุด ระหวาง

กลุมควบคุม กลุมทดลองที ่1 และกลุมทดลองที ่2 หลงัการฝกสัปดาหที่ 4 พบวามีความแตกตาง

กันอยางมีนยัสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05 

 

 

 

 

ตาราง 7 เปรียบเทียบรายคูของสมรรถภาพการจับออกซเิจนสงูสุด ระหวางกลุมควบคมุ กลุมทดลอง

ที่ 1  และกลุมทดลองที่ 2 หลังการฝกสปัดาหที่ 4  

 

      กลุม    ควบคุม          ทดลองที่ 1              

ทดลองที่ 2 

             X   37.23                    39.73    

39.41 

กลุมควบคุม        37.23       -               2.50*      

2.18* 

กลุมทดลองที ่1         39.73       -     -      

0.32 

กลุมทดลองที ่2        39.41       -                -        - 

    * มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 



              จากตาราง 7 ผลการเปรียบเทยีบความแตกตางรายคูโดยวิธีของแอล เอส ดี (LSD) พบวา

คาเฉล่ียของสมรรถภาพการจับออกซิเจนสูงสุดของกลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 มากกวา

กลุมควบคุมอยางมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดับ .05 สวนคาเฉลีย่ของสมรรถภาพการจับออกซิเจน

สูงสุดระหวางกลุมทดลองที ่1 กับกลุมทดลองที ่2 ไมแตกตางกัน 

 

 

ตาราง 8 เปรียบเทียบสมรรถภาพการจบัออกซิเจนสงูสุดระหวางกลุมควบคุม กลุมทดลองที ่1 และ

กลุมทดลองที ่2 หลังการฝกสัปดาหที่ 8 

 

แหลงความแปรปรวน    df                SS                 MS             F                           p 

ระหวางกลุม                 2            198.89           99.45          22.71*   

0.00 

ภายในกลุม                     27            118.26            4.38 

รวม    29            317.15 

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

              จากตาราง 8 ผลการเปรียบเทยีบคาเฉลี่ยของสมรรถภาพการจับออกซิเจนสูงสุดระหวาง

กลุมควบคุม กลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที ่2 หลงัการฝกสัปดาหที่ 8 พบวามีความแตกตาง

กันอยางมีนยัสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05 

 

ตาราง 9 เปรียบเทียบรายคูของสมรรถภาพการจับออกซเิจนสงูสุด ระหวางกลุมควบคมุ กลุมทดลอง

ที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 หลังการฝกสปัดาหที่ 8  

 

กลุม    ควบคุม           ทดลองที่ 1          

ทดลองที่ 2 

     X   37.76   43.29  

 43.14 



ควบคุม            37.76     -   5.54*     

5.39* 

ทดลองที่ 1           43.29     -      -      

0.15 

ทดลองที่ 2           43.14     -                    -       - 

*มีนัยสาํคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

 

              จากตาราง 9 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางรายคูโดยวิธีของแอล เอส ดี (LSD) 

พบวา คาเฉลี่ยของสมรรถภาพการจับออกซิเจนสงูสุดกลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที ่2 

มากกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนคาเฉลี่ยของสมรรถภาพการจับ

ออกซิเจนสูงสุดระหวางกลุมทดลองที่ 1 กบักลุมทดลองที่ 2 ไมแตกตางกนั 

 

ตาราง 10 เปรียบเทยีบสมรรถภาพการจับออกซิเจนสงูสดุของกลุมควบคุม ในระยะเวลาที่ตางกัน 

 

แหลงความแปรปรวน     df              SS            MS                 F                          

p 

ระหวางครั้ง     1.24            4.15            3.36    6.84*       

0.02 

ความคลาดเคลื่อน  11.12            5.46           0.49   

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

              จากตาราง 10 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของสมรรถภาพการจับออกซิเจนสูงสุด

ภายในกลุมควบคุม กอนการฝก หลังการฝกสัปดาหที่ 4 และหลังการฝกสัปดาหที่ 8 พบวามี

ความแตกตางกันอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 



ตาราง 11 เปรียบเทยีบรายคูของสมรรถภาพการจับออกซเิจนสูงสุดของกลุมควบคุม ในระยะเวลาที่

ตางกนั 

 

     กอนการฝก    หลงัการฝก   หลงัการฝก 

ระยะเวลาในการฝก       สัปดาหที ่4  สัปดาหที่ 8 

      X      36.85       37.23     37.76 

กอนการฝก  36.85       -         0.37       0.91* 

หลังการฝกสปัดาหที่ 4 37.23       -           -        0.53* 

หลังการฝกสปัดาหที่ 8 37.76       -           -                      -  

*มีนัยสาํคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

 

              จากตาราง 11 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางรายคูโดยวิธีของแอล เอส ดี (LSD) 

พบวาคาเฉลี่ยของสมรรถภาพการจับออกซิเจนสูงสุดของกลุมควบคุม หลังการฝกสัปดาหที่ 8 

มากกวา กอนการฝกและหลังการฝกสปัดาหที่ 4 อยางมนีัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 

ตาราง 12 เปรียบเทยีบสมรรถภาพการจับออกซิเจนสงูสดุของกลุมทดลองที ่1 ในระยะเวลาที่

ตางกนั 

 

แหลงความแปรปรวน      df             SS           MS             F                      p 

ระหวางครั้ง      2         208.53       104.26         196.58*          0.00 

ความคลาดเคลื่อน            18                  9.55           0.53 

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 



              จากตาราง 12 ผลการเปรียบเทยีบคาเฉลี่ยของสมรรถภาพการจับออกซิเจนสูงสุดของ

กลุมทดลองที่ 1 กอนการฝก หลังการฝกสปัดาหที่ 4 และหลังสปัดาหที่ 8 พบวามีความแตกตางกนั

อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 

 

ตาราง 13 เปรียบเทียบรายคูของสมรรถภาพการจับออกซิเจนสูงสุดของกลุมทดลองที่ 1 ใน

ระยะเวลาที่      

      ตางกัน 

 

     กอนการฝก     หลงัการฝก   หลังการฝก 

ระยะเวลาในการฝก         สัปดาหที ่4  สัปดาหที่ 8 

       X     36.85         39.73      43.29 

กอนการฝก  36.85        -           2.88*        6.45* 

หลังการฝกสปัดาหที่ 4 39.73        -                              -          3.56*  

หลังการฝกสปัดาหที่ 8 43.29        -              -           - 

*มีนัยสาํคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

 

              จากตาราง 13 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางรายคูโดยวิธีของแอล เอส ดี (LSD) 

พบวาคาเฉลีย่ของสมรรถภาพการจับออกซิเจนสงูสุดของกลุมทดลองที่ 1 หลังการฝกสัปดาหที่ 4 

กับหลงัการฝกสัปดาหที่ 8 มากกวากอนการฝก และหลังการฝกสัปดาหที่ 8 มากกวาหลังการ

ฝกสัปดาหที่ 4 อยางมีนัยสาํคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

 

 

ตาราง 14 เปรียบเทยีบสมรรถภาพการจับออกซิเจนสงูสดุของกลุมทดลองที ่2 ในระยะเวลาที่

ตางกนั 

 

แหลงความแปรปรวน        df           SS                  MS           F              p 

ระหวางครั้ง    2       204.98    102.49        251.57*           0.00 



ความคลาดเคลื่อน 18           7.33               0.41 

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

              จากตาราง 14 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของสมรรถภาพการจับออกซิเจนสูงสุด

ของกลุมทดลองที ่2 กอนการฝก หลงัการฝกสัปดาหที่ 4 และหลังการฝกสัปดาหที่ 8 พบวามีความ

แตกตางกนัอยางมนีัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

ตาราง 15 เปรียบเทยีบรายคูของสมรรถภาพการจับออกซิเจนสงูสุดของกลุมทดลองที่ 2 ใน

ระยะเวลาที่ตางกนั 

 

             กอนการฝก  หลงัการฝก         หลงั

การฝก 

ระยะเวลาในการฝก                  สัปดาหที่ 4         

สัปดาหที่ 8 

         X             36.77     39.41             

43.14 

กอนการฝก    36.77                -            2.63*   

6.37* 

หลังการฝกสปัดาหที่ 4   39.41     -         -    

3.74* 

หลังการฝกสปัดาหที่ 8   43.14     -         -        - 

*มีนัยสาํคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

 

              จากตาราง 15 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางรายคูโดยวิธีของแอล เอส ดี (LSD) 

พบวา คาเฉลี่ยของสมรรถภาพการจับออกซิเจนสงูสุดของกลุมทดลองที ่2 หลงัการฝกสัปดาหที่ 4 

กับหลงัการฝกสัปดาหที่ 8 มากกวากอนการฝก และหลังการฝกสัปดาหที่ 8 มากกวาหลังการ

ฝกสัปดาหที่ 4 อยางมีนัยสาํคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
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ภาพประกอบ 3 แผนภูมิแสดงผลการจับออกซิเจนสูงสุด กอนการฝก หลังการฝกสัปดาหที่ 4 และหลัง

การฝก 

         สัปดาหที่ 8 ของกลุมควบคุม กลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที ่2 

 

              กราฟแสดงการเปรียบเทียบของสมรรถภาพการจับออกซิเจนสูงสุด กอนการฝก หลัง

การฝกสัปดาหที่ 4 และสัปดาหที่ 8 ของกลุมควบคุมเพิ่มข้ึนเพียงเล็กนอย (36.85, 37.23, 37.76  

มิลลิลิตร/กก./นาท)ี กลุมทดลองที ่1 มีแนวโนมเพิม่ข้ึนอยางเหน็ไดอยางชัดเจน (36.85, 39.73, 

43.29 มิลลิลิตร/กก./นาที) เชนเดียวกับกลุมทดลองที่ 2 (36.77, 39.41, 43.14 มิลลิลิตร/กก./นาท)ี  

 
 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
สังเขปความมุงหมาย สมมุติฐาน และวิธีการศึกษาคนควา 
 
              ความมุงหมายของการวจิัย 
              1.  เพื่อศึกษาผลของการฝกออกกําลังกายดวยลูวิ่งกล (Treadmill) และเครื่องเดินอากาศ

เอนกประสงค (Eliptical Cross Trainer) ที่มีตอสมรรถภาพการจับออกซิเจนสงูสุด 

              2.  เพื่อเปรียบเทียบผลของการฝกออกกําลังกายดวยลูวิ่งกล (Treadmill) และเครื่อง

เดินอากาศเอนกประสงค (Eliptical Cross Trainer) ทีม่ีตอสมรรถภาพการจับออกซิเจนสงูสุด 

 
              สมมุติฐานในการวิจัย 
              1.  กอนการฝกและหลังการฝกออกกําลงักายดวยลูวิง่กล (Treadmill) และเครื่องเดินอากาศ

เอนกประสงค (Eliptical Cross Trainer) ที่มีตอสมรรถภาพการจับออกซิเจนสงูสุด แตกตางกัน 

              2.  ผลของการฝกออกกําลังกายดวยลูวิ่งกล (Treadmill) กับการฝกออกกําลังกายดวย

เครื่องเดินอากาศเอนกประสงค (Eliptical Cross Trainer) ที่มีตอสมรรถภาพการจับออกซิเจนสงูสดุ

แตกตางกนั 

 
              วิธกีารดําเนินการวิจัย 
              ประชากร เปนสมาชิกศูนยการออกกําลงักาย ของโครงการทีพ่ักอาศยั นติิบุคคลอาคารชุด 

บางกอกการเดนคอนโดมิเนยีมและอพารทเมน เพศหญงิ อายุ 20-30 ป จํานวน 80 คน 

              กลุมตัวอยาง เปนสมาชิกศนูยการออกกําลงักาย ของโครงการที่พกัอาศัย นิติบุคคลอาคารชุด

บางกอกการเดนคอนโดมิเนยีมและอพารเมน เพศหญงิ อายุ 20-30 ป จํานวน 30 คน  

 
              เครือ่งมือที่ใชในการวิจัย 
              1.โปรแกรมฝกออกกําลังกายดวยลูวิ่งกล (Treadmill) และเครื่องเดินอากาศเอนกประสงค  

(Eliptical Cross Trainer) 

2. เครื่องมือวดัสมรรถภาพการจับออกซิเจนสงูสุดใชวิธีของบรูส (Bruce Treadmill Protocol) 

 

 



                                                                                  2   

              สถติิที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
              1.  คํานวณคาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ของสมรรถภาพการจับออกซิเจนสูงสุด ในการฝกในระยะเวลาที่ตางกันของกลุมควบคุม กลุมทดลอง

ที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 

              2.  เปรียบเทียบผลของสมรรถภาพการจับออกซิเจนสูงสุด ในการฝกในระยะเวลาที่ตางกัน

ระหวางกลุมควบคุม กลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 โดยวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 

(One - Way Analysis of Variance) หากพบวามีความแตกตางอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติจะทําการ

ทดสอบคาความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีของแอล เอส ดี (LSD) 

               3.  เปรียบเทยีบผลของสมรรถภาพการจับออกซเิจนสูงสุด ในการฝกในระยะที่ตางกนั ภายใน

กลุมควบคุม กลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 โดยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวชนิดวัดซ้ํา 

(One - Way Analysis of Variance Repeated Measure) หากพบวา มีความแตกตางอยางมนีัยสาํคัญ

ทางสถิติจะทําการทดสอบคาความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีแอล เอส ดี (LSD) 

 

สรุปผลการศึกษาคนควา 
                 1.  คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสมรรถภาพการจับออกซิเจนสูงสุดของกลุมควบคุม  

กลุมทดลองที ่1 และกลุมทดลองที ่2 

                    1.1  สมรรถภาพการจับออกซิเจนสูงสุด กอนการฝกของกลุมควบคุมมีคาเฉลี่ย

เทากับ 36.85 มิลลิลิตร/กก./นาที  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.66 กลุมทดลองที่ 1 มี

คาเฉลี่ยเทากับ 36.85 มิลลิลิตร/กก./นาท ี สวนเบีย่งเบนมาตรฐานเทากับ 1.60 และกลุมทดลองที่ 2 

มีคาเฉลี่ยเทากับ 36.77 มิลลิลิตร/กก./นาที สวนเบีย่งเบนมาตรฐานเทากับ 1.68 

                      1.2  สมรรถภาพการจับออกซเิจนสูงสุด หลังการฝกสปัดาหที่ 4 ของกลุมควบคมุมีคาเฉลีย่ 

เทากบั 37.23 มิลลิลิตร/กก./นาท ี สวนเบีย่งเบนมาตรฐานเทากบั 2.08  กลุมทดลองที ่1 มคีาเฉลีย่เทากับ 

39.73 มิลลิลิตร/กก./นาท ี สวนเบีย่งเบนมาตรฐานเทากับ 1.47 และกลุมทดลองที ่2 มีคาเฉลี่ยเทากับ 

39.41 มิลลิลิตร/กก./นาท ี สวนเบีย่งเบนมาตรฐานเทากับ 1.67  

                     1.3  สมรรถภาพการจับออกซเิจนสูงสุด หลังการฝกสปัดาหที่ 8 ของกลุมควบคมุมีคาเฉลีย่ 

เทากบั 37.76 มิลลิลิตร/กก./นาท ี สวนเบีย่งเบนมาตรฐานเทากบั 2.34  กลุมทดลองที ่1 มีคาเฉลีย่เทากับ 

43.29 มิลลิลิตร/กก./นาท ี สวนเบีย่งเบนมาตรฐานเทากับ 1.56  และกลุมทดลองที ่2 มีคาเฉลี่ยเทากับ 

43.14 มิลลิลิตร/กก./นาท ี สวนเบีย่งเบนมาตรฐานเทากับ 2.29  

              2.  สมรรถภาพการจับออกซิเจนสูงสุดระหวางกลุมควบคุม กลุมทดลองที ่1 และ กลุมทดลอง

ที่ 2 กอนการฝก ไมแตกตางกัน 
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              3.  สมรรถภาพการจับออกซิเจนสูงสุดระหวางกลุมควบคุม กลุมทดลองที ่1 และ กลุมทดลอง

ที่ 2 หลังการฝกสัปดาหที่ 4 แตกตางกนัอยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 

                   3.1  สมรรถภาพการจับออกซเิจนสงูสุดระหวางกลุมควบคมุ กับกลุมทดลองที ่1 หลงัการฝก 

สัปดาหที่ 4 แตกตางกนัอยางมนีัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

                  3.2  สมรรถภาพการจับออกซิเจนสูงสุดระหวางกลุมควบคมุ กับกลุมทดลองที ่2 หลงัการ

ฝกสัปดาหที่ 4 แตกตางกันอยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 

                 3.3  สมรรถภาพการจับออกซิเจนสูงสุดระหวางกลุมทดลองที่ 1 กับกลุมทดลองที่ 2 

หลังการฝกสัปดาหที่ 4 ไมแตกตางกัน 

              4.  สมรรถภาพการจับออกซิเจนสงูสุดระหวางกลุมควบคุม กลุมทดลองที ่1 และ กลุมทดลองที ่2 

หลังการฝกสปัดาหที่ 8 แตกตางกันอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

                    4.1  สมรรถภาพการจับออกซิเจนสงูสุดระหวางกลุมควบคุม กับกลุมทดลองที่ 1 หลังการ

ฝกสัปดาหที่ 8 แตกตางกันอยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 

                     4.2  สมรรถภาพการจับออกซเิจนสูงสุดระหวางกลุมควบคมุ กับกลุมทดลองที ่2 หลงัการฝก 

สัปดาหที่ 8 แตกตางกนัอยางมนีัยสาํคัญทางสถิติที่ระดบั .05 

        4.3  สมรรถภาพการจับออกซิเจนสูงสุดระหวางกลุมทดลองที่ 1 กับกลุมทดลองที่ 2 

หลังการฝกสปัดาหที่ 8 ไมแตกตางกนั 

              5.  สมรรถภาพการจับออกซิเจนสูงสุดของกลุมควบคุม กอนการฝก หลังการฝกสัปดาหที ่4 

และหลังการฝกสัปดาหที่ 8 แตกตางกนัอยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 

                    5.1  สมรรถภาพการจับออกซิเจนสูงสุดของกลุมควบคุม กอนการฝก กับหลังการฝก

สัปดาหที่ 4 ไมแตกตางกนั 

                    5.2  สมรรถภาพการจับออกซิเจนสูงสุดของกลุมควบคุม กอนการฝก กับหลังการฝก

สัปดาหที่ 8 แตกตางกนัอยางมนีัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

                     5.3  สมรรถภาพการจับออกซิเจนสงูสุดของกลุมควบคมุ หลงัการฝกสัปดาหที่ 4 กบัหลงั

การฝกสัปดาหที ่8 แตกตางกนัอยางมนียัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

              6.  สมรรถภาพการจับออกซิเจนสูงสุดของกลุมทดลองที่ 1 กอนการฝก หลังการฝกสปัดาหที่ 

4 และหลังการฝกสัปดาหที่ 8 แตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 

                    6.1  สมรรถภาพการจับออกซิเจนสงูสุดของกลุมทดลองที ่1 กอนการฝก กับหลังการฝก

สัปดาหที่ 4 แตกตางกนัอยางมนีัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

                    6.2  สมรรถภาพการจับออกซิเจนสงูสุดของกลุมทดลองที ่1 กอนการฝก กับหลังการฝก

สัปดาหที่ 8 แตกตางกนัอยางมนีัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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                    6.3  สมรรถภาพการจับออกซิเจนสูงสุดของกลุมทดลองที่ 1 หลังการฝกสัปดาหที่ 4 

กับหลังการฝกสัปดาหที ่8 แตกตางกนัอยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 

              7.  สมรรถภาพการจับออกซิเจนสูงสุดของกลุมทดลองที่ 2 กอนการฝก หลังการฝกสัปดาห

ที่ 4 และหลงัการฝกสัปดาหที ่8 แตกตางกนัอยางมนียัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

                    7.1  สมรรถภาพการจับออกซิเจนสงูสุดของกลุมทดลองที ่2 กอนการฝก กับหลังการฝก

สัปดาหที่ 4 แตกตางกนัอยางมนีัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

                    7.2  สมรรถภาพการจับออกซิเจนสงูสุดของกลุมทดลองที ่2 กอนการฝก กับหลังการฝก

สัปดาหที่ 8 แตกตางกนัอยางมนีัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

                   7.3  สมรรถภาพการจับออกซิเจนสูงสุดของกลุมทดลองที่ 2 หลังการฝกสัปดาหที่ 4 

กับหลังการฝกสัปดาหที่ 8 แตกตางกนัอยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05  

 

อภิปรายผล 
              จากผลการวิเคราะหขอมูลทางสถิติพบวา สมรรถภาพการจับออกซิเจนสูงสุดระหวางกลุม

ควบคุม กลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 กอนการฝก ไมแตกตางกัน แตหลังการฝกสัปดาหที่ 4 

และหลังการฝกสัปดาหที่ 8 พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อ

เปรียบเทียบภายหลงัการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวโดยใชวิธีของแอล เอส ดี (LSD) พบวามี

ความแตกตางอยางมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดับ .05 ในกลุมควบคุมกับกลุมทดลองที ่1 และกลุมควบคุม

กับกลุมทดลองที ่2 แตระหวางกลุมทดลองที่ 1 กับกลุมทดลองที ่2 ไมพบความแตกตาง ทัง้นี้เนื่องมาจาก

โปรแกรมการฝกทั้งสองโปรแกรมมีความมุงหมายเพื่อพัฒนาความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิต 

โดยผูวิจัยไดใชหลักเกณฑในการสรางโปรแกรมการฝกเพื่อพัฒนาความอดทนของระบบไหลเวยีนโลหิต

ของวินนิค (Winnick.  1985 : 37-39) ซึ่งมหีลักเกณฑดังนี้คือ 

               1.  ระยะเวลาของการฝก 20-50 นาทีตอคร้ัง 

               2.  ความหนกัของงานอยูในระดับ 70% ของอัตราการเตนสูงสุดของหวัใจ 

               3.  เปนการออกกําลังกายที่ตองใชกลามเนื้อมัดใหญทั้งหมดของรางกาย ดังนั้นจึงเปนสาเหตุ

ที่ทาํใหผลของการฝกของทั้งสองกลุมไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ทองสุข  ขูรีรัง 

(2532 : บทคดัยอ) ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบผลของการกระโดดเชือก และการวิ่งที่มีตอความอดทน

ของระบบไหลเวียนโลหิต และสัดสวนของรางกาย พบวา สมรรถภาพทางกายและสัดสวนของรางกาย

ระหวางกลุมกระโดดเชือก กับกลุมวิ่งไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 นอกจากนี้ 

ชัยยุทธ มณีรัตน (2535 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องผลของการวิ่ง 20 นาที และแอโรบิกดานซ 20 นาที 
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ที่มีตอความสามารถในการจับออกซิเจนสูงสุด พบวา คาเฉลี่ยความสามารถในการจบัออกซิเจนสงูสุด

ระหวางกลุมแอโรบิกดานซกบักลุมวิง่ ภายหลังการฝกไมมีความแตกตางกนัทางสถิต ิ  

               จากการวเิคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียวชนิดวัดซ้าํ พบวา สมรรถภาพการจับออกซิเจน

สูงสุดภายในกลุมควบคุม กอนการฝกกับหลังการฝกสปัดาหที่ 4 ไมแตกตางกนั แตกอนการฝกกับหลงั

การฝกสัปดาหที่ 8 แตกตางกันอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตคาเฉลี่ยของสมรรถภาพการ

จับออกซิเจนเพิ่มข้ึนเพียงเล็กนอยเทานั้น เนื่องจากกลุมควบคุมไดมีการออกกาํลังกายดวยตนเอง 

โดยออกกําลงักายดวยเครื่องออกกาํลังกายหลายชนิด อาทิเชน เครื่องออกกําลงักายจักรยาน (Bike)  

ลูวิ่ง (Treadmill) เครื่องเดินอากาศเอนกประสงค (Eliptical Cross Trainer) เครื่องปนไต (Stepper) 

แตไมไดเขาโปรแกรมการออกกําลงักาย สวนสมรรถภาพการจับออกซิเจนสงูสุดภายในกลุมทดลองที ่1 

และภายในกลุมทดลองที่ 2 หลังการฝกสัปดาหที่ 4 และหลังการฝกสัปดาหที่ 8 แตกตางกันอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพบวา สมรรถภาพการจับออกซิเจนสูงสุดของกลุมทดลองที่ 1 

และกลุมทดลองที ่2 มีคาเพิม่ข้ึนอยางเหน็ไดชัด เปนผลมาจากการออกกาํลงักายทั้งสองประเภทนี้เปน

การออกกาํลงักายแบบแอโรบิคที่มีผลตอระบบหวัใจและไหลเวยีนโลหติโดยตรง ซึง่สอดคลองกับชศูักดิ์ 

เวชแพทยและกันยา ปาละววิัฒน (2536 : 223) พบวาผูทีอ่ยูในวยัหนุมสาว ที่ผานการฝกความอดทนของ

ระบบไหลเวียนโลหติเปนเวลา 8-12 สัปดาห จะทาํใหสมรรถภาพในการจับออกซิเจนสงูสุด เพิ่มข้ึน 5-20 

เปอรเซ็นต กลุมที่พัฒนานอยที่สุด คือกลุมควบคุม เนื่องจากใชเวลาในการฝกออกกําลังกายเทากับ

กลุมอ่ืน ๆ คือ 8 สัปดาห แตไมไดเขาโปรแกรมการฝกออกกําลงักายดวยลูวิ่งกล (Treadmill) และเครื่อง

เดินอากาศเอนกประสงค (Eliptical Cross Trainer) ทีค่วบคุมอัตราการเตนหัวใจที่ 60-70% ของอัตรา

การเตนหัวใจสูงสุด จึงทําใหไมสามารถควบคุมระดับความหนักของงาน ตลอดการปฏิบัติกิจกรรม

ของการออกกาํลงักายใหมีความหนักพอตลอดระยะเวลาที่กาํหนดได ดงันัน้สมรรถภาพการจับออกซิเจน

สูงสุดของกลุมควบคมุจึงคอนขางต่าํกวาสองกลุม 

 

ขอเสนอแนะ 
              จากผลการวิจัยพบวา การฝกออกกําลังกายดวยลูวิ่งกล (Treadmill) และการฝกออกกําลังกาย

ดวยเครื่องเดินอากาศเอนกประสงค (Eliptical Cross Trainer) ทําใหสมรรถภาพการจับออกซิเจนสูงสุด

เพิ่มข้ึน ดังนั้นการออกกําลังกายทั้งสองประเภทจึงเปนทางเลือกหนึ่งของสมาชิกของศูนยการออกกําลังกาย 

และผูที่สนใจตองการออกกําลังกายใหเหมาะสมกับสภาพ และความสามารถของรางกาย โดยผูที่มนี้ําหนกั

ตัวมาก  ควรเลือกการออกกําลังกายดวยเครื่องเดินอากาศเอนกประสงค (Eliptical Cross Trainer) 

เพราะคุณสมบัติของเครื่องออกกําลงักายชนิดนี้มีลักษณะออกกําลงักายดวยการเดินเปนวงรีในอากาศ

ไมมีแรงกระแทกตอหัวเขา จึงมีความปลอดภัยสูงไมเปนอันตรายตอ ขอตอ เอ็นและกลามเนื้อ  
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ซึ่งสรุปไดวา การออกกําลงักายดวยเครื่องเดินอากาศเอนกประสงค (Eliptical Cross Trainer) เปนโปรแกรม

การออกกาํลังกายที่เหมาะสาํหรับบุคคลทีม่ีความสามารถในการทาํงานของรางกายขั้นเริ่มตน คนที่มี

น้ําหนักมาก หรือคนที่บาดเจ็บหรือสมรรถภาพทางกายไมดี สวนผูที่มีสุขภาพและสมรรถภาพทางกายดี

ก็สามารถเลือกที่จะฝกทั้งการออกกาํลังกายดวยลูวิ่งกล (Treadmill) หรือฝกออกกําลังกายดวย

เครื่องเดินอากาศเอนกประสงค (Eliptical Cross Trainer) ได ขึ้นอยูกับความสนใจของผูที่จะ

ออกกําลังกาย 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
              1.  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลการฝกออกกําลงักายดวยลูวิง่กล (Treadmill) และการฝก

ออกกําลงักายดวยเครื่องเดินอากาศเอนกประสงค (Eliptical Cross Trainer) ที่มีตอ การเปลี่ยนแปลงทาง 

สรีรวิทยา เปอรเซ็นตไขมันในรางกาย และไขมันในเสนเลือด 

                2.  ในการศึกษาครัง้ตอไป ควรเพิม่ความหนักของงานเปน 70-85% ของอัตราการเตนหัวใจสงูสุด  

              3.  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลการฝกออกกําลงักายดวยลูวิง่กล (Treadmill) และการฝก

ออกกําลังกายดวยเครื่องเดินอากาศเอนกประสงค (Eliptical Cross Trainer) ที่มีตอความสามารถใน

การจับออกซิเจนสูงสุดในบุคคลชวงอายุอ่ืน ๆ 

              4.  ในการศึกษาครั้งตอไปควรวัดสมรรถภาพการจับออกซิเจนสูงสุดโดยวิธีตรง (Direct) 

คือการวิเคราะหแกส 
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ภาคผนวก ก 
รายนามผูเช่ียวชาญในการตรวจพิจารณาโปรแกรมการฝกออกกําลังกายดวย 
ลูวิ่งกล(Treadmill) และโปรแกรมการฝกออกกําลังกายดวยเครื่องเดินอากาศ 

เอนกประสงค (Eliptical Cross Trainer) 
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รายนามผูเช่ียวชาญในการตรวจพิจารณาโปรแกรมการฝกออกกําลังกายดวยลูวิ่งกล 
(Treadmill) และโปรแกรมการออกกําลังกายดวยเครื่องเดินอากาศเอนกประสงค 

(Eliptical Cross Trainer) 
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ภาคผนวก ข 
- โปรแกรมการฝกออกกําลังกายดวยลูวิ่งกล (Treadmill) 
- โปรแกรมการฝกออกกําลังกายดวยเครื่องเดินอากาศ 

เอนกประสงค (Eliptical Cross Trainer) 
- วิธีปฏิบัติและภาพประกอบการยืดเหยียดกลามเนื้อ (Stretching) 
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โปรแกรมการฝกออกกําลังกายดวยลูวิ่งกล (Treadmill) 
 
              1.  อบอุนรางกาย (Warm up) 10 นาท ี

                      1.1  เดินบนลูวิ่งกล (Treadmill ) ปรับระดับความเร็วใหมีคา 3 กิโลเมตร/ชั่วโมง ความชัน 

0 องศา เปนเวลา 5 นาท ี

                    1.2  ยืดเหยียดกลามเนื้อ 8 ทา เปนเวลา 5 นาท ี

              2.  ฝกออกกําลงักายดวยลูวิง่กล (Treadmill) 30 นาที ความชัน 0 องศา 

       1 นาทีแรก ปรับระดับความเรว็ใหมีคา 3.0 กิโลเมตร/ชั่วโมง 

       นาททีี่ 1-2 ปรับระดับความเรว็ใหมีคา 3.5 กิโลเมตร/ชั่วโมง 

       นาททีี่ 2-3 ปรับระดับความเรว็ใหมีคา 4.0 กิโลเมตร/ชั่วโมง 

       นาททีี่ 3-4 ปรับระดับความเรว็ใหมีคา 4.5 กิโลเมตร/ชั่วโมง 

       นาททีี่ 4-5 ปรับระดับความเรว็ใหมีคา 5.0 กิโลเมตร/ชั่วโมง 

       นาททีี่ 5-25 ปรับระดับความเร็วใหมีคา 5.5  +  .5 กิโลเมตร/ชั่วโมง (อัตราชีพจร 60-70%  

ของชีพจรสูงสุด) 

       นาททีี่ 25-26 ปรับระดับความเร็วใหมีคา 5.0 กิโลเมตร/ชั่วโมง 

       นาททีี่ 26-27 ปรับระดับความเร็วใหมีคา 4.5 กิโลเมตร/ชั่วโมง 

       นาททีี่ 27-28 ปรับระดับความเร็วใหมีคา 4.0 กิโลเมตร/ชั่วโมง 

       นาททีี่ 28-29 ปรับระดับความเร็วใหมีคา 3.5 กิโลเมตร/ชั่วโมง 

       นาททีี่ 29-30 ปรับระดับความเร็วใหมีคา 3.0 กิโลเมตร/ชั่วโมง 

              3.  ผอนคลายกลามเนื้อ (Cool Down) 10 นาท ี

                     3.1  เดนิบนลูวิ่งกล (Treadmill) ปรับระดับความเร็วใหมีคา 3.0 กิโลเมตร/ชั่วโมงความชนั 0 

องศา เปนเวลา 5 นาท ี

                   3.2  ยืดเหยยีดกลามเนื้อ 8 ทา เปนเวลา 5 นาท ี
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โปรแกรมการฝกออกกําลังกายดวยเครื่องเดินอากาศเอนกประสงค 
(Eliptical Cross Trainer) 

 

              1.  อบอุนรางกาย (Warm up) 10 นาท ี

1.1 เดินบนเครื่องเดินอากาศเอนกประสงค (Eliptical Cross Trainer) ปรับความหนัก 

ของงาน (Work Load) ระดับ (Level) ที่ 1 ปรับระดับความเร็ว 4.0 กิโลเมตร/ชั่วโมง เปนเวลา 5 นาท ี

                    1.2  ยืดเหยียดกลามเนื้อ 8 ทา เปนเวลา 5 นาท ี

              2.  ฝกออกกาํลงักายดวย เครื่องเดินอากาศเอนกประสงค (Eliptical Cross Trainer ) 30 นาท ี

ปรับความหนกัของงาน (Work Load) ระดับ (Level) 1 

       1 นาทีแรก ปรับระดับความเรว็ใหมีคา 4.0 กิโลเมตร/ชั่วโมง 

       นาททีี่ 1-2 ปรับระดับความเรว็ใหมีคา 5.0 กิโลเมตร/ชั่วโมง 

       นาททีี่ 2-3 ปรับระดับความเรว็ใหมีคา 6.0 กิโลเมตร/ชั่วโมง 

       นาททีี่ 3-4 ปรับระดับความเรว็ใหมีคา 7.0 กิโลเมตร/ชั่วโมง 

       นาททีี่ 4-5 ปรับระดับความเรว็ใหมีคา 8.0 กิโลเมตร/ชั่วโมง 

       นาททีี่ 5-25 ปรับระดับความเร็วใหมีคา 9.0  +  1 กิโลเมตร/ชั่วโมง (อัตราชีพจร 60-70%  

ของชีพจรสูงสุด) 

       นาททีี่ 25-26 ปรับระดับความเร็วใหมีคา 8.0 กิโลเมตร/ชั่วโมง 

       นาททีี่ 26-27 ปรับระดับความเร็วใหมีคา 7.0 กิโลเมตร/ชั่วโมง 

       นาททีี่ 27-28 ปรับระดับความเร็วใหมีคา 6.0 กิโลเมตร/ชั่วโมง 

       นาททีี่ 28-29 ปรับระดับความเร็วใหมีคา 5.0 กิโลเมตร/ชั่วโมง 

       นาททีี่ 29-30 ปรับระดับความเร็วใหมีคา 4.0 กิโลเมตร/ชั่วโมง 

              3.  ผอนคลายกลามเนื้อ (Cool Down) 10 นาท ี

3.1 เดินบนเครื่องเดินอากาศเอนกประสงค (Eliptical Cross Trainer) ปรับความหนกั 

ของงาน (Work Load) ระดับ (Level) ที่ 1 ปรับระดับความเร็ว 4.0 กิโลเมตร/ชั่วโมง เปนเวลา 5 นาท ี

                    3.2  ยืดเหยียดกลามเนื้อ 8 ทา เปนเวลา 5 นาท ี
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วิธีปฏิบัติและภาพประกอบการยืดเหยียดกลามเนื้อ (Stretching) 
              ทาที่ 1 ยืดเหยียดกลามเนื้อคอ 

        วธิีปฏิบติั จากทาเตรียมหันหนาไปทางขวา คางไว 10 วินาท ีแลวเปลี่ยนขางซาย คางไว  

10 วนิาที  

 

ภาพประกอบ 4 การยืดเหยยีดกลามเนื้อคอ 
 

              ทาที่ 2 ยืดเหยียดกลามเนื้อไหล 

                    วิธีปฏิบัติ จากทาเตรียม เหยียดแขนซายไปทางขวาระดับอก มือขวาจับขอศอกซายดึง

ไปทางขวาเบา ๆ คางไว 10 วนิาที แลวเปลี่ยนขาง 

 

ภาพประกอบ 5 การยืดเหยยีดกลามเนื้อไหล 
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              ทาที่ 3 ยืดเหยียดกลามเนื้อแขนดานหลงั 

         วธิีปฏิบติั จากทาเตรียม เหยียดแขนขวาขึ้นเหนือศรีษะ งอขอศอกลงไปดานหลัง   

มือซายจับบริเวณขอศอกขวา ดึงคางไวเบา ๆ คางไว 10 วนิาที แลวเปลี่ยนขาง 

 

ภาพประกอบ 6 การยืดเหยยีดกลามเนื้อแขนดานหลัง 
 

              ทาที่ 4 ยืดเหยียดกลามเนื้อไหลดานหนาและอก 

         วธิีปฏิบติั จากทาเตรียม ยอเขาเล็กนอย จับมือประสานกนัที่ดานหลงัพรอมทั้งคอย ๆ 

เหยียดแขนคางไว 10 วินาท ี

 

ภาพประกอบ 7 การยืดเหยยีดกลามเนื้อไหลดานหนาและอก 
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              ทาที่ 5 ยืดเหยียดกลามเนื้อขางลําตัว 

         วธิีปฏิบติั จากทาเตรียม เหยียดแขนขวาขึ้นเหนือศรีษะ มือซายจับเอว เอียงตัวไปทางซาย  

คางไว 10 วินาท ีแลวเปลี่ยนขาง คางไว 10 วนิาท ี

 

 

ภาพประกอบ 8 การยืดเหยยีดกลามเนื้อขางลําตวั 
 

              ทาที่ 6 ยืดเหยียดกลามเนื้อตนขา 

         วธิีปฏิบติั  จากทาเตรยีม งอเขาซายขึ้นโดยใหปลายเทาอยูดานหลัง แลวใชมอืซายจับ

ปลายเทาซายใหตึง คางไวแลวจึงเปลีย่นใชมือขางขวาจบัปลายเทาขวา ปฏิบัติลักษณะเดียวกนั 
 

 

ภาพประกอบ 9 การยืดกลามเนื้อตนขา 
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              ทาที่ 7 ยืดเหยียดกลามเนื้อตนขาดานหลงัสวนบนและสะโพก 

                    วิธีปฏิบัติ จากทาเตรียมยกเขาซายขึ้นมาดานหนา มอืทั้งสองจับเขาคางไว 10 วนิาที 

แลวเปลี่ยนขาง 

 

ภาพประกอบ 10 การยืดเหยยีดกลามเนื้อตนขาดานหลงัสวนบนและสะโพก 
 

              ทาที่ 8 ยืดเหยียดกลามเนื้อนอง 

                    วิธีปฏิบัติ จากทาเตรียม หนัลําตัวไปทางซาย งอเขาซาย เหยียดขาขวาสนเทาตดิพื้น 

คางไว 10 วินาท ีและเปลี่ยนขาง 

 

ภาพประกอบ 11 การยืดเหยยีดกลามเนื้อนอง 
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ภาคผนวก ค 
วิธีการทดสอบสมรรถภาพการจับออกซิเจนสูงสุด VO2max 
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วิธีการทดสอบสมรรถภาพการจับออกซิเจนสูงสุดดวยวิธีการของบรูส 
(Bruce  Treadmill   Protocol : Submaximal Test) 

 
จุดมุงหมาย 
              เพื่อวิเคราะหความสามารถในการจับออกซิเจนสูงสุด (VO2 max) 

 
อุปกรณ 
              1.  ลูวิ่งกล (Treadmill)   

              2.  เครื่องวัดอัตราการเตนของหวัใจ (Heart rate monitor)  

              3.  นาฬิกาจับเวลา 

              4.  ใบบันทกึผลการทดสอบ 

 

ตารางที่ 16 การทดสอบสมรรถภาพการจบัออกซิเจนสงูสุดดวยวิธกีารของบรูส สําหรับ 3 ข้ันแรก 

      (First Three Stage of Bruce Treadmill Protocol : Submaximal Test) 

 

Stage                        Time(min)                           Speed(mph)                      Grade(%) 

    1              0-3                        1.7              10 

    2                3-6             2.5   12 

    3                         6-9             3.4   14 

 

     
วิธีปฏิบัติ 
              1.  ใหผูเขารับการทดสอบทุกคนนั่งพัก 5 นาทีเพื่อวัดอัตราการเตนของหวัใจขณะพัก บนัทึก 

ไวในใบบันทึก 

              2.  ใหผูเขารับการทดสอบเดินบนลูวิง่กล (Treadmill) โดยปฏิบัติดังนี ้

                     2.1  ข้ันที ่1 (Stage 1) ชวงระยะเวลาทีท่าํการทดสอบ 0-3 นาทีแรกใหผูถูกทดสอบเดินบน 

สายพานลูวิ่งกล ดวยความเร็ว 1.7 ไมลตอช่ัวโมง ระดับความชนั 10%  

                    2.2  ข้ันที่ 2 (Stage 2) ชวงระยะเวลาทีท่าํการทดสอบนาทีที ่3-6  เพิม่ความชนั 2% 

ความเร็วที่ 2.5 ไมล/ชั่วโมง  
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                    2.3  ข้ันที่ 3 (Stage 3) ชวงระยะเวลาทีท่าํการทดสอบนาทีที ่6-9 เพิม่ความชนั 2% 

ความเร็วที่ 3.4 ไมล/ชั่วโมง   

              3.นําคาอัตราชีพจร ของ 2 ข้ัน (Stage) สุดทายที่อัตราชพีจรหัวใจมีคาอยูระหวาง 115-155 

คร้ัง/นาท ีไปคํานวณเขาสูตรสมการ 

 
การบันทึก 
              บันทึกอัตราชพีจรทุกนาทีของการทดสอบแตละขั้น (stage)  
 

สูตรการคํานวณหาคา VO2 max 
              VO2 max (ml.kg-1.min-1) = SM3+b (HRmax – HR3) 
       ความหมายของสัญลักษณ 

  b = (SM3-SM2) / (HR3 – HR2) 

  SM2 = Submaximal VO2  for Stage 2 

  SM3 = Submaximal VO2 for Stage 3 

  HR2 = steady stage HR for stage 2  

  HR3 = steady stage HR for stage 3 

       การคํานวณหาคา VO2 ; 

              Walking (ml.kg-1.min-1)  = 3.5ml.kg-1.min-1 + speed (m.min-1) *0.1 + grade  

                                         (decimal) * m. min-1 *1.8 

              การแปลงคาความเร็ว : 1 mph = 26.8 M.min-1 

 

ตาราง 17 ตัวอยางขอมูลจากการทดสอบสมรรถภาพการจับออกซิเจนสูงสุดดวยวธิีการของบรูส 

       (Example Data From A Bruce Submaximal Treadmill Test) 

 

                    Stage                               VO2(ml.kg-1.min-1)                 HR(bpm) 

    1(1.7,10%)                    13.4             94 

    2 (2.5,12%)         25.7           122 

    3 (3.4,14%)         34.6           144 
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              ตัวอยาง  : การทดสอบสมรรถภาพการจับออกซิเจนสงูสุดสาํหรับ 3 ข้ัน (Stage) ดวยวธิีการ

ของบรูส (Bruce Protocol) ขอมูลจากตารางที่ 17 

              b = (34.6-25.7) / (144-122) 

              b = 0.40 

              VO2max = SM3+b (HRmax-HR3) 

              HRmax = 220-อายุ (ตัวอยางผูทดสอบอาย ุ27 ป ; HRmax = 193 bpm) 

              ดังนัน้ VO2max = 34.6+0.40 (193-144) 

   = 54.2 ml.kg-1.min-1  

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูวิจัย 
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ประวัติยอผูวิจัย 
 

ชื่อ  ชื่อสกุล   นายสมยศ  บอนอย 

วันเดือนปเกิด   1 มีนาคม 2521 

สถานที่เกิด   101 หมู 3 ตําบลหวยยาง อําเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

สถานที่อยูปจจุบัน 26/5 หมู 22 ตําบลบางหญาแพรก อําเภอพระประแดง 

 จังหวัดสมทุรปราการ 10130 

ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน หัวหนาศูนยการออกกําลงักาย  

สถานทีท่ํางานในปจจุบนั ศูนยการออกกําลังกายนิตบิุคคลอาคารชุดบางกอกการเดน  

289 ซอยสาธปุระดิษฐ 19 แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา 

กรุงเทพมหานคร 10120 

ประวัติการศึกษา 

              พ.ศ. 2534  ประถมศึกษาปที่ 6 

    จากโรงเรียนบานทาแพราษฎรพัฒนา อําเภอพะโตะ จงัหวัดชุมพร             

              พ.ศ. 2540             มัธยมศึกษาปที่ 6  

จากโรงเรียนสวนศรีวทิยา อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 

              พ.ศ. 2544             วท.บ. (พลศึกษา)  

จากมหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน ชลบุรี 

              พ.ศ. 2548             วท.ม. (วิทยาศาสตรการกีฬา : การเปนผูฝกกฬีา 

                                                 และผูนําการออกกาํลังกาย) จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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