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หัวข้อวิจัย   :  ผลของโปรแกรมการออกกําลังกายที่มีต่อการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย 
   ที่เกี่ยวกับสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  

 ชื่อผู้วิจัย     : เสาวลักษณ์ ศริิปัญญา  
 หน่วยงาน   : โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์การออกกําลังกายและการกีฬา  
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 ปีที่ทําการวิจยัเสร็จ : 2554 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลของโปรแกรมการออกกําลังกายที่มีต่อการ
พัฒนาสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวกับสุขภาพของกลุ่มทดลองที่เปลี่ยนแปลงไประหว่างก่อนการ
ทดลองและหลังการทดลอง และเพื่อพัฒนาระดับเกณฑ์สมรรถภาพทางกายของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครราชสีมา ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยาศาสตร์การออกกําลังกาย ในปีการศึกษา 1/2553   
อายุระหว่าง 20 - 25 ปี จํานวน 250 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 150 คนและกลุ่มควบคุม 100 คน 
โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง กําหนดให้กลุ่มตัวอย่างออกกําลังกายด้วยโปรแกรม
การออกกําลังกาย 12 สัปดาห์ โดยเลือกการออกกําลังกายแบบแอโรบิก ความถี่ในการออกกําลังกาย 
3 ครั้งต่อสัปดาห์ ความหนักในการออกกําลังกาย 65 - 75 เปอร์เซ็นต์ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุด 
(ความหนักปานกลาง) และเวลาในการออกกําลังกายแต่ละครั้งไม่น้อยกว่า 30 นาที ทําการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวกับสุขภาพ ก่อนการทดลอง และหลังการทดลอง นําข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์ หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ผลของการทดสอบทุกรายการก่อนและ
หลังการทดลอง (Paired -samples T-test) โดยทดสอบความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
          ผลการวิจัยพบว่า 

1.หลังจากให้โปรแกรมการออกกําลังกาย 12 สัปดาห์ ผลของสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวกับ
สุขภาพของกลุ่มทดลอง ซึ่งประกอบไปด้วยชีพจรขณะพัก ดัชนีมวลกาย เปอร์เซ็นต์ไขมันใต้ผิวหนัง 
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขน ความอ่อนตัว และความสามารถใน
การใช้ออกซิเจน หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ .05   

2.หลังจากให้โปรแกรมการออกกําลังกาย 12 สัปดาห์ เมื่อเทียบจากเกณฑ์สมรรถภาพทาง
กายมาตรฐานของประชาชนชาวไทย อายุ 20 – 29 ปีแล้ว ผลของสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวกับ
สุขภาพของกลุ่มทดลองทั้งเพศชายและเพศหญิงอยู่ในระดับเกณฑ์สมรรถภาพทางกายที่สูงกว่าก่อน
การทดลอง 

 
กล่าวโดยสรุปได้ว่า การออกกําลังกายด้วยโปรแกรมการออกกําลังกาย 12 สัปดาห์ จะส่งผล

ต่อการพัฒนาสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวกับสุขภาพได้ และโปรแกรมการออกกําลังกายสามารถ
พัฒนาระดับเกณฑ์สมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวกับสุขภาพได้ 
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 The purposes of this research were to examine the effect of exercise 
program to develop physical fitness related health in Nakhonratchasima Rajabhat 
University students, and to develop level of physical fitness related health in study 
group. Two - hundred fifty Nakhonratchasima Rajabhat University students who are 
20 - 25 years old and studying Exercise Science in semester 1/2553. They were 
chosen by purposive sampling for this study. One hundred fifty were divided into 
study group and one hundred were divided into control group. The study group was 
designated to exercise program for a period of 12 weeks with aerobic exercise         
3 days per week, 65 - 75 percent of maximum heart rate (moderate intensity), and 
exercise session time not less than 30 minutes. The data of physical fitness related 
health were collected two times, before and after experiment. The data were 
analyzed in terms of means and standard deviations while t-test was also employed 
to determine the significant differences. 

Results indicated that: 
 1. After 12 weeks of exercise program, the data of physical fitness related 
health in study group consist of pulse rate, body mass index, percent body fat, legs 
muscular strength, grip muscular strength, flexibility, and aerobic capacity had 
significantly improved at the .05 level. 
 2. After 12 weeks of exercise program, the level of physical fitness related 
health in study group, including male and female, was better than before 
experiment.  (Reference to 20-29 years old of Thais standard level physical fitness) 
  

In conclusion, the exercise with 12 weeks of exercise program can develop 
physical fitness related health and the level of physical fitness related health.  

 
 


