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วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหมเปนวารสารทางวิชาการที่มีวัตถุประสงคเพ่ือ
เผยแพร แลกเปลี่ยนประสบการณ ความรู งานวิจัย งานวิชาการและงานวิทยานิพนธ
ของคณาจารย บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมและสถาบัน
การศึกษาอื่นๆ ตลอดจนนักวิจัยทั่วไป มีการพิมพเผยแพรปละ 2 ฉบับ (ประจําเดือน
ตุลาคม-เดือนมีนาคม และเดือนเมษายน-เดือนกันยายน) ดําเนินการเผยแพรโดย
จดัสงใหสถาบันอดุมศึกษาทุกสถาบัน สาํนกังานคณะกรรมการวิจยัแหงชาติ สาํนกังาน
การอดุมศกึษาและหนวยงานวจิยัตางๆ การตพีมิพตนฉบบัทีเ่สนอขอลงตพีมิพจะตอง
ไมเคยลงตีพมิพในวารสารใดๆ มากอนหรอืไมอยูระหวางเสนอขอลงตีพมิพในวารสาร
อื่น และตองผานการประเมินกลั่นกรองใหความเห็นและตรวจแกไขโดยผูทรงคุณวุฒิ
ในสาขาที่เกี่ยวของ เมื่อไดรับการตีพิมพในวารสารนี้ถือเปนสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม การนําตนฉบับไปตีพิมพใหมตองไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหมและเจาของตนฉบับกอน ผลการวิจัยและความคิดเห็นท่ีปรากฏ
ในบทความตางๆ เปนความรบัผดิชอบของผูเขยีนบทความ ทัง้นีไ้มรวมความผดิพลาด
อันเกิดจากเทคนิคการพิมพ

ในฉบับนี้เปนปที่ 13 ฉบับที่ 1 เวลาการดําเนินการอยูในชวงเดือนตุลาคม 
2554 - มีนาคม 2555 วารสารฉบับนี้ไดนําเสนอบทความวิจัย 13 เรื่อง มีความเดน
ในดานวิชาการเพื่อรับใชสังคม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมขอขอบคุณนักวิจัย
ทุกทานท่ีสงบทความวิจัยมาลงในวารสาร และหวังวาบทความดังกลาวจะเปน
ประโยชนในแวดวงวิชาการท่ีเกี่ยวของตอไป

บรรณาธิการ
วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม
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ความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตและเปอรเซ็นต
ไขมันของประชาชนหญิงที่ออกกําลังกายดวยการเตน
แอโรบิกในเขตเทศบาลนครเชียงใหม พ.ศ.2552
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ความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตและเปอรเซ็นตไขมัน
ของประชาชนหญิงที่ออกกําลังกายดวยการเตนแอโรบิก
ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม พ.ศ.2552
Cardiovascular Endurance and Percent Fat of Aerobic Dance

Exercised Female People in Chiangmai Municipal in 2009 

นายพรหมวสันต ทาโน รองศาสตราจารยธงชัย เจริญทรัพยมณี ผูชวยศาสตราจารยธาวุฒิ ปลื้มสําราญ
ภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพ่ือศึกษาความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตและเปอรเซ็นตไขมันของ
ประชาชนหญิงที่ออกกําลังกายดวยการเตนแอโรบิกในเขตเทศบาลนครเชียงใหม พ.ศ.2552 กลุมตัวอยางเปน
ประชาชนหญิงอายุ 31-35 ป จํานวน 110 คน และอายุ 36-40 ป จํานวน 110 คน ไดมาโดยการสุมตัวอยางแบบ
แบงชั้นอยางไมเปนสัดสวน (Non-proportional Stratifi ed Random Sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือแบบ
ทดสอบฮารวารด สเตป็เทสต (Harvard Step Test) และเคร่ืองช่ังน้าํหนักวเิคราะหเปอรเซน็ตไขมัน (Body Fat Analyzer) 
รุนเอ็มที-10 (MT-10) และนําขอมูลมาแจกแจงความถี่ และหาคารอยละ หาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบวา 1) คาเฉล่ียความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตของประชาชนหญิงอายุ 31-35 ป 
ที่ออกกําลังกายดวยการเตนแอโรบิกในเขตเทศบาลนครเชียงใหม พ.ศ.2552 มีคาเทากับ 80.04 คะแนน อยูในระดับ
ดีมาก และอายุ 36-40 ป มีคาเทากับ 77.29 คะแนน อยูในระดับดี 2) เปอรเซ็นตไขมันของประชาชนหญิงอายุ 
31-35 ป ท่ีออกกําลังกายดวยการเตนแอโรบิกในเขตเทศบาลนครเชียงใหม พ.ศ.2552 มีคาเทากับ 26.33 อยูในระดับดี 
และอายุ 36-40 ป เปอรเซ็นตไขมัน มีคาเทากับ 29.17 อยูในระดับปานกลาง 3) ความอดทนของระบบไหลเวียน
โลหิตของประชาชนหญิงอายุ 31-35 ป ที่ออกกําลังกายดวยการเตนแอโรบิกในเขตเทศบาลนครเชียงใหม พ.ศ.2552 
อยูในระดับปานกลาง รอยละ 1.81 ระดับดี รอยละ 42.73 ระดับดีมาก รอยละ 41.82 และระดับดีเยี่ยม รอยละ 
13.64 4) ความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตของประชาชนหญิงอายุ 36-40 ป ที่ออกกําลังกายดวยการเตน
แอโรบิกในเขตเทศบาลนครเชียงใหมประจําป 2552 อยูในระดับตํ่า รอยละ 0.90 ระดับปานกลาง รอยละ 3.60 ระดับดี 
รอยละ 47.30 ระดับดีมาก รอยละ 41.80 และระดับดีเยี่ยม รอยละ 6.40 5) เปอรเซ็นตไขมันของประชาชนหญิง
อายุ 31-35 ป ที่ออกกําลังกายดวยการเตนแอโรบิกในเขตเทศบาลนครเชียงใหมประจําป 2552 อยูในระดับต่ํา 
รอยละ 10.90 ระดับปานกลาง รอยละ 71.80 ระดับเหมาะสม รอยละ 6.40 และระดับสูง รอยละ 10.90 6) ระดับ
เปอรเซ็นตไขมันของประชาชนหญิงอายุ 36-40 ป ที่ออกกําลังกายดวยการเตนแอโรบิกในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
ประจําป 2552 ระดับต่ํา รอยละ 8.19 ระดับปานกลาง รอยละ 58.18 ระดับเหมาะสม รอยละ 18.18 และระดับสูง 
รอยละ 15.45



Abstract

The purpose of this research was to study the cardiovascular endurance and percent fat of aerobic 
dance exercised female people in Chiangmai Municipal in 2009. The 220 non-proportional stratifi ed sampling 
samples were 110 of 31-35 years old female and 110 of 36-40 years old female. The research instrument 
was Harvard Step Test and Body Fat Analyzer MT-10. The data were analyzed in to percentage, mean and 
standard deviation.

The results were found as follows: 1) The cardiovascular endurance’s mean of 31-35 years old aerobic 
dance exercised female people in Chiangmai Municipal in 2009 was 80.04 or at the very good level, while 
in age 36-40 was 77.29 or at the good level. 2) the percent fat of 31-35 years old aerobic dance exercised 
female people in Chiangmai Municipal in 2009 was 26.33 or at the good level, and 36-40 years old the 
percent fat was 29.17 or at the optimal level. 3) The cardiovascular endurance’s percentage of 31-35 years 
old aerobic dance exercised female people in Chiangmai Municipal in 2009 at the moderate level was 1.81%, 
the good level was 42.73%, the very good level was 41.82%, and the excellent level was13.64%. 4) The 
cardiovascular endurance’s percentage of 36-40 years old aerobic dance exercised female people in Chiangmai 
Municipal in 2009 at the low level was 0.90%, at the moderate level was 3.60 %, at the good level was 
47.30%, at the very good level was 41.80%, and at the excellent level was 6.40 %. 5) The percent fat’s 
percentage of 31-35 years old aerobic dance exercised female people in Chiangmai Municipal in 2009 at 
the low level was 10.90%, at the optimal level was 71.80 %, at the moderate level was 6.40 %, at the high 
level was 6.40 %. 6) The percent fat’s percentage of 36-40 years old aerobic dance exercised female people 
in Chiangmai Municipal in 2009 at the low level was 8.19 %, at the optimal level was 57.18 %, at the moderate 
level was 18.18 %, at the high level was 15.45 %.  

º·¹íÒ

การออกกําลังกายเปนสิ่งสําคัญตอชีวิตมนุษย เราจะเห็นไดวาการออกกําลังกายมีความเกี่ยวของกับชีวิต
ความเปนอยูและวัฒนธรรมของคนทุกชาติ ในบางครั้งการออกกําลังกายเปนผลอันเนื่องมาจากความจําเปนในการ
ที่จะตอสู เพื่อเอาชีวิตรอดจากธรรมชาติ และบางครั้งก็ออกกําลังกายเพื่อใหมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณและมีชีวิตอยู
ในสังคมไดอยางเปนปกติสุข ซ่ึงจุดประสงคในการออกกําลังกายไดมีการเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมัย ปจจุบัน
การออกกําลังกายจะเนนการสงเสริมใหบุคคลไดมีการพัฒนาท้ังทางดานรางกาย จิตใจอารมณ และสังคม เพื่อ
การมีชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข การดูแลสุขภาพโดยการออกกําลังกายจึงเปนที่นิยมกันมาก ดังจะเห็นไดจาก
สถานบริการสงเสรมิการออกกําลงักายไดเกดิขึน้เปนจํานวนมาก ทัง้นีเ้ปนผลมาจากการท่ีประชาชนไดเหน็คณุคาและ
ใสใจในเรื่องการออกกําลังกายมากขึ้น โดยเฉพาะการออกกําลังกายแบบแอโรบิก จะชวยทําใหรางกายแข็งแรง
อยางแทจริงเพราะเปนการออกกําลังกายชนิดเดียวท่ีทําใหมีการพัฒนาระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบ
โครงสรางและกลามเน้ือ และความสัมพันธระหวางประสาทกับกลามเน้ือใหดียิ่งขึ้น ตลอดจนทําหนาท่ีไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด (กรมพลศึกษา, 2528)
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การออกกําลังกายที่เหมาะสมชวยใหโลหิตในรางกายไหลเวียนไดสะดวก นอกจากนี้ ยังเพ่ิมอัตราความเร็ว
ของขบวนการเผาผลาญอาหารใหเปนเชื้อเพลิงของรางกาย ชวยทําลายเซลลเกา และสรางเซลลใหมๆ ขึ้นมาแทนที่ 
ชวยทาํใหโอกาสท่ีจะเกดิโรคภัยไขเจบ็ลดนอยลง เน่ืองจากรางกายแขง็แรงขึน้ และมีภมูติานทานโรคสูงขึน้ ชวยทาํให
รางกายเหน่ือยชากวาปกติ ชวยทําใหอาหารในรางกายยอยดีขึ้น ชวยทําใหนอนหลับสบายข้ึนและทําใหเกิดความ
กระปรี้กระเปรา ซึ่งจะสงผลทําใหชีวิตมีคุณคาขึ้น (จรวยพร ธรณินทร และ วิชิต คนึงสุขเกษม, 2530) และการ
ออกกําลังกายนอกจากจะชวยพัฒนาสมรรถภาพทางกายแลวยังสามารถคลายเครียดจากภารกิจการงานประจําวัน
ดวย เมื่อเราออกกําลังกาย เหง่ือที่ออกมาจะมีสารชนิดหนึ่ง คือ สารเอนโดฟน (Endorphin) หล่ังออกมากับเหงื่อ
ทําใหเรารูสึกสบาย คนที่ออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอจึงดูเปนคนมีความสุขและดูออนกวาวัย สามารถชะลอความ
ชราได (พินิจ กุลละวณิชย, 2535) ผูที่ออกกําลังกายอยูสม่ําเสมอ รางกายจะดึงไขมันไปใชเปนพลังงานในการทํางาน
เพราะในขณะทีอ่อกกาํลงักาย ฮอรโมนอพิเินปฟน (Epinephine) จะกระตุนเน้ือเยือ่ไขมนั (Adipose Tissue) ใหปลอย
ไขมันมากย่ิงขึ้นเพื่อใชเปนพลังงานในการทํางานออกกําลังกายแทนคารโบไฮเดรต คนปกติเมื่อทํางานรางกาย
จะใชพลังงานจากคารโบไฮเดรตมากกวา และใชพลังงานจากไขมันนอยกวาผูที่ออกกําลังกายเปนประจํา ในทาง
ตรงกนัขามผูทีอ่อกกาํลงักายอยูเสมอ จะใชพลงังานในการทํางานจากคารโบไฮเดรตนอยลงและใชพลังงานจากไขมัน
มากขึ้น กลามเนื้อที่ไดรับการฝกมีความสามารถในการใชไขมันในรางกายเพ่ิมขึ้น (Wahren, 1971) ดังนั้น การ
ออกกําลังกายจึงมีผลตอการลดจํานวนหรือปองกันการเพิ่มไขมันและยังชวยใหน้ําหนักตัวลดลงดวย (Oscal, 1973) 
และการออกกําลังกายนั้นจะสงผลดีตอระบบหัวใจและการไหลเวียนโลหิตตลอดจนชวยลดความอวน 

การออกกําลังกายแบบแอโรบิก (Aerobic Exercise) หมายถึง การออกกําลังกายชนิดใดก็ไดที่จะกระตุนให
หัวใจและปอดทํางานมากขึ้นถึงจุดหนึ่ง ดวยระยะเวลานานเพียงพอที่จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เปนประโยชน
ตอรางกายได จุดมุงหมายท่ีสําคัญของการออกกําลังกายแบบแอโรบิก คือ ทําใหรางกายไดใชออกซิเจนมากท่ีสุด
เทาที่รางกายจะใชในเวลาท่ีกําหนดและสวนตางๆ ของรางกายท่ีจะปรับใหทันคือระบบหายใจตองเร็วและแรง
มากขึ้นเพื่อจะไดนําออกซิเจนเขาสูรางกายไดมากขึ้น หัวใจจะตองเตนเร็วและแรงขึ้นเพื่อสูบฉีดโลหิตไดมากขึ้นและ
หลอดเลือดทั้งใหญและเล็ก จะตองขยายตัวเพื่อนําเลือดไปยังสวนตางๆ ของรางกายไดอยางมปีระสิทธิภาพ (ดํารง 
กิจกุศล, 2532) นายแพทยเคนเน็ธ คูเปอร ชาวอเมริกัน ไดใหความหมายของการออกกําลังกายแบบแอโรบิก
ไววา เปนการออกกําลังกายท่ีรางกายตองใชออกซิเจนจํานวนมาก และตองทําติดตอกันเปนเวลาคอนขางนาน 
ซึ่งจะมีผลใหระบบการทํางานของหัวใจ ปอด หลอดเลือด และการไหลเวียนของเลือดทั่วรางกายแข็งแรงขึ้น และ
มีประสิทธิภาพในการทํางานดีกวาเดิมอยางชัดเจน การออกกําลังกายแบบแอโรบิกที่นิยมกันในปจจุบันคือ การเตน
แอโรบกิ (Aerobic Dance) เปนการออกกําลงักายแบบแอโรบกิประเภทหนึง่ท่ีมกีารนาํเอาทากายบรหิาร (Calisthenics) 
มารวมกับการเคล่ือนไหวเบ้ืองตน (Basic Movement) และทักษะการเตนรํา (Dance Step) เพื่อเปนการเสริมสราง
สมรรถภาพของรางกาย โดยเฉพาะอยางยิง่ดานความอดทนของระบบไหลเวยีนโลหติและเพือ่บรหิารกายใหมรีปูราง
ที่สมสวนและสวยงามอยูเสมอ (ชิดพงษ ไชยวสุ, 2528)

ในจังหวัดเชียงใหมมปีระชาชนใหความสนใจใชกจิกรรมการเตนแอโรบิกเพ่ือการออกกําลงักายเปนประจําโดย
ไดรับการสนับสนุนจากเทศบาลนครเชียงใหม หนวยงานภาครัฐและเอกชน ไดจัดลานออกกําลังกายดวยการเตน
แอโรบิกใหกับประชาชน ซึ่งมีประชาชนเขารวมกิจกรรมการออกกําลังกายดวยการเตนแอโรบิกนี้เปนจํานวนมาก 
โดยเฉพาะอยางยิ่งไดรับความนิยมเปนพิเศษในกลุมประชาชนหญิงท่ีออกกําลังกายเปนประจํา ดวยเหตุดังกลาว
ผูวิจัยในฐานะท่ีเปนผูหนึ่งที่มีหนาที่เกี่ยวของกับการสงเสริมสุขภาพ ทั้งยังเปนผูนําการออกกําลังกายและผูสอน
กจิกรรมการเตนแอโรบิกจงึมีความสนใจทีจ่ะศึกษาความอดทนของระบบไหลเวยีนโลหติและเปอรเซน็ตไขมันในกลุม
ผูหญิงที่ออกกําลังกายดวยการเตนแอโรบิกในเขตเทศบาลนครเชียงใหมเพื่อเปนขอมูลพื้นฐานท่ีจะนําไปใชในการ
พัฒนากิจกรรมการเตนแอโรบิกและเปนแนวทางในการวิจัยเรื่องท่ีเกี่ยวของตอไป
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¤ÇÒÁÁØ‹§ËÁÒÂ¢Í§¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ  

เพ่ือศึกษาความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิต และเปอรเซ็นตไขมันของประชาชนหญิงท่ีออกกําลังกาย
ดวยการเตนแอโรบิกในเขตเทศบาลนครเชียงใหม พ.ศ.2552

 

¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞ¢Í§¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ  

ผลการวิจัยคร้ังนี้ทําใหทราบความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตและเปอรเซ็นตไขมันของประชาชนหญิง
ที่ออกกําลังกายดวยการเตนแอโรบิกและทําใหมีขอมูลพ้ืนฐานที่สามารถนําไปเปนประโยชนในการปรับปรุง และ
สงเสริมการออกกําลังกายดวยการเตนแอโรบิก และเปนแนวทางการวิจัยในเรื่องท่ีเกี่ยวของตอไป

¢Íºà¢μ¢Í§¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ   

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนประชาชนหญิงอายุระหวาง 31-40 ป ที่ออกกําลังกายดวยการเตนแอโรบิก

ในเขตเทศบาลนครเชียงใหมจํานวน 220 คน ไดมาโดยการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นอยางไมเปนสัดสวน (Non-
proportional Stratifi ed Random Sampling)

 

à¤Ã×èÍ§Á×Í·ÕèãªŒã¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ไดแก แบบทดสอบฮารวารดสเต็ปเทสต (Harvard Step Test) และเคร่ืองช่ัง
น้ําหนักวิเคราะหเปอรเซ็นตไขมัน (Body Fat Analyzer) รุน MT-10 

อุปกรณที่ใชในการทดสอบ    
1.  มาสูง
2.  เครื่องใหจังหวะ (Metronome)
3.  นาิกาจับเวลา
4.  ใบบันทึกผลการทดสอบ

¡ÒÃà¡çºÃÇºÃÇÁ¢ŒÍÁÙÅ
 
การเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ผูวิจัยเปนผูดําเนินการเก็บขอมูลรวมกับเจาหนาท่ีศูนยวิทยาศาสตรการกีฬา 

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม และศูนยวิทยาศาสตรการกีฬา การกีฬาแหงประเทศไทย ภาค 5 เชียงใหม 
โดยมีขั้นตอนดําเนินการดังนี้ 

ÇÒÃÊÒÃÇÔ¨ÑÂÃÒªÀÑ¯àªÕÂ§ãËÁ‹
Rajabhat Chiang Mai Research Journal 99



1. ประสานหัวหนาศูนยวิทยาศาสตรการกีฬา ขอความอนุเคราะหยืมเคร่ืองมือและขอรับการสนับสนุน
เจาหนาที่ที่มีความชํานาญในการใชเคร่ืองมือเปนผูชวยวิจัย

2. ประสานเจาหนาที่ลานออกกําลังกายและผูนําการเตนแอโรบิก ขอความอนุเคราะหใชสถานท่ีและ
ประชาสัมพันธโครงการวิจัย

3. ประสานกลุมประชาชนหญิงเพื่อขออาสาสมัครเขารวมโครงการวิจัย โดยผูวิจัยแจงวัตถุประสงค และขอ
ลงชื่อสมัครรวมโครงการ 

4. ขอหนงัสอืจากบณัฑติวทิยาลยั มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ เพือ่ขอความอนุเคราะหจากหนวยงานและ
บุคคลที่เกี่ยวของ กําหนดและนัดหมายชวงเวลาการเก็บขอมูลและจัดทําตารางการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีไดนัดหมาย 
เก็บขอมูลเปอรเซ็นตไขมัน ณ สถานที่กลุมตัวอยางเตนแอโรบิก โดยเก็บกอนที่กลุมตัวอยางจะออกกําลังกาย 

5. เกบ็ขอมูลความอดทนระบบไหลเวยีนโลหิต ณ ศนูยวทิยาศาสตรการกฬีา สถาบันการพลศึกษา วทิยาเขต
เชียงใหม การกีฬาแหงประเทศไทย ภาค 5 เชียงใหม และ/หรือ ณ ลานออกกําลังกาย โดยเก็บขอมูลในวันที่
กลุมตัวอยางหยุดการออกกําลังกาย 

6. คณะผูเก็บรวบรวมขอมูลจะหยุดการทดสอบทันที ที่พบวากลุมตัวอยางมีอาการผิดปกติ หรือมีสิ่งใด
ผิดสังเกต

7. กลุมตัวอยางสามารถหยุดหรือถอนตัวออกจากการเขารวมโครงการวิจัยไดตลอด หากไมประสงคที่จะรับ
การวัดหรือทดสอบตอไป 

8. หากกลุมตวัอยางตองการขอมูลการประเมินผลจากการทดสอบ ผูวจิยัใหบนัทึกช่ือและท่ีอยูพรอมสงขอมูล
ยอนกลับตามความประสงค 

¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�¢ŒÍÁÙÅ 

1. แจกแจงความถ่ี และหาคารอยละ ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 
2. หาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของเปอรเซ็นตไขมันและความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิต
3. แจกแจงความถ่ีและหาคารอยละของระดับเปอรเซ็นตไขมันและความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิต 
4. นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในรูปตารางประกอบความเรียง

ÊÃØ»¼Å¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ

1. ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางที่เปนประชาชนหญิงท่ีออกกําลังกายดวยการเตนแอโรบิกในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม ประจําป 2552 มทีัง้หมด 220 คน อายุทีม่จีาํนวนของกลุมตวัอยางมากท่ีสดุคอืกลุมอายุ 32 ป จาํนวน 
37 คน คิดเปนรอยละ 16.81 อายุที่มีจํานวนของกลุมตัวอยางนอยที่สุดคือกลุมอายุ 34 ป จํานวน 13 คน คิดเปน
รอยละ 5.90

2. คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความอดทนระบบไหลเวียนโลหิตและเปอรเซ็นตไขมันของ
ประชาชนหญิงที่ออกกําลังกายดวยการเตนแอโรบิกในเขตเทศบาลนครเชียงใหมประจําป 2552 ความอดทนของ
ระบบไหลเวียนโลหิตมีคาเฉล่ียเทากับ 78.66 คะแนน สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 8.10 คะแนน เปอรเซ็นต
ไขมัน มีคาเฉลี่ยเทากับ 27.95 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 11.86 โดยจําแนกตามเกณฑ ดังนี้
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2.1 ระดับความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตของหญิงท่ีออกกําลังกายดวยการเตนแอโรบิกในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม ประจําป 2552 มีคาอยูที่ระดับต่ํา จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.45 ระดับดีเยี่ยมจํานวน 
23 คน คิดเปนรอยละ 10.45

2.2 เปอรเซ็นตไขมัน หญิงที่ออกกําลังกายดวยการเตนแอโรบิกในเขตเทศบาลนครเชียงใหม ประจําป 
2552 มีคาอยูที่ระดับต่ํา จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 9.10 ระดับดี จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 12.70 ระดับ
ดีมาก จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 13.20 

3. คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตและเปอรเซ็นตไขมันของ
ประชาชนหญิงอายุ 31-35 ป และอายุ 36-40 ป ที่ออกกําลังกายดวยการเตนแอโรบิกในเขตเทศบาลนครเชียงใหม 
ประจําป 2552 ดังนี้

3.1 ประชาชนหญงิทีอ่อกกาํลงักายดวยการเตนแอโรบกิในเขตเทศบาลนครเชยีงใหมประจาํป 2552 อาย ุ
31-35 ป มีความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตมีคาเฉลี่ยเทากับ 80.04 คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 
7.96 คะแนน เปอรเซ็นตไขมัน มีคาเฉลี่ยเทากับ 26.33 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 5.13

3.2 ประชาชนหญงิทีอ่อกกาํลงักายดวยการเตนแอโรบกิในเขตเทศบาลนครเชยีงใหมประจาํป 2552 อาย ุ
36-40 ป มีความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตมีคาเฉลี่ยเทากับ 77.29 คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 
7.95 คะแนน เปอรเซ็นตไขมัน มีคาเฉลี่ยเทากับ 29.17 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 15.80

4. คาความถี่และรอยละของระบบไหลเวียนโลหิตของประชาชนหญิงอายุ 31-35 ป และอายุ 36-40 ป 
ที่ออกกําลังกายดวยการเตนแอโรบิกในเขตเทศบาลนครเชียงใหมประจําป 2552 โดยจําแนกตามเกณฑ ดังนี้

4.1 ระดบัความอดทนของระบบไหลเวยีนโลหติ หญงิทีอ่อกกาํลงักายดวยการเตนแอโรบกิในเขตเทศบาล
นครเชียงใหมประจําป 2552 อายุ 31-35 ป มีคาอยูที่ระดับปานกลางจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.81 ระดับ
ดีเยี่ยมจํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 13.64 และระดับเปอรเซ็นตไขมันหญิงท่ีออกกําลังกายดวยการเตนแอโรบิก
ในเขตเทศบาลนครเชียงใหมประจําป 2552 อายุ 31-35 ระดับต่ํามีจํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 10.90 ระดับสูง
จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 10.90 

4.2 ระดบัความอดทนของระบบไหลเวยีนโลหติ หญงิท่ีออกกาํลงักายดวยการเตนแอโรบกิ ในเขตเทศบาล
นครเชียงใหมประจําป 2552 อายุ 36-40 ป มีคาอยูที่ระดับต่ํา จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.90 ระดับดีเยี่ยม
จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 6.40 และระดับเปอรเซ็นตไขมัน หญิงท่ีออกกําลังกายดวยการเตนแอโรบิกในเขต
เทศบาลนครเชียงใหมประจําป 2552 อายุ 36-40 ประดับต่ํามีจํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 8.19 ระดับสูงจํานวน 
17 คน คิดเปนรอยละ 15.45

ÍÀÔ»ÃÒÂ¼Å 

จากการวิจัยในคร้ังนี้พบวาคาเฉล่ียของความอดทนระบบไหลเวียนโลหิตและเปอรเซ็นตไขมันของประชาชน
ของหญิงที่ออกกําลังกายดวยการเตนแอโรบิกในเขตเทศบาลนครเชียงใหมประจําป 2552 ความอดทนของระบบ
ไหลเวียนโลหิตมีคาเฉลี่ยเทากับ 78.66 คะแนนซึ่งอยูในระดับดี เปอรเซ็นตไขมันมีคาเฉล่ียเทากับ 27.95 ซึ่งอยู
ในระดบัปานกลาง ซึง่อยูในเกณฑทีน่าพงึพอใจของประชาชนหญิงท่ีออกกําลังกายดวยการเตนแอโรบิกในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม ดังนั้นการออกกําลังกายแบบแอโรบิก ไดสงผลใหประชาชนมีสุขภาพรางกายที่ดี มีความอดทนของ
ระบบไหลเวียนโลหิตดี มีรูปรางที่ดี มีเปอรเซ็นตไขมันท่ีพอเหมาะ ทั้งนี้เปนเพราะการออกกําลังกายแบบแอโรบิก 
(Aerobic Exercises) คอื การออกกําลงักายชนิดใดก็ไดทีร่างกายตองใชออกซเิจนในการสรางพลงังาน สามารถกระตุน
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หัวใจ และปอดใหทํางานถึงจุดๆ หนึ่ง และดวยระยะเวลาหน่ึงซึ่งนานเพียงพอท่ีจะทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงท่ีเปน
ประโยชนตอรางกายได สอดคลองกับ จรวยพร ธรณินทร (2537) ไดกลาวถึงประโยชนของการเตนแอโรบิกไววา 
การออกกําลังกายแบบแอโรบิกจะกระตุนระบบหายใจและการไหลเวียนโลหิตใหทํางานอดทนมากข้ึน หัวใจ 
หลอดเลือดและปอด ตองทาํงานหนักและนานพอสําหรับการออกกําลงักาย จงึทําใหระบบหายใจและระบบไหลเวียน
โลหิตดีขึ้น และสอดคลองกับ สุกัญญา พานิชเจริญนาม (2543) ที่กลาวถึง ประโยชนของการเตนแอโรบิกคือ
เพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ ซึ่งเปนความสามารถโดยทั่วไปของ
การทํางานของรางกาย เพราะการออกกําลังกายโดยการเตนแอโรบิก ชวยใหมีการแลกเปลี่ยนออกซิเจน
ในหลอดเลือด และเซลลกลามเน้ือมากข้ึนและดีข้ึน เพ่ิมปริมาณเลือดท่ีหลอเล้ียงกลามเน้ือมากข้ึน ทําใหทํางานไดหนัก
และนานมากกวา ทําใหกลามเนื้อหัวใจแข็งแรงมากข้ึน หัวใจสามารถสงผานปริมาณเลือดสูสวนตางๆ ของรางกาย
ไดดขีึน้ อตัราการเตนของหวัใจระยะพกัลดลง ความดนัโลหติต่าํลงกวาปกตแิละการเตนยงัเพิม่ปรมิาณการเผาผลาญ
ไขมันใตผิวหนัง รางกายไดสัดสวนและกลามเนื้อท่ัวรางกายกระชับมากข้ึน หากมีการออกกําลังกายควบคูกับ
การควบคุมอาหารจะชวยในการลดน้ําหนักไดดวยการเตนแอโรบิกจึงเปนการออกกําลังกายแบบแอโรบิกชนิดหนึ่ง
ทีส่ามารถสงผลในการพฒันาความอดทนของระบบไหลเวยีนโลหติและยงัชวยเผาผลาญไขมนัท่ีสะสมไวเปนสวนเกนิ
ของรางกายลงได

¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð·Õèä´Œ¨Ò¡¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ

จากผลการวิจยัทําใหทราบวาประชาชนหญิงท่ีออกกําลังกายดวยการเตนแอโรบิกในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
มีความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตในรางกายโดยรวมอยูในเกณฑดีถึงดีมากและเปอรเซ็นตไขมันโดยรวมอยูใน
เกณฑปานกลาง แสดงใหเห็นถึงประโยชนของการออกกําลังกายดวยการเตนแอโรบิก ดังนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของ
กับการสงเสริมสุขภาพของประชาชนควรนําขอมูลท่ีไดจากการวิจัยไปใชในการประชาสัมพันธใหประชาชนไดทราบถึง
ประโยชนของการออกกําลังกายโดยการเตนแอโรบิกเพื่อเปนการจูงใจใหประชาชนไดสนใจการออกกําลังกาย
แบบแอโรบิกมากยิ่งขึ้น

¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ðã¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ¤ÃÑé§μ‹Íä»

1. ควรทําการวิจัยความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตและเปอรเซ็นตไขมันเพศหญิงในกลุมอายุอื่นๆ
2. ควรทําการวิจัยผลการเตนแอโรบิกที่มีตอสมรรถภาพทางกายดานอื่นๆ เชน ความแข็งแรง ความออนตัว 

และความคลองแคลววองไว เปนตน
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