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 บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการฝึกด้วยดัมเบลท่ีมีผลต่อการพัฒนา
กล้ามเนื้อแขนของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยในครั้งนี้เป็นนักศึกษาของ
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานีท่ีมีอายุระหว่าง 19-23 ปี จ านวน 60 คน ได้มาโดยการเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบสุ่มอย่างง่าย (Random sampling) แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 30 
คน กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยกลุ่มทดลองฝึกยกดัมเบลตามโปรแกรมท่ีก าหนด และกลุ่ม
ควบคุมฝึกยกดัมเบลตามปกติ โดยใช้ระยะเวลาในการฝึก 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ผลการทดสอบค่าเฉล่ียขนาดรอบหน้าแขนขวาและแขนซ้ายของกลุ่มควบคุม ก่อนการ
ฝึก หลังการฝึก 4 สัปดาห์ และหลังการฝึก 8 สัปดาห์  กลุ่มควบคุมมีค่าเฉล่ียขนาดรอบหน้าแขนขวา 
คือ 33.97 เซนติเมตร  34.10 เซนติเมตร และ 34.20 เซนติเมตร ตามล าดับ ค่าเฉล่ียขนาดรอบหน้า
แขนซ้าย คือ 34.13 เซนติเมตร 34.37 เซนติเมตร และ 34.30 เซนติเมตร ตามล าดับ และผลการ
ทดสอบค่าเฉล่ียขนาดรอบหน้าแขนขวาและแขนซ้ายของกลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ียขนาดรอบหน้า
แขนขวา คือ 33.83 เซนติเมตร 37.00 เซนติเมตร และ 38.47 เซนติเมตร ตามล าดับ ค่าเฉล่ียขนาด
รอบหน้าแขนซ้าย คือ 34.30 เซนติเมตร 36.90 เซนติเมตร และ 38.77 เซนติเมตร ตามล าดับ 
 2. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรอบหน้าแขนขวาและแขนซ้าย ของกลุ่มควบคุมและกลุ่ม
ทดลอง พบว่าก่อนการฝึก และหลังการฝึก 4 สัปดาห์ ค่าเฉล่ียท้ัง 2 กลุ่ม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 และการทดสอบการฝึกยกดัมเบลหลังฝึก 8 สัปดาห์ ค่าเฉล่ียท้ัง 2 กลุ่ม แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 3. ค่าเฉล่ียของขนาดรอบหน้าแขนขวาและแขนซ้ายของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองในการ
ยกดัมเบล พบว่าค่าเฉล่ียของกลุ่มควบคุมก่อนการฝึก หลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 4 และหลังการฝึก 8 
สัปดาห์ ไม่แตกต่างกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ค่าเฉล่ียของกลุ่มทดลอง ก่อนการฝึก 
หลังการฝึก 4 สัปดาห์ และหลังการฝึก 8 สัปดาห์ ของกลุ่มทดลอง มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 4. ค่าเฉล่ียของขนาดรอบหน้าแขนขวาและแขนซ้ายก่อนการฝึก หลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 4 
และหลังการฝึก 8 สัปดาห์ ของกลุ่มทดลอง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเปน็รายคู่ พบว่า หลังการฝึก 4 สัปดาห์ และหลังการฝึก 
8 สัปดาห์ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
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 ABSTRACT 
 

 The objective of this thesis was to study The effect of dumbbell training on 
arm muscle development of higher education students. The group of samples has 60 
persons in this research is a student of the Institute of Physical Education. Udon 
Thani Campus. Aged between 19-23 years Divided the sample group into 2 groups, 
each group of 30 people, experimental group and control group By dumbbell lifting 
training group according to the program specified And the control group practicing 
dumbbell lifting as usual Using 8 weeks of training time, 3 days per week. 
 The results were as follows: 
 1. The results of the test of the average size of the front, right arm and left 
arm of the control group before training after 4 weeks training and after 8 weeks of 
training is 33.97 cm, 34.10 cm, and 34.20 cm, respectively.the average size of the 
front of the left arm is 34.13 cm, 34.37 cm and 34.30 cm, respectively. And the 
results of the test of the average size of the front, right arm and left arm of the 
experimental group were the average size around the right arm 
Is 33.83 cm, 37.00 cm, and 38.47 cm, respectively. the average size of the front of 
the left arm is 34.30 cm, 36.90 cm and 38.77 cm, respectively. 
 2. Comparison of average values around the front, right arm and left arm of 
the control group and the experimental group Found that before training. And after 4 
weeks of training, the average values of the two groups were significantly different at 
the level of .05 and dumbbell lifting training after 8 weeks of training. The average of 
the two groups is different with statistical significance at .05 level. 
 3. The average size of the front, right arm and left arm of the control group 
and the dumbbell lifting group Found that the average value of the control group 
before training After training, week 4 and after 8 weeks of training There was no 
significant difference at the level of .05. The mean scores of the experimental group 
before training after 4 weeks of training and after 8 weeks of training of the 
experimental group there is a significant difference at the level of .05. 



 4. The average size of the face around the right arm and left arm before 
training after training, week 4 and after 8 weeks of training. Of the experimental group 
there is a significant difference at the level of .05. And compare the differences of 
the average into pairs. It was found that after 4 weeks of training and after 8 weeks of 
training there is a significant difference at the level of .05. 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิตติกรรมประกาศ 
 
  งานวิจัยนี้เป็นงบเงินรายได้ของคณะศึกษาศาสตร์โดยตรง ซึ่งรองคณบดีมีวัตถุประสงค์ท่ีจะ
ส่งเสริมให้คณาจารย์ได้ด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาตนเองและตอบสนอง  1 ใน 4 ของพันธกิจการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี กระทรวงการท่องเท่ียวและ
กีฬา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 ขอขอบพระคุณรองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจ าวิทยาเขตอุดรธานีและบุคลากร
ทุกท่านท่ีให้การสนับสนุนและร่วมมือเป็นอย่างดีในการวิจัยครั้งนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณท่ีปรึกษาและผู้เช่ียวชาญทุกท่าน ท่ีได้กรุณาสละเวลาในการให้
ค าปรึกษา ค าแนะน า ข้อเสนอแนะและรวมทั้งการแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ในการวิจัยครั้งนี้ 
 ขอขอบพระคุณผู้ให้ข้อมูลทุกท่านเป็นอย่างสูง ท่ีให้ความอนุเคราะห์และให้ความร่วมมือ
อย่างดียิ่งจนสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 ท้ายนี้ขอให้ทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในการท าวิจัยครั้งนี้มีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง มีความสุข
มาก ๆ ตลอดไปครับ 
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