
บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาผลของโปรแกรมการฝึกอินเทอร์วาลกบัหลักการ

ความกา้วหนา้ ต่อดชันีมวลกาย องคป์ระกอบของร่างกายและความสามารถในการนาออกซิเจนไป
ใชสู้งสุด ของนักศึกษาหญิงที่มีภาวะน ้ าหนักเกินและโรคอว้น อาย ุ18-22 ปี จานวน 20 คน เขา้รับ
โปรแกรมการฝึกอินเทอร์วาลกบัหลกัการความกา้วหนา้ที่ระดบัความหนักร้อยละ 65-80 ของ อตัรา
การเตน้ของหัวใจสูงสุดเป็นเวลา 2 นาที พกัที่ระดบัความหนักร้อยละ 50 ของอตัราการเตน้ของ
หัวใจสูงสุดเป็นเวลา 2 นาที รวม 30-40 นาที 3 วนัต่อสัปดาห์ นาน 12 สัปดาห์ ตวัแปรที่ศึกษาคือ 
ดชันีมวลกาย องคป์ระกอบของร่างกาย และความสามารถในการนาออกซิเจนไปใชสู้งสุด วเิคราะห์
ค่าสถิติพื้นฐาน หาค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียก่อนการ
ฝึกและภายหลงัการฝึก ในสัปดาห์ที่ 4 ในสัปดาห์ที่ 8 และในสัปดาห์ที่ 12 ด้วยสถิติวิเคราะห์ 
Repeated-measures ANOVA ค่านยัส าคญัทางสถิติกาหนดไว ้ที่ระดบั .05 

ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มทดลอง อายเุฉล่ีย 20.30 ปี น ้ าหนักเฉล่ีย 68.70 กิโลกรัม ส่วนสูง

เฉล่ีย 161.35 เซนติเมตร  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบว่า น ้ าหนักตวั (Body Weight) 

ภายหลงัการฝึก 12 สัปดาห์ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติ (f = 80.23, p = .000) การ

วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบวา่ ดชันีมวลกาย (BMI: Body Mass Index) ภายหลงัการฝึก 12 

สัปดาห์ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติ (f = 86.39, p = .000) การวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว พบว่า เปอร์เซ็นต์ไขมัน (Percent Fat) ภายหลังการฝึก 12 สัปดาห์ พบว่า 

แตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติ (f = 51.81, p = .000) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

พบว่า มวลไขมนั (Fat mass) ภายหลงัการฝึก 12 สัปดาห์ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทาง

สถิติ (f = 109.26, p = .000) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบว่า มวลไร้ไขมนั (Fat Free 

mass) ภายหลงัการฝึก 12 สัปดาห์ พบว่า ไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ (f = .07, p = .769)  การวิเคราะห์

ความแปรปรวนทางเดียว พบว่า ความสามารถในการน าออกซิเจนไปใช้สูงสุด (VO2max: 

Maximum Oxygen Consumption) ภายหลงัการฝึก 12 สัปดาห์ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญั

ทางสถิติ  (f = 102.54, p = .000) 

สรุปผลการวิจยั การฝึกอินเทอร์วาลกับหลักการความก้าวหน้า  สามารถช่วยเพิ่ม
ความสามารถในการน าออกซิเจนไปใชสู้งสุด และลดค่าเปอร์เซ็นตไ์ขมนั มวลไขมนัและดชันีมวล
กาย ของกลุ่มตวัอยา่งที่มีภาวะน ้ าหนกัเกินและโรคอว้นได ้
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Effects of progressive interval training on body composition  
and maximum oxygen consumption of overweight college students. 

Abstract 
Objectives: The purpose of this study was to study the effects of progressive interval 

training program on body mass index, body composition and maximum oxygen consumption of 
overweight female college students. The fifteen overweight/ obese female aged 18-22 years. The 
experimental group received progressive interval training program at 65-80 percent of MHR (2 
min intervals at 65-80 percent of maximal heart rate, each interval separated by 2 min at 50 
percent, 40-60 min per session, 3 day a week for 12 weeks). The variables collection were body 
mass index, body composition (percent fat, fat mass, fat free mass), and maximum oxygen 
consumption. Assessments completed at baseline, 4, 6, and 8 weeks. Repeated-measures ANOVA 
were used data analysis. Significant level was set at .05. 

Results: After 12 weeks of progressive interval training program, body mass index was 
significant difference 12 weeks (f = 86.39, p = .000), percent fat was significant difference 12 
weeks (f = 51.81, p = .000), fat mass was significant difference 12 weeks (f = 109.26, p = .000), 
fat free mass were no significant difference between 4, 8 and 12 weeks. And maximum oxygen 
consumption after the 12 weeks (f = 102.54, p = .000). 

Conclusion: The progressive interval training program can increase maximum oxygen 
consumption, reduce percent fat, fat mass and body mass index of overweight subjects. 
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