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 การออกกําลังกาย/ความรูเกีย่วกับหลักการและเทคนิคการออกกําลังกาย/ความรูเกี่ยวกับ
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 ดานสถานที่/สมาชิกชมรมสรางสุขภาพจังหวัดราชบุรี 
 อัญนิกา  งามเจริญ : ปจจัยทีม่ีผลตอพฤติกรรมการออกกาํลังกายของสมาชิกชมรมสราง
สุขภาพจังหวดัราชบุรี (FACTORS AFFECTING EXERCISE  BEHAVIOR  AMONG  HEALTH  
GROUP MEMBERS AT  RATCHABURI  PROVINCE)  อาจารยผูควบคุมสารนิพนธ : อ. ดร. 
ผกามาศ   ไมตรีมิตร. 168  หนา. ISBN 974-11-6140-9 
 

 การวิจยัคร้ังนี ้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการออกกําลังกายของ
สมาชิกชมรมสรางสุขภาพจังหวัดราชบุรี กลุมตัวอยางเปนสมาชิกชมรมสรางสุขภาพจังหวัดราชบรีุ  
ทุกอําเภอ จํานวน 383 ราย โดยใชวิธีสุมตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified  random  sampling)  
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบคําถามแบบมีโครงสราง เก็บขอมูลโดยการสัมภาษณ สถิติที่ใชใน
การวิเคราะหขอมูล ไดแก  รอยละ (%) คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คาสัมประสิทธิ์
ความผันแปร(C.V.) และการวิเคราะหถดถอยพหุคณูโดยตัวแปรอิสระทุกตัวเขารวมในการวิเคราะห
ทั้งหมด  (Multiple Regression Analysis) 
 ผลการวิจัยพบวา  พฤติกรรมการออกกําลังกายโดยภาพรวม  อยูในระดบัปานกลาง และ
ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการออกกําลังกายของสมาชิกชมรมสรางสุขภาพจังหวัดราชบุรี พบวา 
ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดานความรู เจตคติและปจจยัสนับสนุนดานการออกกําลังกาย สามารถ
รวมกันทํานายพฤติกรรมการออกกําลังกายของสมาชิกชมรมสรางสุขภาพจังหวัดราชบุรี ไดเพยีง
รอยละ 12.40 ปจจยัที่มีผลตอพฤติกรรมการออกกําลังกายของสมาชิกชมรมสรางสุขภาพ  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไดแก รายได ความรูเกีย่วกับประโยชนของการออกกําลังกาย  เจตคติ
เกี่ยวกับประโยชนของการออกกําลังกาย  ระดับการศึกษาและเพศ 
 ประโยชนของการวิจยัคร้ังนี ้  เพื่อที่จะนําขอมูลไปเปนแนวทางในการพัฒนาชมรม
สรางสุขภาพจังหวัดราชบุรีตอไป 
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 The purposes  of  this  research  was to study  to factors  affecting   exercising  
behavior  among   the  health   group   members at Ratchaburi  province. Data were collected by 
interviewing 383 samples from the members of  health group at Ratchaburi province. Samples 
were selected by using stratified  random  sampling  teachnique.  Data were analyzed by 
percentage , mean  , standard  deviation , coefficint  of  variation   and  Multiple  Regression  
Analysis. 
 The results of the study   were :  
 1.The  overview exercise  behavior  were at the moderate level.   
 2. Factors   effected  exercising behavior of  the health group members at 
Ratchaburi  Province :  were the personal factor , the personal knowledge , the attitude and the 
supportive factors. Income ,the knowledge of the benefit of exercising ,the attitude of the benefit 
of exercising ,education and sex  predicted  the  exercising behavior  among  the health group 
members at Ratchaburi   province  with  12.40 % ,at  a  0.05 level of significance.   

The benefits of this research were assisting the health professions  to develop more 
successful projects for the health  group members at Ratchaburi  province.  
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พิเศษ) ที่เปนกําลังใจซึ่งกันและกัน  ขอขอบพระคุณ สมาชิกชมรมสรางสุขภาพจังหวัดราชบุรี และ
เจาหนาที่สาธารณสุขทุกทานที่ใหความรวมมือในการเกบ็รวบรวมขอมูลเปนอยางดยีิ่ง  รวมทั้ง
หัวหนากลุมงาน และเจาหนาที่กลุมงานสนับสนุนและพัฒนาคณุภาพบริการ สํานักงานสาธารณสุข
จังหวดัราชบุรี ที่ใหคําปรึกษาและเปนกําลังใจใหทุกทาน 
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บิดา มารดา คณาจารยทกุทาน  ที่ไดมอบสิง่ดี ๆ มอบโอกาสและความสําเร็จแกผูวจิัย  
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บทท่ี  1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
 
 ประเทศไทยอยูในภาวะการเปลี่ยนผานทางระบาดวิทยา (Epidemiological Transition) 
กลาวคือ ปญหาสาธารณสุข ไดแปรเปลีย่นจากโรคติดตอและโรคจากความยากจนเปนโรคไมติดตอ 
และโรคที่เกิดจากพฤติกรรม โรคเหลานี ้ ลวนเปนโรคที่เกิดจากการมีพฤติกรรมในการดํารงชีวติ 
(Health-Related Behavior) ที่ไมถูกตองทั้งส้ิน เชน การสูบบุหร่ี การดื่มสุรา การกินอาหารที่มีไขมนั
สูง โซเดียมสูง กากใยนอย ขาดการออกกําลังกาย ภาวะเครียดและการมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม
ถูกตอง เปนตน ซ่ึงโรคไมติดตอเหลานี้เปนโรคเรื้อรัง ที่ตองอาศัยระยะเวลาและคาใชจาย ทั้งในสวน
ของรัฐและตัวผูปวยเอง เปนจํานวนมาก สถานการณดังกลาวนี้ ทําใหมกีลยุทธใหมในการแกปญหา
สาธารณสุขของประเทศ องคการอนามัยโลกเสนอแนะวาการใชการสงเสริมสุขภาพ เปนกลยุทธที่
สามารถแกปญหาโรคไมติดตอใหประสบความสําเร็จไดเปนอยางด ี ในประเทศตะวนัตกหลาย
ประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา อังกฤษ แคนนาดา และออสเตรเลีย สามารถลดพฤติกรรมเสี่ยงของ
ประชาชน  และทําใหโรคไมติดตอมีแนวโนมที่ลดลงดวยการใชกลวิธีการสงเสริมสุขภาพ ให
ประชาชนเกดิพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพที่ดี (สดุดี ภูหองไสย 2541 : 1) 
 

 การสรางสุขภาพ หรือการสรางเสริมสุขภาพ หรือการสงเสริมสุขภาพ (health  promotion) 
ไดรับการกลาวถึงในระดับโลกมาเปนเวลานานแลว โดยในป พ.ศ.2521 องคการอนามัยโลก ไดม ี
“คําประกาศอัลมา  อะตา”  (Alma  Ata)   ซ่ึงใหความสําคัญกับ  “การสาธารณสุขมูลฐาน”   (primary 
health care) ที่เนนการมีสวนรวมและพึ่งตนเองดานสุขภาพ   ตอมาไดมีการประชุมนานาชาติวาดวย
การสรางเสริมสุขภาพ ซ่ึงมีการจัดเกี่ยวเนือ่งกัน   โดยครั้งที่ 1 ป พ.ศ. 2529 ประกาศ “กฎบัตร
ออตตาวา”  ที่วาดวยยุทธศาสตรและกลยทุธการสรางเสริมสุขภาพ คร้ังที่ 2 ป พ.ศ.2531 ไดมกีาร
ประกาศ  “ขอเสนอแนะอาดเีลด” ที่วาดวยนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ  คร้ังที่ 3 ป พ.ศ.2534 ไดมี 
“แถลงการณซันดสวาลล” ที่วาดวยส่ิงแวดลอมที่เอื้อตอสุขภาพ  คร้ังที่ 4 ป พ.ศ.2540 ไดมี “คํา
ประกาศจาการตา” วาดวยการสรางเสริมสุขภาพสูศตวรรษที่ 21  คร้ังที่ 5  ป พ.ศ.2543  ไดมี 
“แถลงการณเม็กซิโก” วาดวยการนําแนวคิดการสรางเสริมสุขภาพไปสูการปฏิบัติ และครั้งที่ 6 ในป 
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พ.ศ. 2548 ณ กรุงเทพมหานคร “กฎบัตรกรุงเทพมหานคร”  ในประเดน็การจัดตั้งกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ  (อําพล  จินดาวัฒนะ และคณะ 2547 : 14)  
 

 พัฒนาการดานการสรางสุขภาพของประเทศไทย ไดมีพัฒนาการ มีการดูแล โดย
วิทยาการสมัยใหมเขามาจากประเทศตะวันตก  และมีขอตกลงความรวมมือกันระดับนานาชาติ
เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  โดยที่การดําเนินงานสรางสุขภาพ ของหนวยงานในภาคการแพทยและสาธารณสุข
ระยะแรก  จะมุงที่การใหบริการของสถานบริการสาธารณสุข    โดยเนนที่การสงเสริมสุขภาพสวน
บุคคล  (personal    health)    ตอมาไดขยายขอบเขตไปสูการสงเสริมสุขภาพ   ในระดับครอบครัว 
ชุมชน โรงเรียน ที่ทํางาน การจัดบริการสงเสริมสุขภาพ มีลักษณะเชิงรุกมากขึ้น และไดบรรจุ
หลักการสาธารณสุขมูลฐานไวในแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 4 ซ่ึงมีเปาประสงค
ที่สอดคลองกับ   “คําประกาศอัลมา   อะตา”   ขององคการอนามัยโลก  กลาวคือ ในป 2543 ประกาศ
ใหเปนปสุขภาพดีถวนหนา และไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติ (คปรส.) 
ซ่ึงมีวัตถุประสงคที่จะปฏิรูประบบสุขภาพ โดยมุงเนน “การสรางสุขภาพนําการซอมสุขภาพ”  ในป 
พ.ศ. 2544 ไดมีการตราพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ    โดยจัดใหมกีาร
เก็บภาษีเหลาและบุหร่ี รอยละ 2 นําเขากองทุน ซ่ึงจัดตั้งเปนสํานักงานกองทุนสนบัสนุนการสราง
เสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อสนับสนุนประชาชน องคกรและหนวยงานทุกภาคสวน ในการดําเนนิงาน
กิจกรรมสรางเสริมสุขภาพอยางกวางขวาง ครอบคลุมทุกมิติ    ซ่ึงสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ   ไดมีการกําหนดยุทธศาสตรการสรางเสริมสุขภาพ 4  ยุทธศาสตร  คือ 
 

 ยุทธศาสตรที่ 1. สนับสนุน “ขบวนการ” พัฒนางานเชิงรุก  (movement)  โดยการ
ชักชวนผูมีความสามารถจากแหลงตาง ๆ  จัดเปนคณะทํางานที่เขมแข็งปฏิบัติงาน โดยใชความรูนํา 
รวมกันคนคดิรวมผลักดันใหเกิดโครงการตนแบบ   ปฏิบัติการแบบใหม ๆ ของกระบวนการสราง
เสริมสุขภาพที่มีประสิทธิภาพสําหรับคลี่คลายปญหาที่ซับซอนตาง ๆ  
 ยุทธศาสตรที่ 2. สนับสนุนและพัฒนาใหเกดิกระบวนการพัฒนาเชงิระบบ (system 
development) โดยเนนงานเชิงรุก  ที่มุงเปาปรับระบบสุขภาพในโครงสราง  เชน นโยบาย กฎหมาย 
กระบวนการจดัการ เปนตน เพื่อปรับใหระบบเพิ่มประสิทธิภาพขึ้นสูงสุดในการลดปญหาสุขภาพ
และสูญเสียจากปจจยัเส่ียงทีสํ่าคัญ  สามารถกอผลกระทบสูการมีสุขภาพดีของคนไทยทั้งมวล  
 ยุทธศาสตรที่ 3. กระตุนใหการสรางเสริมสุขภาพ   กอผลเปนรูปธรรมตอชีวิตจริงของ
ประชาชน    โดยพัฒนาปฏิบัติการเชิงรุกในทกุลักษณะพื้นที่ (key  setting)  เชน  ชุมชน เมือง 
โรงเรียน  สถานที่ทํางาน เปนตน    
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 ยุทธศาสตรที่ 4. พัฒนาและสรางความเขมแข็งใหมีทนุทางสังคมที่จําเปน โดยทนุทาง
สังคม หมายถึง ปจจัยทีจ่ําเปนสําหรับการพัฒนาอยางยั่งยืน ทุนทางสังคมที่จําเปน สําหรับการสราง
สุขภาพของประเทศ ไดแก  ผูนําดานการสรางเสริมสุขภาพ โครงสรางพื้นฐานในระบบสุขภาพ 
ระบบการจัดการความรูใหไดรับการใชประโยชน      และระบบการจดัการทรัพยากร   ที่เนนความ
คุมคา เปนตน (อําพล จินดาวฒันะ  และคณะ 2547 : 16) 
 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545 - 2549) ไดกําหนด
แนวทางการพฒันาที่ตอเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540 – 
2544) ซ่ึงกําหนดแนวคิดในการพัฒนาโดยเนน “คน” เปนศูนยกลางหรือเปาหมายหลักของ “การ
พัฒนาประเทศ คือ การพัฒนาคน” ทั้งนี้ มุงพัฒนาใหเปนคนที่สมบูรณทางความรูและปญญา ทั้งกาย
และใจ ซ่ึงการพัฒนาสุขภาพนั้น นับเปนสวนสําคัญของการพัฒนาศักยภาพของคน (กระทรวง
สาธารณสุข, สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, กองสาธารณสุขภูมิภาค 2539 : 5)    นอกจากเนน 
คนเปนศูนยกลางของการพัฒนาในทกุมิตอิยางเปนองครวมตอเนื่องแลว ยังถือวาสุขภาพ   คือ  สุข
ภาวะที่สมบูรณ   ทั้ง  ทางกาย  ใจ  สังคม    และจติวิญญาณ ที่เชื่อมโยงกันอยางเปนบูรณาการ 
(กระทรวงสาธารณสุข, สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2544 : 27 - 31)     
 

 ถึงแมวาจะมีการดําเนินการพัฒนาสุขภาพของประชาชนอยางตอเนื่อง แตจากสถิตดิาน
การเจ็บปวยของประชาชนคนไทย โดยเฉพาะโรคที่เกดิจากพฤตกิรรมสุขภาพ 6 โรคแรก ซ่ึง
ประกอบดวยโรคเบาหวาน ความดันโลหติสูง โรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคไขเลือดออก และโรคเอดส 
ยังคงเปนโรคที่ประชาชนคนไทยเปนอยูอยางตอเนื่อง ทําใหเกดิการสูญเสียชีวติ และสูญเสีย
งบประมาณเพือ่นํามาใชจายในดานการรักษาพยาบาลเปนจํานวนมหาศาล จากสถิติที่ผานมาการปวย
ของประชาชน ตั้งแตระดับเลก็นอยจนถึงขั้นรุนแรงเฉลี่ยคนละ 3 คร้ังตอป แนวโนมการปวยของคน
ไทยมาจากพฤติกรรมการกิน การอยู เปนสวนใหญ โดยมีผูปวยเปนโรคเบาหวาน 8 แสนคน ปวย
จากโรคความดันโลหิตสูงถึง 7 ลานคน เสียชีวิตจากโรคหัวใจ ปละเกือบ 20,000 ราย เสียชีวิตจาก
โรคมะเร็ง ปละกวา 40,000 ราย ตนเหตุของ 4 โรคนี้ สัมพันธกับความอวน ที่เปนตนตอนําพาโรคภยั
มาใสตัวอยางไมรูตัว ทําใหประเทศไทยตองสูญเสียคาใชจายดานสุขภาพเพิ่มขึน้ดวยเชนกนั จาก
ขอมูลภาพรวมรายจายประชาชาติ ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ พบวา คาใชจายดานสุขภาพของประเทศ มีแนวโนมเพิ่มขึ้น   จากรอยละ 3.8 ของ GDP ใน
ป 2523  เปนรอยละ  6.1     ในป พ.ศ.2545    เปนคาใชจายภาครัฐ รอยละ 34.1 เอกชน รอยละ 65.8 
จากการศึกษาบัญชีรายจายสุขภาพแหงชาต ิ โดยสํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ 
ใน พ.ศ. 2544 พบวาคาใชจายดานสุขภาพ คิดเปนรอยละ 3.51ของ GDP เปนคาใชจายของรัฐ รอยละ 
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58.0 และเอกชนรอยละ 42.0 (กระทรวงสาธารณสุข, สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, สํานัก
นโยบายและยทุธศาสตร 2548 : 47) 
 

 ป 2545 รัฐบาลไดประกาศใหเปนปเร่ิมตนของการสรางสุขภาพภายใตยุทธศาสตร “รวม
พลัง สรางสุขภาพ” มีการรณรงคใหมกีารออกกําลังกาย โดยการเตนแอโรบิคทั่วประเทศ โดยการจัด
งานรวมพลังสรางสุขภาพ คร้ังที่ 1 เมื่อวันที่  23 พฤศจิกายน พ.ศ.2545  ซ่ึงไดมีการบันทึกสถิติการ
เตนแอโรบิคครั้งนั้นในกินเนสบุค (Guinness Book of World Record) ขณะเดยีวกนัรัฐบาลไดตรา
พระราชบัญญัติหลักประกนัสุขภาพแหงชาติ โดยมกีารระบุคาใชจายเพื่อการสรางเสริมสุขภาพไว
เปนสวนหนึ่งของหลักประกันสุขภาพ ในป พ.ศ. 2546 รัฐบาลมีนโยบายที่จะจัดตั้งและสนับสนุน
ชมรมสรางสุขภาพขึ้นทัว่ประเทศ โดยใหครอบคลุมทุกหมูบาน กระทรวงสาธารณสุขในฐานะที่เปน
หนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรงในงานสาธารณสุขของประเทศ และสุขภาพอนามัยของประชาชน
ชาวไทย ไดสนองนโยบายของรัฐบาล โดยไดสนับสนนุใหมีการจดัตั้งชมรมสรางสุขภาพในชุมชน
ทั่วประเทศ โดยไดวางหลักเกณฑไว คือ กลุมบุคคลตั้งแต 20 คนขึ้นไป ที่มีความสนใจในกจิกรรม
เหมือน ๆ กัน ไดทําการจดัตัง้ชมรมสําหรับกิจกรรมนั้น ๆ (อําพล จินดาวัฒนะ และคณะ 2547 : 16 - 
17)   นอกจากนั้นยังมีการดาํเนินงานการรณรงคสรางสุขภาพ โดยไดเนนนโยบาย 5 อ. ของรัฐบาล 
ซ่ึงประกอบดวย ออกกําลังกาย โดยมุงสงเสริมใหประชาชนมพีฤติกรรมการออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพ อาหาร มุงสงเสริมใหประชาชนบริโภคอาหารที่ปลอดภยัถูกสุขลักษณะและมีคณุคาทาง
โภชนาการ อารมณ เพื่อเสรมิสรางใหประชาชนรูจักควบคุมอารมณ สรางสุขภาพจิตทีด่ีและมี
ความสุข  อนามัยชุมชน  โดยมุงเนนการชวยกันดูแลและปรับปรุงส่ิงแวดลอมใหนาอยูร่ืนรมย  
และอโรคยา มุงการการลดพฤติกรรมเสี่ยงที่กอใหเกิดโรคอันเปนปญหาสาธารณสุขของประเทศ 
อาทิ โรคหลอดเลือดและหวัใจ ความดนัโลหิตสูง โรคเบาหวานและมะเร็ง เปนตน (กระทรวง
สาธารณสุข, กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, กองสุขศึกษา 2547 : 1) ตอมาในปงบประมาณ 2548 ได
เพิ่ม อ.ที่ 6 ตามนโยบายของรัฐบาล คือ อบายมุข ซ่ึงประกอบดวยสุรา เครื่องดื่มแอลกอฮอลและ
บุหร่ี ทั้งนี ้ เพราะอบายมุขเปนตัวทําลาย ทาํใหสุขภาพของประชาชนเสื่อมลงดวย (กระทรวง
สาธารณสุข, สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, สํานักนโยบายและยุทธศาสตร  2548 : 3)  และ
จากยุทธศาสตรรวมพลังสรางสุขภาพดังกลาว รัฐบาลสนับสนุนไดใหหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชนเขามามสีวนรวม โดยจัดใหมีการจัดตั้งชมรมสรางสุขภาพขึ้น โดยเนนการออกกําลังกาย การ
บริโภคอาหารที่สะอาดและปลอดภัย อนามัยชุมชน อารมณ อโรคยา การลดโรคที่สําคัญ ๆ ไดแก 
โรคหลอดเลือด และหวัใจ ความดนัโลหิตสูง โรคเบาหวานและอบายมุข ไดแก สุรา เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล และบุหร่ี ซ่ึงเปนสิ่งทําลายสุขภาพใหเสื่อมลง 
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 การออกกําลังกาย เปนกิจกรรมที่มีความสําคัญยิ่งตอมวลมนุษยชาติทีจ่ะชวยพัฒนาระบบ
ตาง ๆ ของรางกาย เชน หัวใจ ปอด ไต กระดกู กลามเนื้อ ใหมีความแข็งแรง ทํางานไดดขีึ้น 
นอกจากนี้ ยังมีการสงเสริมพัฒนาทางอารมณ ชวยลดความเครียด ความวิตกกงัวล ทาํใหจิตใจดีชวย
ใหบุคคลแกชาและมีอายยุืน รวมทั้ง ยังชวยลดการเปนโรคความดนัโลหิตสูง โรคไขมันอุดตนัใน
เสนเลือด โรคหัวใจ โรคเบาหวาน (สมบัต ิ กาญจนกิจ 2541 : 11 – 12, อางถึงใน วารี สายันหะ 
2545 : 4) นอกจากนี ้การออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ ชวยลดการเสี่ยงของการเปนโรคที่สําคัญ เชน 
โรคหลอดเลือดหัวใจตีบหรอืโรคกลามเนื้อหัวใจขาดเลอืด โรคเบาหวาน โรคไขมนัในเสนเลือดสูง 
ความดันโลหติสูง โรคมะเร็งลําไสใหญและการตายกอนเวลาอันสมควร ซ่ึงพบวา คนที่ไมออกกําลัง
กาย มีความเสี่ยงเปนโรคหลอดเลือดหัวใจตีบมากกวาคนที่ออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอถึง 2 เทา 
(สมชาย ล่ีทองอิน 2545 : 1, อางถึงใน วารี สายันหะ 2545 : 4) 
 

 สภาพปญหาดานสุขภาพของประชาชนในจังหวดัราชบุรี ในป พ.ศ. 2547 พบวา สาเหตุ
การตาย  10 อันดับแรก ไดแก  มะเร็งทุกชนิด  โรคระบบไหลเวยีนเลอืด อุบัติเหตุทุกชนิด โรคระบบ
ทางเดินหายใจ  โลหิตเปนพิษ โรคเบาหวาน ภูมิคุมกนับกพรอง โรคตับ โรคไต วัณโรคทุกชนิด 
(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี 2547 : 27) หมายความวาประชาชนจังหวัดราชบุรี กําลังเผชิญ
กับความเสี่ยงตอการเกิดภาวะโรค ไดแก โรคมะเร็ง หัวใจและหลอดเลือด ความดันโลหิตสูง
เบาหวาน เชนเดียวกับประชากรสวนใหญของประเทศ ดังนั้น มาตรการการปองกนัและเสริมสราง
สุขภาพประชาชน จําเปนตองอาศัยการดําเนินการทีมุ่งเนนไปทีก่ารปองกันหาสาเหตุการเกิดโรค 
หาทางลดปจจยัเส่ียงและพฤติกรรมเสี่ยงเปนสําคัญ ซ่ึงพบวา มาตรการปองกันที่เหมาะสม ตามกฎ
บัตรออตตาวาที่ไดกําหนดใหกิจกรรมเสริมสรางชุมชนใหเขมแข็ง และพัฒนาทกัษะสวนบุคคล เปน
กิจกรรมสําคัญของการสงเสริมสุขภาพนี้ คือการสงเสริมสุขภาพของประชาชน ซ่ึงเปนกระบวนการ
เพิ่มความสามารถในการควบคุมดูแล และพัฒนาสุขภาพของตนเองใหดีขึ้น  (สุรเกียรติ อาชานานุ
ภาพ 2541 : 11 - 15 ) โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ไดดําเนนิการตามนโยบายของรัฐบาล
และกระทรวงสาธารณสุขดานการสรางสุขภาพ         ดวยการจัดตั้งชมรมสรางสุขภาพจังหวดัราชบุรี 
กระจายครอบคลุมทุกหมูบาน สมาชิกรวมทํากิจกรรมดานสงเสริมสุขภาพ ไดแก การออกกําลังกาย
หลากหลายรูปแบบ การตรวจสุขภาพของสมาชิก การประกอบอาหารที่สงเสริมสุขภาพ การนัดพบ
พูดคุยปญหาสขุภาพ  
 

 ผูวิจัยเห็นวา     พฤติกรรมการออกกําลังกาย    มีความสําคัญยิ่งตอการทําใหประชาชนมี 
พฤติกรรมสุขภาพที่ดี พยายามสงเสริม จึงสนใจศกึษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการออกกําลังกาย
ของสมาชิกชมรมสรางสุขภาพจังหวัดราชบุรี    
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วัตถุประสงคของการวิจัย  
 เพื่อศึกษาปจจยัที่มีผลตอพฤติกรรมการออกกําลังกายของสมาชิกชมรมสรางสุขภาพ
จังหวดัราชบุรี และไดกําหนดขอบเขตของการวิจยั โดยมวีัตถุประสงคเฉพาะ ดังนี ้

     1.ศึกษาพฤติกรรมการออกกําลังกายของสมาชิกชมรมสรางสุขภาพจังหวดัราชบุรี 
     2.ศึกษาผลของปจจัยดานความรู เจตคต ิและปจจัยสนบัสนุนตอพฤติกรรมการออกกําลัง

กายของสมาชิกชมรมสรางสุขภาพจังหวดัราชบุรี 
 
คําถามการวิจัย 
                 1.สมาชิกชมรมสรางสุขภาพจังหวัดราชบุรี มพีฤติกรรมการออกกําลังกาย อยางไร 
                 2.ปจจัยดานความรู เจตคติและปจจัยสนับสนนุดานการออกกําลังกาย มีผลตอพฤติกรรม
การออกกําลังกายสมาชิกชมรมสรางสุขภาพจังหวัดราชบรีุ อยางไร 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1.ปจจัยสวนบคุคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชพี สถานภาพสมรส รายได  
ระยะเวลาการเปนสมาชิก มผีลตอพฤติกรรมการออกกําลังกายของสมาชิกชมรมสรางสุขภาพจังหวดั
ราชบุรี 
 2. ปจจัยดานความรู มีผลตอพฤติกรรมการออกกําลังกายของสมาชิกชมรมสรางสุขภาพ
จังหวดัราชบุรี 
 3.ปจจัยดานเจตคติ มีผลตอพฤติกรรมการออกกําลังกายของสมาชิกชมรมสรางสุขภาพ
จังหวดัราชบุรี 
 4.ปจจัยสนับสนุนดานการออกกําลังกาย มีผลตอพฤติกรรมการออกกาํลังกายของสมาชิก
ชมรมสรางสุขภาพจังหวดัราชบุรี 
 
ขอบเขตการวจัิย 
 การวิจยัคร้ังนี ้ ผูวิจัยสนใจศึกษาปจจัยทีม่ีผลตอพฤติกรรมการออกกาํลังกายของสมาชิก
ชมรมสรางสุขภาพจังหวดัราชบุรี และไดกาํหนดขอบเขตของการวิจยั จาํแนกไดดังนี ้
 

 1.ขอบเขตประชากร 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย คือประชากรผูที่ขึ้นทะเบียนเปนสมาชิกชมรมสรางสุขภาพ
จังหวดัราชบุรี จํานวน 10 อําเภอ ปงบประมาณ 2549 ทั้งเพศชายและเพศหญิง ที่เปนสมาชิกของ
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ชมรมสรางสุขภาพจังหวดัราชบุรี จํานวน 200 ชมรม มีจํานวนประชากรทั้งส้ิน 9,070 คน (สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ณ วันที่ 30 กนัยายน 2548) 
 

 2.ขอบเขตกลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางทีใ่ชในการวิจยัครั้งนี้ คือสมาชิกชมรมสรางสุขภาพจังหวดัราชบุรี จํานวน 
383 คน ซ่ึงไดมาจากการคํานวณขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของยามาเน (Yamane 1973 : 725, 
อางถึงใน บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ 2543 : 128) ที่ระดับความเชื่อมัน่รอยละ 95 สําหรับความคลาด
เคล่ือน รอยละ 5 การกําหนดวิธีการเลอืกกลุมตัวอยาง โดยใชสมาชิกชมรมเปนหนวยสุมและใช
วิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชัน้ (Stratified Random Sampling) ในแตละอําเภอและกําหนดขนาดของ
กลุมตัวอยางในแตละอําเภอใหไดสัดสวนกัน และการเลือกตัวอยางทีใ่ชในการวิจยั โดยเลือกชมรม
และเลือกสมาชิกดวยวิธีสุมแบบงาย (Simple Random Sampling)  ใชการจับฉลากรายชื่อตามจํานวน
ชมรมตาง ๆ และตามจํานวนสมาชิกที่กําหนด 
 

  3.ขอบเขตของตัวแปรท่ีศึกษา 
  ตัวแปรที่ใชในการวจิัยครั้งนี้  มีดังตอไปนี้ 
  3.1 ตัวแปรอิสระ  (Independent  variables)  ประกอบดวย 

3.1.1 ปจจัยสวนบุคคล  จําแนกเปน 
                      - เพศ   

            - อายุ   
            - ระดับการศกึษา 
            - อาชีพ   

                                           - สถานภาพสมรส     
              - รายได 
              - ระยะเวลาการเปนสมาชิก 
                         3.1.2  ความรูดานการออกกาํลังกาย  จําแนกเปน 
                                             - ความรูเกีย่วกับประโยชนของการออกกาํลังกาย 
                                             - ความรูเกีย่วกับหลักการและเทคนิคการออกกําลังกาย 
                                              -ความรูเกีย่วกบัพฤติกรรมการออกกําลังกายที่ถูกตอง 
   3.1.3 เจตคติดานการออกกําลังกาย  จําแนกเปน 
    -เจตคติเกี่ยวกบัประโยชนของการออกกําลังกาย 

-เจตคติเกี่ยวกบัพฤติกรรมการออกกําลังกาย 
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   3.1.4 ปจจัยสนับสนุนดานการออกกําลังกาย  จําแนกเปน 
    -บุคคล 

-สถานที่ 
  3.2 ตัวแปรตาม   (Dependent  varialbles)    พฤติกรรมการออกกําลังกาย 
ของสมาชิกชมรมสรางสุขภาพจังหวดัราชบุรี  จําแนกเปน 
                 -หลักการออกกําลังกาย 
                 -ขอควรปฏิบัติในการออกกําลังกาย 
 4.ขอบเขตเกี่ยวกับเวลาท่ีใชในการวิจัย 
 การวิจยัคร้ังนีม้ีระยะเวลาในการวิจยั ตั้งแตเดือนตุลาคม 2548 ถึงเดือน มกราคม 2549 
 
ขอจํากัดในการวิจัย 
 ชมรมสรางสุขภาพจังหวดัราชบุรี มีจํานวนหลากหลายชมรมและมกีิจกรรมในแตละ
ชมรมแตกตางกัน โดยมีการจัดกิจกรรมดานการออกกําลังกายเปนหนึ่งในกิจกรรมหลัก แตทุกชมรม
มีจุดประสงคเดียวกัน คือตองการใหสมาชกิในชมรมมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง ดังนั้น การศึกษาใน
คร้ังนี้ ศึกษาสมาชิกชมรมสรางสุขภาพ ซ่ึงมีกิจกรรมดานการออกกําลังกายทีห่ลากหลายกนัไป
ตามแตละกจิกรรมของชมรมนั้น ๆ 
 
นิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย 
 ชมรมสรางสขุภาพ    หมายถึง    ชมรมที่มีกิจกรรมดานสุขภาพ  และจดทะเบยีนจัดตั้ง
โดยเจาหนาทีส่าธารณสุขใหเปนชมรมสรางสุขภาพจังหวัดราชบุรี มีจํานวน 200 ชมรม โดยมี
จุดมุงหมายเพือ่จัดกิจกรรมดานสุขภาพ สําหรับสมาชิกในชมรมนั้น ๆ ประกอบดวยสมาชิกตั้งแต  
20  คนขึ้นไป ที่มีความสนใจในกจิกรรมเหมือน ๆ  กัน  ซ่ึงเปนกิจกรรมดานสุขภาพ  อาจเปนชมรม
หรือกลุมที่มีอยูแลว  หรือกลุมคนมารวมกันใหมแลวสมัครลงทะเบียนเปนชมรมสรางสุขภาพ  โดย
ไมเสียคาใชจายในการสมัคร   
 ปจจัยสวนบุคคล    หมายถึง    คุณลักษณะอันเปนลักษณะเฉพาะของแตละบุคคลของ 
สมาชิกชมรมสรางสุขภาพ  ซ่ึงคัดเลือกมาศึกษา  ไดแก  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  
สถานภาพสมรส  รายได  ระยะเวลาของการเปนสมาชิกชมรม 
 ความรูดานการออกกําลังกาย  หมายถึง  การที่สมาชิกชมรมสรางสุขภาพจังหวัดราชบุรี 
มีการเรียนรูเร่ืองสุขภาพและสามารถแสดงออก สามารถอธิบายและเขาใจเกีย่วกับการออกกําลังกาย  
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อาจโดยการไดยิน จําไดหรือระลึกไดในการกระทํากจิกรรมทางรางกาย รางกายรับการเคลื่อนไหว
และแข็งแรง พรอมแสดงออกมาเปนพฤตกิรรมใหเห็นได  ประกอบดวย 
  ความรูเก่ียวกับประโยชนของการออกกําลังกาย หมายถึง การที่สมาชิกชมรมสราง
สุขภาพ  มีความรูหรือความเขาใจในขอเทจ็จริงเกีย่วกับประโยชนของการออกกําลังกาย  
  ความรูเก่ียวกับหลักการและเทคนิคการออกกําลังกาย  หมายถึง การทีส่มาชิกชมรม 
สรางสุขภาพ มีความรูหรือความเขาใจในขอเทจ็จริงเกีย่วกับหลักการและเทคนิคการออกกําลังกาย  
                ความรูเก่ียวกับพฤติกรรมการออกกําลังกายที่ถูกตอง หมายถึง การที่สมาชิกชมรม
มีความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือการกระทาํกิจกรรมการออกกําลังกาย  เพื่อใหรางกายมกีาร
เคล่ือนไหวบรหิารสวนตาง ๆ ของรางกาย 
 เจตคติดานการออกกําลังกาย    หมายถึง  ผลรวมของความรูสึก   ความคิดเห็นที่เปนผล 
ตอสุขภาพและมีผลตอการแสดงออกของสมาชิกชมรมสรางสุขภาพ ในดานการออกกําลังกาย 
ประกอบดวย 

เจตคติเก่ียวกับประโยชนของการออกกําลังกาย     หมายถึง    การที่สมาชิกชมรม
สรางสุขภาพ มีความคิดเห็นเกีย่วกับประโยชนของการออกกําลังกายที่ถูกตอง ตลอดจนการสราง
นิสัยใหมพีฤติกรรมการออกกําลังกายที่ถูกตองและการเห็นคุณคาการออกกําลังกาย 

             เจตคติเก่ียวกับพฤตกิรรมการออกกําลังกาย  หมายถึง การที่สมาชิกชมรมสราง
สุขภาพ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติดานออกกําลังกาย ที่อาจเปนได ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ 
 ปจจัยสนับสนนุดานการออกกําลังกาย หมายถึง  ปจจัยที่สนับสนุนและเอื้ออํานวยใน
ดานการออกกาํลังกายของสมาชิกชมรมสรางสุขภาพ  ประกอบดวย  
  ปจจัยสนับสนนุดานบคุคล ไดแก บุคคลในครอบครัว ญาติ พี่นอง เพื่อน ผูนํา
ประเทศ ผูนําชุมชน เจาหนาที่สาธารณสุข ดารา นักรอง 
  ปจจัยสนับสนนุดานสถานที ่ไดแก สถานที่ในการออกกาํลังกายของสมาชิกชมรม
และอุปกรณส่ิงอํานวยความสะดวกในการออกกําลังกาย ส่ิงแวดลอม บรรยากาศปลอดโปรง และ
ระยะเวลาที่ใชในการเดินทางเขารวมกิจกรรมของชมรม   
 พฤติกรรมการออกกําลังกาย    หมายถึง   การที่สมาชิกชมรมสรางสุขภาพ มีกิจกรรมการ
ออกกําลังกายตามที่ชมรมนั้นไดกําหนด  โดยมีการเคลื่อนไหวบรหิารสวนตาง ๆ ของรางกาย มี
ขั้นตอนการออกกําลังกาย โดยยดึหลักความถี่ ความหนกัเบา ระยะเวลา   ทําใหเกดิผลดีตอสุขภาพ
โดยรวม   จําแนกเปน  
  พฤติกรรมดานหลักการออกกําลังกาย  หมายถึง สมาชิกชมรมสรางสุขภาพ มี
กิจกรรมการออกกําลังกายเกีย่วกับหลักการ วิธีการออกกําลังกายที่ถูกตอง 
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    พฤติกรรมดานขอควรปฏิบตัิในการออกกาํลังกาย หมายถึง สมาชิกชมรมสราง
สุขภาพ มีการปฏิบัติตนที่เหมาะสมและถกูตองในการออกกําลังกาย            
       
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  
      1.   ไดทราบถึงพฤติกรรมการออกกําลังกาย     และปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการ 
ออกกําลังกาย ของสมาชิกชมรมสรางสุขภาพจังหวัดราชบุรี 
      2. สามารถนําผลการวิจยัที่ได  ไปเปนแนวทางในการวางแผนการดําเนินงานพัฒนา
กิจกรรมของชมรมสรางสุขภาพจังหวัดราชบุรี เพื่อใหสมาชิกมีพฤติกรรมการออกกําลังกายที่ถูกตอง  
เหมาะสม กอใหเกดิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมสุขภาพดานอื่น ๆ เพือ่ใหประชาชนจังหวัดราชบรีุ มี
สุขภาพแข็งแรงตอไป 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
  การวิจยัในครัง้นี้ เปนการศึกษาปจจยัที่มผีลตอพฤติกรรมการออกกําลังกายของสมาชิก
ชมรมสรางสุขภาพจังหวดัราชบุรี  ผูวิจัยไดศึกษาคนควาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยัที่
เกี่ยวของ  เพื่อเปนแนวทางและนํามาใชในการสรางกรอบแนวคดิในการวิจัย  ดังตอไปนี ้
 

 1. แนวคดิเกีย่วกับพฤติกรรมการออกกําลังกาย 
  1.1 พฤติกรรมดานหลักของการออกกําลังกาย 
  1.2 พฤติกรรมดานขอควรปฏิบัติในการออกกําลังกาย 
 2. แนวคดิเกีย่วกับความรู (Knowledge) 
                            2.1 ความรูเกี่ยวกับหลักการและเทคนิคการออกกําลังกาย 
   2.2 ความรูเกีย่วกับประโยชนของการออกกําลังกาย 
 3. แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับเจตคติ (Attitude) 
 4. แนวคดิและทฤษฎีการสนับสนุนทางสังคม (Social Support) 
 5. แนวคดิและทฤษฎีที่ประยกุตใชในงานวจิัย 
 6. งานวิจยัที่เกีย่วของ 
 
1. แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมการออกกําลังกาย 
 ความหมาย “พฤติกรรม” (Behavior) 
 กันยา  สุวรรณแสง  (2540 : 92)  อธิบายความหมายของ พฤติกรรม  วาหมายถึง  อาการ  
บทบาท  ลีลา  ทาที  ความประพฤติ  การกระทําที่แสดงออกใหปรากฏสัมผัสไดดวยประสาทสัมผัส  
หรือ  มิฉะนั้น ก็สามารถวัดไดดวยเครื่องมอื 
 

 พฤติกรรม  ปรากฏโดยผานทางประสาทสัมผัสทั้ง 5  ไดแก ทางตา ปาก จมูก หู และผิว
กาย  พฤติกรรมที่สามารถรับรูไดงายจาก  รูป  รส  กล่ิน  เสียง  การสัมผัส  ซ่ึงเปนประเภทที่
สังเกตเห็นไดงายจากอิริยาบถตางๆ  เชน  การนอน  นั่ง  ยืน  เดิน วิ่ง  กระโดด  การกิน  พดู  ดา  
กอด  จูบ ฯลฯ  พฤติกรรมบางอยางบุคคลพยายามปกปดซอนเรน จึงเกิดเปนพฤติกรรมประเภทที่ไม
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สามารถจะสังเกตไดอยางชัดเจน  เชน  ความรูสึกนึกคดิ  จินตนาการ  ตองอาศัยเครื่องวัด  เชน  
เครื่องจับเท็จ  แบบทดสอบ  เครื่องวัดคล่ืนหัวใจ   
 

 โยธิน  ศันสนยุทธ (2529 : 3)  ใหนิยามไวกวาง ๆ  วาเปนการกระทําทัง้หมดที่สังเกตได  
เชน  การพูด  การเดิน  การเตนของหัวใจ  และยังรวมถึง  กระบวนการของจิต  เชน  การรับรู  การ
คิด  การจํา  และการรูสึก 
 

 สมจิตต  สุพรรณทัศน (2527 : 3)  อธิบายความหมายของพฤติกรรม วาหมายถึง  
กิจกรรมตาง ๆ  ของอินทรียที่แสดงออกมาโดยสามารถสังเกตไดดวยบุคคลอื่น  เชน  การพูด  การ
นั่ง  การหัวเราะ  ซ่ึงพฤติกรรมเหลานี้สังเกตไดดวยประสาทรับความรูสึกทั้ง 5 แตกจิกรรมบางอยาง
ตองใชเครื่องมือเขาชวย  เชน  เวลาคนตกใจ  อาจไมเหน็ไดดวยตาเปลา  ตองอาศัยเครื่องมือเขาชวย 
เชน   เวลาคนตกใจ อาจไมเห็นไดดวยตาเปลา ตองอาศัยเครื่องเขาชวยวัดการเตนของหัวใจ  หรือ
แรงดันเลือดทีเ่พิ่มขึ้น แมกระทั่งการเปลี่ยนแปลงของฮอรโมน  หรือ การหลั่งของน้ํายอยตาง ๆ  ก็
เปนพฤติกรรม  นอกจากนี ้กจิกรรมที่เกิดขึน้ภายใน  เชน  การคิด  จินตนาการ  ความเชื่อ ฯลฯ  ก็
เปนพฤติกรรม 
 

 จากคําจํากดัความที่ยกมาเบือ้งตน  จะสงัเกตเหน็ไดวา  มีความใกลเคียงกันไมวาจะ
เรียกวาเปนกิจกรรม  การกระทํา  อาการ ฯลฯ  ตางก็ใชเรียกแทนกนัได  ไดใหคาํจํากัดความวา 
พฤติกรรมคือ กิจกรรมเพราะถาเปนการกระทําตองแสดงออกมาใหเหน็ แตถาใชวากิจกรรม  อาจ
หมายรวมถึงการกระทําที่เปนการแสดงออก  และสิ่งที่เกิดขึ้นภายในแตละบุคคลดวย  ดังนั้น 
พฤติกรรมจะหมายถึงกิจกรรมตาง ๆ  ที่เกิดขึ้น  ซ่ึงอาจเปนการกระทําที่บคุคลนั้น  แสดงออกมาก  
รวมทั้งกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคลและกิจกรรมนี ้ อาจสังเกตไดดวยประสาทสัมผัสหรือไม
สามารถสังเกตได จากคําจํากัด ความนี้ สามารถแบงพฤติกรรมออกเปน 2 ประเภท  ไดแก 
 พฤติกรรมภายนอก (Overt  behavior)  คือ  การกระทําที่เกิดขึ้นสามารถสังเกตไดดวย
ประสาทสัมผัส  หรืออาจใชเครื่องมือชวย 
 พฤติกรรมภายใน (Covert  behavior)  คือ  กระบวนการทีเ่กิดขึ้นภายในจิตบุคคลอื่น ไม
สามารถสังเกตได 

ความเปนมาของการศึกษาพฤติกรรม 
 เฉลิมพล ตันสกุล (2541 : 7)  กลาวถึงความเปนมาของการศึกษาพฤติกรรมวาแรกเริ่ม
ทีเดียวนักจิตวทิยาอธิบายพฤติกรรมในแงของสัญชาตญาณ (Instinct)  ซ่ึงถือวาเปนความรู  หรือส่ิง
ที่ติดตัวมาตั้งแตเกิด  โดยไมตองมีการสอน (unlearned)  ซ่ึงมาจากพันธุกรรม  เชน  ทําไมคนถึงตอง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 13

รองไห คําตอบ คือ เพราะมาจากสัญชาตญาณและพฤตกิรรมใดที่มนษุยทําได  แตหาคําตอบไมได
ในขณะนั้น มสีาเหตุมาจากสัญชาตญาณทั้งส้ิน  หากวเิคราะหวาพฤติกรรมตาง ๆ  ลวนมีสาเหตุมา
จากสัญชาตญาณ  แลวทําไมพี่นองในครอบครัวเดียวกนั หรือคนที่อยูตางจังหวัดกบักรุงเทพฯ  ยงัมี
พฤติกรรมไมเหมือนกนั  วัตสัน (Watson)  เชื่อวา พฤติกรรมทั้งหมดของคนไมนาจะมาจากสัญชาต
ญาณ  แตจะตองมาจากการสั่งสอน ซ่ึงสอดคลองกับนกัมนุษยวิทยา  และนักสังคมวิทยา ซ่ึงเชื่อวา
พฤติกรรมที่แตกตางกันมาจากวัฒนธรรมในสังคมที่เขาอยู  

แนวคิดพืน้ฐานของการเกิดพฤติกรรม 
 การที่จะชีใ้หชัดเจนลงไปวา  พฤติกรรมใด ๆ  ก็ตามที่มนุษยประพฤตปิฏิบัติอยู  จะเปน
สวนของพฤติกรรมที่เห็นได  วัดได  สังเกตได (explicit  behavior)  หรือพฤติกรรมที่ซอนเรนอยู
ภายใน (implicit  behavior)  เปนพฤติกรรมซึ่งกอใหเกิดปญหาดานสุขภาพอนามยั  หรือในทาง
ตรงกันขาม เปนพฤติกรรมที่สงเสริมใหรางกายมีสุขภาพดีนัน้ จําเปนตองมีการศึกษาวิเคราะห
เกี่ยวกับพฤตกิรรมนั้นๆ เสียกอน  ดังนัน้  ความเขาใจในแนวคดิพื้นฐาน  ของการเกดิพฤติกรรมบาง
ประการ จะชวยใหสามารถใชวิจารณญาณในการมองความสัมพันธระหวางพฤตกิรรม  และสุขภาพ
ไดดียิ่งขึน้ (มัลลิกา มัติโก 2534 : 4) 
 

 องคประกอบที่มีอิทธิพลตอสถานะสุขภาพบุคคลไดแบงออกเปน 4 องคประกอบใหญ ๆ  
คือ (H.L.Blum 1976 : 6, อางถึงใน มัลลิกา มัติโก 2534 : 4)   
 1.พันธุกรรม 
 2.ส่ิงแวดลอม 
 3.บริการดานการแพทยสาธารณสุข 
 4.พฤติกรรม 
 ตัวอยางของพฤติกรรมที่ Blum กลาวถึงก็คือ ความกดดันทางจติใจ อันมีสาเหตุ
เนื่องมาจากความผันผวนที่เกดิขึ้นในชวีิต  ซ่ึงสงผลใหเกิดความเจ็บปวยทางรางกาย  ความไม
สามารถควบคุมอารมณของตนเอง และการเกิดปญหาสขุภาพจิต  รูปแบบการดําเนินชีวิตที่ชอบ
ประพฤติปฏิบัติจนติดเปนนสัิย  เชน  การรับประทานอาหารไมมีคุณคา  การอดนอน  การติดบุหร่ี  
ติดเหลา  ยาเสพติด  การมีน้ําหนกัมากเกนิไป  และขาดการออกกําลังกาย  ลวนเปนพฤติกรรม ซ่ึง
บั่นทอนชีวิต และสุขภาพของบุคคล มีผูกําหนดแนวคิด และทฤษฎีของการเกิดพฤติกรรมไวเปน
จํานวนมาก ทั้งนี้ เพราะพฤติกรรมของมนุษยเปนเรือ่งที่สลับซับซอนมาก ถาจะจํากดัใหแคบลง
เฉพาะสวนของพฤติกรรมสุขภาพก็พบวามีความเกีย่วของสัมพันธกับองคประกอบอื่นๆ อีกมากมาย 
ทั้งพฤติกรรมสวนบุคคลและสภาพแวดลอมทางสังคม-วัฒนธรรม จึงขอเลือกเฉพาะแนวคดิและ
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ทฤษฎีที่นาจะเปนประโยชนในการกอใหเกิดความเขาใจพฤติกรรมสุขภาพ  ตามที่  Kurt  Lewin    
นักจิตวิทยาและนักปรัชญากลาวไววา “ไมมีส่ิงใดที่จะถูกนํามาใชไดดีเทากับแนวคิดและทฤษฎีที่ด”ี 
 

 ความหลากหลายและความซับซอนของแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการเกิด
พฤติกรรม  พอสรุปไดเปน 2 แนวทางกวาง ๆ  กลาวคือ  (มัลลิกา มัติโก 2534 : 8-12)   
 1.แนวคดิที่อธิบายพัฒนาการของบุคคล โดยเนนความเปนตัวของตวัเอง (identity)  โดย  
นักจิตวิทยากลุมโครงสราง  (Structuralist)  ซ่ึงเนนความสนใจไปยังประเด็นทีว่า ทําไมพฤติกรรม
จึงเกิดขึน้ และเชื่อวาองคประกอบภายในของบคุคล จะเปนตัวกําหนดพฤติกรรมทั้งหมด
องคประกอบเหลานี้ จะเปลีย่นแปลงไปเมือ่บุคคลพัฒนาขึ้น  การพัฒนาการขึ้นเปนตัวของตัวเอง
เปนผลรวมกันระหวางวุฒภิาวะ (maturation) และประสบการณ 
 2.กลุมนักพฤตกิรรมนิยม (Behavioralist)  มุงความสนใจไปที่  “ทําอยางไรพฤติกรรมจึง
จะเปลี่ยนแปลง  (B.F.Skinner 1970 : 207, อางถึงใน มัลลิกา มัติโก 2534 : 5)    ไดเสนอกลวิธี
เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  ตามแนวคดิที่วา  “พฤติกรรมการปฏิบัติที่สังเกตได  
(observable  behavior)  สามารถทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงรางวัล (reinforcement)  กลาวคือ  บุคคล
จะกระทําพฤตกิรรมที่นําความพอใจมาสูตน  หรือพฤติกรรมที่ไดรับรางวัล  และจะหยุดพฤติกรรม
ที่เมื่อทําไปแลวไมเห็นผลในดานดี  หรือไมไดรับรางวัลตอบแทนจากการกระทํานัน้ ๆ” 
 แนวคดิหนึ่ง ซ่ึงนํามาอธิบายการเกดิพฤตกิรรมมนุษย คือ แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู 
(Learning Theory) “การเรียนรู” ตามแนวคิดของ J.C. Coleman (J.C. Coleman 1969 : 69, อางถึงใน 
มัลลิกา มัติโก 2534 : 8) คือ กระบวนการของการไดรับความรู ความเขาใจ หรือทักษะโดยผาน
ประสบการณ หรือการไดมโีอกาสศึกษาสิ่งนั้น ๆ การเรียนรู อาจเกดิขึ้นจากการมส่ิีงเรา และการ
ตอบสนองอาจจะเกิดจากกระบวนการที่สลับซับซอน ซ่ึงรวมถึงการใหเหตุผลการสรางจินตนาการ 
การเกิดแนวคิดเชิงนามธรรมและการแกปญหา 
 ทฤษฎีที่ B.F. Skinner  นํามาใชอธิบายพฤติกรรมการเรียนรู คือ ทฤษฎี Operant  
Conditioning ซ่ึงมีแนวคิดวา การเรียนรูภายใตเงื่อนไขที่กําหนดเกดิจากผลตอบแทนที่พึงไดรับ 2 
ลักษณะ คือ Positive reinforcement (ส่ิงตอบแทนที่พึงประสงค) และ Negative reinforcement (ส่ิง
ตอบแทนที่ไมพึงประสงค) เชน การทําโทษ แนวคิดนีส้ามารถนํามาใชประโยชนในการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได โดยการจดัสถานการณใหผูเรียนไดผลตอบแทนที่พึงประสงค  การ
ทดลองในเรื่องพฤติกรรมการเรียนรูของ Skinner ที่นาํมาประยุกตใชมากในปจจบุันคือการจัดทํา
โปรแกรมการเรียนการสอนสําเร็จรูป อยางไรก็ตาม Skinner เชื่อวาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูของแต
ละคนยอมไมเทากัน (มัลลิกา มัติโก 2534 : 9-10) 
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 แนวคิดเรื่องพฤติกรรม สามารถแบงออกเปน 3 กลุมใหญ ๆ ดังนี้ (บุญเยี่ยม  ตระกูลวงษ 
2530 : 70 – 71) 
 1.ปจจัยภายในตัวบุคคล (Intra  Individual  Causal  Assumption)  รากฐานของ
แนวคดิมาจากสมมติฐานเบื้องตนวา  สาเหตุของการเกดิพฤติกรรมมาจากองคประกอบภายในตวั
บุคคล  (internal  factors)  อันไดแก  ความรู  เจตคติ  ความเชื่อ  คานิยม  แรงจูงใจ  เปนตน  นัก
พฤติกรรมศาสตรในกลุมนีส้นใจศึกษาเกีย่วกับทฤษฎีการเรียนรู  ทฤษฎีเจตคติและการเปลี่ยนแปลง
เจตคติ การสรางแรงจูใจ  เปนตน 
 2.ปจจัยภานอกบุคคล (Extra  Individual Causal  Assumption)  กลุมนี้มีรากฐาน
แนวคดิมาจากสมมติฐานที่วา  สาเหตุของการเกิดพฤตกิรรมมาจากปจจัยภายนอกบุคคล  ปจจัยทาง
ส่ิงแวดลอม  และระบบโครงสรางของสังคม  เชน  ระบบทางการเมือง   ระบบเศรษฐกิจ  การศึกษา  
ศาสนา  องคประกอบดานประชากร  ลักษณะทางภูมิศาสตรวามอิีทธิพลตอพฤติกรรมของคน
อยางไร  ทฤษฎีที่เกีย่วของกับแนวคิดนี ้ คือทฤษฎีทางประชาการศาสตร  สังคมศาสตร  จิตวิทยา
สังคม  เศรษฐศาสตร  เปนตน 
 3.ปจจัยหลายปจจัย (Multiple  Causality  Assumption)  มีสมมติฐานวาพฤตกิรรม
ของคนนั้น เกิดมาจากปจจยัภายในบุคคลและภายนอกบุคคล เชน  ความยากงายของการเขาถึง
บริการสาธารณสุข การประเมินผลประสทิธิภาพของบริการสาธารณสุข โลกทัศนเกี่ยวกบัอาการ
ของโรค   ความรุนแรง   และการเสี่ยงตอการติดโรค   องคประกอบทางสังคม    เครือขายทางสังคม 
เปนตน 

 พื้นฐานความคิดของพฤติกรรม 
 1. พฤติกรรมทุกพฤติกรรมตองมีสาเหตุ  เพราะฉะนัน้ นักสาธารณสุขจะตองวิเคราะห
ใหไดวา  พฤติกรรมที่เกิดขึ้นในปจจุบัน  มีสาเหตุมาจากอะไร  การวิเคราะหบางครั้งทําไดงาย  
บางครั้งตองมีการวิจยั  หรือเก็บรวบรวมขอมูลดวยการสังเกต  การใชการสัมภาษณเจาของ
พฤติกรรมและคนอื่นที่เกี่ยวของ 
 2. พฤติกรรมทุกพฤติกรรมตองมีแรงจูงใจ (motive) หมายความวา อยูเฉย ๆ คนจะมี
พฤติกรรมออกมาไมได  เชน  นักศึกษาทกุคนจะไมมาเรียน  ถาไมมี  motive  ซ่ึงอาจจะคือการไดรับ
ปริญญา  ความอยากรู  เปนตน  เปนตวัจูงใจ 
 3. สาเหตุตางกันอาจนําไปสูพฤติกรรมเดียวกันได  เชน  นักศกึษาที่มาเรียนที่คณะนี้ 
เปนพฤติกรรมเดียวกันหมด  แตแรงผลักดนัของแตละคนอาจแตกตางกัน  เชน  นายกมลมาเรียน 
เพราะสอบติดอันดับสุดทาย (จําเปนตองเรยีน  ไมอยางนัน้ตองหาที่เรียนใหม  นางสาววารีมาเรยีน 
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เพราะตองการจบปริญญาตรี) 
 4. สาเหตุเดียวกันทําใหเกดิการตอบสนองพฤติกรรมตางกัน  เชน  ครลูงโทษโดยการตี
นักเรียนหนาชัน้   เด็กหญิงแดงรองไห   เดก็ชายดําเฉย ๆ    เด็กชายเขมยิม้แถมยังยกัคิ้วใหเพื่อน ๆ ด ู
การจําแนกประเภทพฤติกรรมตามแนวคิดทางสาธารณสุข  จะเรยีกวาพฤติกรรมสุขภาพ (Health  
Behavior)  ซ่ึงหมายถึง  การปฏิบัติ  หรือการแสดงออกของบุคคลในการกระทํา  หรืองดเวนการ
กระทําในสิ่งที่มีผลตอสุขภาพ  โดยอาศยัความรู  ความเขาใจ  เจตคติ  และการปฏิบัติตนทางสุขภาพ
ที่เกี่ยวของสัมพันธกันอยางเหมาะสม  (เฉลิมพล  ตันสกุล 2541 : 17)  ซ่ึงสามารถแบงประเภทของ
พฤติกรรมสุขภาพออกเปน 3 ประเภท  ดังนี้ 
 1.พฤติกรรมการปองกันโรค  (Preventive Health  Behavior)  หมายถงึ  การปฏิบัติของ
บุคคลในการปองกันโรค  เชน  การสวมหมวกนิรภยัเมื่อข่ีรถมอเตอรไซด  การสวมถุงยางอนามัย
กอนมีเพศสัมพันธกับหญิงบริการ  การพาบุตรไปฉีดวคัซีนปองกันโรค  เปนตน 
 2.พฤติกรรมเมื่อเจ็บปวย  (Illness  Behavior)  หมายถึง  การปฏิบัติที่บุคคลกระทําเมื่อ
รางกายมีอาการผิดปกติ  หรือเจ็บปวย  เชน  การนอนพกัอยูบานแทนที่จะไปทํางาน  การแสวงหา
การรักษาพยาบาล  เปนตน 
 3.พฤติกรรมบทบาทของการเจ็บปวย  (Sickrole  Behavior)  หมายถึง  การปฏิบัติที่
บุคคลกระทําหลังจากไดทราบผลการวินิจฉัยโรคแลว  เชน  การรับประทานยาตามแพทยส่ัง  การ
ออกกําลังกาย  การเลิกดื่มสุรา  เปนตน  
 

 องคประกอบของพฤติกรรมสุขภาพ  ประกอบดวย 3  สวน คือ (เฉลิมพล  ตันสกุล 
2541 : 17- 18) 
 1.พฤติกรรมดานความรู/พุทธิปญญา  (Cognitive  Domain)  หมายถึง  ส่ิงที่แสดงใหรูวา
บุคคลนั้นรูคิดเกี่ยวกับสุขภาพ  หรือโรคตาง ๆ  อยางไร  พฤติกรรมดานนี้เกีย่วของกับความรู  การ
จํา  ขอเท็จจริง  การพัฒนาความสามารถ  ทักษะทางสติปญญา  การใชวิจารณญาณในการตัดสนิใจ  
เชน  การบอกถึงหลักสุขบัญญัติ  10  ประการ  อธิบายถึงสาเหตุของการเกิดโรค  เปนตน 
 2.พฤติกรรมดานเจตคติ  คานิยม  ความรูสึก (Affective  Domain)  หมายถึง  สภาพความ
พรอมทางจิตใจของบุคคลเกี่ยวกับสุขภาพ  พฤติกรรมดานนี้เกี่ยวของกับความสนใจ ความรูสึก 
ทาที  ความชอบไมชอบ  การใหคุณคา  เชน  ความรูสึกชอบบริโภคยาชูกําลัง  ความรูสึกไมชอบ
บริโภคผัก เปนตน 
 3.พฤติกรรมดานการปฏิบัติ (Psychomotor  Domain)  หมายถึง  ส่ิงที่บุคคลปฏิบัติ
ออกมา  เกี่ยวของกับการใชความสามารถที่แสดงออกทางรางกาย  การปฏิบัติที่แสดงออกมา และ
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สังเกตไดในสถานการณหนึง่ๆ  เชน  การเลือกรับประทานอาหารใหครบ 5  หมู  การพบแพทยหรือ
บุคลากรสาธารณสุขเมื่อเจ็บปวย 
 

 ลักษณะของพฤติกรรมสุขภาพ  (เฉลิมพล  ตันสกุล  2541 : 18) 
 1.พฤติกรรมที่พึงประสงค หรือพฤติกรรมเชิงบวก (Positive Behavior)  หมายถึง
พฤติกรรมที่บุคคลปฏิบัติแลวสงผลดีตอสุขภาพของบุคคลนั้นเอง  เปนพฤติกรรมที่ควรสงเสริมให
บุคคลปฏิบัติตอไปและเพิ่มความถี่ขึ้น  เชน  การออกกําลังกาย  การรับประทานอาหารครบ 5 หมู 
การแปรงฟน  เปนตน 
 2.พฤติกรรมที่ไมพึงปฏิบัติ หรือพฤติกรรมเชิงลบ หรือพฤติกรรมเสี่ยง (Negative  
Behavior)  หมายถึง พฤติกรรมที่บุคคลปฏิบัติแลว  จะสงผลเสียตอสุขภาพทําใหเกดิปญหาสุขภาพ
หรือโรค  เปนพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค  เชน  การดื่มสุรา  การสูบบุหร่ี  การรับประทานอาหาร
จําพวกแปง  ไขมันมากเกนิความจําเปน  การบริโภคอาหารที่ปรุงไมสุก  เปนตน  จะตองหาสาเหตุที่
กอใหเกิดพฤตกิรรม เพื่อปรับเปลี่ยนและควบคุมไวใหบคุคลเปลี่ยนไป แสดงพฤติกรรมที่พึง
ประสงค 
 
 

 การวัดพฤติกรรม 
 พฤติกรรมของบุคคล มีทั้งพฤติกรรมภายนอก  และพฤติกรรมภายใน  การที่จะศกึษา
พฤติกรรมนั้น  สามารถทําไดหลายวิธี  ถาเปนพฤติกรรมภายนอกที่บุคคลแสดงออกมาใหบุคคลอื่น
เห็นได  จะศกึษาไดโดยการสังเกตโดยตรง  และโดยออม  แตถาเปนพฤติกรรมภายในไมสามารถ
สังเกตไดตองใชวิธีการทางออม  โดยการสัมภาษณ  การทดสอบดวยแบบทดสอบและการทดลอง
ทั้งในหองปฏิบัติการและในชุมชน เพราะฉะนั้น  เครื่องมือที่ใชวัดพฤติกรรมอาจไดโดยการสราง
แบบสอบถาม   แบบสัมภาษณ   แบบสังเกตประกอบการสัมภาษณ     หรือใชเครื่องมืออ่ืนประกอบ  
 เชน  เครื่องวดัความดนัโลหิต  เครื่องฟงการเตนของหวัใจ  เปนตน 
 

 สมจิตต  สุพรรณทัศน (2527 : 131 – 136) ไดกลาวถึง วธีิการศึกษาพฤติกรรมมี 2 วิธี คือ 
 1.การศึกษาพฤติกรรมโดยทางตรง  ทําไดโดย 
  1.1 การสังเกตแบบใหผูถูกสังเกตรูตัว   (Direct  Observation)  เชน  ครูสังเกต
พฤติกรรมของนักเรียนในหองเรียน โดยบอกใหนกัเรยีนในชั้น ไดทราบวาครูสังเกตดวูาใครทํา
กิจกรรม อะไรบางในหอง การสังเกตแบบนี้อาจทําใหบางคนไมแสดงพฤติกรรมที่แทจริงออกมาได 
  1.2 การสังเกตแบบธรรมชาติ (Naturalistic  Observation)  คือ การที่บุคคลผู
ตองการสังเกตพฤติกรรมกระทําในลักษณะที่ไมใหผูถูกสังเกตรูตัววาถูกสังเกตพฤติกรรมอยู  การ
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สังเกตแบบนีจ้ะไดพฤตกิรรมที่แทจริงมาก  และจะทาํใหสามารถนําผลที่ไดอธิบายพฤติกรรมใน
สถานการณทีใ่กลเคียงกัน  หรือเหมือนกนั  ขอจํากัดของวิธีสังเกตแบบธรรมชาติก็ คือ ตองใชเวลา
มาก  จึงจะสังเกตพฤติกรรมที่ตองการได  และการสังเกตทําเปนเวลาตดิตอกันเปนจํานวนหลายครั้ง  
พฤติกรรมบางอยางอาจตองใชเวลาสังเกตถงึ 50 ป หรือ 100 ป ก็ได 
 ดังนั้น  จะเหน็ไดวา  การสังเกตพฤติกรรมไมวาผูถูกสังเกตจะรูสึกตวัหรือไมก็ตาม  ผู
สังเกตจะตองมีความละเอียด  ตองสังเกตใหเปนระบบและมีการบันทกึ  ที่สําคัญคือจะตองไมมีอคติ
ตอผูถูกสังเกต  อันจะสงผลใหไดผลการศึกษาที่เที่ยงตรงและเชื่อถือได 
 2. การศึกษาพฤติกรรมโดยทางออม  ซ่ึงแบงออกไดหลายวิธี  คือ 
  2.1 การสัมภาษณ  เปนวิธีการที่ผูศึกษาใชการซักถามขอมูลจากบุคคล  หรือกลุม
บุคคล  โดยการซักถามแบบเผชิญหนากนัโดยตรง  หรือมีคนกลางทําหนาที่ซักถามใหกไ็ด  เชน  
การใชลามสัมภาษณคนที่พดูคนละภาษา  การสัมภาษณ  แบงออกเปน 2  ประเภท  คอื 
การสัมภาษณโดยทางตรง ทําไดโดยผูสัมภาษณซักถามผูถูกสัมภาษณเปนเรื่องๆ  ตามที่ไดตั้ง
จุดมุงหมายเอาไว และการสัมภาษณโดยออม ซ่ึงผูถูกสัมภาษณจะไมทราบวาผูสัมภาษณตองการ
อะไร  ผูสัมภาษณจะพดูไปเรื่อย ๆ  โดยสอดแทรกเรื่องที่จะสัมภาษณเมื่อมีโอกาส ซ่ึงผูถูกสัมภาษณ
จะไมรูตวัวาเปนสิ่งที่ผูสัมภาษณเจาะจงทีจ่ะทราบถึงพฤติกรรม  การสัมภาษณแมจะทําใหไดขอมลู
มาก แตก็มีขอจํากัด  คือ  ในบางเรื่องผูสัมภาษณไมตองการใหเปดเผย 
  2.2 การใชแบบสอบถาม  เปนวิธีการที่เหมาะสําหรับการศึกษาพฤติกรรมของ
บุคคลเปนจํานวนมาก  ผูทีอ่านออกเขียนได  และการสอบถามกับบุคคลที่อยูหางไกลหรือกระจดั
กระจายมาก  นอกจากนีย้ังสามารถสอบถามพฤติกรรมในอดีต  หรือทราบแนวโนมพฤติกรรมใน
อนาคต  ขอดีอีกประการหนึ่ง คือ ผูถูกสัมภาษณสามารถที่จะใชขอมูลพฤติกรรมที่ปกปด  หรือ
พฤติกรรมที่ไมยอมแสดงใหบุคคลอื่นไดทราบ  และสามารถใชศึกษาในเวลาใดกไ็ด 
  2.3 การทดลองเปนการศึกษาพฤติกรรม  โดยผูถูกศึกษาจะอยูในสภาพการควบคุม
ตามที่ผูศึกษาตองการ  โดยสภาพทีแ่ทจริงแลวการควบคุมจะทําไดในหองทดลอง  แตในชุมชน
การศึกษาพฤตกิรรมของชุมชน  โดยควบคมุตัวแปรตาง ๆ  คงเปนไปไดนอยมาก การทดลองใน
หองปฏิบัติการจะใหขอมูลจํากัด  ซ่ึงบางครั้งอาจนําไปใชในสภาพความเปนจริงไมไดเสมอไป  แต
วิธีนี้มีประโยชนมาก สําหรบัการศึกษาพฤติกรรมของบุคคลทางดานการแพทย 
  2.4 การทําบันทึก  ทําใหทราบพฤติกรรมของบุคคล  โดยใหบุคคลแตละคนทาํ
บันทึกพฤติกรรมของตนเอง  ซ่ึงอาจเปนบนัทึกประจําวนั  หรือศึกษาพฤติกรรมแตละประเภท  เชน  
พฤติกรรมการเงิน  พฤติกรรมการทํางาน  พฤติกรรมทางสุขภาพ  พฤติกรรมทางสิ่งแวดลอมเปนตน 
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 การดําเนินงานเรื่องการออกกําลังกายของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแตป 
พ.ศ. 2545  เปนตนไป    จะเนนหนกัการออกกําลังกายในแบบวิถีชีวิตประจําวนั    ซ่ึงเปนการทําให 
บุคคลมีทางเลือกมากขึ้นในการออกกําลังกาย  จากเดิมที่เขาใจวาจะตองออกกําลังกายแบบหนัก ๆ  
หรือเปนแบบแผนแตเพียงอยางเดยีว ไปสูการออกกําลังกายในระดับทีเ่บากวา  คือ การเคลื่อนไหว
แบบในวิถีชีวติประจําวนั  โดยจะทําแบบสะสมเปนชวง ๆ หรือตอเนื่อง แลวแตความชอบและ
ความจําเปน  ทําใหเวลา  สถานที่  และอปุกรณไมเปนอุปสรรคตอการออกกําลังกาย (วารี สายันหะ 
2545 : 20)  ดังนั้น  เพื่อใหงานวิจยัมีเนื้อหาสมบรูณ ชัดเจน ผูวิจัยใชแนวคดิของกระทรวง
สาธารณสุข  กรมอนามัย   ในเรื่องของการออกกําลังกายแบบในวิถีชีวิตประจําวัน  และผูวิจยัใช
แนวคดิของวทิยาศาสตรการกีฬา ในเรื่อง  การออกกําลังกายแบบมแีบบแผน ทั้งสองแบบเปนการ
ปฏิบัติหรือการกระทําของสมาชิกชมรมสรางสุขภาพ ที่แสดงออกถึงพฤติกรรมการออกกําลังกาย
โดยภาพรวม  มีรายละเอียด  ดังนี ้
 
การออกกําลังกายแบบในวิถชีีวิตประจําวัน 
 อดีตที่ผานมา     เมื่อกลาวถึงการออกกําลังกายทุกคนจะเขาใจ     และใหความสําคัญกับ 
การออกกําลังกายที่เปนรูปแบบ (formal  Exercise)  หรือที่เรียกวา การออกกําลังกายแบบแอโรบคิ
หรือการออกกาํลังกายแบบมแีบบแผนเทานั้น  โดยละเลยและไมใหความสําคัญกับการออกกําลัง
กายแบบในวิถีชีวิตประจําวัน จากการทํางานบานหรืองานจากการประกอบอาชีพ เนื่องจากเห็นวา
การออกกําลังกายแบบในชวีติประจําวนั ไมมากเพียงพอที่จะมีผลตอการสงเสริมสุขภาพ    ดังทัศนะ 
ของนายแพทยบรรลุ  ศิริพานิช  (อางถึงใน สมชาย  ล่ีทองอิน  2545 : 2 – 3)  ที่ศึกษาเรื่องการออก
กําลังกายเพื่อสุขภาพสําหรับผูสูงอายุ     ใหความหมายการออกกําลังกาย   คือ    การที่รางกายมกีาร
หดยดืกลามเนือ้ของรางกาย  บางครั้งจะมกีารเคลื่อนไหวของขอ  บางครั้งก็ไมมีการลงน้ําหนักตอ
โครงสรางของรางกาย  ในชวีิตประจําวันของคนเรามีกิจกรรมการออกกําลังกาย  โดยแบงเปน  
 1.  การออกกาํลังกายจากกิจวัตรประจําวัน เชน การเดินภายในบาน  การกวาดบาน  ถู
บาน  เปนตน 
 2.  การออกกาํลังกายจากการประกอบอาชีพ  เชน  การทําไร  การรับจาง  เปนตน  แต
สรุปวาในการทํากิจวัตรประจําวัน  ความหนกัของการออกกําลังกายไมมากพอที่จะทําใหเกดิ
ประโยชนตอสุขภาพรางกาย  สวนการทาํงานจากการประกอบอาชพี  บางอาชีพหนักเกินไป  บาง
อาชีพเบาเกินไป  และสวนใหญจะมีความเครียดเนื่องจากตองการทํางานใหบรรลุเปาหมาย  ดังนัน้  
การออกกําลังกายจากกิจกรรมทั้งสอง  จึงไมใชการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 
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 แตในป  ค.ศ. 1994 คณะผูเชี่ยวชาญของสหรัฐอเมริกาจากสมาคมวชิาชีพและสถาบัน
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  ภายใตการอํานวยการของสมาคมศัลยแพทย (Office  of  the  Surgeon  General)  
ศูนยควบคุมและปองกันโรค  และวิทยาลยักฬีาเวชศาสตรแหงสหรัฐอเมริกา  (Russell  and  others  
1994 :  402, อางถึงใน สมชาย  ล่ีทองอิน  2545 : 3)  ไดประชุมสัมมนาเรื่องการเคลื่อนไหวทาง
รางกายกับสุขภาพ โดยมวีัตถุประสงค เพื่อทบทวนงานวจิัยที่เกีย่วของกับบทบาท ของการ
เคล่ือนไหวทางรางกายกับการสงเสริมสุขภาพและปองกนัโรค และสงเสริมใหประชาชนชาว
อเมริกันทุกกลุมอายุใหความสําคัญกับสุขภาพ โดยคํานงึถึงชนิดและปริมาณ ของการเคลื่อนไหว
ออกแรงทางรางกาย เพื่อการสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรค  ผลของการประชุมสัมมนา 
(สมชาย  ล่ีทองอิน  2545 :  3 – 4 )  สรุปได ดังนี ้
 

 1. สุขภาพ  (Health)  และสมรรถภาพ  (Fitness)  ไมจําเปนตองเปนเรื่องเดียวกัน   หรือ
อยูในระดับเดยีวกัน  เพราะระดับการเคลือ่นไหวทางรางกายที่มีผลตอสุขภาพ (Threshold  for  
Health Benefits)  ต่ํากวาระดบัการเคลื่อนไหวทางรางกายที่มีผลตอสมรรถภาพ  (Fitness and  
Performance  Threshold)   

2. การเคลื่อนไหวทางรางกายเพื่อสุขภาพ  ไมจําเปนตองเปนการเคลื่อนไหวทางรางกาย 
ที่หนัก  การเคลื่อนไหวทางรางกายในระดับต่ําถึงปานกลางก็เกิดประโยชนตอสุขภาพได เชนกนั  
แตตองกระทําโดยใชเวลานานกวาหรือบอยกวา 
 3. ประโยชนตอสุขภาพ     เปนสัดสวนโดยตรงตอปริมาณการเคลื่อนไหวทางรางกาย 
ในดานปริมาณจะพิจารณาจากจํานวนพลังงานที่ใชไปหรือเวลาที่ใชในการเคลื่อนไหวทางรางกาย 
 4. การเคลื่อนไปไหวทางรางกายในชวงเวลานั้น ๆ  ประมาณ 8 – 10   นาที  สะสมทั้งวัน 
รวมเวลา  30  นาที  หรือมากกวา โดยกระทําทุกวันหรอืเกือบทุกวัน   ก็มีประโยชนตอสุขภาพได
เชนกัน 
 

 จากขอสรุปดังกลาวขางตน     ในการประชมุสมัชชาอนามัยโลก    คร้ังที่  54    เมื่อวนัที่  
12  พฤษภาคม  2544  จึงนาํประเด็นของการที่หลาย ๆ  ภูมภิาคของโลก  พบวา  โรคที่ประชาชน
สวนใหญเปน  คือโรคไมติดตอ  ที่เปนเชนนี้   สวนหนึ่งเปนเพราะการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วใน
วิถีชีวิต  อันทําใหรางกายมีการเคลื่อนไหวออกแรงลดลง จึงสงผลตอการเพิ่มขึ้นของโรคมะเร็ง 
เบาหวาน   โรคหัวใจและหลอดเลือด   ดังนั้น   Gro   Harlem   Brundtland  (2000 : 1, อางถึงใน วารี  
สายันหะ 2545: 21)  ผูอํานวยการองคการอนามัยโลก จึงมีความเห็นวา ถึงเวลาแลวที่จะตองมีการ
อภิปรายระดับโลก เพื่อช้ีใหเห็นถึงความสาํคัญ  และนําไปสูการปองกนัมากเทา ๆ  กับการรักษา  
เพราะการปองกันจะทําใหประชาชนทั้งหมด ไดประโยชนโดยทัว่กัน ดังนั้น  เพื่อเปนการกระตุน
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ความสนใจของผูกําหนดนโยบายชุมชน สาธารณสุข  และประชาชน   ผูอํานวยการองคการอนามัย
โลก   ไดประกาศวา วนัอนามัยโลกป 2002 จะเนนในเรื่องความสําคัญของความสมบูรณแข็งแรง
ของรางกาย  และการมวีิถีชีวิตที่เอื้อตอสุขภาพ  ความจําเปนและคณุประโยชนของการเคลื่อนไหว
ออกกําลังกาย  จะเปนหวัขอหลักสําคัญของกิจกรรมตาง ๆ  โดยกําหนดคําขวัญวนัอนามัยโลกป  
2002  คือ  Move  for  Health  ประเทศไทยเปนสมาชิกหนึ่งขององคการอนามัยโลก  กรมอนามยั  
กระทรวงสาธารณสุข  ซ่ึงเปนผูรับผิดชอบในการดําเนนิงาน  ภายใตคําขวัญในวนัอนามัยโลกของ
ประเทศไทย  ที่วา  “ขยับกาย  สบายชวีี”  ดังนั้น ในปจจุบันแนวความคิดใหมของการสงเสริมให
ประชาชนมีสุขภาพดี  จึงเปนการเคลื่อนไหวทางรางกายใหมากขึน้  หรือที่เรียกวา  “การออกกําลัง
กายแบบในวิถีชีวิตประจําวัน”  นั่นเอง 
 

 ความหมายของการออกกําลังกายแบบในวถิีชีวิตประจําวัน  
 การออกกําลังกายแบบในวิถีชีวิตประจําวัน     เปนการเคลื่อนไหวของรางกาย    โดยใช 
กลามเนื้อมัดใหญ ๆ  เชนที่บริเวณแขน  ขา  หลัง  เปนตน  ทําใหรางกายเผาผลาญพลังงานเพิ่มขึ้น
จากภาวะปกตขิณะพกั ซ่ึงแบงลักษณะการเคลื่อนไหวออกแรง ตามลักษณะกจิกรรมที่กระทํา
ออกเปน 3  ประเภท  คือ  การเคลื่อนไหวในงานอาชีพ (Occupational  Activity) การเคลื่อนไหวใน
งานบาน (Household  Activity)  การเคลื่อนไหวในกิจกรรมยามวาง (Leisure  Time  Activity)  โดย
มีผูใหความหมายการออกกาํลังกายในวิถีชีวิตประจําวัน  ไวดังนี ้
 

 สํานักนายกรัฐมนตรี,  การกฬีาแหงประเทศไทย  (2538 : 3)  ใหความหมายของการออก
กําลังกายแบบในวิถีชีวิตประจําวัน  ใน  2  ความหมาย  ไดแก 
 การออกําลังกายในอาชพี  หมายถึง การกระทําใด ๆ ที่ทําใหมีการเคลื่อนไหวสวนตาง ๆ  
ของรางกาย เพื่อการประกอบอาชีพ  เชน กรรมกรรับจาง  ทํานา และเกษตรกรรมพนักงาน – บริการ 
  การเคลื่อนไหวในชวีิตประจาํวัน  หมายถึง  การกระทําใด ๆ  ที่ทําใหมีการเคลื่อนไหว
สวนตาง ๆ  ของรางกายในการดําเนินกจิวตัรประจําวนั  เชน  การทํางานบาน  ทําสวน  ลางรถ  การ
ขึ้นลงบันได  การเดินหรือข่ีจักรยานไปทํางาน 
 

 กระทรวงสาธารณสุข, กรมอนามัย (2545 : 3) กลาววา  การออกกําลังกายแบบในวิถี
ชีวิตประจําวัน  หมายถึง  การที่บุคคลมีการเคลื่อนไหวออกแรงไมวาจะเปนการทํางานบาน งาน
อาชีพ  หรือในเวลาวางดวยความแรงระดบัปานกลาง  (หายใจแรงขึ้น  แตไมเหนื่อยจนหอบ  ยังพดู
กับผูอ่ืนไดจนจบประโยคโดยไมตองหยุดพักเพื่อหายใจ)  ทกุวันหรือเกือบทุกวันสะสมอยางนอย 
30 นาทีตอวัน 
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 สมชาย  ล่ีทองอิน  (2545 : 2)  กลาววา  การออกกําลังกายในวิถีชีวิตประจําวัน  หมายถงึ  
การออกกําลังดวยความแรงปานกลาง (โดยวดัจากความรูสึกของแตละบุคคลวาเริ่มรูสึกเหนื่อยถึง
คอนขางเหนื่อย)   คร้ังละ   10  นาที    สะสมทั้งวันใหไดอยางนอย  30  นาที  จากการทํางานบาน  
ทําไร  ทําสวน  งานอดิเรก  และงานอาชีพ 
 

 การออกกําลังกายแบบในวิถีชีวิตประจําวัน (อลิสา  พิงรังคะเปาระ, ผูแปล 2545 : 4)  ให
ความหมายวาเปนการเคลื่อนไหวสวนตาง ๆ  ของรางกาย  ซ่ึงกอใหเกดิการเผาผลาญพลังงาน 
(แคลอรี)  ดวยความแรงระดับปานกลาง  อยางนอย 30  นาทีทุกวัน  หรือเผาผลาญพลังงานใหได 
150  แคลอรีทกุวัน  เชน  ลงจากรถประจําวันทาง 2  ปายกอนถึงที่ทํางาน  แลวเดินไปทํางานใชเวลา  
20  นาท ี  และลงจากปายรถประจําทางกอนถึงบาน  1  ปายแลวเดินกลับบาน  ใชเวลา  10  นาที  
หรือการทําความสะอาดบานวันละ 2 คร้ัง ๆ  ละ 10  นาที  บวกกับถีบจักรายานอยูกบัที่ใชเวลา  10  
นาที  หรือการเลนกีฬาตาง ๆวันละ 30  นาที จะเหน็ไดวาการออกกําลังกายแบบในวิถีชีวิตประจําวัน  
เปนการออกกาํลังกายในการทํางานบาน  หรืองานอาชีพ  หรือในกจิกรรมยามวาง  ดังตัวอยาง 
 
ตารางที่ 1  ตัวอยางกิจกรรมและระยะเวลาที่ใชในการออกกําลังกายแบบในวิถีชีวิตประจําวนั 
 
 

กิจกรรม ระยะเวลาที่ควรปฏิบัติ 
1.  ลางและเชด็ขัดรถยนต 45 – 60  นาที             เบาใชเวลานาน 
2.  เช็ดถูบาน  หรือตาง 40 – 60  นาที  
3.  ซักผาดวยมือ 45 – 60  นาที  
4.  เลนวอลเลยบอล         45  นาที  
5.  ทําสวน  ทาํไร  ขุดดิน 30 – 45  นาที  
6.  คราดหญา  โกยหญา 30 – 40  นาที  
7.  หมุนลอรถเข็นขณะนั่งในรถเข็น 30 – 40  นาที  
8.  เดินประมาณ  2.8  กิโลเมตร         35  นาที  
9.  ชูดลูกบาสเกตบอล         30  นาที  
10. เตนรําในจงัหวะเร็ว         30  นาที  
11. ขี่จักรยาน  8  กิโลเมตร         30  นาที  
12.  เดิน  3.2  กิโลเมตร         30  นาที หนักใชเวลานอย 
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ตารางที่ 1 (ตอ) 
 
 

กิจกรรม ระยะเวลาที่ควรปฏิบัติ 
13. เตนแอโรบิคในน้ํา         30  นาที เบาใชเวลานาน 
14.  วายน้ํา         20  นาที  
15.  เลนบาสเกตบอลลอเข็น (ผูพิการ)         20  นาที  
16.  เลนบาสเกตบอล 15 – 20  นาที  
17.  ขี่จักรยาน 6.4  กิโลเมตร         15  นาที              
18.  วิ่ง  2.4  กิโลเมตร         15  นาที              
19.  เดินขึ้นบนัได         15  นาที              
20.  กระโดดเชือก         15  นาที             หนักใชเวลานอย 

  
ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข, กรมอนามัย, คูมือการสงเสริมการออกกําลังกายสําหรับเจาหนาที่
สาธารณสุข (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพองคการทหารผานศึก, 2545), 36. 
 
 จากกิจกรรมดงักลาวขางตน  สมชาย  ล่ีทองอิน  (2545 : 1 – 10) กลาววา  กิจกรรมที่
สามารถปฏิบัติไดในวิถีชีวิตประจําวนั  เมื่อปฏิบัติใหมกีารเคลื่อนไหวออกแรงใหมากขึ้น  และ
ตอเนื่อง จะสงเสริมใหบุคคลมีสุขภาพที่ดีและมีสมรรถภาพทางกายที่แข็งแรง  โดยเฉพาะการ
ปองกัน (ลดความเสี่ยง)  โรคหัวใจ  และหลอดเลือดนั้น  ไมจําเปนตองออกกําลังกาย  ดวยความแรง
ระดับที่หนัก การออกกําลังกายดวยความแรงระดับปานกลาง  หรือคอนขางรูสึกเหนื่อย หายใจแรง
ขึ้นหัวใจเตนเร็วขึ้นบางก็พอเพียงตอการปองกันโรค ยิง่ออกกําลังกายมากขึ้น กจ็ะไดรับประโยชน
ตอสุขภาพและสมรรถภาพเพิ่มมากขึ้นดวย  และตราบใดที่ทานออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ  ดวย
ความแรงระดบัปานกลางแลว  ยอมไมมีการออกกําลังกายแบบใดแบบหนึ่งดหีรือดอยกวากนัใน
การกอใหเกิดประโยชนตอสุขภาพ  ดังนัน้  ความสําคัญจึงอยูที่การออกําลังกายอยางสม่ําเสมอ  และ
ตอเนื่องหรือไม  เทานั้น 
 

 จากการทบทวนงานวจิัยตาง ๆ  กระทรวงสาธารณสุข,  กรมอนามัย (2545 : 34 – 35) 
สรุปวา ผูที่ออกกําลังกายเคลื่อนไหวเพิ่มขึน้ จากการทํากิจวัตรประจําวัน จะไดรับประโยชนเพิ่มขึ้น  
โดยที่ประโยชนจะมากหรือนอย  ขึ้นอยูกบัระดับการเคลื่อนไหวของคน ๆ นั้น พบวา ผูที่ไมเคล่ือน 
ไหวมีชีวิตแบบสบาย   จะไดรับประโยชนมากที่สุดจากการเพิ่มการเคลื่อนไหวออกกําลังกายถงึ
ระดับที่กําหนด  ดังนั้น  จึงแนะนําใหทกุคนควรเคลื่อนไหวออกกําลังกายทุกวันหรือเกือบทุกวนั  
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สะสมใหไดอยางนอย  30  นาทีตอวัน  ดวยความแรงระดับปานกลาง  ซ่ึงพอเพียงที่จะทําใหหวัใจ
และปอดมีความแข็งแรง 
 

 จากแนวคิด  ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการออกกําลังกาย  สามารถสรุปดวยรูปพีระมิดเพิม่
พลัง  ดังแผนภูมิที่ 1 
 

แผนภูมิที่ 1  พีระมิดเพิ่มพลัง                 
                                                                                 ระดับที่4 
       ลดกิจกรรม 
                   ประเภทที่ไม 
             คอยมีการเคลื่อนไหว 
             ออกแรง/ออกกําลังกาย 
          เชนการนั่งดูโทรทัศน การ 
       เลนเกมสคอมพิวเตอร  การนั่ง 
    นอนเลน นาน ๆ  ยกเวนการพักผอน 
                นอนหลับ  ซึ่งมีความจําเปน 
              

        ระดับที่ 3  กิจกรรมการออกกําลังการเพื่อ 
          เสริมสรางความแข็งแรงทนทานและออนตัว 
        ของกลามเนื้อ เชน การยกน้ําหนัก  การบริหาร 
    รางกายโดยใชน้ําหนักตัวเอง  การยืดเหยียดกลามเนื้อ 
               โดยทํากิจกรรมเหลานี้  2 – 3 วัน/สัปดาห 
               

           ระดับที่ 2  กิจกรรมการออกกําลังกายแบบแอโรบิค ที่เปนแบบ 
                                      แผน  ชวยสงเสริมสมรรถภาพความแข็งแรงของหัวใจและปอด  โดย 
      ทํากิจกรรมเหลานี้ 3 – 5 วัน/สัปดาห  อยางนอย ครั้งละ 20 นาที  ดวย 
   ความแรงปานกลางถึงหนัก 
 
                ระดับที่ 1  กิจกรรมในวิถีชีวิตที่ตองเคลื่อนไหวออกแรง/ออกกําลังกาย  
                       (Lifestyle  Physical  Activity)  ชวยสงเสริมการมีสุขภาพดี  มีสมรรถภาพและความ 
      สุขสบายโดยทําดวยแรงปานกลางขึ้นไปทุกวัน  สะสมใหไดอยางนอย  30  นาที 
 
 

ที่มา : กรมอนามัย, กระทรวงสาธารณสุข, แนวคดิการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ (นนทบุรี :   
กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข, 2545), 8. 
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 จากแผนภูมิที่ 1  พบวา  ระดับที่ 1  ฐานลางสุดของพีระมิด  แสดงถงึกิจกรรมการออก
กําลังกายแบบในวิถีชีวิตประจําวันที่ตองกระทํา  (Lifestyle  Physical  Activity)  ชวยสงเสริมการมี
สุขภาพดี  มีสมรรถภาพ  และความสุขสบายได  เชน  การทํากิจกรรมจากงานบาน  การประกอบ
อาชีพ  หรือกจิกรรมยามวาง  โดยทําดวยความแรงปานกลางขึ้นไป  สะสมใหไดอยางนอย 30 นาที  
จะไดประโยชนตอสุขภาพ ที่สําคัญกิจกรรมในวิถีชีวติหลายอยาง หากทําอยางกระฉับกระเฉง
ตอเนื่องและนานพอ  กจ็ะเปนกิจกรรมการออกกําลังกายแบบแอโรบิค  ระดับที่ 2  เปนกิจกรรมการ
ออกกําลังกายแบบเปนแบบแผนซึ่งคอนขางหนักกวากิจกรรมในระดับที่ 1  ไดแกการออกกําลังกาย
แบบแอโรบิค   หรือเลนกีฬาและนันทนาการบางอยาง      ตองการอุปกรณ    และใชเวลาพอสมควร
กิจกรรมเหลานี้    จะทําใหหวัใจเตนเรว็ขึ้น   จะชวยสงเสริมสมรรถภาพของหัวใจและปอด    ความ 
สามารถในการปฏิบัติการ (Performance)  และชวยควบคุมไขมันในรางกาย  โดยทํากิจกรรมเหลานี้ 
3 – 5  วันตอสัปดาห    อยางนอยครั้งละ  20  นาที ดวยความแรงปานกลางถึงหนัก  ระดับที่ 3  เปน
กิจกรรมการออกกําลังกาย  เพื่อเสริมสรางความแข็งแรง  ทนทาน  และออนตัวของกลามเนื้อ  เชน
การยกน้ําหนกั  การบริหารรางกาย   โดยใชน้ําหนกัตนเอง  การยดืเหยยีดกลามเนื้อ  โดยทํากิจกรรม
สัปดาหละ  2 – 3  วัน  กิจกรรมในวิถีชีวิต ไมคอยเสริมความออนตัว  ดังนั้น  การยืดเหยยีด
กลามเนื้อคอนขางจําเปน  ทําโดยการยดืเหยยีดกลามเนือ้มัดใหญ  จนถึงจุดที่เร่ิมรูสึก ๆ  (mild  
discomfort) แตไมเจ็บ  อาจทําไดสัปดาหละ  3 – 7 วัน  สําหรับการฝกกลามเนื้อ  หรือความแข็งแรง  
โดยการยกน้ําหนักนั้น  เปนการฝกกลามเนื้อมัดใหญ  สัปดาหละ 2 – 3 วัน  โดยสลับการพัก 1 วัน 
จะชวยทําใหกลามเนื้อตึงตัวและแข็งแรง  กิจกรรมเหลานี้ ไมจําเปนตองใชเครื่องมือพิเศษ  แต
จําเปนตองเรียนรูเทคนิคที่ถูกตอง  ระดับที่  4   ซ่ึงเปนสุดยอดของพรีะมิดนั้น  แสดงใหเห็นวา  การ
ทํากิจกรรมบางประเภท  ทีไ่มคอยมีการเคลื่อนไหวออกกําลังกาย เชน การนั่งดูโทรทัศน  การเลน
เกมสคอมพิวเตอรตองลดลง  ยกเวน  การพักผอนนอนหลับตองเพียงพอ  อยางนอยวันละ  6 – 8 
ช่ัวโมง  เชนเดยีวกับแผนภูมทิี่ 2 
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แผนภูมิที่ 2  พีระมิดเพื่อสุขภาพและสมรรถภาพ 

ลด 

                                                                                      กิจกรรม 

                                                                         นั่ง , นอน 
            ดูทีวี 
            เลนเกมส 

      คอมพิวเตอร 
 

          2 – 3  วันตอสัปดาห 
            
           กิจกรรมพาเพลิน       ฝกกลามเน้ือ 
           ตะกรอวง            ยืดเหยียด 
           รําวง             ยกน้ําหนัก 
           เกมสพ้ืนบาน      บริหารกาย / โยคะ 
           กอลฟ             รํามวยจีน 
           โบวลิง 
 

                                                                         3 – 5  วันตอสัปดาห 
     กิจกรรมแอโรบิค                                                 กีฬาพาเพลิน 
       เดิน – ว่ิง                               ฟุตบอล 
       ถีบจักรยาน                        บาสเกตบอล 
       วายน้ํา                        วอลเลยบอล 
       โบวลิง                        กีฬาไมหวด: 
              เทนนิส, แบดมินตัน 
                                         ทุกวัน 

 วิถีชีวิตท่ีเคลื่อนไหวกระฉับกระเฉงอยางสม่ําเสมอ 

                    เดินขึ้นบันได  เดินในทีท่ํางาน  เดินในตลาด/หางสรรพสินคา  เดินหลังอาหารเที่ยง/เย็น 
   ทํางานบาน  หรืองานอาชีพที่ใชแรงงาน : กวาดบาน  ถูบาน  ลางรถ 
   ทํางานอดิเรกที่ตองใชแรง  :  พรวนดิน  รดน้ําตนไม  พาสุนัขไปเดินเลน 

                 ควรทํากิจกรรมดวยความสนุก  และกระตือรือรน 
. 
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ที่มา : กรมอนามัย, กระทรวงสาธารณสุข, คูมือการอบรมแกนนําชมรมสรางสุขภาพ เร่ือง การออก
กําลังกายเพื่อสุขภาพ (นนทบุรี :  กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข, 2545), 31. 
 

 จากที่กลาวมา  สรุปไดวา  การออกกําลังกายแบบในวิถีชีวิตประจําวัน  หมายถึง  วิธีการ
หรือการกระทาํกิจกรรมตาง ๆ ของบุคคลที่ทําใหอวยัวะของรางกายมีการเคลื่อนไหวใหมากขึ้นโดย
ไมมีรูปแบบทีชั่ดเจนในการปฏิบัติ   จากกิจกรรมการทํางานบาน  งานอดิเรก  เชน  การซักผา  รีดผา  
ทําความสะอาด  ลางรถ  พรวนดนิปลูกตนไม    และงานจากการประกอบอาชีพ  เชน  การทําไร  ขดุ
ดิน ถางหญา  หรือการเดนิในระยะทางใกล ๆ  แทนการใชยานพาหนะ  โดยมีจุดมุงหมายเพื่อ
พฤติกรรมดานการออกกําลังกาย 
 
การออกกําลังกายแบบมีแบบแผน 
 การออกกําลังกายแบบมแีบบแผนเปนการออกกําลังกายที่มีรูปแบบปฏิบัติที่ชัดเจน
แนนอน  และเมื่อมีการปฏิบัติยางตอเนื่องสม่ําเสมอ  จะมีบทบาทมากในการพัฒนาสุขภาพ ทั้งทาง
รางกายและจติใจ  มีผูใหความหมายไว  ดงันี้ 
 

  ความหมายของการออกกําลังกายแบบมีแบบแผน 
 คูเปอร  (Cooper  1970 : 70, อางถึงใน กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข  2540 : 29)   
ไดคิดวิธีการออกกําลังกายเพือ่สุขภาพ  โดยเรียกวา “แอโรบิคเอ็กเซอรไซส”  โดยนําคํา “แอโรบิค” 
มาจากศัพททางวิชาการ  ซ่ึงใชในวงการวทิยาศาสตรการกีฬา  กลาววาในการทํางานออกแรงหรือ
เคล่ือนไหวของกลามเนื้อจะมีการทํางานอยู 2 แบบ  แบบแรกคือ  การออกแรงชวงสัน้ ๆ  เชน  ทุม
น้ําหนกั  ขวางจักร  พุงแหลม  วิ่งเร็ว  100  เมตร  นักกีฬาจะใชพลังงานที่มีสํารองในกลามเนื้ออยู
แลวซ่ึงชวงนีน้ักกฬีาอาจจะกลั้นหายใจขณะออกแรงได  เพราะไมจําเปนตองสูดอากาศเขาไปชวย
พลังในกลามเนื้อ  จึงเรียกกระบวนการใชกําลังงานแบบนี้วา  “แบบแอนแอโรบิค”  หรือไมตองใช
อากาศหรือไมตองใชออกซิเจน  การทํางานนี้มีชวงเวลานาน 0 – 30 นาที  แบบทีส่องตองออกแรง
ในเวลานานขึน้  ดังนั้น  พลังสํารองในกลามเนื้อแตอยางเดยีวจึงไมพอ  รางกายตองหายใจเอา
อากาศเพื่อนําออกซิเจนไปสันดาปในขบวนการสรางพลังงาน  จึงเรยีกการทํางานนีว้า  กระบวนการ
สรางพลังงานแบบแอโรบิค  หรือการออกกําลังกายทีต่องใชอากาศหรือออกซิเจน  การออกกําลัง
กายแบบมแีบบแผน  มีจุดมุงหมายที่สําคญั  3  ประการ คือ 
 1. การหายใจจะตองเร็วและแรงขึ้น  เพื่อนาํออกซิเจนเขาสูรางกายไดมากขึ้น 
 2. หัวใจจะตองเตนเร็วและแรงขึ้น  เพื่อสามารถสูบฉีดโลหิตไดมากพอ 
 3. หลอดเลอืดทั้งใหญและเล็ก  จะตองนําเลือดไปยังสวนตาง ๆ  ของรางกายได 
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อยางมีประสิทธิภาพ 
 

 ฉะนั้น  การออกกําลังกายแบบแอโรบิค  หมายถึง  การออกกําลังกายที่กระตุนให
รางกายตองสรางพลังงานแบบใชออกซิเจน  ซ่ึงในที่นี้มคีวามหมายเดยีวกับการออกกําลังกายแบบมี
แบบแผน  (วารี สายันหะ 2545 : 32)  ซ่ึงผูใหความหมาย  ไวดังนี ้

 

 สํานักนายกรัฐมนตรี,  การกีฬาแหงประเทศไทย  (2538 : 3) ใหความหมายของการออก
กําลังกายแบบมีแบบแผน  หมายถึงการกระทําใด  ๆ  ที่ทําใหมกีารเคลื่อนไหวสวนตาง ๆ  ของ
รางกายเพื่อเสริมสรางสุขภาพ  เพื่อความสนุกสนาน  เพื่อสังคม  โดยใชกจิกรรมงาย ๆ  หรือมี กฎ  
กติกา  การแขงขันงาย ๆ  เชน  เดิน วิ่ง  กระโดดเชือก  การบริหารรางกาย  การยกน้าํหนัก  แอโรบิค 
ดานซ  รํามวยจีน  วายน้ํา  ขี่จักรยาน  เกมและการละเลนพื้นเมือง  และอ่ืน ๆ  ยกเวนการออกกําลัง
กายในการประกอบอาชีพและการเคลื่อนไหวในชวีิตประจําวนั 

 

 กระทรวงสาธารณสุข,  กรมอนามัย  (2540 : 3 – 4) ใหความหมายการออกกําลังกาย
แบบมีแบบแผน  ไว  4  ประการ  ดังนี ้  
 1. เปนการศึกษาเกีย่วกับการออกกําลังกาย ที่สามารถตอบสนองตอรางกายของคน  ใน
รูปแบบของการออกกําลังกายเฉพาะอยาง  และสามารถดัดแปลงใหรางกายเกดิผลตอการฝกเฉพาะ
อยางนั้น ๆ 
 2. เปนการออกแรงทางกาย   ที่ทําใหรางกายแข็งทั้งระบบโครงสราง    ทําใหกลามเนื้อ
สามารถรวมกันตอตาน และเอาชนะแรงบังคับได หากขาดการออกกําลังกายจะลดศักยภาพในการ
เคล่ือนไหว  นอกจากนีย้ังทําใหกจิกรรมทางปญญา  อารมณ  และความรูสึกดีขึ้น 
 3. เปนกิจกรรมของกลามเนื้อ ที่ทําใหรางกายมีสุขภาพ  และรูปรางด ี  เพิ่มทักษะและ
ศักยภาพในกฬีา  ตลอดจนฟนฟูกลามเนือ้หลังจากการบาดเจ็บหรือพกิารไดดวย 
 4. เปนการออกกําลังกายที่มกีารใชไขมันเปนพลังงาน  ใชออกซิเจนชวยในการสันดาป  
เปนระยะเวลานานติดตอกันเพียงพอที่จะกอใหเกดิความอดทนของปอด  หัวใจและระบบไหลเวียน
เลือด  จึงจะมผีลตอสุขภาพ 
 

 จรวยพร  ธรณินทร (2534 : 13)  ใหความหมายการออกําลังกายแบบมีแบบแผน  
หมายถึง  กระบวนการสรางพลังงานของกลามเนื้อ  ซ่ึงตองใชออกซิเจนชวยในการสันดาป  การ
ออกกําลังกายแบบมีแบบแผน  จึงเปนการฝกที่ใชระยะเวลานานติดตอกันพอสมควร  ทําใหรางกาย
ตองใชพลังงาน    หัวใจตองสูบฉีดเลือดมากขึ้น    เมื่อฝกแลวจะเกิดประโยชนตอรางกาย  ตัวอยาง
กิจกรรมไดแก  วิ่งเหยาะ  วายน้ํา  ฟุตบอล  แอโรบิคแดนซ 
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 พินิจ  กุลละวณิชย  (2540 : 11)  ใหความหมาย   การออกกําลังกายแบบมีแบบแผน  
หมายถึง  การออกกําลังกายที่ใชกลามเนื้อกลุมใหญอยางตอเนื่องเกิน 2 นาที  ซ่ึงเปนระบบที่ตองใช
ออกซิเจน  และถาจะใหผลดตีอหัวใจและปอด ควรออกกําลังกายอยางนอยเปนเวลา  20  นาที  เชน  
เดิน  วิ่ง  วายน้ํา  กระโดดเชือก  ถีบจักรยาน  เตนแอโรบิค  ควรทําสัปดาหละ 3 คร้ัง  เปนอยางนอย
และ 6 คร้ัง เปนอยางมาก 
 

 จากที่กลาวมาขางตน สรุปไดวาการออกกาํลังกายแบบมแีบบแผน  หมายถึง วิธีการหรือ
การกระทํากจิกรรมตางๆของบุคคล โดยใหกลามเนื้อใชพลังงานจากการสันดาปออกซิเจนเปนหลัก 
และทําใหอวยัวะตางๆของรางกายมีการเคลื่อนไหวอยางตอเนื่อง โดยมีรูปแบบการปฏิบัติและกติกา
การเลนที่ชัดเจน เชน การเตนแอโรบิค เดนิเร็ว วิ่งเหยาะ รํามวยจนีหรอื  วิธีการฝกเลนกฬีาตาง ๆ  ที่
ไมใชการแขงขัน  โดยประเมินจากออกกําลังกายจนเหนือ่ยและมีเหงื่อออกมาก  หายใจแรงและลกึ  
หรือรูสึกหัวใจเตนแรงและเร็วขึ้นมากกวาปกติ  และออกกําลังกายอยางนอยสัปดาหละ  3  วัน ๆ ละ 
20 – 30 นาที 
 

 1.1 พฤติกรรมดานหลักการออกกําลังกาย 
 สรุปขั้นตอนของการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ ดังนี้ (กรมพลศึกษา 2539 : 39, อางถึงใน 
จําเนียร  สุมแกว 2545 : 27-29)   
 1.กอนออกกําลังกายทุกครั้ง  ตองตรวจสุขภาพโดยทั่วไป  และทดสอบสมรรถภาพเพื่อ 
ใหทราบวารางกายมีความพรอมมากนอยเพียงใด 

- รวบรวมประวตัิทางสุขภาพ  และการออกกาํลังกายสวนตวัของแตละบคุคล 
- ช่ังน้ําหนกั – วัดสวนสูง 
- วัดความดัน  และชีพจรขณะพัก 
- ผูที่มีปญหาทางสุขภาพ  ควรปรึกษาแพทยกอน 

 สําหรับขั้นตอนที่ 1  นี้  ผูที่ไมเคยออกกําลังกายเลย  หรือมีปญหาทางสุขภาพ  เปนขัน้ 
ตอนที่จําเปนมาก  ควรปรึกษาแพทยทุกครั้ง 
 2.กําหนดความตองการในการออกกําลังกายใหกับตนเอง  โดยกําหนดความตองการ   
พรอมความสนใจ  และความพรอมของสภาพแวดลอม  ดังนี ้

-     ถาความสมบูรณของรางกายอยูในเกณฑดี  ออกกําลังกายเพื่อรักษาสุขภาพไว 
- ความสมบูรณของรางกายอยูในเกณฑพอใชออกกําลังกายเพื่อปรับปรุงเสริมสราง 

ใหรางกายอยูในเกณฑด ี
- ความสมบูรณของรางกายอยูในเกณฑต่ํา  ออกกําลังกายเพือ่ปองกันโรคภัยไขเจ็บ   
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และเสริมสรางใหอยูในเกณฑพอใช และดตีอไป 
สําหรับพวกทีม่ีสุขภาพไมดี  ควรกําหนด ดงันี้ 
- พวกที่มีโรค  และใชยารักษาอยู  ออกกําลังกายเพื่อประกอบการรักษาโรค 
- พวกที่มีโรคแตไมใชยาแลวออกกําลังกายเพื่อฟนฟูรางกายใหสมบูรณอยูในเกณฑ 

ของคนปกต ิ
 3.เลือกชนิดของการออกกําลังกาย  เพื่อสุขภาพใหเหมาะสมกับเพศ  วยั  และสภาพ 
รางกายของตนเอง 

3.1 ชนิดออกกาํลังกายที่แบงวัตถุประสงคหลัก 
-  ออกกําลังกายเพื่อความสนกุสนานเพลิดเพลิน  เปนการพักผอน  คลายเครียด 
-  ออกกําลังกายโดยทัว่ ๆ ไปเพื่อเสริมสรางความแข็งแรงของรางกาย ความอดทน   

ความคลองตัว  และความออนตัว  เปนตน 
       - การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพของหวัใจ  ปอด  ซ่ึงการออกกําลังกายชนดินี้   กค็ือ   

การออกกําลังกายแบบแอโรบิคนั่นเอง 
3.2 ออกกําลังกายแบงตามลักษณะการเคลือ่นไหว 
-   การบริหารทั่วไป    ใหผลดีกับความคลองตัว     และการเคลื่อนไหวพวกขอตอ   

กระดูกกลามเนื้อ  เหมาะกบัเด็กเล็ก  ผูสูงอายุ  ผูฟนฟรูางกายหลังเจบ็ปวย และผูปวยที่อยูในความ
ดูแลของแพทย  และยังใชเปนการอบอุนรางกายกอน  หรือผอนคลายรางกายหลังออกกําลังกาย
หนักไดดีอีกดวย 

        -  การบริหารพิเศษ  ใหผลดีตามกิจกรรมที่ใช  เชน  ทําใหกลามเนือ้แข็งแรง  และ 
ทนทานขึ้น ระบบหายใจ  ระบบไหลเวยีนเลือด  และความออนตัวดีขึ้น  เปนตน  เปนกายบริหารที่มี
วัตถุประสงคมากกวากายบริหารทั่วไป  โดยเนนดานจังหวะการหายใจ  ความหนักในการออกกําลัง
กาย  และทางจิตใจ  โดยเฉพาะสมาธิเหมาะสมกับทุกเพศทุกวยั  ไดแก  โยคะ  รํามวยจีน หรือแกวง
แขน  เปนตน 
  -  วิ่งเพื่อสุขภาพ  หรือวิ่งเหยาะ ๆ  ใหผลดีเชนเดียวกับการเดินเพื่อสุขภาพ  แตควร
จะเปนผูมีรางกายพรอมมากกวา 
  -  ถีบจักรยาน  เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย  โดยเฉพาะผูที่มีน้ําหนกัตัวมากกวาปกต ิ
  -  วายน้ํา  เหมาะกับทุกเพศทกุวยั  โดยเฉพาะผูที่มีน้ําหนกัตัวมากเกินปกติ 
  -  เตนแอโรบคิ  เปนกิจกรรมที่ไดรับความยินยอมมากอยางหนึ่ง  เหมาะสมกับทุก
เพศทุกวยั  ใหความสนุกสนานเพลิดเพลิน  เกดิผลดีกบัระบบหายใจ  และระบบไหลเวยีนเลือด  
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ความแข็งแรงและความอดทนของกลามเนือ้ทั่วรางกาย  รวมทั้ง ความคลองตัวและความออนตวัอีก
ดวย 
  -  เลนกฬีาแขงขัน  และเกมสตาง ๆ  ไดแก  ฟุตบอล  เทนนิส  แบดมินตนั  
บาสเกตบอล  วิ่งเปรี้ยว  ชักเยอ  กระโดดเชือก  เปนตน  ควรมีการดัดแปลงสนาม  ระยะเวลา  
คะแนนที่ใชในการแขงขันหรือเทคนิคตาง ๆ  ที่ใหความสะดวกงาย  ปลอดภัยมากที่สุด  เหมาะสม
กับเพศวยั 
  -  งานอาชีพ  งานอดิเรกและงานบานทีใ่ชแรงงานเปนการออกกําลังกาย  สามารถ
ดัดแปลงใหเกดิประโยชนตอสุขภาพได  โดยยดึหลัก ดังนี้ 
  1.สําหรับปริมาณการใชแรงตลอดวัน  สวนมากจะนานเกินไป  แตขาดการตอ 
เนื่องหรือออกแรงเบาไป 
  2.กําหนดชวงใดชวงหนึ่งสําหรับออกกําลังกาย  แตควรจะเปนเวลาเดยีวกัน 
  3.ในชวงทีก่ําหนดทํางานควรเปนไปอยางตอเนื่อง  และมีน้ําหนักพอคือใหหวั 
ใจเตนแรง  และหายใจแรง  เปนเวลา  10  นาทีขึ้นไป  แตไมควรเกนิ  30  นาที 
  4.กอนเริ่มปฏิบัติงาน  ควรทาํกายบริหารทัว่ไป  และเริ่มทํางานเบา ๆ 
  5.ถางานที่ทําสวนหนึ่งสวนใดของรางกายเพียงสวนเดยีว  ควรทํากายบริหารสวน
อ่ืนเพิ่มดวย 
 4. กําหนดปริมาณของการออกกําลังกาย 

4.1  ความหนกั   โดยใชจํานวนการเตนของชีพจรขณะออกกําลังกายเปนหลัก  คือ   
ขณะออกกําลังกาย  ชีพจรไมควรเกิน  190- อายุ และไมต่ํากวา 150- อายุของแตละคน 

4.2 ความเบา  อยางนอยสัปดาหละ 3 คร้ัง  จนถึงทุกวัน  ถาเปนการออกกําลังมาก 
ตองมีวันพกัอยางนอย  1  วนั 

4.3 ความนาน  คร้ังละ  10 – 30 นาที  (ไมรวมการอบอุน  และการผอนคลาย)  แต 
สัปดาหหนึ่งรวมกันแลว  ไมควรต่ํากวา  1  ช่ัวโมง 
 5. กําหนดโปรแกรมการออกกําลังกายแตละวัน 

5.1 อบอุนรางกาย   โดยการเลนกายบริหารทั่วไป    เดนิ  วิ่งเหยาะ ๆ แลวคอยออก 
กําลังกาย  ความตองการ  โดยใชเวลาประมาณ  5 – 15 นาที  ถาอากาศเยน็  อาจจะเพิ่มมากกวานี ้

5.2 การออกกําลังกายดวยอะไร  และปริมาณเทาไร 
5.3 ผอนคลายรางกายหลังการออกกําลังกายแลว  ใหผอนการออกกําลังกายเบาลง 

จนหายเหนื่อย  แลวทํากายบริหารยืดเหยยีดกลามเนื้อ  เชนเดียวกับการอบอุนรางกาย   
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 จากแนวคิดดังกลาว สรุปไดวาหลักการออกกําลังกายที่ถูกตอง  ควรอบอุนรางกาย 5 - 
10  นาที  กอนการออกกําลังกาย  และผอนคลายกลามเนือ้กอนหยุดการออกกําลังกายทุก ๆ  คร้ังที่มี
การออกกําลังกาย  กจิกรรมเริ่มแรกควรเปนกิจกรรมการออกกําลังกายที่เบา ๆ  แลวคอย ๆ  เพิ่ม
ความหนกัขึ้นตามพัฒนาการของรางกาย  ตองออกแรงโดยใหทุกสวนของรางกายไดเคล่ือนไหว
และควรออกกาํลังกายอยางสม่ําเสมอ  และในการออกกาํลังกายควรใหเหมาะสมกบัสภาพรางกาย  
เพศ  และวัย  ตลอดจนความหนัก  ความนาน  และความบอยของการออกกําลังกายดวย 

 

 การออกกําลังกายแตละครั้ง  ถากระทําโดยไมมกีารระมัดระวัง  หรือไมไดกระทําตาม
หลักการออกกําลังกาย  ก็อาจจะกอใหเกดิอันตรายได  ดังนั้น  ผูที่ออกกําลังกาย  จงึควรคํานึงถึงขอ
ควรระวังตาง ๆ  เพื่อที่จะไดรับผลประโยชนจากการออกกําลังกายอยางเต็มที่  และไมกอใหเกดิ
อันตรายตอรางกาย ไดรวบรวมปจจยัตาง ๆ  รวม  10  ประการหรือทีเ่รียกวา  บัญญัติ  10  ประการ  
สําหรับการเลนกีฬา  และออกกําลังกาย  เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบตัิ ดังนี้  (การกฬีาแหงประเทศ
ไทย 2537 : 30-33)   

1. การประมาณตน 
 สภาพรางกายและความเหมาะสมกับกฬีาชนิดตาง ๆ  ของแตละคนไมเหมือนกนั  แมใน
คนเดียวกนั  ในชวงเวลาหนึง่กับอีกชวงเวลาหนึ่งก็แตกตางกันได  การจะไดผลเพิ่มของสมรรถภาพ
จากการฝกซอม  หรือออกกําลังกาย  มกีฎตายตวัวา  จะตองเปนไปตามความเหมาะสมกับสภาพ
รางกาย  หากการฝกซอมเบาเกินไปก็ไดผลนอยหรือไมไดผล  แตการฝกซอมหนักเกินไป  นอกจาก
ไมไดผลแลว  ยังเปนอันตรายแตสุขภาพอยางยิ่งดวย  มขีอสังเกตที่สําคัญวาการฝกซอมหนักเกินไป
หรือไม  โดยสังเกตจากความเหนื่อย  คือหากออกกําลังถึงขั้นเหนื่อยแลว  ยังสามารถฝกตอไปได
ดวยความหนกัเทาเดิม  โดยไมเหนื่อยเพิม่ขึ้น  และเมือ่พักแลวไมเกนิ  10  นาที  ก็รูสึกหายเหนือ่ย  
แมจะมีความออนเพลียอยูบาง  แตในวันรุงขึ้นก็หายออนเพลียกลับสดชื่นเชนเดิมหรือกวาเดมิ  
แสดงวา  การฝกซอมหรือการออกกําลังนั้นไมหนักเกนิ  แตถารูสึกเหนื่อยแลวพอฝกตอไปกลับ
เหนื่อยมากขึ้นจนหอบ  แมพักแลวเปนชั่วโมงก็ยังไมหายเหนื่อยและในวันรุงขึ้นก็ยังออนเพลียอยู  
แสดงวา  การฝกซอมหรือการออกกําลังกายนัน้หนกัเกนิ  การจะฝกซอมใหม  จะตองระวังให
รางกายกลับมาสูสภาพเดิมกอนแลวเร่ิมใหมดวยความหนักที่นอยกวาเดิม 

2. การแตงกาย 
 มีสวนเกีย่วของทั้งในดานการเคลื่อนไหว  ความอดทน   และจิตวิทยา   กีฬาแตละอยาง 
ยอมมีแบบเครือ่งแตงกายทีเ่หมาะสม  ทั้ง เสื้อ  กางเกงและรองเทา  ในดานการเคลือ่นไหวเสื้อผาที่
รุมราม  รองเทาที่ไมเหมาะกับเทา  หรือสภาพของสนาม  ยอมทําใหการเคลื่อนไหวไมคลองตวั
เทาที่ควร  และยังเปนตนเหตุใหเกิดอุบัติเหตุดวย  ในดานความอดทน  ตองคํานึงถึงการระบายความ
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รอนออกจากรางกายเปนสําคัญ  เพราะในระหวางที่ออกกําลังกาย  รางกายจะมีความรอนเกิดขึ้น
มาก  หากระบายออกไมทนั  ความรอนที่สะสมขึ้นจะเปนตัวจํากัดการออกกําลังกายตอไป และทํา
อันตรายตอระบบตาง ๆ  ในรางกายดวย  ในกรณีนี้  เส้ือผาที่มิดชิดเกนิไปหรือเส้ือผาที่ทําดวยวัสดุ
สังเคราะหที่มคีุณสมบัติในการขับเหงื่อไดนอย  จะทําใหการระบายความรอนออกจากรางกาย
เปนไปดวยความลําบากยิ่งขึน้ 
 เร่ืองที่ปฏิบัติกันผิดอยูเสมอ คือการใชชุดวอรมโดยพร่ําเพร่ือ  จุดประสงคหลักในการ
ใชชุดวอรม  คือ  ทําใหรางกายอบอุนเร็ว (Warm  Up)  เมื่อความอบอุนของรางกายสูงถึงขนาดหนึ่ง  
การทํางานของรางกายจะไดสมรรถภาพสูงสุด  แตถาอบอุน (รอน) เกินไป  สมรรถภาพกลับลด  
สําหรับสภาพอากาศในประเทศไทย  การใชชุดวอรมเกือบจะไมมีความจําเปนเลย  เพราะอากาศ
รอนอยูแลว  ถาจะใชก็ไมควรจะใชในระหวางฝกซอม  หรือออกกําลังที่ใชความอดทน 

3. เลือกเวลา  ดิน  ฟา  อากาศ 
 ทุกคนควรกําหนดเวลาฝกซอมที่แนนอนไว  แตควรเปนเวลาเดยีวกันทกุวัน  เพราะมผีล
ตอการปรับตัวของรางกาย  การฝกซอมตามสะดวกโดยไมมีการปรับตัวของรางกาย  การฝกซอม
ตามสะดวก  โดยไมมีการกาํหนดเวลาแนนอน  ทําใหการปรับตัวของรางกายสับสน  อาจไมไดผล
จากการฝกซอมเทาที่ควร  ในอากาศรอนการฝกซอมจะทําใหเหนื่อยเร็ว  และไดปริมาณนอยกวาใน
อากาศเย็น  จึงไมเหมาะอยางยิ่งสําหรับการฝกความอดทน  การเลือกอากาศ  อาจทําไดยาก  หรือทํา
ไมได  แตการเลือกเวลา  ทุกคนทําได  โดยเฉพาะเวลาเชาตรูและตอนเย็นอณุหภูมติ่ํากวากลางวนั  
จึงเหมาะสําหรับการฝกซอมความอดทน  สวนการฝกซอมดานแรงกลามเนื้อ  และความเรว็ระยะ
ส้ัน ๆ  อาจทาํใหอากาศรอนได  แตทําในชวงเวลาสั้น  อยางไรก็ตาม  ในการฝกซอมเพื่อแขงขัน
จะตองคํานึงถึงเวลาที่ใชแขงขันดวย  แตไมจําเปนตองฝกซอมในเวลานัน้ทุกครั้งไป 

4. สภาพของกระเพาะอาหาร 
 ในเวลาอิ่มจัด  กระเพาะอาหาร  ซ่ึงอยูใตกระบังลม   จะเปนตัวทําใหการขยายของปอด 
เปนไปไมไดดเีทาที่ควร  เพราะกระบังลมไมอาจหดตวัต่าํลงไดมาก  ในขณะเดียวกนัการไหลเวียน
เลือดจะตองแบงเลือดสวนหนึ่งไปใชในการยอยและดดูซึมอาหาร  ทําใหเลือดทีไ่ปเลี้ยงกลามเนื้อ
ลดนอยลง  จึงเปนผลเสียตอการออกกําลังกาย ยิ่งกวานั้นในกฬีาทีม่กีารกระทบกระแทกกระเพาะ
อาหารที่เต็มแนน  จะแตกไดงายกวากระเพาะอาหารทีว่าง  หลักทัว่ไปจึงงดอาหารหนักกอนการ
ออกกําลัง  3  ช่ัวโมง  อยางไรก็ตาม  ในกฬีาที่ใชความอดทนเปนชัว่โมง ๆ  เชน วิ่งมาราธอน  และ
จักรยานทางไกล  รางกายตองใชพลังงานมาก  การที่ทองวางอยูนาน  อาจทําใหพลังงานสํารองหมด
ไป  ดังนั้น  กอนการแขงขนั  และระหวางการแขงขันอาจเติมอาหารที่ยอยงายในปริมาณไมถึงอ่ิม
ไดเปนระยะ ๆ 
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5. การดื่มน้ํา 
 น้ําไมใชอาหาร   แตมีความจําเปนมากในการออกกําลังกาย  เพราะถารางกายสูญเสียน้ํา 
ไปมากถึงปริมาณหนึ่ง  สมรรถภาพจะลดต่ําลง  เนื่องจากกระบวนการระบายความรอนออกจาก
รางกายขัดของ  และถาเสียมากตอไปก็จะเปนอันตรายตอรางกาย  จากการทดลองทั้งใน
หองปฏิบัติการ  และในสนามเกี่ยวกับสมรรถภาพของรางกายในสภาพที่ขาดน้ํา  และไมขาดน้ํา  
และไดขอสรุปตรงกันวา  การขาดน้ํา  ทําใหสมรรถภาพลดลง  การใชน้ําชดเชยสวนที่ขาด  ทําให
สมรรถภาพเพิ่มขึ้น  แตในรางกายของทกุคน  มนี้ําสํารองอยู  ซ่ึงจะเสียไปไดโดยสมรรถภาพไม
ลดลง  น้ําสํารองนี้มีปริมาณประมาณ  2  เปอรเซ็นตของน้ําหนักตัว  (เชน คนที่น้ําหนัก  50  
กิโลกรัม  มีน้ําสํารองสําหรับเสียได  1 กิโลกรัม  )  ดังนั้น  การเลนกฬีาใด ๆ  ก็ตามที่มกีารเสียน้ําไม
เกินกวา 2 เปอรเซ็นตของน้ําหนักตวั  และกอนการแขงขันรางกายอยูในสภาพทีไ่มขาดดุลน้ํา  หรือ
ในระหวางเลนไมเกดิความกระหาย  ผูเลนไมจําเปนตองเติมน้ําในระหวางนัน้ 
 ในอากาศรอนการเลนกฬีาชัว่โมงหนึ่งอาจทําใหรางกายเสียน้ํา  2  ลิตร  หรือกวานั้น ซ่ึง
จําเปนตองไดรับการชดเชย  ความกระหายเปนเครื่องบอกอยางหนึ่งวา  รางกายกําลังขาดน้ํา ถาไม
สามารถคํานวณไดแนนอนวาจะดื่มเทาไร  อาจใชความกระหายเปนเกณฑ  ทั้งนี้ ไมไดหมายความ
วา    จะดื่มในครั้งเดียวจนหมดความกระหาย  จะตองคอย ๆ  เฉล่ียปริมาณออกไป  จากการทดลอง
ของสถาบันกีฬาเวชศาสตรแหงเบอรลิน  ไดพบวา  การใหน้ําชดเชยในปริมาณเทากับที่สูญเสียใน
การออกกําลังจะทําใหสมรรถภาพดีที่สุด     แตจะตองแบงการชดเชยออกไปเปนจํานวน  25%  ใน 
1  ช่ัวโมงกอนการเลนอีก  75%  เฉล่ียไปตามระยะเวลาการออกกําลัง   

6. ความเจ็บปวย 
 ความเจ็บปวยทุกชนิดที่ทําใหสมรรถภาพของรางกายลดลง    และรางกายตองการการ 
พักผอนอยูแลว  การออกกําลังกายที่เคยทําอยูยอมเปนการเกินกวาที่สภาพรางกายจะรบัได  และอาจ
ทําใหเกดิอันตรายรอยแรงตอชีวิต  โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปนไข  ซ่ึงรางกายมีอุณหภูมิสูงกวาปกติ  
และหวัใจตองทํางานมากกวาปกติ  เพื่อระบายความรอน เมื่อไปออกกําลังกายเขาอีก การระบาย
ความรอนและหัวใจ  จึงตองทํางานหนกัอยางยิ่ง  จนแมแตงานเบา ๆ  ก็อาจเปนงานหนกัเกนิไป  
นอกจากนั้น หากเปนไขที่เกิดจากเชื้อโรค  การไหลเวยีนเลือดที่เพิ่มขึ้นจากการออกกําลังอาจทําให
เชื้อโรคแพรหลายไปตามสวนตาง ๆ  ของรางกาย  และทําใหเกดิอักเสบทั่วรางกาย  หรือในอวยัวะ
ที่สําคัญ  ซ่ึงเปนอันตรายตอชีวิต  สําหรับการเปนไขหวัด  แพอากาศ  ถาไมมีอาการอื่นรวม  เชน  
ไข  เจ็บคอ  ไอ  ออนเพลีย  สามารถฝกซอมและออกกําลังไดตามปกต ิ

7. ความเจ็บปวยระหวางการออกกําลัง 
 เปนที่แนนอนวาระหวางการออกกําลังใด ๆ ก็ตามโอกาสจะเกิดอุบตัิเหตุ   มีไดมากกวา 
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การอยูเฉย ๆ  ยิ่งเปนการเลนกีฬาที่มกีารปะทะกนัดวยแลว  โอกาสเกิดอุบัติเหตุยิง่มีมากขึ้น  แต
ถึงแมจะเปนการออกกําลังคนเดียว  ถาหากมีการเปลี่ยนสถานที่  ปริมาณ  และความหนักของการ
ออกกําลัง  ก็อาจมีอุบัติเหตหุรือความเจ็บปวยเกิดขึ้นได  ความรูสึกไมสบาย  อึดอัดการเคลื่อนไหว
บังคับไมได  เปนสัญญาณที่แสดงวามคีวามผิดปกติเกิดขึ้น  ถาฝนออกกําลังตอไปโอกาสที่จะ
เจ็บปวยมากขึน้  จนถึงขั้นรายแรงยอมมากขึ้นตามลําดับ  ดังนั้น  เมื่อเกดิความเจ็บปวยหรืออุบัติเหตุ
ขึ้นในระหวางออกกําลัง  ควรหยดุพักผอน  ความเจ็บปวยเล็กนอย บางครั้งเมื่อพักชั่วครู ก็หายไป
เปนปกติ  อาจเลนกีฬาหรือออกกําลังตอไปได แตถาออกกําลังตอไปแลวอาการเดิมกลับเปนมากขึ้น
ก็ตองหยดุ  ขอนี้สําคัญมาก  สําหรับผูเลนกีฬาหรือออกกําลังที่มอีายเุกิน  35  ปขึ้นไป โดยเฉพาะ
อาการหายใจขัด ๆ  จุกแนน  เจ็บบริเวณหนาอก  ซ่ึงอาจเปนอาการของการขาดเลือดหลอเล้ียงหวัใจ 
การฝนตอไป  อาจทําใหหัวใจวายและเปนอันตรายถึงชีวติได 

8. ดานจิตใจ 
 ในระหวางการฝกซอม และออกกําลัง จําเปนตองทําจิตใจใหปลอดโปรง คิดถึง
ประโยชนที่จะไดรับจากการฝกซอม  หรือออกกําลัง  ตัง้ใจปฏิบัติตามทาทางเทคนิคตาง ๆ  และคดิ
แกไขการปฏบิัติที่ผิด  จะตองพยายามขจดัเรื่องรบกวนจิตใจในระหวางนั้นออกไป  หากขจัดไมได
จริง ๆ  ก็ไมควรฝกซอมหรือออกกําลังตอไป  เพราะทําใหเสียสมาธิและเกิดอุบัตเิหตุไดงาย (ตาม
หลักทางจิตวทิยาการออกกาํลังมีผลตอจิตใจในการลดความเครงเครียดอยูแลว) 

9. ความสม่ําเสมอ 
 ผลเพิ่มของสมรรถภาพตาง ๆ นอกจากจะขึ้นอยูกับปริมาณความหนักเบา ของการ
ฝกซอมและออกกําลังกายแลว  ยังขึ้นอยูกบัความสม่ําเสมอดวย  ดังนัน้ การฝกซอมเพื่อแขงขันหรอื
เพื่อสุขภาพก็ตาม  ตองพยายามรักษาความสม่ําเสมอไว  การฝกหนักติดตอกันหนึ่งเดือนแลวหยุด
ไป  2  อาทิตย จะมาเริ่มใหม  จะเริ่มเทากับการฝกครั้งสุดทายไมได  จะตองลดความหนักใหต่ํากวา
คร้ังสุดทายที่ฝกอยูแลว  คอย ๆ  เพิ่มขึ้น  ซ่ึงเปนการเสียเวลามากขอนี้นักกฬีาของไทยเราเปนอยู
เสมอ  เมื่อหยุดการแขงขันก็หยดุฝกซอมและตองตั้งตนกันใหม เมื่อจะเริ่มแขงขันอกี โอกาสที่จะ
เพิ่มสมรรถภาพใหสูงกวาเดมิจึงไมม ี

10. การพักผอน 
 หลักการฝกซอมและออกกําลังกายเสียพลังงานสํารองไปมาก  จําเปนตองมีการชดเชย  
รวมทั้งตองซอมแซมสิ่งสึกหรอ  และสรางเสริมใหแข็งแรงยิ่งขึ้น  ขบวนการเหลานี ้  จะเกิดขึน้ใน
ระหวางการพกัผอน  หลังการฝกซอมและการออกกําลังหนัก  จึงจาํเปนตองพักผอนใหเพียงพอ
ขอสังเกตงาย ๆ  คือกอนการฝกซอมครั้งตอไป  รางกายจะตองสดชืน่อยูในสภาพเดิม หรือดีกวาเดิม
การฝกซอมวนัตอไป  จึงจะทําใหมากขึน้ เปนลําดับ 
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 ขอปฏิบัติ  10  ประการนี้  หากนักกีฬาและผูออกกําลังนําไปปฏิบัติได  ก็จะชวยใหการ 
ฝกซอม  และการออกกําลังกายไดผลดียิ่งขึ้น  และลดอนัตรายที่อาจจะเกิดขึน้ใหนอยลงดวย 
  

 1.2 พฤติกรรมดานขอควรปฏิบัติในการออกกําลังกาย 
 จรูญ  มีสิน (2536 : 36, อางถึงใน จําเนียร สุมแกว 2545 : 23-27)  ไดเสนอแนะเกีย่วกบั
ขอควรปฏิบัติสําหรับการเลนกีฬาและการออกกําลังกาย  ดังนี ้
 1. ความเหมาะสมกับสภาพรางกาย 
 การออกกําลังกายตองเหมาะสมกับสุขภาพและสมรรถภาพของแตละบคุคล  เพศ  วัย   
ถาออกกําลังกายนอยเกินไปก็ไมไดประโยชน  มากเกนิไปก็เปนโทษ  ตองศึกษาความหนักของงาน  
ความบอย  และระยะเวลา  และทราบถึงการรักษาใหรางกายกลับสูสภาพเดิม  รูจกัการพักผอนที่
ตองการดวย 
 2. ความเหมาะสมในการแตงกาย 
 การแตงกาย ตองเหมาะสมกับชนิดกฬีาที่เลนแขงขัน เพื่อชวยใหรางกายไดทํางาน 
ระบายของเสียไดดีและสะดวกในการเคลื่อนไหวของรางกาย  ความอดทนและจติวิทยากีฬาทกุ
ประเภทจึงมีชุดกีฬาโดยเฉพาะ  ทั้งเสื้อ  กางเกง  รองเทา  เปนการลดอุบัติเหต ุ  การใชชุดกฬีาที่ไม
เหมาะสมก็อาจเกิดโทษได  ทําใหนายเหนื่อยเร็ว  การระบายความรอนเปนไปไดชาทาํให
สมรรถภาพทางกายลดลง 
 3. ความเหมาะสมในการเลือกสถานที่  และเวลา 
 การออกกําลังกายประจําวนัเปนสิ่งสําคัญ   การกําหนดเวลา   เลือกสถานที่ที่เหมาะสม 
กลางแจงดกีวาในอาคาร  ในตัวอาคารก็ควรมีระบบถายอากาศ  รางกายคนเราตองมกีารปรับตัวดวย  
ใหเขากับสภาพสิ่งแวดลอม  สถานที่และเวลา  ถาเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ  รางกายก็ปรับตัวไมทัน  
โดยเฉพาะอุณหภูมิของอากาศในชวงเวลาตาง ๆ  รางกายเหนื่อยชา  เหนื่อยเร็ว  ปริมาณระยะเวลา
ออกกําลังกายก็ไมเทากนั  ในชวงเชา  ชวงเยน็ อุณหภมูิต่ํากวากลางวัน  จึงเหมาะสมสําหรับการ
ฝกซอมเพื่อความอดทน  การฝกซอมในชวงกลางวันตอนบาย  อุณหภูมสูิง  สามารถฝกซอมกีฬาใน
ชวงเวลาสั้น ๆ  ได 
 4. การอบอุนรางกายกอนและหลังการออกกําลังกาย  หรือการเลนกีฬา  (Warm Up  
Cool –Down)   
 การออกกําลังกายที่ถูกตอง  จะตองรูจักอบอุนรางกาย  (Warm Up) และการผอนคลาย 
รางกายหลังการออกกําลังกาย (Cool  Down)  การอบอุนรางกายกอนการออกกําลังกาย  เปนการ
เตรียมรางกายใหพรอม  เปนการกระตุนระบบไหวเวียนเลือดและหวัใจกระตุนกลามเนื้อและขอตอ  
เสนเอ็น  ใหอยูในสภาพทีพ่รอมสําหรับการเคลื่อนไหว  กอนการออกกําลังกาย  ไมวากจิกรรม  
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หรือประเภทกฬีาที่ตนถนัด  ก็ควรจะอบอุนรางกายเสยีกอน โดยยึดหลักงาย ๆ คือการทํากายบริหาร  
เร่ิมจากสวนบนไปสูสวนลาง  หรือศีรษะจรดเทา  หลังจากการออกกําลังการปองกันหนามืดเปนลม
ได  หรือการเปนตะคริว  กลามเนื้อฉีก  โดยเฉพาะผูไมคอยออกกําลังกายมากอน  ชวยใหการฟนตวั
ของรางกายและการปรับตัวของรางกายเปนไปอยางรวดเร็วดวย  สําหรับขั้นตอนการผอนคลาย
รางกาย  (Cool  Down)  เชน  การชะลอความเร็วขณะกําลังวิ่งอยู  หรือเดนิ  กอนเลิกกว็ิง่ หรือเดินชา 
ๆ  เบา ๆ  ใชเวลา 4 – 5 นาที  ประกอบกบัการบริหารเหยยีดกลามเนือ้เชนเดยีวกับการอบอุนรางกาย  
แตจํานวนครั้งนอยกวา  สวนการปฏิบัติอ่ืน ๆ  เชน  การนวด  คลึงกลามเนื้อเบา ๆ  การอบน้ําอุน  
ชวยใหการกําจัดของเสียจากกลามเนื้อรวดเร็วขึ้น 
 5.การรูจักเลือกรับประทานอาหาร  และระบบขับถาย 
 การเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณคาตอรางกาย  กอนออกกําลังกายและหลังการออก
กําลังกาย  รูถึงประเภทที่ยอยงายและยาก  ฉะนัน้  ไมควรรับประทานอาหารกอนออกกําลังกาย  
และหลังการออกกําลังกายใหม ๆ  จะมีผลทําใหเปนโรคกระเพาะไดงาย ในขณะที่ทานอาหารอิ่ม
ใหม ๆ  การไหลเวยีนของเลือด ก็จะถูกแบงเลือดสวนหนึ่งไปใชในการยอยและดดูซึมอาหาร  ทํา
ใหเลือดไปเลี้ยงกลามเนื้อและสมองลดนอยลงกวาปกติ  จึงเปนผลเสยีตอการออกกาํลังกายในการ
เลนกีฬาประเภทปะทะ ประเภททีม  อาจเปนอันตรายตอกระเพาะที่ถูกกระแทกเกิดการอักเสบมี
แผลแตกไดงาย  เพราะมีอาหารอยูเต็มเกิดการจุกเสียด  เพราะกระเพาะอาหารอยูไดกระบังลม  เปน
ตัวการทําใหปอดขยายตวัไดไมมากในขณะหายใจ  เพราะตองการออกซิเจนมาก รับประทานอาหาร
ควรทานใหอ่ิมกอนอยางนอย 3 ช่ัวโมง  กอนและหลังการออกกําลังกาย ในกรณีทีใ่ชพลังงานมาก ๆ  
เชน  วิ่งระยะไกล  วิ่งมาราธอน  วายน้ํา  กีฬา  ประเภททมีควรทานอาหารที่ยอยงาย  ใหพลังงานสูง  
เชน  อาหารทีม่ีแคลอรี่สูง 
 6. การดื่มน้ํา 
 น้ํามีความจําเปนมากในการออกกําลังกาย น้ําเปนตวัทดแทนเหงื่อที่ออกมาในขณะ
ออกกําลังกาย  และระเหยไปในอากาศ  เพือ่ปรับอุณหภมูิของรางกายดวย  ถาเสียน้าํมาก  รางกายก็
ขาดสมรรถภาพในการทํางาน  ถาเสียมาก ๆ  ก็เปนอันตรายตอชีวติ  ในรางกายจะมนี้ําสํารอง
ประมาณ 2 เปอรเซ็นตของน้ําหนักตวั  เชน  คนทีห่นกั  50  กิโลกรัม  จะมีน้ําสํารองประมาณ  1  
กิโลกรัม  การออกกําลังกายในขณะที่มีอากาศรอน  อาจจะเสยีน้ํามาก  สังเกตไดจากการเสียเหงื่อ  
การรูสึกกวากระหายน้ํา  ซ่ึงอาจใชส่ิงเหลานี้เปนเกณฑวัดแตละบุคคลที่จะตองดืม่น้ําโดยการดืม่น้ํา
ทีละนอย  เฉลี่ยปริมาณเทา ๆ  กันแตละครั้ง  จากการทดลองของสถานบันเวชศาสตรแหงเบอรลิน
ไดพบวาการใหน้ําชดเชยในปริมาณเทากับที่จะสูญเสียในการออกกําลังกาย  จะทําใหสมรรถภาพดี
ที่สุด  แบงการชดเชยออกเปนจํานวน 25%  ในหนึ่งชั่วโมง  กอนการเลน 75%  เฉล่ียไปตาม 
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ระยะเวลาการออกกําลังกาย 
 7. ความเจ็บปวยและเจ็บปวดจากอุบัติเหตใุนขณะออกกาํลังกาย 
 อาการเจ็บปวยสุขภาพไมมีสมรรถภาพทางกายกจ็ะลดลง  การออกกําลังกายกเ็ปน 
ผลเสียตอรางกาย  เพิ่มอุณหภูมิ  เสียน้ํา  หัวใจทํางานมาก  เปนลม  หนามืดไดงาย  คล่ืนไสอาเจียน  
ปวดศีรษะ  เกดิการอักเสบกลามเนื้อ  เจ็บคอ  หายใจลําบาก  ควรนอนพักผอน  ปรึกษาแพทย  งด
การออกกําลังกายชัว่คราว 
 ความเจ็บปวดและอุบัติเหตใุนขณะออกกําลังกายอาจจะมีขึ้นได  กรณีเลนกฬีาคนเดียว  
เลนประเภทหมู  หรือทีม  กีฬาที่มีการปะทะ  ความหนกัของงาน  ความหนักของการออกกําลังกาย  
ไมอบอุนรางกาย  และคลายอุนตามหลักวชิาการ  ถารูสึกไมสบาย  ปวดกลามเนื้อ  ควรหยดุเสียกอน  
กอนที่จะเกดิอุบัติเหตุ  เชน  กลามเนื้อฉีก  หนามืด  ลมฟาดพื้นในวยัสูงอายุเกิน  35 ปขึ้นไป  การ
ออกกําลังกายเปนสิ่งสําคัญ  แตก็ตองคํานงึถึงสุขภาพของตัวเองดวย  ไมออกกําลังประเภทกลั้นใจ  
เบง  เกร็ง  บางครั้งออกกําลังแลวรูสึกหายใจขัด  จกุแนน  เจ็บบริเวณหนาอก  ซ่ึงเปนสาเหตุมาจาก
การขาดเลือดหลอเล้ียงหวัใจ  ทําใหหัวใจวายได 
 8. สุขภาพจิตและอารมณ 
 สุขภาพจิตและอารมณดี  เปนผลมาจากสุขภาพดี  สมรรถภาพดี  การออกกําลังกายก็สง 
ผลตอจิตใจ  อารมณ  ไมเกิดความเครยีด  มีสมาธิในการออกกําลังกาย  มีสิทธิในการเลนกฬีา  ผู
ออกกําลังกายอยูเสมอ  จะมีจิตใจและอารมณที่ดี  มีความตั้งใจในการทํางาน และกําลังใจในการ
ประกอบภารกจิประจําวัน  ผูที่มีจิตใจสบาย จะมีความมั่นคง  กิริยาอาการในการเคลื่อนไหวรางกาย
ก็เปนไปอยางสบาย ความทอแทเหนด็เหนื่อยออนเพลียก็มีนอย การพักผอนหยอนใจ ก็มี
ความสําคัญ  ในการเสริมสรางทางจิตใจ  สมองไมเครียด  เพื่อสุขภาพที่สมบูรณ  จึงควรนอนหลับ
พักผอนใหสนทิ  ถารางกายออนเพลีย  รูสึกเปนไข  กเ็ปนเครื่องเตือนวารางกายตองการพักผอน  ไม
จําเปนตองไปหาแพทย  ซ้ือยามากินเอง  ยาแกความเหน็ดเหนื่อยและความเครียดคอื  อาหาร  น้ํา  
การนอนหลับพักผอน และการออกกําลังกายที่ถูกตองและเหมาะสม ส่ิงเหลานี้จะมีผลทําให
สุขภาพจิต  และอารมณดีขึน้ 
 9.ความหนกั  ความนาน  และความบอย 
 สุขภาพดี  สมรรถภาพทางกายดี  ขึ้นอยูกับปริมาณความหนักเบาของการฝกซอม  และ 
ความสม่ําเสมอ  ถาหยุดในชวงหนึ่งก็ตองเริ่มตนใหม  โอกาสที่จะเพิ่มสมรรถภาพจึงไมมี 

การออกกําลังกายเปนการกระตุนการหายใจ และการไหลเวียนของเลือด ออกกําลังกาย 
ไมควรเกนิ  90%  ของสมรรถภาพสูงสุด  ที่นิยมอยูระหวาง 60%  หรือ 80%  สมรรถภาพสูงสุด 
ในทางปฏิบัตโิดยทั่วไป  อาจกกําหนดความหนักไดใกลเคียง  โดยอาศยัการนับชีพจรขณะออก 
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กําลังกาย  หรือทันทีที่หยดุออกกําลัง  เชน  การวิ่งเพื่อสุขภาพ   
        การหาความหนักที่เหมาะสม 
        ออกกําลังโดยการวิ่ง  ทําใหอัตราชีพจรสูงขึ้นถึงนาทีละประมาณ  170- อายุ/นาที  เชน 
อายุ  36  ป  ความเร็วที่เหมาะสมคือ  ความเร็วที่ทําใหอัตราชีพจรประมาณ  144  คร้ังตอนาที  หรือ 
24  คร้ัง/ 10 วินาที  ถาวิ่งดวยความเรว็คงทีใ่นที่ราบอาจเบื่องาย  ควรเลอืกวิ่งตามเนินเขา  ทางขึ้นเขา  
บันไดสูง  เนนิสูง  ชายหาดบนพื้นทราย  อัตราชีพจรสูงสุดในการวิ่ง  ไมควรเกนิ 200– อายุ / นาที 
และ ชีพจรต่ําสุดไมนอยกวา  150-อายุ / นาที  แลวหยุดไปทํากิจธุระ  หรือเดินเลนแลวมาออกกําลัง
กายตอไปอกี  ถาหยุดพัก  ไมควรพักนานเกินไป  หรือหยุดออกกําลังกายหลายวนัติดตอกนัแลว
กลับมาออกกําลังกายอีก ยกเวน กรณเีกิดการเจ็บปวยกลามเนื้อ  ควรวิ่งติดตอกันไมต่าํกวา  10  นาที  
โดยใหสัมพันธกับความหนกั  และความบอยดวย  จึงจะเกิดผลตอรางกาย  เชน  การกําหนดความ
บอยของการวิง่เพื่อสุขภาพ  ก็ควรวิ่งอยางนอย  3  วันตอสัปดาห  เปนตน 
 10.การนอนหลับ  และการพกัผอน 
 การพักผอนมคีวามสําคัญควบคูไปกับการออกกําลังกาย    รางกายจะซอม สรางสวนที่ 
สึกหรอ  เสริมสรางใหแข็งแรงขึ้น  ขบวนการสรางเสริมซอมแซม  จะเกิดขึ้นในขณะที่พักผอนและ
จะรูสึกสดชื่น  กระปรี้กระเปราหลักจากตื่นนอน  เพราะทุกสวนไดพักคลายกลามเนื้อและระบบ
ประสาทอยางเต็มที่  และพรอมที่จะทํางานไดในวันตอไป 
 
2. แนวคิดเก่ียวกับความรู  (knowledge ) 
 ชม  ภูมิภาค (2523  :  86 - 94) กลาวถึงแนวความคดิเกีย่วกับความรู วาความรูเปนผลมา
จากประสบการณการเรียนรู  เชน 
 1. การจัดการเรียนการสอนตาง ๆ  เชนแบบบอกเลา จัดใหเห็นภาพกจิกรรมตาง ๆ ดวย
โปสเตอร ภาพยนตร การจัดใหมีประสบการณในการปฏิบัติ และการสัมผัสดวยตนเอง รวมถึง
ความถี่บอยในการสัมผัสดวย 
 2. ตัวผูสอน เชน ความรู ประสบการณเปนที่นาเชื่อถือของผูเรียนและมีทัศนคติที่ดีตอ
เนื้อหาที่สอน 
 3. ตัวผูเรียน เชน ปจจยัดานสติปญญา ทัศนคติตอผูสอน ตอกิจกรรม หรือความคาดหวัง
ในประโยชนที่จะไดรับจาการเรียน 
 

 ความหมายของความรู  
 วิชัย  วงศใหญ  (2523 : 13) อธิบายความหมายของ “ความรู” วาหมายถึง พฤติกรรม 
เบื้องตนที่ผูเรียน สามารถจําได หรือระลึกได โดยการมองเห็น การไดยนิ ความรูในทีน่ี้ คือ  
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ขอเท็จจริง กฎเกณฑ หรือคําจํากัดความ 
 อุทุมพร  ทองอุไร (2523 : 91) อธิบายความหมายของ “ความรู” วาความรูเปนนามธรรม 
เปนกระบวนการจิตวิทยาของความจํา     การจัดระบบระเบียบขอมูลใหม      และมีการเปลี่ยนแปลง 
ตลอดเวลา 
 อนันต  ศรีโสภา  (2525 : 14 - 15)  อธิบายความหมายของ “ความรู” วาหมายถึง สวน
หนึ่งของความสามารถทางพุทธิปญญา (Cognitive  Domain) ซ่ึงประกอบดวย ความเขาใจ การ
นําไปใช การวเิคราะห การสงัเคราะห และการประเมินผล 
 ประภาเพ็ญ  สุวรรณ (2526 : 10) อธิบายความหมายของ “ความรู” วาหมายถึง 
พฤติกรรมขั้นตน ซ่ึงผูเรียนเพียงแตจําได อาจจะโดยการนึกหรือการมองเห็น ไดยนิ จําได ความรูใน
ที่นี้ ไดแก ความรูเกี่ยวกับคําจํากัดความ ความหมาย ขอเท็จจริง ทฤษฎี โครงสรางวิธีการแกปญหา 
เหลานี้ เปนตน 
 จิตรา  วสุวานิช (2528 : 6)  อธิบายความหมายของ “ความรู” วา หมายถึง การจํา
ขอเท็จจริง เร่ืองราวรายละเอียดที่ปรากฏในตํารา หรือส่ิงที่ไดรับการบอกกลาว 
 ความรู เปนคําสมาสระหวางคําวา ความ และคําวารู  ซ่ึงตามพจนานกุรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 231) และไดใหความหมายวา ความแปลวา 
อาการ หรือเนือ้ความ หรือเกิดความ  และคําวา รู แปลวา แจง หรือ เขาใจ หรือทราบ เมื่อรวมเขา
ดวยกัน หมายถึง การรูหรือเขาใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 962) 
 

 กลาวโดยสรุป  “ความรู”  หมายถึง บรรดาขอเท็จจริง ขอมูล กฎเกณฑ ส่ิงของ บุคคล
และรายละเอยีดตาง ๆ ที่ไดรับจาการคนควา จากประสบการณ การสงัเกต ซ่ึงเปนความจําที่มนษุย
ไดสะสม พรอมแสดงออกมาเปนพฤติกรรมที่ระลึกได เรียกเอาสิ่งที่จําไดนัน้ ออกใหปรากฏได 
สังเกตไดและวัดได  
 

 ระดับความรู 
 บลูม  และคนอื่น ๆ (Bloom et al. 1971 : 271,  อางถึงใน ธวัชชัย  ชัยจิรยฉายากุล 2527 : 
44 - 45) ไดแบงระดับความรู  ออกเปน  6  ระดับ ซ่ึงเรียงลําดับกอนหลัง  ดังนี ้
 1. ความรู (Knowledge)  หมายถึง การเรียนรูที่เนนความจําและการระลึกไดตอความคิด 
วัตถุ และปรากฎการณตาง ๆ เปนความจําที่เร่ิมจากสิ่งงาย ๆ ที่เปนอิสระแกกันไป จนถึงความจําใน
ส่ิงที่ยุงยาก ซับซอน และมคีวามสัมพันธตอกัน  แบงออกเปน 
  1.1 ความรูเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาเฉพาะ 
  1.2 ความรูเกี่ยวกับวิธีการและการดําเนินงานที่เกี่ยวกับสิ่งหนึ่งส่ิงใด โดยเฉพาะ 
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  1.3 ความรูเกี่ยวกับการรวบรวมแนวคิดและโครงสรางของสิ่งหนึ่งส่ิงใด 
 2. ความเขาใจ (Comprehension) ในความหมายของบลมู นั้น มี  3  ประการ คือ การ
แปลความหมาย การตีความ และการสรุปความ 
 3. การนําไปใช (Application)  คือ การนําสาระสําคัญตาง ๆ ไปใชในสถานการณจริง 
 4. การวิเคราะห (Analysis) คือ การพิจารณาแยกแยะวัตถุหรือเนือ้หาออกเปนสวน
ปลีกยอยที่มีความสัมพันธกนั และการสบืเสาะความสมัพันธของสวนตาง ๆ เพื่อดูวามันประกอบ
เขาดวยกันไดอยางไร เปนเรื่องของกระบวนการรวมสวนตาง ๆ ของเนื้อหาสาระเขาดวยกัน เพื่อ
สรางรูปแบบหรือโครงสรางที่ไมชัดเจนมากอน  เปนกระบวนการที่ตองใชความคิดสรางสรรค
ภายในขอบเขตของงาน หรือปญหาที่กําหนดไว 
 5. การสังเคราะห (Synthesis) คือ ความสามารถในการรวมสวนประกอบยอย ๆ หรือ
สวนใหญ ๆ เขาดวยกัน ใหเปนเรื่องเดียวกนั 
 6. การประเมินผล (Evaluation) ไดแก ความสามารถในการตัดสินเกี่ยวกับคานิยม 
ความคิด ผลงาน คําตอบ วิธีการ และเนื้อหาสาระ เพื่อวัตถุประสงคบางอยาง โดยมีการกําหนด
เกณฑเปนฐานในการพจิารณาการตัดสินใจ 
 

 จากคําจํากดัความที่กลาวมา สามารถสรุปไดวา ความรู หมายถึง พฤตกิรรมของบุคคลที่
แสดงออกใหเห็นถึงความรู ความสามารถทางดานสติปญญา ซ่ึงแสดงออกโดยการจํา หรือระลึกได
เกี่ยวกับขอเทจ็จริง กฎเกณฑ ทฤษฎ ี โครงสราง วิธีการตางๆ สําหรับงานวิจัยคร้ังนี้ ไดให
ความหมายของความรู วาหมายถึงการแสดงออกถึงความสามารถของบุคคลในการอธิบายและความ
เขาใจในพฤตกิรรมการออกกําลังกายของสมาชิกชมรมสรางสุขภาพจังหวัดราชบุรี 
 

 การศึกษาวิจยัครั้งนี้  ผูวิจัยวัดความรูดานการออกกําลังกายของสมาชิกชมรมสราง
สุขภาพ โดยเลือกใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมลูจากการเก็บขอมูลจากแหลงปฐมภูมิ ที่เปน
แหลงกําเนิดของขอมูลโดยตรง ใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง(Structured Interviews)  จะเปน
การพูดคุยกันระหวางผูถามกับผูตอบ  โดยการสัมภาษณ  และถาแบงตามรูปแบบของการถามตอบ 
โดยวดัความรู ใชแบบเลือกตอบ (Multiple Choice Item) ในการวัดพฤตกิรรมความรู  
 

 ความหมายของการออกกําลังกาย 
 ไดมีผูใหความหมายของการออกกําลังกายไวหลายประการ  ดังนี ้
   การออกกําลังกาย ( Physical   Exercise )    หมายถึง    การเขารวมมีกิจกรรมทางรางกาย 
 ทั้งหลาย (Physical  activities)  ที่บุคคลเลือกกระทําเพือ่ที่จะใหรางกายรับการ  เคล่ือนไหวอันที่จะ
ชวยใหกลามเนื้อไดรับการทํางานและเกดิการเจริญเติบโต  และสงเสริมใหรางการแข็งแรง  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 42

ทรวดทรงด ี  ปอด  หัวใจทํางานอยางมีประสิทธิภาพและเปนประโยชนตอ  สุขภาพอนามยัแก
ผูเขารวมเปนประการสําคัญ  และการออกกําลังกายในทางการแพทยหมายถึงการใชกิจกรรมทาง
รางกายทั้งหลายที่ทําใหอัตราการเตนของหัวใจเปนปกต ิ  78  คร้ังตอนาทีขึ้นไปถึงประมาณ  150 – 
160  ครั้งตอนาที  ทั้งนี้ไดเนนประเด็นการทํางานของหัวใจ  เปนหลักสําคัญซึ่งหมายถึงการสูบฉีด
โลหิตไปเลี้ยงรางกายของหวัใจเพราะการออกกําลังกาย  ทําใหหวัใจสูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงรางกายมี
จํานวนปริมาณโลหิต  (BLOOD – VOLUME) มากกวาปกติ เปนผลทําใหรางกายแข็งแรงและชวีิต
ยืนยาวได (จรินทร  ธานีรัตน 2523 : 65) 
 การออกกําลังกาย เปนการศึกษาเกีย่วกบัการออกแรงที่สามารถตอบสนองตอรางกาย
ของคน ในการตอบสนองตอรางกายของคนในรูปแบบการออกกําลังกายเฉพาะอยาง  และสามารถ
ดัดแปลงใหรางกายเกิดผลตอการฝกเฉพาะอยางนัน้ ๆ  (กระทรวงสาธารณสุข, กรมอนามัย 2536 : 
3) 
 การออกกําลังกาย เปนการออกแรงทางกายที่ทําใหรางกายแข็งแรงทั้งระบบ  โครงสราง
และสามารถทําใหกลามเนื้อเกิดตอตาน  และเอาชนะแรงบังคับได  หากขาดการออกกําลังกายจะทํา
ใหลดศักยภาพในการเคลื่อนไหว  นอกจากนี้ยังทําใหกจิกรรมทางปญญา  อารมณ  และความรูสึกดี
ขึ้นดวย (กระทรวงสาธารณสุข, กรมอนามัย 2536 : 3-4) 
 การออกกําลังกายเปนกิจกรรมของกลามเนื้อที่ทําใหรางกายมีสุขภาพที่แข็งแรง  และ
เพิ่มทักษะและศักยภาพในกฬีา  ตลอดจน ฟนฟูกลามเนือ้หลังจากการบาดเจ็บหรือพกิารไดอีกดวย 
(กระทรวงสาธารณสุข, กรมอนามัย 2536 : 4) 
 การออกกําลังกาย  หมายถึง  การกระทําใด ๆ  ที่ทําใหมีการเคลื่อนไหวสวนตาง ๆ  ของ
รางกายเพื่อเสริมสรางสุขภาพ  เพื่อความสนุกสนาน  เพือ่สังคม  โดยกจิกรรมงายๆ  โดยมีกฎ  กตกิา  
การแขงขันงาย ๆ   เชน   เดนิ   วิ่ง   กระโดดเชือก   การบริหารรางกาย     การยกน้ําหนัก    แอโรบิค  
ควอติกแอโรบิค   รํามวยจีน  วายน้ํา  ขี่จักรยาน  เกมและการละเลนพื้นเมือง  เดินบนลูกล 
(สายพาน)   และอ่ืน ๆ   ยกเวนการออกกําลังกายในอาชีพ  และการเคลื่อนไหวในชีวิตประจําวัน
(สํานักนายกรฐัมนตรี, การกฬีาแหงประเทศไทย  2538 : 3) 
  ธรรมชาติสรางมนุษยและสัตว เพื่อใหมกีารเคลื่อนไหวเปนประจํา ถาทําการเคลื่อนไหว
ไมเพียงพอ   จะเกดิความปนปวน   ทําใหสุขภาพเสื่อมโทรม   การกีฬาแหงประเทศไทย (ม.ป.ป.) 
กลาวถึง หลักการออกกําลังกายที่ถูกตอง ตองดําเนินไปตามหลักตอไปนี้  
 1. ตองใชวิธีคอยทําคอยไป คือ เร่ิมตนดวยปริมาณ และการออกกําลังกายงาย ๆ คอย ๆ  
เพิ่มปริมาณขึน้ และเพิ่มความยากขึ้นเปนลําดับตามไปกบัรางกายที่เจรญิขึ้น 
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 2.ตองใหทุกสวนของรางกาย ไดออกกําลัง ไมควรใหเปนแตเฉพาะ สวนใดสวนหนึ่ง 
มิฉะนั้น ผลทีไ่ดรับจะไมดีและอาจทําเหตยุุงยากไดหลายอยาง 
 3. การออกกําลัง   ควรทําโดยสม่ําเสมอ  จะทําทกุวัน หรือทุก 2 วัน หรือ 3 วนักไ็ด  
แลวแตเหตุการณ  และความสะดวกแตควรทําเรื่อย ๆ   ตามกําหนดที่วางไว อนึ่ง ถาไมมีเหตุขัดของ 
 จําเปนควรทําในเวลาเดียวกนัทุกครั้ง     อาจจะเปนเวลาเชาเมื่อตื่นนอน     หรือเวลาบายหรือคํ่าก็ได  
 การออกกําลังกาย หมายถึง การทํางานโดยการเกร็งหรือหดตัวของกลามเนื้อของรางกาย
ที่มีผลทําใหเกดิพลังสําหรับยกหรือเคลื่อนไหววัตถุที่มีน้าํหนักตาง ๆ กัน (สุวิมล ตั้งสัจพจน 2540 : 
14) 
 การออกกําลังกาย หมายถึง การกําหนดกจิกรรมในชวีิตประจําวนัใหเหมาะสม และจัด
ใหมีการออกกาํลังกายสม่ําเสมอเปนประจํา เพื่อใหพลังงานตาง ๆ ในรางกายไดใชไปอยางถูกตอง
สมดุล โดยการเลือกกิจกรรมการออกกําลังกายที่เหมาะสมกับสภาพบคุคล เพศ อายุ โดยคํานึงถึง
ปริมาณของการออกกําลังกายที่พอเหมาะกบัสภาพรางกาย (พีระพงศ บุญศิริ และภมร เสนาฤทธิ์ 
2542 : 42) 
 การออกกําลังกาย (Exercise) หมายถึง การออกแรงเพื่อกิจกรรมทางรางกายในสิ่ง ทุก ๆ  
ลักษณะไมวาจะเปนการเลนกีฬาหรือการทาํงานใดๆ  ไมวาจะเปนกิจกรรมที่สมัครใจหรือฝนใจ 
และไมวากิจกรรมนั้นๆ  จะทําเปนอาชีพหรือสมัครเลน  การออกกําลังกายที่ดจีะตองออกแรงมาก
พอจนรูสึกเหนื่อย  เพื่อใหรางกายเกดิการเคลื่อนไหว (Isotonic  Exercise)  หรือบางครั้งอาจจะอยู
กับที่ก็ตาม (Isotonic  Exercise)  ซ่ึงเปนผลทําใหหวัใจเตนเร็วกวาปกต ิ   (การออกกําลังกายแตเพียง
บางสวนของรางกายทําใหไดประโยชนนอยเพราะหัวใจทํางานหนกัไมพอ  ชีพจรจึงไมเตนเรว็กวา
ปกติเทาที่ควร  (สุชาติ  โสมประยูร  และคนอื่นๆ  2542 : 39)   
 

 จากความหมายทั้งหมดทีก่ลาวมา สรุปไดวา การออกกาํลังกาย (Exercise)   หมายถึง  
การทําใหรางกายของคนเราเกิดการเคลื่อนไหวสวนตาง ๆ  หรือการกระทํากจิกรรมทางกาย เพือ่
สมรรถภาพที่ดี สงผลตอระบบตาง ๆ  ของรางกายใหทํางานไดอยางปกติ 
 

 ประเภทของการออกกําลังกาย  
 เฉก  ธนะศิริ (2540 : 139-141) กลาวถึงประเภทของการออกกําลังกาย ดังนี ้
 1. Statics   หรือ   Isomatic  exercise   คือ  การออกกําลังกายอยูกับที ่   ( ในหอง   หรือ 
บนรถเมล  รถไฟ  หรือ เรือกลไฟ)  โดยใชวัตถุเครื่องใชในหองทํางาน  เชน  โตะ  เกาอ้ี  ประตู  
หรือในรถประจําทาง  เชน  พนักเกาอ้ี  หรือ  ราวจับสําหรับผูโดยสารที่ยืน  คือ  การหอยโหน  หรือ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 44

การบีบหมุนขอ  หรือบิดตัว  ตนคอ  เอว  และขอตางๆ  เปนตน  นักบริหารไมพยายามหาเวลาไป
ออกกําลังกายอยางอื่น  หรือมนุษยอวกาศจาํตองออกกําลังกายวิธีนี ้
 2. Isotonic  exercise คือ  การออกกําลังกาย   โดยมีเคร่ืองมือชวย   เชน   เครื่องมือการ 
ออกกําลังกาย  ไดแก  เคร่ืองมือออกกําลังกายตาง ๆ  ในหองยิม  เชน  ยกน้ําหนัก  บารเดี่ยว  
บารคูหรือหวงกรรเชียงบก  เปนตน  พวกเพาะกายเพื่อประกวดกลามเนื้อ  หรือประกวดชายงาม
ใชวิธีนี ้กลาวคือ  เปนการออกกําลังกายภายนอก  แตมีการออกกําลังกายของกลามเนื้อหวัใจนอย
มาก  
 3. Aerobics   exercise   คือ   การออกกําลังกาย  ที่ตองใชออกซิเจนสม่ําเสมอติดตอกัน
เปนเวลานาน เชน การวิ่งมาราธอน  การวิง่เหยาะ ๆ ระยะไกล   การเดินเร็ว ๆ ระยะไกล   การขี่
จักรยาน ไกล  การเตนแอโรบิค หรือวายน้ํา  ถาเปนกีฬา  ไดแก สควอช  กฬีาประเภทดังกลาวนี้ 
ตองกระทําติดตอกันอยางนอย 25 นาทีขึ้นไป คือ ตองออกกําลังจนหัวใจเตนเร็ว ๆ จนเกือนเทาตัว
ติดตอกันอยางนอย 25 นาที อยางนอยสัปดาหละ 4 วัน จะทําใหผนังกลามเนื้อหวัใจทีบ่างก็จะหนา
และแข็งแรงขึ้นตามลําดับ เลือดมีการสูบฉีดแรงปอดขยายตวัรับเอาออกซิเจนเขาไปฟอกเลือดดําให
เปนเลือดแดง ซ่ึงเปนเลือดบริสุทธิ์ไปเลี้ยงสวนตาง ๆ ของรางกายอยางทั่วถึงหัวใจและหลอดเลือด
จะแข็งแรงเปนพิเศษ 
 4. Anaerobics exercise คือ การออกกําลังกาย ที่ตองใชออกซิเจนไมสม่ําเสมอ เปนการ
ออกกําลังกายที่ใชความเรว็มีหยุดเปนระยะ ๆ เชน วิง่ระยะสั้น หรือการเลนกีฬา เชน เทนนสิ 
ฟุตบอลตระกรอ แบดมินตนั เปนกฬีาทีใ่ชความเรว็ทนัควัน  การออกกําลังกายในสามประเภท
ขางตน  ไมสามารถทําใหหวัใจและหลอดเลือดแข็งแรงขึ้นเทาใดเลย ผิดกับการออกกําลังกาย
ประเภทแอโรบิค (Aerobics   exercise) คือ การออกกําลังกายในประเภทที่สามนั้น    
 

 ขอหามการออกกําลังกาย    มีดังนี ้
 1. คอยๆ  ออกกําลังกาย  จากเบา ๆ  และเพิม่ความหนกัขึน้  เร่ิมระยะเวลาสั้น ๆ   
กอนแลวคอยๆ  เพิ่มระยะเวลาในการออกกําลังกายใหถึง  20 – 30 นาที 
 2. ตองมีการอบอุนรางกายกอนออกกําลังกาย  เพื่อใหรางกายเตรยีมพรอมกอน   
รวมทั้ง เมื่อจะเลิกการออกกาํลังกาย  ตองคอยๆ  ผอนใหเบาและชาลงไมหยดุในทนัทีทันใด 
 3. ไมควรออกกําลังกายหลังจากรับประทานอาหารอิ่มใหมๆ  ควรออกกําลังกาย 
หลังจากรับประทานอาหารอยางนอย 2  ช่ัวโมง 
 4. ไมควรออกกําลังกายในสภาพอากาศทีไ่มเหมาะสม  ไมเย็นหรือรอนเกินไป   
และควรเปนที ่ๆ  มีอากาศถายเทด ี
 5. ผูที่มีโรคประจําตวั   ควรปรึกษาแพทยผูรักษากอน   
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 นอกจากนั้น ยงัมีขอหามในการออกกําลังกายอีก  ดังนี ้
 1. ขณะที่เจ็บปวย  โดยเฉพาะอยางยิ่งในขณะเปนไขหรือมีการอักเสบสวนใดสวนหนึ่ง 
ของรางกายโดยเฉพาะอยางยิง่การอักเสบสวนที่รับน้ําหนกั 
 2. หลังจากการฟนไขใหม ๆ 
 3. หลังจากรับประทานอาหารใหม ๆ   คือ  การออกกําลังกาย   กอนรับประทานอาหาร   
หรือตอนทองวางนั่นเอง 
 4. ใหผูปวยที่เพิ่งปวยใหมๆ  หรือเพิ่งหายปวยจะตองใหแพทยส่ังอนุญาตกอน 
 5. ในผูปวยโรคความดันโลหิตสูงหามออกกําลังที่ตองเบง  เชน  การยกน้ําหนัก เปนตน  
 6. วัยกับการออกกําลังกาย 
 

 2.1 ความรูเกี่ยวกับหลักการและเทคนิคการออกกําลังกาย 
 การออกกําลังกายประกอบดวยกิจกรรมหลายประเภท          เราสามารถเลือกกิจกรรม
การออกกําลังกายไดตามความสนใจ  และความถนัด  และสามารถจัดโปรแกรมการออกกําลังกาย
เพื่อเพิ่มสมรรถภาพโดยยึดหลัก  ดังนี ้(สุชาติ โสมประยูร 2541 : 84 – 85) 
 1. ความถี่ของการออกกําลังกาย    หมายถงึ    จํานวนครั้งของการออกกําลังกาย เพื่อให
มีสมรรถภาพรางกายที่ดี ควรออกกําลังกาย 3 – 5 คร้ัง/สัปดาห 
  2. ความเขมขนของการออกกําลังกาย หรือบางคนเรียกวาความหนกัเบาของการออก
กาํลังกาย  ถาเราออกกําลังกายที่มีความเขมขนต่ําเกินไปก็จะไมชวยในการพัฒนาระบบการทํางาน
ของระบบไหลเวียนเลือด  แตถาออกกําลังกายมากเกินไปก็ทําใหรางกายเกิดความเมือ่ยลาและอาจ
เกิดอาการบาดเจ็บได  วิธีการตรวจสอบคาความเขมขนของการออกกําลังกายวาเหมาะสมกับเรา
หรือไม  สามารถทําไดโดยการตรวจสอบนบัอัตราการเตนของชีพจรขณะปกต ิ แลวนํามาหาคาโดย
การนํา 220 – อายุปจจุบนั  เชน  นาย สมพล  อายุ  18  ป  อัตราการเตนของชีพจรสูงสุด  =   220 – 
18 = 202      
 3. ระยะเวลาการออกกําลังกายควรออกกําลังกายใหหวัใจเตนรอยละ  60 – 85  ของอัตรา
การเตนสูงสุดประมาณ  20 – 30 นาที 
 4. ขั้นตอนการออกกําลังกาย  การออกกําลังกายแบงออกเปน  3  ขั้นตอน  การปฏิบัติ
ตามขั้นตอนการออกกําลังกายที่ถูกตอง จะทําใหการออกกําลังกายมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 
 ขั้นที่ 1  ขั้นตอนอบอุนรางกาย (Warm   up)  เปนขั้นตอนการเตรียมรางกายให
พรอมสําหรับการออกกําลังกาย  กลาวคือ  การอบอุนรางกายอยางสมบูรณประมาณ  5 – 15 นาที  
จะชวยใหกลามเนื้อและเอน็ยึดตวัพรอมทีจ่ะเกดิขึ้นตามมา  ทําใหไมเกิดการบาดเจบ็ของกลามเนื้อ 
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 ขั้นที่ 2  ขั้นตอนการออกกําลังกายอยางเตม็ที่ (Conditioning)  เปนการออกกําลัง
กายที่ทําอยางตอเนื่องใหอัตราการเตนของหัวใจเพิ่มขึน้ถึงระดับรอยละ  60 – 85  ของอัตราการเตน
ของหัวใจสูงสุดนาน  20 – 30 นาที 
  ขั้นที่ 3  ขั้นลดการออกกําลังกายจนหยุด (Cool – down)  เปนขั้นลดความเขมขน
ของการออกกาํลังกายลงภายหลังการออกกาํลังกายอยางเต็มที่แลว  เพื่อใหอัตราการเตนของหัวใจ
กลับเขาสูภาวะปกต ิ
 5. พยายามสรางนิสัยใหรักการออกกําลังกาย            ทําใหรูสึกวาการออกกําลังกายเปน 
สวนหนึ่งของชีวิต เพื่อใหเกิดผลดีตอสุขภาพ ควรจดบันทึกการออกกําลังกายควบคูไปกับการ
ตรวจสอบสุขภาพดวย 
 6. หลีกเลี่ยงการออกกําลังกายที่มีกิจกรรมประเภทที่เราขาดทักษะพื้นฐาน ที่จําเปน  เชน   
ถาเราวายน้ําไมเปนก็ไมควรที่จะออกกําลังกายโดยเลนสกีน้ํา  เปนตน 
 

  หลักการออกกําลังกาย 
 สุชาติ โสมประยูร และคนอืน่ๆ (2542 : 43–44) ไดกลาวถึง หลักในการปฏิบัติในการ
ออกกําลังกาย ดังตอไปนี ้ 
 1. ควรเริ่มตน โปรแกรมการออกกําลังกายที่ดีเสียตั้งแตอายุยังนอย หรือในวยัเรียน และ
ควรกระทําตอเนื่องกันเรื่อยไปตลอดชีวิต  รวมทั้ง จะตองรูจักการปรับปรุงการออกกาํลังกายนั้นให
เหมาะสมกับตนเองอยูเสมอ โดยตองคํานึงถึงเพศ  วัย  ความสนใจ  ความตองการและความสามารถ
ของรางกายทีม่ีการเปลี่ยนแปลงไปดวย 
 2. กิจกรรมที่ใชในการออกกาํลังกาย   ควรจะมีความแคลวคลองวองไว   และใหความ
เหน็ดเหนื่อย หรือหนักพอทีจ่ะทําใหหวัใจเตนเร็วขึ้น และทําใหหายใจถี่ขึน้ดวย 
 3. กิจกรรมที่ไมควรจะทําใหบุคคลเหน็ดเหนื่อยมากจนเกนิไป   กลาวคือควรหลีกเลี่ยง 
กิจกรรมประเภทที่ทําใหเหนื่อยมาก จนกระทั่งอาปากหรือหายใจแทบไมทันขอที่ควรระวัง คือไม
ควรไปเอาอยาง หรือเลียนแบบคนอื่นที่มคีวามสามารถในการออกกําลังกายดีกวาตน                   
 4. กิจกรรมนั้น  ควรทําใหกลามเนื้อจํานวนมากไดออกแรง  หรือควรที่จะไดออกแรง 
ทั้งตัว และทําใหรางกายเคลื่อนไหวไดหลาย ๆ  ลักษณะดวยกัน 
 5. ควรเลือกชนิดการออกกําลังกายใหเหมาะกับความสนใจของแตละบุคคล  เพื่อใหเกิด 
ความสนุกสนานและเพลิดเพลินไปในตวั กิจกรรมนั้นถาเปนประเภทที่ตนเองสามารถเลนไดนาน ๆ  
ดวยก็ยิ่งดี เพราะจะเปนการออกกําลังกายที่ดีไปดวย 
 6. พึงเขาใจวาการออกกําลังกาย   เปนเพยีงการบริหารกาย   การเลนกีฬา    หรือเกมส 
ตาง ๆ เทานั้น  งานอดิเรก  หรือภารกิจอีกมากมาย  เชน การเดิน  การขี่จักรยาน  การขุดดิน  การทํา 
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สวน  และการทํางานบานอืน่ ๆ  ก็จัดวาเปนการออกกําลังกายได 
 7. ควรเริ่มออกแรงเบา ๆ เสียกอน (Warm  up)  เพื่อชวยใหกลามเนื้ออบอุน   และเกิด        
ความพรอมทีจ่ะออกแรงหนัก ๆ  ไดตอไป  รวมทั้ง ยังชวยทําใหหัวใจและปอดไดเพิ่มอัตราการ 
หายใจไดมากขึ้นอยางรีบดวน ออกกําลังกายอยางหนัก หักโหมหรือออกแรงหนกัโดยทันทีทนัใด   
จะทําใหเหนื่อยงายและเปนอันตรายตอกลามเนื้อและหัวใจอีกดวย 
 8. ปริมาณการออกกําลังกายของแตละคน   อาจแตกตางกนัออกไปไดมาก   คําแนะนํา 
ทั่วไป ก็คือควรออกกําลังกายทุก ๆ วันประมาณวันละ  30  นาที ถึง 1ช่ัวโมง  สําหรับผูใหญมีภารกจิ
มากถาหากออกกําลังกากายทุกวันไมได สัปดาหหนึ่งควรจะออกกําลังกายหนัก ๆ สักครั้งหนึ่งกย็ังดี 
 9. ผูที่จะออกกาํลังกายหนกั ๆ หรือนักกฬีา  ควรไดรับการตรวจรางกายจากแพทย  อยาง 
สม่ําเสมอ  โดยเฉพาะอยางยิง่ กอนการฝกซอมหนักหรือกอนการเก็บตวัเพื่อจะเขาแขงขัน  สําหรับ
ผูที่มีสุขภาพไมดี  รางกายไมแข็งแรง  มีโรคประจําตัว  เชน  โรคหัวใจ  โรคความดันโลหิตสูง  โรค 
เบาหวาน  และโรคไต  ควรจะปรึกษาแพทยเสียกอน 
 10. หลังจากการออกกําลังกายแลวทกุครั้งควรปฏิบัติตนใหถูกหลัก  สุขวิทยาเสมอ  เชน  
ไมควรอาบน้ําทันที  และควรไดรับการพักผอนใหเพยีงพอเปนตน   
 

 ศิริรัตน  ถนอมทรัพย (2539 : 13) กลาวถึงหลักการออกกําลังกายวา 
 1. อบอุนรางกาย  5 – 10 นาที  โดยการยดื เหยยีด  ขอตอและเอ็นกลามเนื้อ   สวนตาง ๆ 
ที่ใชในการเคลื่อนไหว  เชน  แขน ขา หลัง คอ มือ ฯลฯ   แบบอยูกับที่ (Static Stretching) แลว   เริ่ม 
การเคลื่อนไหว จากชาไปหาเร็วตามลําดับ และหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมการออกกําลังกาย ซ่ึงใช
เวลาอยางนอย 20 นาที ควรคอย ๆ ลดสภาวะรางกาย (Cool down)  จนอยูในภาวะปกติ 
 2. เลือกกิจกรรมการออกกําลังกาย ใหเหมาะสมกับสภาพรางกาย โดยคํานึงถึงเพศ วยั 
และสภาพของรางกายขณะนั้น 
 3. ไมควรออกกําลังกายใหมากเกินไป จนทําใหรางกายเสื่อมสภาพลง 
 4. ควรมีสุขนิสัย   และสวัสดินิสัยในการออกกําลังกาย  แตงกายใหเหมาะสมกับ
กิจกรรมการออกกําลังกาย เชน เสื้อผา กางเกง รองเทา และถุงเทา ไมสกปรกอับชื้น รวมทั้ง 
อุปกรณในการออกกําลังกาย ควรสะอาดเรียบรอย ตั้งใจฝกฝนและเคารพกติกา 
 

 เฉก ธนะศิริ (2541 : 15)  กลาวถึงหลักการออกกําลังกาย ดงันี้ 
 1. การออกกําลังกาย  จะตองใหอวยัวะทกุสวนไดเคล่ือนไหว ยดืหด ไมใชจะใชอวยัวะ
สวนใดสวนหนึ่งมากเกนิไป 
 2. จะตองคอยเปนคอยไปแลวจึงคอย ๆ เพิม่ปริมาณทีละนอยเพิ่มระยะเวลาใหนานเขา 
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และเพิ่มความยากขึ้นตามลําดับ  จนรางกายอยูตวั    ออกกําลังกายติดตอกันไดเปนระยะเวลา 
อยางนอย 20 – 30 นาที หรือมากกวานั้นยิง่ดี แตระวังอยาใหเกนิกําลังของตน 
 3. จะตองออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ อยางนอยสัปดาหละ 3 – 4 ครั้ง 
 4. ในขณะที่ออกกําลังกายอยู   หามคิดถึงเรื่องงานเปนอันขาด  ตองปลอยจิตใจใหวาง
เฉย ๆ  
 5. การออกกําลังกาย ไมจํากดัอายุ เพศ วัย และเวลา 
   

 2.2 ความรูเก่ียวกับประโยชนของการออกกําลังกาย 
 การออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอนั้น จะไดรับประโยชนมากมายสารพัดอยาง สรุปได
ดังนี ้ (สุชาติ โสมประยูร และคนอื่นๆ 2542 : 45-46) 
 1. ทําใหไมเปนโรคหัวใจ 
 2. ทําใหไมเปนโรคความดนัโลหิตสูง 
 3. ทําใหการหมุนเวยีนของโลหิตในรางกายดีขึ้น 
 4. ทําใหหายใจคลองกวาปกติ 
 5. ทําใหคลอเลสเตอรอลในเลือดนอยลง 
 6. ทําใหระดับน้ําตาลในเลือดนอยลง 
 7. ทําใหลดระดับน้ําตาลในเลือดนอยลง 
 8. ทําใหกระดกูเกิดความแขง็แรงขึ้น 
 9. ทําใหไมเปนโรคอวน 
 10. ทําใหทรวดทรงดีขึ้น 
 11. ทําใหการขับถายคลองตัวขึ้น 
 12. ทําใหระบบการยอยดีขึ้น 
 13. ทําใหทองไมผูก 
 14. ทําใหรางกายสมบูรณแขง็แรงเสมอ 
 15. ทําใหนอนหลับสบายมีความสุข 
 16. ทําใหไมเปนโรคภัยตางๆ  มากมาย 
 17. ทําใหแกชาลงกวาปกต ิ
 18. ทําใหมีอายุยืนกวาปกต ิ
 19. ทําใหมีพลังทางเพศดีขึ้นไมถดถอย 
 20. ทําใหไมเบื่ออาหาร 
 21. ทําใหจิตใจเบิกบาน  ราเริง  สดชื่นเสมอ 
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 22. ทําใหไมเกดิอาการเครียด 
 23. ทําใหปฏิบตัิภาระกจิการงานไดอยางมปีระสิทธิภาพ 
 24. ทําใหมีผูช่ืนชมวาเปนคนที่แข็งแรงอยูเสมอ 
 25. ทําใหมีความคิดใหม ๆ  ที่จะปฏิบัติภารกิจ 
 26. ทําใหสมองแจมใส 

 

 นอกจากทีก่ลาวมาแลว ประโยชนของการออกกําลังกาย มีดังตอไปนี ้
 1. เนื่องจากหวัใจของคนเราเปนกลามเนื้อชนิดหนึง่   การออกกําลังกายที่มากพอ  จะ 
ทําใหกลามเนือ้หัวใจทําหนาที่ไดเขมแข็ง  และเปนผลชวยใหระบบการไหลเวยีนของโลหิตมี
ประสิทธิภาพดีขึ้น   กลาวคือ คนที่ออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ   จะมอัีตราการเตนของหัวใจ   หรือ 
ชีพจรนอยครั้งกวา  มีปริมาณโลหิตสงไปเลี้ยงรางกายไดมากกวาคนที่ไมใคร  ออกกําลังกาย 
 2. การออกกําลังกายที่มากพอ           ยังจะชวยใหปอดมคีวามสามารถในการขยายตวัได 
ดี   หายใจเขาไปไดมากขึน้  และสามารถใชกาซออกซิเจน  ซ่ึงมีอยูในอากาศที่หายใจเขาไปไดดี
ยิ่งขึ้น  อันเปนผลทําใหการเผาผลาญอาหารภายในเซลลตาง ๆ  ของรางกายเปนไปไดอยางรวดเร็วผู
ที่ออกกําลังกายเสมอจึงหายใจชากวา  แตปริมาณการความจุของปอด (Lung  capacity)  มากกวาผูที่
ไมใครออกกําลังกาย 
 3. การออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ      จะชวยทําใหกลามเนื้อของรางกาย      โดยท่ัวไป      
ทั้งอวัยวะภายนอกและภายในมีความสามารถในการทํางานไดดีมากขึน้  เชน  หดตัวและ  ยืดตัวไดดี  
ผลิตพลังงานและสะสมพลังงานไดมาก  อันเปนผลทําใหรางกายมีความแข็งแรง  ความวองไวและ
ความตานทานมากขึ้น  จึงทําใหระบบตางๆ  ของรางกายทํางานไดดี  และเปนผลทําใหสามารถ
ประกอบกิจการงานตางๆ  ไดอยางมีประสิทธิภาพ  ถาเปนเด็กก็จะทําใหรางกายเจริญเติบโตเร็วขึ้น
ดวย 
 4.การออกกําลังกายที่ถูกตองตามหลักสุขวทิยานั้นจะชวยทําใหน้ําหนักตัวอยูในลักษณะ
ที่เหมาะสมไมอวนหรือผอมจนเกนิไป  พรอมทั้ง ทําใหรูปรางสมสัดสวน  มีทาทางหรือการทรงตัว
และบุคลิกลักษณะที่ด ี
 5.ผลพลอยไดที่สําคัญอยางหนึ่ง คือมีกจิกรรมการออกกําลังกายอยูหลายตอหลายอยาง   
เชน  การเลนเกมกฬีาหรือการประกอบกจิกรรมนันทนาการตางๆ  ยังชวยทําใหจิตใจเกิดความ
สนกุสนานและเพลิดเพลินซึ่งชวยลดความตึงเครียดทางอารมณไดเปนอยางดีอันเปนผลทําใหบุคคล
มีสุขภาพจิตดขีึ้น 
 6. การออกกําลังกายชวยทําใหอวยัวะตาง ๆ   ของรางกายทํางานประสานกันดีขึน้  ซ่ึง 
จะชวยสงเสริมการกระทําหรือการแสดงออกตางๆ  ทั้งในดานสวนตัวและสวนรวม  อันเปนผลทํา 
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ใหคนเราประสบความสําเร็จในชวีิตทุก ๆ  ดานเพิ่มมากขึ้น  
 

3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับเจตคติ  (Attitude) 
 ความหมายของเจตคต ิ
 พจนานกุรมทางการศึกษา  (Dictionary  of  Education)   ไดใหคําจํากัดความของคําวา 
เจตคติ วา  “เจตคติ ” หมายถงึ  แนวโนมและทาทางที่บุคคลมีตอส่ิงหนึ่ง หรือสถานการณหนึ่ง หรือ
คานิยมหนึ่ง โดยปกติบุคคลจะมีความรูสึกและอารมณเกีย่วของอยูในความเหน็นั้น เจตคติจะสังเกต
ไมได  แตอารมณจะอนุมานไดจากพฤติกรรม ทั้งที่เปนวาจาและทาทาง 
 อัลพอรท (Allport 1953 : 810) กลาววา เจตคติ เปนสภาวะของความพรอมทางดานจิต 
ซ่ึงเกิดขึ้นจากประสบการณ สภาวะความพรอมนี้ จะเปนแรงที่กําหนดทิศทางของปฏิกิริยาของ
บุคคลที่จะมีตอบุคคล ส่ิงของ หรือสภาพทีเ่กี่ยวของ ซ่ึงเจตคติเปนลักษณะภายในจติใจที่แสดงออก
ในแงของอารมณที่มีตอส่ิงนัน้ ๆ  
 เทอรสโตน (Thurstone 1967 : 77)  ไดใหความหมายวา เจตคติ หมายถึง  ผลรวม
ทั้งหมดของมนุษยเกี่ยวกับความรูสึก ความคิดเห็น ความกลาตอบางสิ่งบางอยาง การแสดงออกดาน
คําพูด เชน ความคิดเห็น เปนสัญลักษณของเจตคติ ซ่ึงสามารถวัดได โดยวดัความคดิเห็นของบุคคล
ที่มีตอส่ิงเราตาง ๆ  
 ฮิลการด (Hillgard 1968 : 214) ไดใหความหมายวา เจตคติ หมายถึง การยอมรับ หรือ
ปฏิเสธสิ่งใดสิ่งหนึ่ง รวมทั้ง ความพรอมที่จะตอบสนองสิ่งนั้น ๆ โดยมีความลําเอียงในการ
ตัดสินใจไวกอนแลว 
 อนาสตาซี (Anastasi 1967 : 543) ไดใหความหมายวา เจตคติ เปนความโนมเอียง ที่จะมี
ปฏิกิริยาตอบสนองสิ่งเราที่กําหนดใหเปนพวก ๆ ในทางชอบหรือไมชอบ 
 เคแกน (Kagan  1968 : 613) ไดใหความหมายวา เจตคติ เปนความโนมเอียงที่ฝงแนนใน
ความคิดและความรูสึกในทางบวก  หรือทางลบที่มีตอส่ิงที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะ  
 เออรเนสท (Ernest 1971 : 523)  ไดใหความหมายวา เจตคติ เปนสภาวะความพรอมใน
การตัดสินใจทีจ่ะตอบสนองตอเปาหมาย แนวคดิ หรือสภาพการณ เจตคติประกอบดวย ส่ิงสําคัญ
สองอยาง คือ ความรูความเขาใจกับอารมณ 
 กูด (Good 1973 : 37) ไดใหความหมายวา เจตคติ หมายถึงความโนมเอยีง หรือแนวโนม
ดานความพรอมที่จะแสดงออกในทางใดทางหนึ่ง ซ่ึงประกอบดวยความรูสึกและอารมณ 
 เชิดศักดิ์  โฆวาสินธุ (2522 : 93) ไดใหความหมายวา เจตคติ หมายถงึ ความรูสึกของ
บุคคลที่มีตอส่ิงตาง ๆ  อันเปนผลเนื่องจากการเรียนรูและประสบการณ  และเปนการกระตุนให
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บุคคลแสดงพฤติกรรม หรือแนวโนมที่จะตอบสนองตอส่ิงเรานั้น ๆ ไปในทิศทางหนึ่ง อาจเปนการ
สนับสนุนหรอืตอตานก็ได 
 ประภาเพ็ญ  สุวรรณ (2526 : 14) ไดสรุปความหมายของเจตคติไววา “เจตคติ คือ ความ
คิดเห็น ซ่ึงถูกกระตุนดวยอารมณ (Emotion)  ซ่ึงทําใหบุคคลพรอมที่จะทําส่ิงใดสิ่งหนึ่ง  เจตคติจะมี
บทบาทในการชวยใหเราปรบัปรุงตนเอง ปองกันตนเองใหแสดงออกถึงคานิยมตาง ๆ และชวยให
บุคคลเขาใจโลกที่อยูรอบตัวเราประสบการณเดิมของบคุคลชวยในการเกิดเจตคต ิ และเปน
ตัวกําหนดเจตคติของบุคคล” 
 บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ์ (2527 : 221) ไดใหความหมายวา “เจตคติ  เปนกิริยาทาทาง
ที่รวม ๆ ของบุคคลที่เกิดจากความพรอม หรือความโนมเอียงของจิตใจ ซ่ึงแสดงออกตอส่ิงเราตอส่ิง
หนึ่ง ๆ  เชน ตอวัตถุ ส่ิงของและสถานการณตาง ๆ ในสังคม โดยแสดงออกมาในทางสนับสนุน ซ่ึง
มีความรูสึกเหน็ดี เห็นชอบตอส่ิงเรานั้น หรือในทางตอตานเปนความรูสึกที่ไมเห็นดี ไมเห็นชอบตอ
ส่ิงเรานั้น” 
 พรรณี  ช. เจนจิตร (2528 : 288) ไดใหความหมายวา เจตคติ หมายถึง ความรูสึก ทั้งที่
พอใจและไมพอใจ ที่บุคคลมีตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง ซ่ึงมีอิทธิพลทําใหแตละคนตอบสนองตอส่ิงเรา
แตกตางกนัออกไป 
 เจตคติ เปนคาํสมาส ระหวางคําวา เจต และคําวา คติ  ซ่ึงตามพจนานกุรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542  (ราชบณัฑติยสถาน 2546 : 215, 321) ไดใหความหมายวา เจตคติ 
แปลวา ทาที หรือ ความรูสึกของบุคคลตอส่ิงใดสิ่งหนึง่ และคําวา คติ แปลวา แบบอยาง หรือวธีิ 
หรือแนวทาง เมื่อรวมเขาดวยกัน แปลวา แบบอยางของความรูสึก ซ่ึงหมายถึง ความรูสึกที่เห็นดวย 
หรือไมเหน็ดวยตอเร่ืองใดเรือ่งหนึ่ง หรือบคุคลใดบุคคลหนึ่ง  
 ทัศนคติ (Attitude) บางก็ใชคําวา “เจตคต”ิ บางก็ใชคําวา “ทาที” และไดใหความหมายวา 
ทัศนคติ คือ ผลผสมผสานของความรูสึกนกึคิด ความเชือ่ ความคิดเหน็ ความรู และความรูสึกของ
บุคคลที่มีตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง  คนใดคนหนึ่ง สถานการณใดสถานการณหนึ่ง ๆ ซ่ึงออกมาในรูปการ
ประเมินคา อันอาจเปนไปในทางยอมรับหรือปฏิเสธก็ได  และความรูสึกเหลานี้ มีแนวโนมที่จะ
กอใหเกิดพฤตกิรรมใดพฤตกิรรมหนึ่งขึ้น ดังนัน้ พฤติกรรมของมนุษยก็ คือการแสดงออกซึ่ง
ทัศนคติของเขา อันเปนผลมาจากความคิด ความเชื่อ ความรู ประสบการณ ภูมิหลังและการเรียนรูที่
ผานมาของบุคคลนั้น ๆ ในแงของความเชือ่นั้น ทัศนคติทุกทัศนคติจะรวมเอาความเชื่อเขาไวดวย 
ทั้งนี้ มิไดหมายความวา ความเชื่อทกุอยางจะเปนทัศคติ เมื่อทัศนคติของบุคคลถูกรวบรวมไว
ดวยกันอยางมโีครงสราง นั่นก็คือ ระบบคานิยม และเมื่อบุคคลมีความแตกตางกนั ทัศนคติของแต
ละบุคคลที่มีตอส่ิงเดียวกันจงึแตกตางกนัไปดวย  (สรอยตระกูล อรรถมานะ 2545 : 64) 
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 ทัศนคติ เปนสภาพความพรอมทางดานจติของบุคคล ซ่ึงเปนผลรวมของความคิดเห็น 
ความเชื่อของบุคคลที่ถูกกระตุนดวยอารมณความรูสึก และทําใหบุคคลพรอมที่จะกระทําส่ิงหนึ่งสิ่ง
ใดหรือเปนตัวกําหนดแนวโนมของบุคคลในการที่จะมีปฏิกิริยาตองสนองในลักษณะที่ชอบหรือไม
ชอบตอส่ิงนั้น  ส่ิงนั้นในที่นี ้  อาจจะเปนบคุคล ส่ิงของ การกระทํา สถานการณ เปนตน (เทพพนม 
เมืองแมน และ สวิง สุวรรณ  2540 : 7) 
 

 จากคําจํากดัความที่กลาวมา สรุปไดวา เจตคติ เปนความรูสึก หรือความคิดเหน็ของ
บุคคลที่มีตอเร่ืองใดเรื่องหนึง่ บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือส่ิงใดสิ่งหนึ่ง ซ่ึงความรูสึกนั้น เกิดจากการ
เรียนรู ตลอดจนประสบการณตาง ๆ ที่มีสวนกระตุนใหบุคคลมีพฤติกรรมไปในทิศทางใดทิศทาง
หนึ่ง โดยความรูสึก หรือความเหน็นั้น อาจเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา ตามประสบการณที่ไดรับ
เพิ่มขึ้น 
 

 นอกจากนี้ ยังกลาววา เจตคติ สามารถเกิดได 2 ลักษณะ คือ  
 1.เจตคติทางบวก (Positive) เปนความพรอมที่จะตอบสนอง ในลักษณะของความพึง
พอใจเห็นดวย ทําใหบุคคลอยากกระทําอยากได หรืออยากเขาใกลส่ิงนัน้ 
 2.เจตคติทางลบ (Negative) เปนความพรอมที่จะตอบสนอง ในลักษณะของความไมพึง
พอใจ ไมเห็นดวย ซ่ึงอาจทําใหบุคคลเกิดความเบื่อหนาย ชิงชังหรือตองการหนีใหหางสิ่งนั้น 
 

 สรุปไดวา เจตคติมีลักษณะที่สําคัญ คือ เปนสิ่งที่เกิดจากการเรียนรู หรือเปนผลมาจาก
การปรับปรุงตนเองใหเขากับสภาพแวดลอมของชีวิต ซ่ึงสามารถเปลี่ยนแปลงได และเปนตัวช้ีนํา
หรือความรูสึกภายในที่บุคคลประเมินมโนมติเกี่ยวกับลักษณะของสิ่งเรา ทั้งในดานคุณภาพ และ
ความเขมในดานบวกไปจนถึงดานลบ 
 

 องคประกอบของเจตคติ (Attitude Factors) 
 เจตคติ หรือทศันคติ เกิดจากองคประกอบหลายอยาง หรืออาจกลาวอยางกวาง ๆ ไดวา 
ทัศนคติของบุคคลที่มีตอส่ิงตาง ๆ เกิดจากวัฒนธรรมนัน่เอง ทัศนคติสามารถเรียนรูโดยบุคคล จาก
ส่ิงแวดลอมตลอดชีวิตของบุคคล สถานที่แหงแรกที่มบีทบาทในการปลูกฝงทัศนคติ คือ บานหรือ
ครอบครัว พอ-แม และส่ิงแวดลอมในบานมีอิทธิพลตอการเกิดทัศนคติในตัวบุคคลไดมาก และมี
ผลตอรูปแบบของการมีความสัมพันธกับบุคคลอื่น ๆ ในอนาคตดวย นอกจากนี้ ครอบครัวยังมี
บทบาทสําคัญในการปลูกฝงทัศนคติ ซ่ึงครอบครัวไดพิจารณาแลววา เปนสิ่งที่เหมาะสมกับ
สถานการณทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งทัศนคติเกี่ยวกับการทํางาน ตลอดจนสมัฤทธิผลในการ
ทํางานของบุคคลก็ปลูกฝง ตั้งแตที่บาน นอกจากนี้ กลุมตาง ๆ ที่บุคคลมีสวนเกี่ยวของตลอดชวง
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ชีวิต ไดแก กลุมเพื่อนในโรงเรียน กลุมเพือ่นรวมงาน กลุมเพื่อนในวิชาชีพเดียวกนั เปนตน กลุม
อิทธิพลเหลานี้ จะมีบทบาทในการปลูกฝงทัศนคติใหม สงเสริม หรือปรับปรุงทัศนคติเดิมของ
บุคคลได (เทพนม เมืองแมน และสวิง สุวรรณ  2540 : 8)  ดังแผนภูมิที ่3  องคประกอบทัศนคติ 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 3 องคประกอบทศันคติ 
ที่มา : เทพพนม เมืองแมน และสวิง สุวรรณ, พฤติกรรมองคการ (ฉบับปรับปรุงใหม)
(กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพไทยวัฒนาพานิช จํากัด, 2540), 8. 

        การปฏิบัต ิ
   (ความพรอมจะปฏิบัติ) 
  -แนวโนมจะปฏิบัติ 
  (จัดการ ประสานงาน) 
 
     
        

พฤติกรรมการปฏิบตั ิ

      ทัศนคติ 

        ความเชื่อ 
         -ความคดิ 
         -ความเชือ่ 
         -แนวคิด 
        -การรับรู 
(เสริมกําลังใหปฏิบัติ) 
 

     ทัศนคติตอ 
       -บุคคล 
       -แนวคิด 
       -ส่ิงของ 
       -สถาบัน 
       -สถานการณ 

      ความรูสึก 
         -ชอบ 
         -ไมชอบ 
 (กระตุนหรือขัดขวาง) 
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 ท่ีมาของเจตคต ิ
 ทัศนคติหรือเจตคตินั้น มิไดมีในตัวบุคคลมาแตกําเนิด หากแตคอย ๆ เกิดขึ้นภายในตัว
บุคคล อันเปนผลมาจากประสบการณหรือการเรียนรู (Learning) ที่ผานมาในชวีิตของบุคคลนั้น ๆ 
ส่ิงที่มีอิทธิพลตอทัศนคติของบุคคลนั้น อาจเปนรูปธรรมหรือนามธรรมก็ได อาจอยูใกลหรือไกลตวั
บุคคลนั้น ๆ ก็ได อาจกลาวไดวาบอเกิดของทัศนคตินั้น มีหลายทาง ดงันี้ (สรอยตระกูล อรรถมานะ 
2545 : 65 - 66) 
 ประสบการณสวนบุคคล การมีประสบการณไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออมยอม
กอใหเกิดทัศนคติตอส่ิงนั้นๆ โดยทั่วไปประสบการณสวนบุคคล จะกระทบโดยตรง ตอ
องคประกอบดานความคิดของทัศนคติ ประสบการณที่ทําใหเกิดความรูสึกพอใจ ยอมกอใหเกิด
ทัศนคติที่ดีตอส่ิงนั้น ตรงกันขามหากประสบการณนั้น ๆ กอใหเกิดความไมพึงพอใจ บุคคลก็จะเกดิ
ทัศนคติที่ไมดตีอส่ิงนั้น ๆ อาทิ บุคคลบุคคลหนึ่ง มีผูบังคับบัญชา  ซ่ึงทําหนาที่ผูบังคับบัญชาที่ด ี
เขาจึงเกิดทัศนคติที่ดีตอผูบังคับบัญชาของเขา ซํ้าองคการที่เขาเปนสมาชิกอยูนัน้ ก็เปนองคการที่ดี 
ดําเนินงานอยางมีประสิทธิผลประสิทธิภาพ ส่ิงเหลานี้ จึงทําใหเกิดทศันคติที่ดีตอองคการ และตอ
งานที่ทําหรือการที่ผูบังคับบัญชาไมทําหนาที่ผูบังคับบัญชาที่ดีและชอบดุวาผูใตบังคับบัญชาบอย ๆ  
ผูใตบังคับบัญชาอาจเกิดทัศนคติที่ไมดี ตอผูบังคับบัญชาคนนั้นได 
 การศึกษาเลาเรียน การอบรมสั่งสอน กระบวนการเรียนรูทางสังคม (socialization 
process) ทั้งที่ไดจากกลุมปฐมภูมิ (primary group) คือครอบครัวและกลุมทุติยภูมิ (secondary 
group) ไดแก โรงเรียน สมาคม พรรคการเมือง เปนตน  ทั้งในรูปที่เปนแบบแผนหรอืเปนทางการ 
(formal) อาทิ การเรียนในโรงเรียน การเปนสมาชิกในองคการ หรือในรูปที่ไมเปนแบบแผน 
หรือไมเปนทางการ (informal) อาทิ การไดรับการอบรมเลี้ยงดูจากพอแมพี่นอง ความสัมพันธกบั
เพื่อน อิทธิพลของสื่อมวลชน รวมตลอดถึงสังคมที่บุคคลนั้นอาศัยอยู ซ่ึงมีขนบธรรมเนียมประเพณี 
วัฒนธรรม คานิยมแวดลอมอยู แนวทางตาง ๆ ที่กลาวมาแลว ลวนแตเปนทางที่จะหลอหลอม
กอใหเกิดทัศนคติในตัวบุคคลไดทั้งส้ิน 
 นอกจากนี้  ยังมีบอเกิดอื่น ๆ ของทัศนคติอีก ไดแก  การเลียนแบบผูอ่ืน (imitation)  ซ่ึง
เปนการเลียนแบบอยางที่ตนชอบ ยอมรับ หรือเคารพ เพื่อทําใหเขากับคนที่ตนนยิมรักใคร การ
ลอกเลียนแบบนี้ อาจกาวไปถึงการถายแบบโดยพยายามทําตนใหเหมือนกับอีกบุคคลหนึ่งในแง
ความรูสึกนึกคิดดวย (identification) ทั้งนี้ เพื่อจะทําตนใหเหมือนกับบุคคลที่ตนอยากเปนพวก
เดียวกับเขา ความประทับใจที่รุนแรงก็มีสวนในการสรางทัศนคติ เชนกัน อาทิ เคยเห็นภาพยนตร
แสดงถึงความโหดเหีย้มของนาซี  ก็เกิดทศันคติไมดีตอนาซี หรือแมแตบุคลิกภาพกม็ีผลตอการเกิด
ของทัศนคติ  อาทิ  คนที่มีบุคลิกภาพแบบชอบแสดงออก  (extrovert)   จะมีทัศนคตทิี่ชอบสังคมไม 
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ตอตานสังคม 
 

 กระบวนการเกิดเจตคต ิ
 เจตคติ มิใชส่ิงที่มีมาแตกําเนดิ หากพัฒนาขึ้นมาภายหลัง พัฒนาการของเจตคตินี้ เกิดมา
จากปจจยัหลายประการดวยกัน คือ (นวม  สงวนทรัพย 2535 : 77 - 78)  
 1.ปจจัยทางวฒันธรรม (Cultural Determinants) วัฒนธรรมของสังคมมีอิทธิพลมหาศาล
ตอพฤติกรรมเจตคติ ความคิดของมนุษย กลาวอีกนยัหนึ่งคือ เจตคติและพฤติกรรมของมนุษยถูก
ควบคุมโดยวฒันธรรมที่เขาเจริญเติบโตมา 
 2.ปจจัยทางจิตวิทยา (Psychological Determinants) บางครั้งเราจะพบวาบุคคลท่ี
เจริญเติบโตมาในบรรยากาศในวัฒนธรรมเดียวกัน แตมีเจตคติที่แตกตางกัน ทัง้นี ้ ขึ้นอยูกับความ
ตองการ สติปญญา ผลประโยชน ความเครียด เปนตน ทีแ่ตกตางกนั 
 3.ปจจัยทางหนาที่ (Functional Determinants) หมายความวา บุคลิกภาพของบุคคล จะ
สงผลกระทบตอบทบาทแหงความพัฒนาเจตคติของคนนั้นๆ ซ่ึงจากการศึกษาของไลเบอรแมน ที่
ไดทําการศึกษาเจตคติของคนงานโรงงานแหงหนึ่ง พบวา บทบาทมอิีทธิพลตอเจตคติ โดยเจตคติ
ของคนงานจะเปลี่ยนไปตามบาบาททางสังคมที่ตนดํารงอยู การศึกษานี้ ยอมแสดงใหเห็น อิทธิพล
ของบทบาทที่มีตอเจตคติและความเชื่อของบุคคล นอกจากนี้ บุคคลยังเรียนรูเกีย่วกับตนเองจาก
บทบาทที่ตนมีอยูดวย โดยบุคคลอาจพัฒนาเจตคติเกีย่วกบัตนเอง จากเจตคติของบุคคลอื่นที่มีตอเรา 
 

 วินัย  วีระวัฒนานนท (2532 : 40) ไดอธิบายวา การที่คนเรามีเจตคติอยางไรนั้น จะตองมี
ส่ิงใดสิ่งหนึ่งมาเปนปจจยัทีท่ําใหเกดิความคิดอยางนั้นขึ้นมา ซ่ึงปจจัยที่ทําใหเกิดเจตคติอยางใด
อยางหนึ่งนั้น อยูบนรากฐานของโครงสราง 4 ประการ คือ  
 1.โครงสรางในการปรับตัว  (Adaptive Function) เชน คนที่มาทํางานในกลุมอนุรักษ
สัตวปาครั้งแรกเขาอาจยังไมเห็นดวยกับการอนุรักษสัตวปา แตเพื่อทาํใหเขาสามารถอยูในกลุมคน
ดังกลาวได เจตคติของเขาก็มีโอกาสที่จะเห็นคลอยตามกับการอนุรักษสัตวปาไปในที่สุด 
 2.โครงสรางในการใชวิจารณญาณ  (Cognitive   Function)   ปจจยัในการเกิดเจตคตใิน 
ขอนี้ คือ การสงถาย (Tranfer) เจตคติที่มตีอส่ิงหนึ่งไปยังส่ิงอ่ืน ๆ ที่จัดอยูในกลุม หรือลักษณะอยาง
เดียวกัน ที่กลาววาการพัฒนาเจตคติ จะเปนไปตามหลักการถายทอดแบบอยาง จากสภาพการณหนึง่   
ไปสูอีกสภาพการณหนึ่ง 
 3.โครงสรางที่เปนความตองการ (Need Gratification Function) มีลักษณะคลาย ๆ กับ
ความตองการที่เปนธรรมชาติทั่วไป 
 4.โครงสรางในการปองกันตัว (Ego-Defence Function)  คือ เจตคติที่เกิดจากอนัตราย  
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หรือประสบการณในทางที่ไมดี    เมื่อไปพบ  หรืออยูในสถานการณเดมิอยางนั้นเขาอีก   เจตคต ิ
อยางเดิม กย็ังคงมีตอส่ิงใหมนั้นอีก 
 เราอาจสรุปไดวา กระบวนการเกิดเจตคติประกอบดวย โครงสรางในการปรับตัว และ
โครงสรางในการปองกันตวัของบุคคล เพื่อใหสามารถดํารงอยูในสังคมได หรือกลาวอีกนยัหนึ่งคือ 
เจตคติของบุคคลถูกควบคุมโดยสังคมที่เขาเจริญเติบโตมา และบทบาททางสังคมที่เขาดํารงอยู 
โครงสรางในการใชวจิารณญาณ และโครงสรางที่เปนความตองการของบุคคล แตละบุคคลที่
แตกตางกนั ตามปจจัยทางจติวิทยา 
 

 การเปล่ียนแปลงเจตคต ิ
 ชม  ภูมิภาค  (2523 : 90)  ไดกลาวถึง  ปจจยัที่ทําใหเจตคติเปลี่ยนแปลงวาประกอบดวย 
 1.แหลงที่มาของสิ่งส่ือสาร ไดแก ศักดิ์ศรีของผูส่ือสาร ความจงใจ ความชอบพอกัน 
ลักษณะความคลายกันของกลุมอางอิง บุคคลผูมีช่ือเสียง 
 2.เนื้อหาที่ส่ือสาร เชน ความใหมของเนื้อหา ความพึงพอใจ หรือไมพงึพอใจในเนื้อหา 
 3.สถานการณ เชน การใชบางสิ่งหนุนสิ่งทีส่ื่อสาร การกระตุนใหเกดิการตกใจกลวั การ
หันเหความสนใจไปทางอืน่ ตลอดจนความกดดันของกลุม 
 

 นวม  สงวนทรัพย (2534 : 77 -78)  อธิบายความหมาย ของการเปลี่ยนแปลงเจตคติ ของ
คนอาจเกิดจากปจจยั  ดังตอไปนี ้
 1.การติดตอส่ือสาร ไดแก วทิยุ โทรทัศน  หนังสือพิมพ วารสาร หนังสือ เปนตน เปน
ส่ือสําคัญที่ทําใหเกดิการเปลีย่นแปลงในเจตคติ 
 2.การติดตออยางใกลชิด  ซ่ึงความใกลชิด จะทําใหคนไดเรียนรูสภาพที่แทจริงของแต
ละฝาย ความเขาใจผิดก็จะหายไป 
 3.อิทธิพลสวนบุคคล  อิทธิพลสวนบุคคลที่เกิดมาจากอัตลักษ บุคลิกภาพและคุณสมบตัิ
ทางจิตใจ ทีแ่สดงออกมาทางกายกรรมและวจีกรรมบคุคลเพียบพรอมดวยคุณสมบตัิที่ดี ดังกลาว
ยอมมีอิทธิพลเหนือเจตคติของคนอื่นไดงาย 
 4.การตัดสินใจของกลุม  ถาหากวากลุมชนไดตัดสินใจในเรื่องใดเจตคติของคนในกลุม
ยอม มีแนวโนมที่จะคลอยไปตามนั้น 
 การเปลี่ยนแปลงเจตคตินั้น ตองคํานึงถึงส่ิงตอไปนี้ คือ 
 1.แหลงขอมูล หรือแหลงขาวสาร (Source)  ซ่ึงแหลงขอมูลที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยน
เจตคตินั้น มหีลายประเภท ไดแก ตวับุคคล สถาบัน และส่ือสารมวลชน 
 2.ขาวสาร หรือขอมูล(Message)  ซ่ึงแบงเปน 
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  2.1 รูปแบบของขาวสารหรือขอมูล หมายถึง ลักษณะของขอมูล เชน ตลก ลาหลัง 
  2.2 โครงสรางของขาวสาร หมายถึง การจดัรูปแบบของเนื้อหา 
  2.3เนื้อหาของขาวสาร หมายถึง ส่ิงที่บรรจุอยูในขาวสาร ซ่ึงตองการใหผูรับ
เปลี่ยนเจตคต ิ
 3.ผูรับขอมูล หรือผูรับสาร (Audience)  ซ่ึงเปนผูที่เราตองการเปลี่ยนเจตคติ ซ่ึงในการ
เปลี่ยนเจตคตนิั้น ควรคํานึงถึงลักษณะตาง ๆ ของผูรับขอมูล เชน อายุ ระดับสติปญญา บุคลิกภาพ 
เพศ ประสบการณเดิมและสิ่งแวดลอม สรุปไดดังนี ้
  3.1 เพศหญิง จะถูกชักจูงไดงายกวาเพศชาย การที่เพศหญิงถูกชักจูงไดงายกวาเพศ
ชายนั้น ขึ้นอยูกับอิทธิพลของวัฒนธรรมและสังคมดวย 
  3.2 มีความแตกตางของเจตคติของคนที่มีระดับอายุตางกัน เพราะคนที่อายุมากจะ
ปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไดนอยกวาคนที่อายุนอยกวา  จึงยากแกการชักจูง ซ่ึง
สอดคลองกับ ประภาเพ็ญ  สุวรรณ (2520 : 65 - 67) กลาววา ตัวกําหนดทางสังคม และบุคลิกภาพที่
มีผลตอทัศนคติ ไดแก อายุ โดยเชื่อวา อายุ จะสงผลตอทัศนคติของบุคคล ผูใหญจะปรับตัวใหเขา
กับสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไดยาก  ซ่ึงมีผลตอทัศนคติของเขาเองที่มีตอส่ิงตาง ๆ ในสังคม ดังนัน้ 
การที่จะกอใหเกิดการเปลีย่นแปลงในสังคม ยอมจะทําไดยากในกลุมคนที่มีอายุ ซ่ึงตรงกันขามกบั
กลุมผูที่มีอายุนอยกวา ที่พรอมจะเปลี่ยนแปลงสังคม และการเปลี่ยนแปลงเหลานี ้ จะมีผลตอการ
เปลี่ยนแปลง หรือสรางทัศนคติของบุคคลเหลานั้นดวย 
 4.วิธีการสงสาร หรือขอมูล (Channel) 
 

 สรุปไดวา  ปจจัยที่ทําใหเจตคติเปลี่ยนแปลง ประกอบดวยการติดตอส่ือสาร ซ่ึงรวมไป
ถึงแหลงที่มาของขาวสาร สาร วิธีสงสาร ผูสงสารและลักษณะของผูรับสารตลอดจนการติดตออยาง
ใกลชิด อิทธิพลสวนบุคคลและการตัดสนิใจของกลุม  ซ่ึงส่ิงเหลานี้ลวนมีผลตอการเปลี่ยนแปลง
เจตคติของบุคคลทั้งส้ิน จะเห็นไดวาการเปลี่ยนแปลงเจตคติหรือทัศนคติ เปนเรื่องที่อาจทําความ
เขาใจไดไมยากนัก แตการเปลี่ยนแปลงทศันคติในความเปนจริง เปนเรื่องที่ทําไดไมงายเลย แต
เมื่อใดที่ทัศนคติไดถูกสรางขึ้นมา ทัศนคตนิั้น จะกลายเปนสวนหนึ่งของบุคคลนั้น ดวยเหตนุี้ จะ
เห็นวาทัศนคต ิ มีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะการเลี่ยนแปลงทัศนคติ นับเปนการเปลี่ยนแปลงของ
บุคคลนั้น ๆ เลยทีเดียว  (สรอยตระกูล อรรถมานะ 2545 : 69) 
 

 ทฤษฎีการเปล่ียนเจตคต ิ
 เจตคติของบุคคลสามารถเปลี่ยนแปลงไดจากปจจยัตางๆซึ่งวินัยวีระวฒันานนท (2523 : 
40 – 42) กลาววา การเปลี่ยนแปลงเจตคตินัน้  จะประกอบไปดวยทฤษฎีตาง ๆ  ดังนี้ คือ 
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 1.ทฤษฎีการวางเงื่อนไข (Operant Theory) ทฤษฎีนีต้ั้งอยูบนพืน้ฐานที่วา การจงูใจ 
(Reinforcement) หรือเงื่อนไขบางประการ เปนปจจยัที่สามารถทําใหเจตคติเปลี่ยนแปลงได 
 2.ทฤษฎีของความขัดแยง (Cognitive Dissonance Theory) ทฤษฎีนีต้ั้งอยูบนพืน้ฐาน
ที่วา เมื่อบุคคลมีความเชื่อในเรื่องใดเรื่องหนึ่งขัดแยงกบับุคคลอื่น ๆ ก็จะมีผลทําใหบุคคลนั้น  เกิด
ความไมแนใจในความคิดและเจตคติของตนเอง อันอาจเปนผลทําใหเจตคติของเขาเปลี่ยนไปได 
 3.ทฤษฎีการยอมรับตนเอง (Self Perception Theory)  ทฤษฎีนี้ตั้งอยูบนพืน้ฐานทีว่า  
คนเรานั้นยอมมีความเชื่อเกีย่วกับตนเองเชนเดียวกับที่คนอื่นเขามองตนเอง นั่นคือ บุคคลมักจะอิง
ความคิดของตนหรือการกระทําของตน อยูกับความคิดของคนอื่น ๆ อยูมาก 
 4.ทฤษฎีการสื่อความหมาย (Communication Theory) 
 ทฤษฎีนี้ตั้งอยูบนพื้นฐานที่วา การสื่อความหมายที่มีประสิทธิภาพ ยอมทําใหผูฟงคลอย
ตามและกลายเปนความเชื่อ หรือเจตคติที่เกิดขึ้นใหมได  ซ่ึงขึ้นอยูกับความสามารถของผูพูด วิธีการ
พูดและตวัผูฟง  
 5.ทฤษฎีการซึมซับของขอมูล (Information Integration Theory) ทฤษฎีนี้ตั้งอยูบน
พื้นฐานทีว่า การนําเอาความรูหรือขอมูลที่ไดรับมาใหมเขาไปผสมกลมกลืนกับความรูเดิม  ซ่ึง
อาจจะทําใหเจตคติเกิดการเปลี่ยนแปลงหรอืไมก็ได  
  

 การวัดเจตคต ิ
 จากความหมายของเจตคติ และองคประกอบของเจตคติ  ซ่ึงประกอบดวย สวนที่เปน
ความรูสึก หรือความเชื่อ สวนที่เปนความรูสึก หรือการประเมิน และสวนที่เปนพฤติกรรม  ทําให
การวัดจะตองวัด  ทั้ง 3 องคประกอบ และตองเปนภาพรวม ๆ โดยพิจารณาจากกริยาทาที การ
ตอบสนองตอส่ิงเราในหลายประการรวมกนั มิใชวัดจากการกระทํา หรือพฤติกรรมเพียงอยางใด
อยางหนึ่งของบุคคล  นอกจากนั้น การวัดเจตคติ ยังตองบงบอกถึงปริมาณ (Magnitude) ความมาก
นอยของเจตคติตอส่ิงเรา   และทิศทาง (Direction)  ที่บอกวามีเจตคติไปในทิศทางบวก  หรือทางลบ 
ดวย (บุญธรรม  กิจปรีดาบรสุิทธิ์ 2542 : 118)  
 

 หลักการวัดเจตคต ิ
 การวัดเจตคติ มีหลักการเบื้องตนที่ตองทําความเขาใจ 3 ประการ (บญุธรรม  กิจปรีดา
บริสุทธิ์ 2542 : 118)  ดังนี้ 
 1. เนื้อหา (Content)  การวัดเจตคติ ตองมส่ิีงเราไปกระตุนใหแสดงกริยาทาทีออกมา ส่ิง
เราโดยทั่วไป ไดแก เนื้อหาที่ตองการวดั เชน ตองการวัดเจตคตติอการตัดสินใจ เกี่ยวกับชวีติ
ครอบครัวของบุคคล เนื้อหาที่เปนสิ่งเราในที่นี้ คือ สถานการณการตัดสินใจ เกีย่วกบัชีวิตครอบครัว 
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ไดแก การเลือกคูครอง อายุแรกสมรส ระยะการมีบุตรคนแรกและคนตอไป ขนาดครอบครัว และ
ความสัมพันธภายในครอบครัว เปนตน 
 2. ทิศทาง (Direction)  การวดัเจตคติ โดยทัว่ไปกําหนดใหมีทศิทางเปนเสนตรง
ตอเนื่องกัน ในลักษณะซาย – ขวา หรือบวกกับลบ กลาวคือ เร่ิมจากเหน็ดวยอยางยิ่งและลด
ความเหน็ดวยลงเร่ือย ๆ จนถึงมีความรูสึกเฉย ๆ และลดตอไปเปนไมเห็นดวย จนไมเห็นดวยอยาง
ยิ่ง ลักษณะของการเห็นดวยและไมเห็นดวย อยูเปนเสนตรงเดียวกันและตอเนื่องกนั 
 3. ความเขม (Intensity)  กริยาทาที หรือความรูสึกที่แสดงออกตอส่ิงเรานั้น มีปริมาณ
มากนอยแตกตางกัน ถามีความเขมสูงไมวาจะเปนไปในทิศทางใดกต็าม จะมีความรูสึก หรือกิริยา
ทาทีรุนแรงมากกวาที่ความเขมเปนกลาง 
 

 การวัดเจตคติ  วัดโดยวิธีการตาง ๆ  ไดดังนี้ 
 1.สังเกตจากพฤติกรรมบุคคล  ซ่ึงเปนวิธีการที่ทําไดยาก ผลลัพธที่ไดยังไมอาจสรปุได
แนนอนวาเปนเจตคติ เพียงแตนําขอมูลที่ไดจากการสังเกต ไปอนุมานวาบุคคลนัน้ มีเจตคติตอส่ิง
นั้น ๆ เปนอยางไร 
 2.วิธีการรายงานดวยคําพูด โดยใชแบบสอบถาม หรือการสัมภาษณ  เปนวิธีการวดัเจต
คติแบบปรนัย (Objective) แบบหนึ่ง  ซ่ึงเปนที่นิยมใช และศึกษาเปรียบเทียบไดกบับุคคลจํานวน
มากอีกดวย 
 3.วิธีการแปลความ  เปนวิธีการวดัเจตคติแบบอัตนยั เหมาะสําหรับใชวดับุคคลใน
จํานวนนอย  ซ่ึงตองอาศัยเวลามากในการวัด  โดยผูถูกวัดจะแสดงความรูสึกนึกคิดที่จะตอบคําถาม 
ไดอยางไมถูกจํากัดในดานเวลา  และขอบเขตเนื้อหา 
 
 

 เคร่ืองมือท่ีใชวัดเจตคต ิ
 เครื่องมือที่ใชวัดเจตคติ เรียกวา มาตรวัดเจตคติ  ซ่ึงเปนแบบประเมินคา (Rating Scale)   
เปนเครื่องมือที่ใชวัดส่ิงที่เปนนามธรรม  ดวยการแปลงเปนปริมาณในเชิงเปรียบเทยีบ นิยมใชวดั
พฤติกรรมหรือส่ิงตาง ๆ ที่ไมสามารถวัดออกมาเปนตวัเลขโดยตรงได เชน ความถี่ ความซื่อสัตย 
คานิยม เจตคต ิความเชื่อ ความสะอาด ความเหมาะสม และการปฏิบัติตาง ๆ เปนตน  ลักษณะสําคญั
ของแบบประเมินคา อยูตรงคําตอบ  ซ่ึงมีลักษณะเปนการเปรียบเทียบปริมาณมากหรือนอย  ผูตอบ
จะตองตอบดวยการประเมนิ (Evaluate)  สถานการณที่เปนสิ่งเราที่กําหนดให และเลอืกคําตอบเพียง
คําตอบเดียว 
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 ประเภทของแบบประเมินคา 
 แบบประเมินคา แบงไดเปน 2 ประเภทใหญ ๆ (บุญธรรม  กิจปรดีาบริสุทธิ์ 2542 :  118 
- 128)  ไดแก 
 1.แบบไมมีเกณฑเปรียบเทียบให (Noncomparative Rating Scales)  แบบนี้ผูตอบจะตอง
ประเมินสิ่งเรานั้น  ตามความรูสึกนึกคิดของตน เปรียบเทียบกับเกณฑอะไรก็ได ที่ผูตอบแตละคน
จะเห็นวาเหมาะสม ตางคนตางกําหนดเอง ไมเปนมาตรฐานเดียวกนั แบบประเมินคาที่ใชกันทัว่ไป
สวนมาก มีลักษณะเปนแบบนี้ แมแตมาตรวัดเจตคติตามแบบของเธอรสโตน (Thurstone’s Scale) ก็
เปนประเภทนี ้    
          แบบประเมินคาประเภทไมมีเกณฑเปรียบเทียบนี้  แบงเปน 2 ชนดิ  ไดแก 
               1.1 แบบประเมินคาดวยเสนกราฟ  (Graphic  Rating  Scale)    แบบประเมินชนดินี ้   
พยายามใหการประเมินมีลักษณะตอเนื่อง โดยใหผูตอบ ประเมินสิ่งเรา ดวยการทําเครื่องหมายลง
บนกราฟเสนตรงที่กําหนดให ชนิดนี้มี 2 ลักษณะ คือ 

1.1.1  แบบเปนกราฟเสนตรง  มีตัวหนังสือบรรยายคุณลักษณะกํากับไว 
หัวทายของเสนตรง 

         1.1.2 แบบเปนกราฟเสนตรง  มีตัวหนังสือบรรยายคุณลักษณะกํากับไว 
หัวทายของเสนตรง  และยังมีตัวเลขบอกปริมาณมากนอยกํากับเสนตรงไวเปนระยะ ๆ  
  แบบประเมินดวยเสนกราฟนี้  เสนตรงของแตละขอจะมคีวามยาวเทากนั และไมมี
การแบงชองบนเสนตรงไวใหกอน ผูตอบจะเลือกกากบาทลงบนเสนกราฟ ณ จุดใดกไ็ด 
  1.2 แบบประเมินคาดวยคําตอบจํากัด (Itemized Rating Scale)  แบบประเมินคา
ชนิดนี้ เปนแบบกําหนดขอความ คําตัวเลข  หรือสัญลักษณ ไวเปนคําตอบใหเลือกแนนอน มี 3 
ลักษณะ ไดแก 
   1.2.1 แบบกําหนดคําตอบเปนขอความ ลักษณะนี้ จะเลือกคําตอบ หรือ
ขอความที่มีลักษณะการเปรยีบเทียบกันมา เรียงตามลําดับมากนอยไวใหเลือกตอบ และจะมีจํานวน
คําตอบมากนอยและจะเชื่อไดนอยกวามีมากคําตอบ เทาที่พบทั่วไป มตีั้งแต 2 ถึง 7 ตัวเลือก เชน 
เห็นดวยอยางยิ่ง เหน็ดวย ไมแนใจ ไมเหน็ดวย ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 
  1.2.2 แบบกําหนดคําตอบเปนกราฟ ลักษณะกําหนดเปนกราฟเสน มีคําบรรยาย
กํากับหวัทาย และเสนกราฟนั้น ถูกแบงเปนคําตอบไวแนนอน มีตวัเลขกํากับไว จํานวนคําตอบนัน้ 
สวนมากมักกาํหนดไวอยางนอย 5 คําตอบ แตที่พบทั่ว ๆ มักมี 7 คําตอบ 
  1.2.3 แบบกําหนดคําตอบเปนรอยละ ลักษณะนี ้ จะกาํหนดปริมาณคําตอบไวเปน
รอยละโดยประมาณ เรียงตามลําดับ โดยทั่วไปแบงเปน 11 คําตอบ คือ 0 10 20 30 40 50 60 70 80 
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90 100 %  อาจกําหนดใหนอยกวานี้  แตละหลักการ คือ แบง 100 % เปนชวงเทา ๆ กนั  และกําหนด
ขอความ  หรือคําไวหวัทาย 
 2.แบบมีเกณฑเปรียบเทียบ (Comparative Rating Scale)  แบบประเมินคาประเภทนี ้จะ
กําหนดเกณฑไวใหเปรียบเทียบ ผูตอบทกุคนตองใชเกณฑเปรียบเทียบเดียวกัน เกณฑที่กําหนดให
นั้น   อาจจะเปนมาตรฐาน  หรือไมเปนมาตรฐานก็ได   แบบประเมินประเภทนี้ มีหลายชนิด   ไดแก 
  2.1 แบบประเมินดวยเสนกราฟ และคําตอบจํากัดในลักษณะเปรียบเทยีบ (Graphic 
and Itemited Comparative Rating Scales) ชนดินี้ คอื แบบไมมีเกณฑเปรยีบเทยีบนั่นเอง คือ 
ลักษณะเหมือนกันทุกประการ เพียงแตเพิม่เกณฑทีใ่ชเปรียบเทียบมาใหดวยเทานั้น 
  2.2 แบบประเมินคาดวยการเปรียบเทียบรายคู (Paired Comparisons)  ชนิดนีจ้ะ
กําหนดขอความ มาให 2 ขอความ แลวใหเปรียบเทียบกนัวา ผูตอบจะชอบ หรือเห็นดวยกับขอความ
ใดมากกวากัน ชนิดนี้บางตําราเรียกวา Forced Choice Scales  เหตุที่เรียกอยางนี้ ก็เพราะวาผูตอบถูก
บังคับใหเลือกตอบที่ชอบ  หรือเห็นดวยมากกวา  ทั้งนี้ ความเปนจริง ผูตอบอาจจะเห็นวาขอความ
ทั้งสองนั้น เขาชอบเทากัน  หรือเห็นดวยเทากัน 
  2.3 แบบประเมินคารูปแบบสองขั้ว (Bipolar Scales Formats)  แบบนีค้ลายกับการ
เปรียบเทียบรายคู คือ กําหนดขอความให 2 ขอความเหมือนกัน แตกาํหนดใหเลือกตอบ 5 คําตอบ 
แตละคําตอบ จะมีคะแนนใหตางกัน ตามลําดับของคําตอบ 
  2.4 แบบประเมินคาดวยการวัดอันดับ (Rank Order Rating Scales)  แบบนี้คลาย
กับการเปรียบเทียบรายคู เพยีงแตใหการเปรียบเทียบพรอมกันทั้งหมดของคําตอบที่ใหมา และใหได
หมายเลขตามลําดับความสําคัญ  วาแตละคาํตอบสําคัญหรือถูกเลือกอยูในอันดับใด 
 เครื่องมือที่ใชวัดเจตคติ ที่เรยีกวา มาตรวดัเจตคติ ประกอบดวย 2 สวน คือ สวนที่เปน
ขอความเรียกวา ขอความเจตคติ (Attitude Statement)  กับสวนที่เปนคําตอบ ซ่ึงมีลักษณะ
เปรียบเทียบ  มาตรวัดเจตคติที่นิยมใชและรูจักกนัอยางแพรหลายมี 4 ชนิด ไดแก มาตรวัดของเธอร
สโตน (Thurstone’s Type) มาตรวัดของลิเคอรท (Likert’s Scale) มาตรวัดของกัตตแมน 
(Guttman ’s  Scale)  และมาตรวัดของออสกูด (Osgood’s  Scale)  (บุธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ์ 2542 :  
132 - 149) 
 มาตรวัดเจตคติ แตละประเภท มีทั้งขอดี และขอจํากดั สําหรับการวัดเจตคติในลักษณะ
แตกตางกนั ดังนั้น การเลอืกใชมาตรวดัเจตคติประเภทใด ขึ้นอยูกบัสถานการณและขอจํากดัการ
วิจัย  มาตรวดัแบบลิเคอรท เปนแบบวัดเจตคติที่ลิเคอรท ยืนยันวาดทีี่สุด โดยอาศยัรูปแบบคารวม
เปนหลัก ซ่ึงรูปแบบคารวม มีสมมติฐาน 3 ประการ คือ  
 1.การตอบสนองตอคําถาม หรือขอความแตละขอในแบบวัดจะมีลักษณะคงที ่
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 2.ผลรวมของลักษณะคงที ่ ของการสนองตอบในขอทั้งหมดของแตละบุคคล จะมี
ลักษณะเปนเสนตรง หรือเกอืบเปนเสนตรง 
 3.ผลรวมของลักษณะคงที่ของการตอบสนองในขอหนึง่ ๆ จะมีองคประกอบรวมกันอยู
ตัวหนึง่ นั่นคอื ผลรวมนี้แทนคาลักษณะทีว่ัดไดอยางหนึง่ เพียงอยางเดยีว 
 มาตรวัดเจตคติที่ใชในการวจิัยมีอยูหลายชนิด ในที่นี้จะกลาวถึงที่นิยมใชอยู 3 ชนิด คอื 
(พวงรัตน  ทวรัีตน 2543 : 106-108) 
 1.วิธีของเทอรสโตน มาตราวัดเจตคติตามวิธีของเทอรสโตน กําหนดชวงความรูสึกของ
คนที่มีตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งเปน 11 ชวง จากนอยที่สุดจนถึงมากที่สุด แตละชวงมีระยะหางเทา ๆ กนั 
(Method of Equal – Appearing Intervals)  ขอความที่บรรจุลงในมาตราวัดจะตองนาํไปใหผูตัดสนิ 
(Jude)  พิจารณาวาควรจะอยูในตําแหนงใดของมาตราและแตละขอความก็ตองหาคาประจําขอความ
คือคาระดับ (Scale Value - S)  หาในรปูของมัธยฐาน (Median)  และแตละขอความก็ตองหาคา
ประจําขอความคือคาระดับ (Quartile Deviation - Q)  จาํนวนขอความที่ประกอบเปนมาตราวัดเจต
คติตามวิธีของเทอรสโตน มีประมาณ 20 ขอความ หรือมากกวาเล็กนอย 
 2.วิธีของลิเคอรท  มาตราเจตคติตามวิธีของลิเคอรท  กําหนดชวงความรูสึกของคนเปน 
5 ชวง หรือ 5 ระดับ คือ เห็นดวยอยางยิ่ง  เห็นดวย  เฉย ๆ  ไมเห็นดวย และไมเห็นดวยอยางยิง่   
ขอความที่บรรจุลงในมาตราวัดประกอบดวยขอความทีแ่สดงความรูสึกตอส่ิงหนึ่งส่ิงใด ทั้งในทางที่
ดี (ทางบวก)  และในทางทีไ่มดี (ทางลบ) และมีจํานวนพอ ๆ กัน ขอความเหลานี้ ก็อาจมีประมาณ 
18–20 ขอความ การกําหนดน้ําหนกัคะแนนการตอบแตละตัวเลือกกระทําภายหลังจากที่ไดรวบรวม
ขอมูลมาแลว โดยกําหนดตามวิธีใหน้ําหนกั (Arbitary Weighting Method)  ซ่ึงเปนที่นิยมใชมาก
ที่สุด 
 3.วิธีวัดเจตคตโิดยใชความหมายทางภาษา (Semantic Differential Scale) วิธีนี้ผูคิด คือ 
ออสกูด (Osgood) สเกลแบบนี้ใชคําคุณศพัทมาอธิบายความหมายของสิ่งเรา โดยมีคุณศัพทตรงกนั
ขามเปนขั้วของมาตราวัด ออสกูด ออสกูดใชส่ิงเรานี้วา Concept คําคุณศัพทที่ใชในการอธิบาย 
คุณลักษณะของสิ่งเรานี้ ออสกูดพบวาสามารถอธิบายได 3 รูปแบบ หรือ 3 องคประกอบ คือ  
  3.1 องคประกอบดานประเมินคา (Evaluative Factor) เปนองคประกอบที่
แสดงออกดานคุณคา คําคณุศัพทที่ใชอธิบาย เชน ด-ีช่ัว  จริง-เท็จ  ฉลาด-โง  สวย-นาเกลียด  เปน
ตน 
  3.2 องคประกอบดานศักยภาพ (Potential Factor) เปนองคประกอบที่แสดงถึง
กําลัง อํานาจ เชน แข็งแรง-ออนแอ  หนัก-เบา  หยาบ-ละเอียด  เปนตน  
  3.3 องคประกอบดานกิจกรรม (Activity  Factor)  เปนคณุศัพทแสดงถงึลักษณะ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 63

กิจกรรมตาง ๆ เชน ชา-เร็ว  เฉื่อยชา-กระตือรือรน  เปนตน 
 ลิเคอรท (Likert)  ไดสรางแบบวัดเจตคต ิ ที่เปนที่นิยมมาก ซ่ึงลิเคอรทถือวาผูมีเจตคติ
ตอส่ิงใดก็ยอมจะมีโอกาสที่จะตอบเหน็ดวยกับขอความทีส่นับสนุนสิ่งนั้นมาก และโอกาสที่จะ
ตอบเห็นดวยกบัขอความที่ตอตานสิ่งนั้นจะมีอยูนอย ในทํานองเดียวกันผูที่มีเจตคติไมดีตอส่ิงนัน้ 
โอกาสที่จะเหน็ดวยหรือสนบัสนุนสิ่งนั้นมีอยูนอย ในทํานองเดียวกันผูที่มีเจตคติไมดีตอส่ิงนัน้ 
โอกาสที่จะเหน็ดวย หรือสนับสนุนสิ่งนั้นมีอยูนอย และโอกาสจะตอบเหน็ดวยกับขอความที่
ตอตานสิ่งนั้นก็จะมีมาก (Edward 1957  : 151)  คะแนนรวมของทุกขอ จะเปนเครื่องชี้ใหเห็นถึงเจต
คติของผูตอบแบบวัดเจตคตขิองแตละคน วิธีสรางแบบวัดเจตคติของลิเคอรท คร้ังแรกจะตอง
รวบรวมขอความที่เกี่ยวของในสิ่งที่จะศึกษานั้นใหมากทีสุ่ด นําขอความที่รวบรวมไดไปทดลองใช
กับกลุมตัวอยางที่ตองการศึกษาใหเลือกตอบวา  เห็นดวย  ไมแนใจ  ไมเห็นดวย  เพียงอยางใดอยาง
หนึ่งตอขอความแตละขอ ผูตอบไมตองทําใจเปนกลางแตตอบตามความรูสึกของตนเอง 
 แคลร (Claire 1966  : 315)  ไดช้ีใหเหน็ขอดีของแบบวดัเจตคติของลิเคอรท คือ ลิเคอรท
ใหขอมากกวา จึงทําใหครอบคลุมเนื้อหา ไดอยางกวางขวาง การสรางก็งาย คือ ถามีผูตอบสอง
คะแนนไดคะแนนเทากัน ผูตอบแตละคนอาจตอบเห็นดวย และไมเหน็ดวยในขอที่แตกตางกนัและ
ตางระดับกนั แตเมื่อรวมคะแนนแลวไดคะแนนเทากนัถือวาบุคคลมีเจตคติอยูในระดบัเดียวกันทั้ง ๆ 
ที่ตอบแตละขอไมเหมือนกนั 
 

 การวิจยัคร้ังนี้  จะใชแบบวดัเจตคติแบบลิเคอรท  โดยมีขอคําถามที่มีทิศทาง 2 ลักษณะ 
คือ ทิศทางที่เปนบวก และทิศทางที่เปนลบ  โดยแบงสเกลการวัดเปน 5 ระดับ คือ เห็นดวยอยางยิง่ 
เห็นดวย ไมแนใจ  ไมเห็นดวย  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 
 การใหคะแนนนั้นขึ้นอยูกับชนิดของขอความวา เปนขอความในเชงินิมาน (Positive 
Statement)   หรือขอความในเชิงนิเสธ  (Negative   Statement)   โดยถาเปนขอความในเชิงนิมาน  
(Positive  Statement)  จะใหคะแนน  ดังนี ้
   

ขอเลือก            คะแนน 
                            เห็นดวยอยางยิ่ง                             5 
  เห็นดวย    4 
  ไมแนใจ   3 
  ไมเห็นดวย   2 
                            ไมเห็นดวยอยางยิ่ง                        1 
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ถาเปนขอความในเชิงนเิสธ (Negative  Statement)  การใหคะแนน จะตรงกันขาม  ดังนี้ 
ขอเลือก            คะแนน 

  เห็นดวยอยางยิ่ง                             1 
  เห็นดวย    2 
  ไมแนใจ   3 
  ไมเห็นดวย   4 
                            ไมเห็นดวยอยางยิ่ง                        5 
 
     4. แนวคิดทฤษฎีการสนบัสนุนทางสังคม 
 ผูคนคิดทฤษฏี  ประกอบดวย  Caplan, Casel and Core ในป ค.ศ. 1972 การสนับสนุน
ทางสังคม มีพื้นฐานมาจากทฤษฏีที่เปนผลมาจากการศกึษาดานสังคม จิตวิทยา ซ่ึงพบวา “การ
ตัดสินใจสวนใหญของคนนัน้ จะขึ้นอยูกบัอิทธิพลของบุคคล ผูซ่ึงมีความสําคัญและมีอํานาจเหนือ 
กวาตวัเราอยูตลอดเวลา’’ 
 การสนับสนุนทางสังคม   มีบทบาทสําคัญยิ่งตอพฤติกรรมอนามัยของคน     ทั้งในดาน
รางกายและจติใจ การปองกันโรค การสงเสริมสุขภาพ  และการปฏบิัติตามคําแนะนําของเจาหนาที่
สาธารณสุข 
 

 ความหมายของการสนับสนนุทางสงัคม 
 การสนับสนุนทางสังคม  มีความสําคัญมากในแวดวงของสังคมจิตวิทยาและเปนทีน่ิยม
ศึกษาวจิัยกันอยางกวางขวาง โดยการศึกษาสวนใหญ จะประกอบดวย  3  แนวคิด  ไดแก โครงสราง 
ของเครือขาย  หนาที่ของการสนับสนุน  และธรรมชาติของความสัมพันธ  จึงสามารถกลาวไดวา
การศึกษาเกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคม มีแนวคิดที่กวางขวางหลากหลาย จึงมผูีใหความหมาย
ของการสนับสนุนทางสังคมกันไว ดังนี ้
 คอบบ (Cobb 1976 : 300, อางถึงใน วนิดา ดุรงคฤทธิชัย 2546 : 29)  ไดใหความหมาย
วาการสนับสนุนทางสังคม หมายถึง การที่บุคคลไดรับขอมูลที่ทําใหตนเองเชื่อวามีบุคคลใหความ
รัก ความเอาใจใส   เห็นคุณคา  และยกยองตัวเอง   ทําใหรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งของเครือขาย
สังคมนั้น ๆ 
 พิลิสุค (Pilisuk 1982 : 20, อางถึงใน จิตตลัดดา  สุภานันท 2546 : 46)  กลาววา การ
สนับสนุนทางสังคม หมายถึง ความสัมพันธระหวางคนไมเฉพาะแตความชวยเหลือทางดานวัตถุ
และความมัน่คงทางอารมณเทานั้น แตยังไดรวมไปถึงการที่บุคคลรูสึกตนเอง ไดรับการยอมรับวา
เปนสวนหนึ่งของผูอ่ืนดวย นอกจากนี้ การสนับสนุนทางสังคม อาจเปนบุคคลในครอบครัว เชน 
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สามี ภรรยา ญาติพี่นอง เพือ่บาน เพื่อรวมงาน หรือเจาหนาที่สาธารณสุข ผสส. อสม. กลุมแมบาน 
กลุมเยาวชน กลุมอ่ืน ๆ เปนตน 
 บุญเยี่ยม  ตระกูลวงษ (2538 : 594) ไดสรุปความหมายของแรงสนับสนุนทางสังคมวา  
หมายถึง  “ผูรับแรงสนับสนุน”  ไดรับความชวยเหลือ ดานขอมูลขาวสาร  วัสดุส่ิงของ  การ
สนับสนุนดานจิตใจจาก “ผูใหการสนับสนุน”  ซ่ึงอาจเปนบุคคลหรือกลุมคนและยงัมีผลทําใหผูรับ
ไดปฏิบัติในทศิทางที่ผูรับตองการ ในทีน่ี้หมายถึง การมีสุขภาพอนามัยดี และมีการแบงแรง
สนับสนุนทางสังคมออกเปน 
 1.การสนับสนุนทางอารมณ  ( Emotional support )   คือการใหความพอใจ การยอมรับ 
นับถือความหวงใย การกระตุนเตือน 
 2.การใหการสนับสนุนในการใหการประเมิน ( Appraisal   support )   คือการใหขอมลู 
ยอนกลับ (Feedback) การเหน็พอง การใหการรับรอง หรือการยอมรับในสิ่งที่คนอื่น  แสดงออกมา 
(Affirmation)  รวมถึงการสนับสนุนทางสังคม ซ่ึงอาจเปนชวยเหลือโดยตรง หรือโดยออมก็ได 
 3.การใหการสนับสนุนทางดานขอมูลขาวสาร   (Information   support)    คือการใหคํา 
แนะนํา ( Suggestion ) ใหคาํปรึกษา ( Advice ) และการใหขาวสาร ( Infornation ) 
 4.การใหการสนับสนุนทางดานของเครื่องมือ ( Instrumental   support ) คือ การใหการ 
สนับสนุนทางดานแรงงาน เงิน เวลา เปนตน 
 สรุปไดวา การสนับสนุนทางสังคม หมายถึงการไดรับความชวยเหลือจากบุคคลใน
สังคมที่บุคคลมีปฏิสัมพันธดวยกันในดานตาง ๆ  ประกอบดวย  การตอบสนองดานอารมณ  การ
ยอมรับและมองเห็นคุณคาในตนเอง  การไดเปนสวนหนึ่งของสังคม  การชวยเหลือส่ิงของ  เงินทอง  
แรงงานและบริการตลอดถึงขอมูลขาวสารที่เปนประโยชน  ซ่ึงการชวยเหลือเหลานี้ทําใหบุคคล
ไดรับการตอบสนองความตองการของตนเอง  หรือชวยแกไขปญหา  ทําใหบุคคลสามารถดํารงชีวิต
อยูในสังคมไดอยางมีความสขุ  สงผลที่ดีตอภาวะสุขภาพและพฤติกรรมของบุคคล 
 

 การวิจยัคร้ังนี ้  ผูวิจัยไดกําหนดปจจัยสนบัสนุนดานการออกกําลังกายตอพฤติกรรมการ
ออกกําลังกายของสมาชิกชมรมสรางสุขภาพจังหวัดราชบุรี  เปน 2  กลุม  คือ 
 1.ปจจัยสนับสนุนดานบุคคล ไดแก บุคคลในครอบครัว  เพื่อนบาน ผูนําชุมชน  
เจาหนาที่สาธารณสุข ผูนําประเทศ   ดารา นักรอง  นักกฬีาที่มีช่ือเสียง 
 2.ปจจัยสนับสนุนดานสถานที่ ไดแก สถานที่ในการออกกําลังกายมีอุปกรณและสิ่ง
อํานวยความสะดวกในการออกกําลังกาย  ส่ิงแวดลอมสะอาด โอโถง บรรยากาศปลอดโปรง  และ
ระยะทางในการเดินทางไปสถานที่ที่ออกกําลังกาย    
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 แหลงของการสนับสนุนทางสังคม 
 โดยปกติ กลุมสังคม แบงออกเปนประเภทใหญๆ ได 2 ประเภท คือ กลุมปฐมภูมิ  และ
กลุมทุติยภูม ิ
 1. กลุมปฐมภมูิ  เปนกลุมทีม่ีความสนิทสนมและมีสัมพนัธภาพระหวางสมาชิกเปนการ 
สวนตัวสูง กลุมนี้ ไดแก ญาติ พี่นอง และเพื่อนบาน 
 2. กลุมทุติยภมูิ  เปนกลุมสังคมที่มีความสัมพันธกันตามแผนและกฎเกณฑที่วางไว   มี
อิทธิพลเปนตัวกําหนดบรรทัดฐานของบคุคลในสังคม กลุมนี้ ไดแก เพื่อนรวมงาน กลุมวิชาชีพ 
และกลุมสังคมอื่น ๆ  ซ่ึงในระบบแรงสนบัสนุนทางสังคมถือวามีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 
 อาจกลาวสรุปไดวา แหลงของการสนับสนุนทางสังคมนั้น  มีทั้งแหลงปฐมภูมิและ
แหลงทุติยภูมิ ซ่ึงมีความสําคัญตอพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล 
 
5. แนวคิดและทฤษฎีท่ีประยกุตใชในงานวจัิย 
 ผูวิจัยไดนํา แนวคิดของการเกิดพฤติกรรมจากปฏิสัมพันธของปจจัย 3 ประการ มาเปน
กรอบแนวคิดในการวิจัยคร้ังนี้ ซ่ึงเปนแนวคิดหนึ่ง แมปจจุบัน จะมกีารนําไปใชนอยลงแตยังมีผูให
ความสนใจและนําไปใชวดัพฤติกรรมสุขภาพ คือ KAP  Model  คือ ความรู ทัศนคติ และการปฏิบตัิ 
(Knowledge  Attitude  Practice ; KAP)  KAP เปน Model หนึ่ง ซ่ึงนํามาใชวัดพฤติกรรมสุขภาพกัน
อยางกวางขวางในชวง คศ.1960-1970 เพือ่หารระดับของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  โดยมีแนวคดิ
พื้นฐานวา พฤติกรรมของบุคคลเปนองครวมของความรูและทัศนคติ (A.L. Knutson 1965 : 69, อาง
ถึงใน มัลลิกา  มัติโก 2534 : 13) 
 ความรู (Knowledge)  ในที่นี้หมายถึง ความสามารถในการจําได หรือระลึกไดถึง
ประสบการณตาง ๆ ในชวีิตที่ไดรับรูมา แบงออกไดเปน ความรูเฉพาะเรื่องเฉพาะอยาง ความรู
เกี่ยวกับวิธีการแกปญหาเกี่ยวกับความหมาย ทฤษฎี กฎเกณฑตาง ๆ เปนตน ระดับของพฤติกรรมที่
จัดอยูในกลุมความรูสึก คือ  
 1.ความเขาใจ (Comprehension)  ซ่ึงนํามาใชในการแปลความหมาย ใหความหมาย 
คาดคะเน และนําความรูไปประยุกตใช 
 2. การวิเคราะห (Analysis)  เปนขั้นหนึ่งของพฤตกิรรมพุทธิปญญา  ซ่ึงสามารถ
แยกแยะองคประกอบของปญหา    หรือประสบการณออกเปนสวน ๆ    เพื่อนําความเขาใจอยาง
ละเอียดและเหน็ความสําคัญที่แนชัดขององคประกอบตางๆ รวมทั้ง เล็งเห็นหลักของการผสมผสาน
ระหวางองคประกอบเหลานัน้  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 67

 3. การสังเคราะห (Synthesis)  คือ ความสามารถในการนาํเอาสวนประกอบยอยๆ หลาย
สวนมารวมเขาดวยกัน เปนสวนรวมที่มีโครงสรางที่แนชัด กลาวคือสามารถนําเอาประสบการณเกา
มารวมเขากับประสบการณใหมแลวสรางเปนแบบแผน หรือหลักสําหรับการปฏิบัติอยางมีระเบยีบ
แบบแผน 
 การเกิดพฤตกิรรมดานทัศนคติ แบงออกเปนขั้นตอน  ดงันี้  
 1. การรับ (receiving  of attending) 
 2. การตอบสนอง (responding) 
 3. การใหคา (valuing) 
 4. การจัดกลุมคา (organization of value system) 
 5. การแสดงคุณลักษณะตามคานิยมที่ยดึถือ (characterization by a value or value 
complex) 
 สําหรับพฤติกรรมดานการปฏิบัติ เปนการแสดงออกที่เห็นได หรือสังเกตไดใน
สถานการณหนึ่ง ๆ  พฤติกรรมที่แสดงออกนี้ อาจเปนพฤติกรรมที่ไมไดปฏิบัติในทนัที แตคาดคะเน
วาจะปฏิบัตใินโอกาสตอไป  ซ่ึงพฤติกรรมดานนี้เมื่อแสดงออกมาจะสามารถวัดหรือประเมินไดงาย 
แตกระบวนการกอใหเกิดพฤติกรรมจะตองอาศัยการตัดสนิใจหลายขั้นตอน  

 ความสัมพันธระหวาง  ความรู   เจตคติ  และการปฏิบัต ิ
 ความรู  เจตคติ  และการปฏบิัติ  มีความสัมพันธซ่ึงกันและกันอยางตอเนื่อง  ซ่ึงชวารท 
(Schwart  1975 : 57,  อางถึงใน  จําเนียร  สุมแกว  2545 : 10)  ไดกลาวถึงความสัมพันธระหวาง
ความรู  เจตคติ  และการปฏบิัติวามีความสมัพันธกันอยู 4 รูปแบบ คือ  
 

 1. เจตคติเปนตัวกลางที่ทําใหเกิดความรู  และการปฏิบตัิ  ดังนั้น ความรูกับเจตคติ  จึงมี
ผลตอการปฏิบัติ  ซ่ึงสรุปไดดังแผนภาพดังนี ้
 

      ความรู    เจตคต ิ   การปฏิบัติ 
 
 

 จากแผนภาพการแสดงพฤติกรรมของกลุมตัวอยาง  ถากลุมตัวอยางมีเจตคติที่ดีตอการ
ออกกําลังกายแลวจะมีผลทําใหมีความรูความเขาใจที่ดีมพีฤติกรรมในการออกกําลังกายที่ถูกตอง
ตามมา  ทั้งนี้  ความรูความเขาใจไมมีผลตอการปฏิบัติโดยตรง  แตมีเจตคติเปนตัวกลาง 
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 1. ความรูและเจตคติมีความสัมพันธกัน  และทําใหเกิดการปฏิบัติตามมา 
 

 ความรู     
การปฏิบัติ  

 เจตคต ิ
 

 จากแผนภาพ  การออกกําลังกายของกลุมตวัอยางนัน้  จําเปนตองมีความรูความเขาใจใน
เร่ืองของการออกกําลังกาย  และมีเจตคติทีด่ีตอการออกกาํลังกายจึงจะกอใหเกดิพฤติกรรมในการ
ออกกําลังกายตามมา 
 

 2. ความรูและเจตคติ  ตางทําใหเกดิการปฏบิัติได  โดยทีค่วามรูและทัศนคติไม
จําเปนตองมีความสัมพันธกนั 
  

 ความรู 
     การปฏิบัติ 
 เจตคต ิ

 

 จากแผนภาพ  การที่กลุมตัวอยางจะมกีารออกกําลังกายนั้น    ถามีความรูความเขาใจใน
การออกกําลังกาย  ก็จะมเีกิดการปฏิบัตทิี่ถูกตอง  ขณะเดียวกนัถากลุมตัวอยางมเีจตคติที่ดีตอการ
ออกกําลังกาย  ก็จะมีเกดิการปฏิบัติในการออกกําลังกายที่ถูกตอง  ทั้งนี้  ความรู  เจตคติไม
จําเปนตองมีความสัมพันธกนั 
 3. ความรูมีผลตอการปฏิบัติ  ทั้งทางตรง  ทางออม  สําหรับทางออมนั้น  มีเจตคติเปนตวั 
กลางทําใหเกดิการปฏิบัติตามมา 

 

 ความรู 
     การปฏิบัติ 
 เจตคต ิ

 

 จากแผนภาพ  การที่กลุมตัวอยางจะมกีารออกกําลังกายนั้น   อาจมีความรูความเขาใจ
เพียงอยางเดยีวหรือมีเจตคตทิี่ดีดวย  กจ็ะยิง่สงเสริมใหมีการปฏิบัติหรือการออกกําลังกายมากขึน้อกี
ดวย 
 

 นอกจากนี้  จินตนา  ยูนิพนัธ  (2537 : 31)  ยังไดเสนอแนวคดิสนับสนุนความสัมพนัธ
ระหวางความรู  เจตคติ  และการปฏิบัติไววา  ความรูความเขาใจและหลักการในเรื่องมโนทัศนที่
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เกี่ยวของ  ตลอดจนประสบการณในการปฏิบัติงานนั้น  เปนปจจยัพื้นฐานที่บุคคลจะพิจารณาตัดสนิ
ในแกปญหาตางๆ  ตลอดจนเกิดความคิดสรางสรรคในการปฏิบัติกิจกรรมนั้น ๆ  และ  ประภาเพ็ญ  
สุวรรณ  (2526 :  14)  กลาววา  เจตคติ  จะเปนตัวเชื่อมระหวางความรูความเขาใจทีบุ่คคลไดรับจาก
การกระทําหรอืการปฏิบัติ  ถาเขามีทัศนคติที่ดีรวมกับองคประกอบอืน่ ๆ  ที่จะกระตุนการปฏิบตัิ
แลวบุคคลจะมีแนวโนมที่จะกระทําหรือปฏิบัติมากกวาบุคคลที่มีทัศนคติที่ไมด ี
 

 ผูวิจัย ไดนําแนวคิดและทฤษฎีที่กลาวมาแลวนั้น นํามาประยุกตใชกบัการวิจยัในครั้งนี้ 
นับเปนเพยีงบางสวนที่อธิบายการเกดิพฤตกิรรมของมนุษย ส่ิงหนึ่งทีพ่ึงระลึกไวก็ คือ พฤติกรรม
มนุษยเปนพลวัต (Dynamic)  โดยมีปจจัยจาํนวนมากเปนตัวกําหนดเงื่อนไขและรูปแบบ  ดังนั้น  จึง
ไมมีแนวคิดหรือทฤษฎีเดียวที่สมบูรณ จนสามารถอธิบายพฤติกรรมมนุษยไดครอบคลุมทั้งหมด 
(มัลลิกา มัลติโก 2534 : 14  )  ผูวิจยัจึงไดนําแนวคิดของการเกิดพฤตกิรรมจากปฏิสัมพันธของปจจัย 
3 ประการ นํามาเปนกรอบแนวคดิในการศึกษาครั้งนี้ โดยประยุกตใช KAP  Model  คือ ความรู 
ทัศนคติ และการปฏิบัติ (Knowledge  Attitude  Practice;KAP)  ซ่ึงไดนํามาใชวดัพฤติกรรมสุขภาพ
กันอยางกวางขวางในชวง คศ.1960 - 1970   เพื่อหาระดบัของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนั้น และใน
ดานของพฤตกิรรมเกี่ยวกับเทคนิคการออกกําลังกาย และขอควรปฏิบัติในการออกกําลังกายใน
รูปแบบของการออกกําลังกายแบบในวิถีชีวิตประจําวัน และการออกกาํลังกายแบบมแีบบแผน ซ่ึง
สงผลเกี่ยวกับพฤติกรรมการออกกําลังกาย มากําหนดเปนกรอบแนวคิดของผูวิจัยเอง (Research 
Conceptual Framework) เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการออกกําลังกายของสมาชิกชมรม
สรางสุขภาพจังหวัดราชบุรี จะเห็นไดวาพฤติกรรม หรือการกระทําตาง ๆ ของบุคคล เปนผลมาจาก
อิทธิพลรวมของปจจัยตาง ๆ  และพฤติกรรมใด ๆ จึงจาํเปนตองคํานงึถึงอิทธิพลจากปจจยัรวมกนั
เสมอ โดยไมควรนําปจจยัใด ปจจัยหนึ่งมาพิจารณาโดยเฉพาะ เนื่องจากการศึกษาพฤติกรรมการ
ออกกําลังกายนั้น จะตองเกี่ยวของดานพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร จึงตองศึกษาแนวคิด 
ทฤษฏีทางดานพฤติกรรมศาสตร เชนกัน 
 
6. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 ผูวิจัย ไดศึกษางานวจิัยที่สอดคลองกับการศึกษาพฤติกรรมการออกกาํลังกายและปจจัย
ที่มีผลตอพฤติกรรมการออกกําลังกาย จะเห็นไดวา ไมมีผูที่วิจัยในกลุมสมาชิกชมรมสรางสุขภาพ 
และงานวิจยัทีเ่กี่ยวของ  สรุปได ดังนี้             

 

 คํารณ  ธนาธร (2537)  ไดศึกษาถึงปจจยัที่สัมพันธตอพฤติกรรมการออกกําลังกายของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม  จํานวน 667 คน  พบวา ปจจยัดานหลักดานการรับรูในเรื่องการ
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ออกกําลังกายมีความสัมพันธกับการออกกาํลังกายของนกัศึกษามหาวทิยาลัยเชยีงใหม  อยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ 0.001 ปจจัยดานหลักดานทัศนคตติอออกกําลังกายมีความสัมพนัธกับการออก
กําลังกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม  อยางมีนยัสําคัญที่ระดบั 0.001 ปจจัยเสริมดานระบบ
สนับสนุนขององคกรไมมีความสัมพันตอออกกําลังกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชยีงใหม ปจจยั
สนับสนุนดานการสนับสนนุทางสังคม ในการออกกําลังกายมีความสัมพันธกับการออกกําลังกาย
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม  อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.001 

 

 พัลลภ   คําลือ  (2543)  ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการออกกําลังกายของนกัศกึษา
มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวดัเชยีงใหม  จํานวน 852  คน พบวา ปจจยัหลักในการรับรูเรื่องออกกําลัง
กายโดยรวมอยูในระดับสูง นักศึกษามีความคิดเห็นวา  การออกกําลังกายมีประโยชนทําใหรางกาย
แข็งแรง ปจจยัหลักดานทัศนคติตอการออกกําลังกายจดัวาอยูในระดบัสูง  โดยพบวา กลุมนักศกึษา
เห็นวาการออกกําลังกายเปนการใชเวลาวางใหเกดิประโยชน  ปจจยัเอ้ือดานระบบสนับสนุนของ
องคในการออกกําลังกายจัดอยูระดับปานกลาง นักศึกษาคิดเหน็วามหาวิทยาลัยมีพืน้ที่สําหรับออก
กําลังกายเพียงพอปจจัยเสริมดานการสนับสนุนทางสังคมในการออกกาํลังกายจัดอยูในระดับปาน
กลาง  นักศึกษามีความคิดเหน็วาการแนะนาํของเพื่อนนักศึกษามีคะแนนสูงสุด 
 

 ประยงค  นะเขิน (2544)  ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการออกกําลังกายของขาราชการสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดนครปฐม จํานวน 242 คน   พบวา ปจจัยเร่ืองเพศ อายุ สถานภาพ
สมรส มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการออกกําลังกาย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และ
พฤติกรรมการออกกําลังกายตางกัน มีความรูเกี่ยวกับการออกกําลังกาย ไมแตกตางกัน พฤติกรรม
การออกกําลังกายตางกนั มสีมรรถภาพทางกาย ไมแตกตางกัน  

 

 สุนรี ศรีผุดผอง (2544) ไดศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการออกกําลังกาย
ของเจาหนาทีส่าธารณสุขที่รับผิดชอบงานสงเสริมสุขภาพในสถานบริการสาธารณสุข สังกัด
สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัสุพรรณบุรี  จํานวน 190  คน พบวา เจาหนาที่มีการออกกําลังกายรอย
ละ 60.50 วิธีทีน่ิยมคือ  วิ่ง หรือเดิน รอยละ 47.80 ระยะเวลาที่ใชในการออกกําลังกาย สวนใหญ 15-
30 นาที  รอยละ 60.9 ความถี่ในการออกกําลังกายเฉลี่ยสัปดาหละ 2-3 คร้ัง สวนใหญมีพฤติกรรม
การออกกําลังกายระดับปานกลาง เพศชายและคนโสดมีพฤติกรรมการออกกําลังกายมากกวาเพศ
หญิง  และคนที่มีคูสมรส/หมาย    การศึกษาไมมีความสัมพันธกบัพฤติกรรมการออกกําลังกาย  
เจาหนาที่ที่มีทศันคติ และแรงสนับสนุนทางสังคมตอการออกกําลังกายสูง  มีพฤติกรรมการออก
กําลังกายมากกวาเจาหนาทีท่ี่มีทัศนคติตอการออกกําลังกาย  และแรงสนับสนุนทางสังคม ต่ํากวา 
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แตพบวา  อายุ  รายได และความรูเร่ืองการออกกําลังกาย ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการออก
กําลังกาย 
 

 จําเนียร  สุมแกว  (2545)  ไดศึกษาพฤติกรรมออกกําลังกายเพื่อสุขภาพของนักศกึษา
พยาบาล เขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 700 คน พบวา นกัศึกษาพยาบาล เขตกรุงเทพมหานคร สวน
ใหญ มีพฤติกรรมออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ อยูในระดับปานกลาง มีเจตคติอยูในระดบัดี และมกีาร
ปฏิบัติดานการออกกําลังกาย อยูในระดบัพอใช  นักศึกษาที่สังกดัสถาบันการศึกษาตางกนั มี
พฤติกรรมออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ ดานความรู เจตคติ และการปฏิบัติ แตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 วารี  สายันหะ  (2545)  ไดศึกษาพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกายของ
ประชาชนวยัผูใหญตอนกลาง กิ่งอําเภอบานคา จังหวดัราชบุรี จํานวน 367 คน พบวา พฤติกรรมการ
สรางสุขภาพดานการออกกําลังกายในภาพรวม จําแนกตามเพศและอายุ ไมแตกตางกัน แตเมือ่
จําแนกตามระดับการศึกษา อาชีพ และรายได  แตกตางกัน อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
และภาพรวมของแหลงจูงใจใหออกกําลังกาย ความรูทั่วไปเกีย่วกับการออกกําลังกาย การรับรู
ประโยชนของการออกกําลังกาย สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออก
กําลังกายในภาพรวม ของประชาชนวยัผูใหญตอนกลาง ไดรอยละ 29.0 อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .001 
 

 วีระพนัธุ  อนันตพงศ  (2545)  ไดศกึษาพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพดานการออกกําลัง
กายของนกัศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา จํานวน 330 คน  พบวา พฤติกรรม
สงเสริมสุขภาพดานการออกกําลังกายของนักศึกษา จัดอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 1.88 จาก
คะแนนเต็ม 3.00 เมื่อพิจารณาจําแนกนักศึกษาตามระดบั มีพฤติกรรมอยูในระดับดี รอยละ 35.5 
ระดับปานกลาง รอยละ 61.5 และระดับไมดี รอยละ 3.0  นักศึกษาที่มีเพศและหลักสูตรที่กําลัง
ศึกษาแตกตางกัน มีพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพดานการออกกําลังกายแตกตางกัน แตนกัศึกษาที่มีช้ัน
ปที่กําลังศึกษา มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนและความเพียงพอของรายได เมื่อเปรียบเทียบกับรายจาย
แตกตางกนั มีพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพดานการออกกําลังกาย ไมแตกตางกัน และปจจยัที่มี
ความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพดานการออกกําลังกาย ไดแก ความรู และเจตคติ
เกี่ยวกับการออกกําลังกายเพือ่สุขภาพ  การไดรับการสนับสนุนจากบุคคล กลุม องคกรที่เกี่ยวของ
และแหลงประโยชน ส่ิงอํานวยความสะดวก 
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 ศักดิ์ชัย  นพพลกรัง  (2545)  ไดศึกษาการออกกําลังกายและการพักผอนของผูมาใช
บริการสวนน้ําบุงตาหลั่วเฉลมิพระเกยีรติ ร.9 จังหวดันครราชสีมา จํานวน 300 คน พบวา สาเหตุ
ของการออกกาํลังกายและการพักผอน มีสาเหตุดานการจดัการ อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.28  ดาน
สถานที่และอุปกรณ อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.24 และดานผูใหคําแนะนํา อยูในระดบัมาก คาเฉลี่ย 
4.17 สวนผูที่มีอายุนอยกับผูที่มีอายุมาก  ไมแตกตางกนั 

 ประศักดิ์  สันติภาพ  (2546) ไดศึกษาพฤติกรรมออกกําลังกายและปจจัยที่เกีย่วของใน
กลุมนักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติ สถาบันราชภัฎจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร จํานวน 638 คน 
พบวา พฤติกรรมการออกกาํลังกาย ตางกนัมีความแตกตางกันในเรื่อง ทัศนคติการรับรูสมรรถนะ
ตนเอง ทัศนคติการรับรูอุปสรรคตนเอง แรงสนับสนุนทางสังคม เพศ การมีเพื่อนออกกําลังกาย การ
รวมกิจกรรมการออกกําลังกาย การมีสถานที่ออกกําลังกาย ระยะเวลาเดินทางไปออกกําลังกาย 
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05  

 สุริยา  ขันธควร  (2546)  ไดศึกษาการประเมินผลโครงการรวมพลังสรางสุขภาพตอ
พฤติกรรมการออกกําลังกายของประชาชน อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบรีุ ของกลุม
ประชาชนทั่วไปในเขตพืน้ที่สถานีอนามัยรับผิดชอบ อายุ 15 ปขึ้นไป จํานวน 400 คน  พบวา 
ประชาชนสวนใหญ มกีารออกกําลังกาย รอยละ 64.25  เปนเพศหญงิ รอยละ 76.50 มีอายุระหวาง 
40-49 ป  รอยละ 29.00  และมีเหตุผลในการออกกําลังกาย คือ ตองการมีสุขภาพดี รางกายแข็งแรง
รอยละ 55.25  และเหตุผลในการไมออกกาํลังกาย คือ ไมมีเวลา รอยละ 52.45  กิจกรรมที่นิยมใน
การออกกําลังกาย คือ เตนแอโรบิค รอยละ 44.75  หลักในการออกกาํลังกาย คือ  มีการออกกําลัง
กายมากกวาหรือเทากับ 3 ครั้ง ตอสัปดาห  รอยละ 77.03  มีการออกกําลังกายในชวงเวลา 20-60 
นาทีตอคร้ัง รอยละ 82.10  และมีการอบอุนรางกายกอนและหลังการออกกําลังกายทุกครั้ง รอยละ 
66.15 สวนดานความรู ความเขาใจเกีย่วกบัการออกกําลังกาย อยูในระดับสูง รอยละ 76.50  มีเจตคติ
ดานการออกกาํลังกาย ในระดับดี รอยละ 56.75  และมีการปฏิบัติดาน การออกกําลังกาย ในระดับดี
มาก รอยละ 84.38 

 สุรีรัตน  ฉิมเพช็ร  (2546) ไดศึกษาพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน  อําเภอเลาขวญั จังหวดักาญจนบุรี  จํานวน  257  คน พบวา พฤติกรรม
การสงเสริมตนเองของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน จําแนกตามเพศ รายไดของครอบครัว 
แตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ความรูเกีย่วกับการสงเสริมสุขภาพ สามารถรวมกันทํานาย
พฤติกรรมการรับประทานอาหารของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําบาน ไดรอยละ 26.3 และ
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ความรูเกี่ยวกบัการสงเสริมสุขภาพ     สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการออกกําลังกาย   ของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ไดรอยละ 20.10 

 

 จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยัที่เกีย่วของ จะเหน็ไดวา ปญหาสาธารณสุขใน
ปจจุบัน ก็เปลี่ยนแปลงจากโรคติดเชื้อเปนโรคไมติดตอ สวนใหญเปนการเจ็บปวยดวยโรคหวัใจ
และหลอดเลือด ความดันโลหิตสูง โรคอวน  เบาหวาน อุบัติเหตุ เปนตน   ซ่ึงมีผลมาจากดานปจจัย
ทางดานสังคม ส่ิงแวดลอมและพฤติกรรมของประชาชนมากขึ้นตามลําดับและประชาชนคนไทย มี
การเปลี่ยนแปลงในแบบแผนการดําเนนิชวีิตและพฤติกรรมตาง ๆ เชน การบริโภคอาหาร การออก
กําลังกาย  การทํางาน อารมณความเครยีด  คานิยมในชีวติ   ซ่ึงผลตอการเกิดโรคภัยไขเจ็บที่เกิดจาก 
เมตาโบลิซึม (Metabolism) ซ่ึงเกิดขึ้นอยางชา ๆ สะสมเปนเวลานาน เชน โรคหัวใจและหลอดเลือด 
มะเร็ง  ความดันโลหิตสูง  เบาหวาน เปนตน (พันธุทิพย รามสูต 2540 : 63) ปจจัยเส่ียงดาน
พฤติกรรมที่เกีย่วของกับการเกิดโรคไมติดตอ เชน โรคหวัใจและหลอดเลือด มะเร็ง ความดันโลหิต
สูง ไดแก พฤติกรรมการบริโภคอาหาร น้าํหนักตวัมากเกินไป ความเครียด และขาดการออกกําลัง
กาย (ประภาเพ็ญ สุวรรณ และคณะ 2538 : 58 ) โรคไมติดตอนี้ สามารถปองกันไดโดยการสงเสริม
ใหประชาชนมีพฤติกรรมแบบแผนการดําเนินชีวติที่สม่ําเสมอ และจากการที่รัฐบาล ไดมีนโยบาย 
คือกลยุทธรวมพลังสรางสุขภาพ (Empowerment for health) เมื่อวันที ่ 17 กุมภาพันธ พ.ศ.2545 ซ่ึง
ประกอบดวย 5 อ. ไดแก ออกกําลังกาย อาหาร อารมณ อนามัยชุมชน อโรคยา  และในป 2548 
อบายมุข เปน 6 อ. (วารสารการสงเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอม 2547 : 28 – 29) รัฐบาลได
ประกาศใหป 2545 และป 2546 เปน “ปแหงการสรางสุขภาพ”  โดยประกาศใหป 2545 เปนปแหง
การเริ่มตนสรางสุขภาพทั่วไทยอยางจริงจัง ภายใตกลยทุธรวมพลังสรางสุขภาพเพือ่ใหประชาชน 
ตลอดจนหนวยงานตาง ๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน มีสวนรวมสนับสนุนใหเกดิการ “สรางสุขภาพ
มากกวาการซอมสุขภาพ”  พรอมกันนัน้รัฐบาล โดยกระทรวงสาธารณสุข ไดสนับสนุนใหเกดิ
กิจกรรมสรางสุขภาพอยางกวางขวางและตอเนื่อง เริ่มที่รณรงคใหประชาชนออกกําลังกายเพือ่
สุขภาพและสนับสนุนใหเกดิชมรมออกกาํลังกายเพื่อสุขภาพ หรือชมรมสรางสุขภาพใหกระจายไป
ทัว่ประเทศ โดยมีเปาหมายใหมีชมรมครบทุกหมูบาน (อําพล  จินดาวฒันะ และคณะ 2547 : 4)  

 

 จากเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยสนใจที่จะศกึษาพฤติกรรมการออกกําลังกายในกลุม
สมาชิกของชมรมสรางสุขภาพ ซ่ึงสมาชิกรวมทํากจิกรรมดานสรางสุขภาพในแตละชมรม ซ่ึงมี
จุดประสงคเดยีวกัน คือใหสมาชิกในชมรมมีพฤติกรรมการออกกําลังกายที่ถูกตอง ซ่ึงจะนําไปสู
การมีสุขภาพดีตอไป จะเห็นไดวาพฤตกิรรมออกกําลังกายมีความสาํคัญอยางยิ่ง ผูวิจยัจึงสนใจ
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ศึกษาปจจัยทีม่ีผลตอพฤติกรรมการออกกาํลังกายของสมาชิกชมรมสรางสุขภาพจังหวัดราชบุรี เพื่อ
นําผลการวิจัยมาเปนแนวทางในการวางแผนสงเสริมใหประชาชนในจังหวัดราชบุรี มีพฤติกรรม
การออกกําลังกายที่ถูกตอง จะนําไปสูพฤติกรรมสุขภาพดานอื่น ๆ ที่จะทําใหประชาชนมีสุขภาพ
รางกายที่แข็งแรง ตามนโยบาย Healthy Thailand ของรัฐบาลตอไป  
 

 ดังนั้น ผูวจิยั จึงไดนําปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการออกกําลังกายของสมาชิกชมรม
สรางสุขภาพจังหวัดราชบุรี ไดแก ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดานความรู ปจจยัดานเจตคติและปจจยั
สนับสนุนดานการออกกําลังกาย  และนําตัวแปรเหลานัน้ มาเปนกรอบแนวคดิในการวิจัยในครั้งนี้ 
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ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

 
พฤติกรรมการออกกําลังกาย 
   -พฤติกรรมดานหลักการ 
     ออกกําลังกาย 
   -พฤติกรรมดานขอควร  
     ปฏิบัติในการออกกําลังกาย 
    
    

ความรูดานการออกกําลังกาย 
          -ความรูเกี่ยวกับประโยชนของการออกกําลังกาย
          -ความรูเกี่ยวกับหลักการและเทคนิค 
            การออกกําลังกาย 
          -ความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมการออกกําลังกาย 
            ที่ถูกตอง 
 

ปจจัยสนับสนนุดานการออกกําลังกาย 
         -บุคคล 
          -สถานที่ 

เจตคติดานการออกกําลังกาย 
         -เจตคติเกี่ยวกับประโยชนของการออกกําลังกาย 
      -เจตคติเกี่ยวกับพฤติกรรมการออกกําลังกาย 

ปจจัยสวนบุคคล 
 -เพศ 
   -อายุ 
 -ระดับการศึกษา 
 -อาชีพ 
    -สถานภาพสมรส 
 -รายได 
 -ระยะเวลาการเปนสมาชิก  

  
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

แผนภูมิท่ี 4     กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
                 บทที่ 3 
          วิธีดําเนนิการวิจัย 

 
 การวิจยัเร่ือง “ปจจยัที่มีผลตอพฤติกรรมการออกกําลังกายของสมาชิกชมรมสราง
สุขภาพจังหวดัราชบุรี” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของปจจัยดานความรู เจตคติ และปจจัย
สนับสนุนดานการออกกําลังกายที่มีผลตอพฤติกรรมการออกกําลังกาย ของสมาชิกชมรมสราง
สุขภาพจังหวดัราชบุรี  โดยผูวิจัยกําหนดใชรูปแบบวิธีการดําเนินการวจิัย  ดังตอไปนี ้
 
รูปแบบการวิจัย 

 เปนการวจิัยเชงิสํารวจ (Survey Research) โดยวิธีการดําเนินการวิจัย  ดงัตอไปนี้      
     ประชากร 

 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ สมาชิกที่จดทะเบียนเปนสมาชิกชมรมสรางสุขภาพ
จังหวดัราชบุรี ทั้งเพศหญิงและเพศชาย          ซ่ึงมีจํานวนทั้งส้ิน  9,070  คน        จํานวน  200 ชมรม   
ณ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2548 
 
 การเลือกกลุมตัวอยาง 
 ขั้นตอนที่ 1  การกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง 
 การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางที่ใชในกาวิจัยคร้ังนี้ คํานวณดวยสูตรยามาเน (Yamane 
1973 : 725, อางถึงใน บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ 2543 : 128) ที่ระดับความเชื่อมั่น รอยละ 95  
สําหรับความคลาดเคลื่อน  รอยละ 5 การกําหนดของกลุมตัวอยาง  ใชสูตรคํานวณ  ดังนี ้          
 

                          สูตร           n  =       N 
                                                      1 + (Ne2) 
                          เมื่อ            n  =  ขนาดของกลุมตัวอยาง 
                                            e  =  ความคลาดเคลื่อนของการสุมกลุมตัวอยาง = 0.05 
                                            N = ขนาดของประชากร 
                          แทนคา       n  =          9,070 
                                                       1+ (9,070 x 0.052) 
                                                 =  383  คน 
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  ขั้นตอนที่ 2   วิธีการเลือกกลุมตัวอยาง 
 2.1 การกําหนดจํานวนกลุมตัวอยาง 
 โดยใชสมาชิกชมรมเปนหนวยสุม (Sampling Units)  (สมเจตน ไวยาการณ 2544 : 180) 
ผูวิจัยจําแนกชมรมสรางสุขภาพในจังหวดัราชบุรี ออกเปน 10 อําเภอ จํานวน  200 ชมรม    คิดเปน
จํานวนสมาชิกทั้งส้ิน  9,070  คน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified Random 
Sampling) ตามแตละอําเภอ (ปราโมทย  วงศสวัสดิ์  2545 : 123) ดังนี ้

 
                                   ni   =    Ni     x   ขนาดของกลุมตัวอยางรวม 
                                               N 
 

                      เมื่อ        ni   =    ขนาดกลุมตวัอยางของแตละช้ันภูม ิ
                                    Ni   =    สมาชิกประชากรแตละช้ันภูม ิ
                                    N   =    จํานวนสมาชิกรวมของประชากรทั้งหมด 

 
 ตารางที่  2  ประชากรและตวัอยางทีใ่ชในการวิจยั 

 
จํานวนตัวอยาง อําเภอ 

สมาชิกทั้งหมด (หนวย :  คน) สมาชิกตัวอยาง (หนวย :  คน) 
เมือง 1,807 76 
บานโปง 1,261 53 
โพธาราม 2,988 126 
ดําเนินสะดวก 158 7 
ปากทอ 240 10 
บางแพ 1,580 67 
วัดเพลง 198 8 
จอมบึง 489 21 
สวนผึ้ง 250 11 
กิ่งอําเภอบานคา 99 4 

รวม 9,070 383 
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 2.2 การเลือกกลุมตัวอยาง 
   2.2.1 การเลือกชมรม : ใชวิธีการสุมเลือกตัวอยางในแตละช้ันภูมดิวยวิธีสุมแบบ
งาย (Simple Random Sampling) (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์  2543 : 161)  โดยการใชหมายเลข
แทนรายชื่อชมรมตางๆ แลวจับฉลากหมายเลขชมรมในแตละอําเภอ  ใหครบตามจํานวนตวัอยางที่
กําหนดในแตละอําเภอ  

2.2.2 การเลือกสมาชิกชมรม : สํารวจสมาชิกทุกคนในชมรมที่สุมตัวอยางได   จน
ครบตามจํานวนที่กําหนด  ถาสมาชิกชมรมแรกไมพอใหจับฉลากรายชื่อชมรมเพิ่มครบตามจํานวน
ที่กําหนด  โดยวิธีสุมแบบงาย (Simple Random Sampling) และจับฉลากหมายเลขสมาชิกชมรมเพิ่ม 

 

                        เกณฑการคัดเลือกตัวอยางทีใ่ชในการวิจยัครั้งนี้  
    1.ตองเปนสมาชิกชมรมสรางสุขภาพจังหวัดราชบุรี    
    2.มีความสมัครใจ ใหความรวมมือในการวิจัย   
ถาไมเปนไปตามนี้  ผูวิจยัจะใชวิธีจับฉลากหมายเลขสมาชิกใหมขึน้มาแทน จนได

ครบตามจํานวนที่ตองการ 
 

ตารางที่  3  จํานวนตวัอยางทีใ่ชในการวิจยั จําแนกตามชมรม 
 

อําเภอ 
จํานวนตัวอยาง

ทั้งหมด 
หนวย : คน 

รายช่ือชมรม 
จํานวน 

หนวย : คน 

เมือง 76 1.เปตองผูสูงอายุโคกหมอ 
2.สรางสุขภาพพิกุลทอง 
3.ฟุตบอลพิกลุทอง 

26 
32 
18 

บานโปง 53 1.ชมรมสรางสุขภาพเทศบาลบานโปง 
2.ออกกําลังกายหนองอุมรวมใจ 

33 
20 

โพธาราม 126 1.แอโรบิคเทศบาลโพธาราม 
2.ไทเก็กเทศบาลโพธาราม 
3.กระบองบานสิงห 

64 
38 
24 

ดําเนินสะดวก 7 สรางสุขภาพกิมเซี้ยงกง 7 
ปากทอ 10 คนรักกฬีาเพื่อสุขภาพ 10 
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ตารางที่  3  (ตอ)  
 

อําเภอ 
จํานวนตัวอยาง

ทั้งหมด 
หนวย : คน 

รายช่ือชมรม 
จํานวน 

หนวย : คน 

บางแพ 67 1.กีฬาหัวโพ 
2.แอโรบิคหัวโพ 
3.เปตองผูสูงอายุวัดแกว 

24 
20 
23 

วัดเพลง 8 คนรักษสุขภาพวัดเพลง 8 
จอมบึง 21 แอโรบิคเทศบาลจอมบึง 21 
สวนผึ้ง 11 รักสุขภาพสวนผึ้ง 11 
กิ่งบานคา 4 รักษสุขภาพบานคา 4 

รวม 383  383 
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจยัครั้งนี้ เปนแบบคําถามชนิดมี
โครงสราง (Structured Questionnaire) โดยมีขั้นตอนการพัฒนาเครื่องมือ    ดวยการกําหนด
โครงสรางเนื้อหา  เริ่มจากรวบรวมเอกสารการใหนิยามศัพทเกี่ยวกบัแนวคดิรวบยอดของตัวแปร
ตาง ๆ ที่ใชในการวิจยั ใหครอบคลุมนิยามศัพท/ทฤษฎีที่ใชอางอิง  
 
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 1.ใหอาจารยทีป่รึกษาและผูเชี่ยวชาญ  จํานวน  3  ทาน ไดแก อาจารย ดร.ผกามาศ  
ไมตรีมิตร คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศลิปากร นายแพทยพนัส  พฤกษสุนันท ผูอํานวยการศูนย
อนามัยที่ 4 ราชบุรี  และคุณพิสุทธิ์   คงขํา นักวิชาการสาธารณสุข 7 สํานักงานสาธารณสุขจังหวดั
ราชบุรี พิจารณาตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในภาพรวมทุกมิติ โดยครอบคลุมดานความตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity) ความชดัเจนและความเหมาะสมของคําถาม (Clarity and 

Appropriateness) ความเหมาะสมของการจดัอันดับคําถาม (Sequence the Questions) (บุญใจ   ศรี
สถิตยนรากูร  2545 : 223)          
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 2.นําแบบสัมภาษณไปทดลองใช (Try out) กับสมาชิกชมรมสรางสุขภาพที่มีความ
คลายคลึงกับตัวอยาง  จํานวน  50  คน  และดําเนินการปรับปรุงแบบสัมภาษณตามคําแนะนําของ
ผูเชี่ยวชาญ    
 3.นําเครื่องมือมาวิเคราะหหาความเชื่อมั่น (Reliability)  โดยใชสถิติสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s  Alpha  Coefficient)   ไดผลการทดสอบ  ดังนี ้

- สวนของความรูดานการออกกําลังกาย ความเที่ยง  = 0.7371 
- สวนของเจตคติดานการออกกําลังกาย ความเที่ยง  = 0.8242 
- สวนของปจจัยสนับสนุนดานการออกกําลังกาย ความเที่ยง  = 0.8646 

 

 4.แบบวัดพฤติกรรม ความรู เจตคติและปจจัยสนับสนนุ ไดนํามาวิเคราะหหาคาอํานาจ
จําแนก (Discrimination Power)  สวนความยากงาย ( Difficulty  Level) วัดเฉพาะความรู โดยแยก
เปนรายขอและตรวจสอบคณุภาพรายขอ ขอคําถามที่ใหคะแนนเปน 1 กับ 0 เทานั้น ในกรณีตอบถูก
และตอบผิด  ตามลําดับ  เลือกใชขอคําถามที่มีคาดัชนีความยากงายระหวาง  0.2 – 0.8  สวนคาที่มี
ความยากงายนอยกวา 0.2 และมากกวา 0.8  ขึ้นไป ตัดทิ้งหรือนําไปปรับปรุงใหม  แบบวัดความรู  
เจตคติ  และปจจัยสนับสนนุ  ที่ใชไดนํามาวิเคราะหหาคาอํานาจจําแนกรายขอ    ดวยการทดสอบ    
t – test  ระหวางกลุมที่ไดคะแนนสูง  และคะแนนต่ํา  ขอที่มีคา t  ตั้งแต 2.00  ขึ้นไป จึงจะถือวามี
อํานาจจําแนกใชได (บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ์ 2543 : 197 -198)  
 5.ปรับปรุงแบบคําถาม ซ่ึงไดแกไขในสวนของแบบวดัเจตคติ  ไดคาความเชื่อมั่นใหม 
เทากับ 0.8242    
 
โครงสรางเครือ่งมือ  
 โครงสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  จําแนกเปน 5 สวน  ประกอบดวย 
 สวนที่ 1   แบบสัมภาษณปจจัยสวนบุคคล เปนแบบสัมภาษณในลักษณะแบบตรวจสอบ  
รายการ (checklist) และเติมขอความในชองวาง จํานวน 7   ขอ ประกอบดวยขอมูล   ดังนี ้

- เพศ 
- อายุ 
- สถานภาพสมรส 
- ระดับการศึกษา 
- อาชีพ 
- รายได 
- ระยะเวลาการเปนสมาชิก  
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 สวนที่ 2  แบบสัมภาษณพฤติกรรมดานการออกกําลังกาย มีลักษณะเปนแบบมาตรสวน
ประมาณคา (Rating scale)   จํานวน  14 ขอ  ขอคําถามเปนแบบใหเลือกตอบ  แบบสัมภาษณ 
ประกอบดวย     
 2.1 พฤติกรรมดานหลักการออกกําลังกาย   มีขอคําถาม  8  ขอ  ประกอบดวย 
 ขอ 1,3,6,7,8,9,10,13 
 2.2 พฤติกรรมดานขอควรปฏิบัติในการออกกําลังกาย   มีขอคําถาม  6  ขอ  
ประกอบดวย  ขอ  2,4,5,11,12,14    
 เกณฑการใหคะแนนมี ดังนี ้  
   

ตัวเลือก         คะแนน  
ปฏิบัติเปนประจําทุกวัน                            5 
ปฏิบัติสวนมาก (5-6 วัน/สัปดาห)        4 
ปฏิบัติเปนบางครั้ง (3-4 วัน /สัปดาห) 3 
ปฏิบัติเปนสวนนอย (1-2 วัน/สัปดาห) 2 
ไมปฏิบัติเลย 1 

 
 เกณฑการแปลผล  แบงคะแนนเปน  3  ระดับดังนี้      

- พฤติกรรมการออกกําลังกาย  จํานวน 14 ขอ   
           

ระดับ รอยละ คะแนน 
สูง 80-100 59-70 
ปานกลาง 60-79 48-58 
ต่ํา 0-59 14-47 

                                                                                              
           -   พฤติกรรมหลักการออกกําลังกาย   จาํนวน 8 ขอ  
                

ระดับ รอยละ คะแนน 
สูง 80-100 34-40 
ปานกลาง 60-79 28-33 
ต่ํา 0-59 8-27 
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         -  พฤติกรรมขอควรปฏิบัติในการออกกําลังกาย   จํานวน 6  ขอ  
                

ระดับ  รอยละ คะแนน 
สูง 80-100 20-30 
ปานกลาง 60-79 15-19 
ต่ํา 0-59 6-14 

 
 สวนที่ 3  แบบสัมภาษณความรูดานการออกกําลังกาย เปนแบบสัมภาษณแบบเลือกตอบ  
โดยมี 4 ตัวเลือกตอ 1 ขอคําถาม (Multiple Choices) โดยกําหนดกรอบความรูดานการออกกําลังกาย  
จํานวน  20 ขอ   แบบสัมภาษณความรูดานการออกกําลังกาย ประกอบดวย 

              

 3.1ความรูเกี่ยวกับประโยชนของการออกกําลังกาย    จาํนวน  6 ขอ ประกอบดวย  ขอ 
1,8,10,11,16,19 
 3.2 ความรูเกีย่วกับหลักการและเทคนิคการออกกําลังกาย จํานวน 8 ขอ  ประกอบดวย  
ขอ 2,3,4,6,9,13,15,17  
 3.4 ความรูเกีย่วกับพฤติกรรมการออกกําลังกายที่ถูกตอง   จํานวน 6 ขอ  ประกอบดวย  
ขอ 5,7,12,14,18,20 

 

 ทั้งนี้ การวัดความรูในแตละขอมีลักษณะคาํถามใชเลือกตอบ ถูก ผิด คือการใหคะแนน 
2  คา ดังนี ้

                เลือกตอบ ถูก ไดคะแนน  1  คะแนน 
               เลือกตอบ ผิด ไดคะแนน  0  คะแนน 

  
 เกณฑการแปลผล  แบงคะแนนเปน  3  ระดับ  ดังนี ้
                   -   ความรูดานการออกกําลังกายโดยภาพรวม      จํานวน  20 ขอ  

 
ระดับ  รอยละ คะแนน 
สูง 80-100 16-20    
ปานกลาง 60-79 12-15   
ต่ํา 0-59 0-11 
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                   -   ความรูเกี่ยวกบัประโยชนของการออกกําลังกาย    จํานวน  6 ขอ  
 

ระดับ  รอยละ คะแนน 
สูง 80-100 6    
ปานกลาง 60-79 4-5   
ต่ํา 0-59 0-3 

 
                    -  ความรูเกี่ยวกบัหลักการและเทคนิคการออกกําลังกาย จาํนวน  8 ขอ  

 
ระดับ  รอยละ คะแนน 
สูง 80-100 8    
ปานกลาง 60-79 5-7   
ต่ํา 0-59 0-4 

 
                     - ความรูเกี่ยวกบัพฤติกรรมการออกกําลังกายที่ถูกตอง  จาํนวน  6 ขอ  

 
ระดับ  รอยละ คะแนน 
สูง 80-100 6    
ปานกลาง 60-79 4-5   
ต่ํา 0-59 0-3 

 

 
 สวนที่ 4  แบบสัมภาษณเจตคติดานการออกกําลังกาย เปนมาตราสวนประมาณคา 
(Rating Scale) มีทั้งดานบวกและดานลบ   แบบใหเลือกตอบ ประกอบดวยตวัเลือก 5 ระดับ จํานวน 
29 ขอแบงเปนขอคําถามเชิงบวก  14 ขอ  คําถามเชิงลบ  15  ขอ  ประกอบดวย 
 

 4.1 เจตคติเกีย่วกับประโยชนของการออกกําลังกาย จํานวน   12   ขอ ประกอบดวยขอ 
1,2,3,4,5,9,10,21,22,24,25,29 
 4.2 เจตคติเกีย่วกับพฤติกรรมการออกกําลังกาย   จํานวน   17  ขอ ประกอบดวยขอ 
6,7,8,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,23,26,27,28 
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 เกณฑการใหคะแนน  มีดังนี ้
 

ตัวเลือก        ขอความที่เปนบวก      ขอความที่เปนลบ 
 คะแนน คะแนน 
เห็นดวยอยางยิ่ง             5 1 
เห็นดวย 4 2 
ไมแนใจ         3 3 
ไมเห็นดวย   2 4 
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 1 5 

                                                                           
        เกณฑการแปลผล     แบงคะแนนเปน  3  ระดับ  ดังนี ้
                   -   เจตคติดานการออกกําลังกายโดยภาพรวม     จํานวน  29  ขอ    

 

ระดับ  รอยละ คะแนน 
สูง 80-100 122-145 
ปานกลาง 60-79 99-121 
ต่ํา 0-59 29-98 

 

 
         -  เจตคติเกีย่วกับประโยชนของการออกกําลังกาย จํานวน   12   ขอ 

   
ระดับ  รอยละ คะแนน 
สูง 80-100 51-60 
ปานกลาง 60-79 31-50 
ต่ํา 0-59 12-30 

 
            -   เจตคติเกี่ยวกับพฤติกรรมการออกกําลังกาย   จาํนวน   17  ขอ  
 

ระดับ  รอยละ คะแนน 
สูง 80-100 72-85 
ปานกลาง 60-79 58-71 
ต่ํา 0-59 17-57 
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 สวนที่ 5  แบบสัมภาษณเกีย่วกับปจจยัสนับสนุนดานการออกกําลังกาย เปนมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) แบบใหเลือกตอบ ประกอบดวยตัวเลือก 3 ระดับ จํานวน 12 ขอ 
ประกอบดวย           
 5.1 ปจจัยสนบัสนุนดานบุคคล     จํานวน   7  ขอ    ประกอบดวยขอ 1,2,3,5,6,8,11 
 5.2 ปจจัยสนบัสนุนดานสถานที่    จํานวน  5  ขอ    ประกอบดวยขอ 4,7,9,10,12 
                                                    

           เกณฑการใหคะแนน   มีดังนี้   

      

ถามีปจจัยสนบัสนุนและมีผลตอการออกกาํลังกายสูง  ให    3    คะแนน 
ถามีปจจัยสนับสนุนและมีผลตอการออกกําลังกายปานกลาง                  ให   2    คะแนน 
ถาปจจัยสนับสนุนมีผลตอการออกกําลังกายนอยหรือไมมีเลย     ให   1    คะแนน 

    

 เกณฑการแปลผล  แบงคะแนนเปน  3  ระดับ ดังนี ้
 -  ปจจยัสนับสนุนรวม   จํานวน   12  ขอ 

 

  ระดับ  รอยละ คะแนน 
สูง 80-100 32-36            
ปานกลาง 60-79 27-31            
ต่ํา 0-59 12-26           

 

 -   ปจจยัสนับสนุนดานบุคคล  จํานวน  7  ขอ 
 

ระดับ  รอยละ คะแนน 
สูง 80-100 19-21            
ปานกลาง 60-79 16-18            
ต่ํา 0-59 7-15             

 

 -  ปจจยัสนับสนุนดานสถานที่  จํานวน  5  ขอ 
 

ระดับ  รอยละ คะแนน 
สูง 80-100 14-15            
ปานกลาง 60-79 12-13            
ต่ํา 0-59 5-11             

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 86

วิธีดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยเก็บขอมลูรวมกับเจาหนาที่สาธารณสุขในพื้นที่ เก็บขอมูลจากสมาชิกชมรมสราง
สุขภาพที่เปนกลุมเปาหมาย 10 อําเภอ โดยมีขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล  ดังนี้ 
 1.ผูวิจัยทําหนงัสือถึงนายแพทยสาธารณสุขจังหวดัราชบุรี  เพื่อขออนุญาตศึกษาวจิัยใน
พื้นที่จังหวัดราชบุรี จํานวน 10 อําเภอและขอความรวมมอืโดยทําหนังสือจากสํานักงานสาธารณสุข
จังหวดัราชบุรี ถึงสาธารณสุขอําเภอทั้ง 10 อําเภอ ประสานงานกับเจาหนาที่สาธารณสุข ทั้ง 10 
อําเภอ ๆ ละ 2 คน เพื่อขอความรวมมือในการเก็บขอมูลตามแบบสัมภาษณ 
 2. จัดประชุมชี้แจงวตัถุประสงคการวิจัย รายละเอียด วิธีการเก็บขอมูล จํานวนและ
คุณสมบัติของกลุมตัวอยางทีต่องการ ใหกบัผูชวยสัมภาษณ ซ่ึงประกอบดวยเจาหนาที่สาธารณสุข
ทั้ง 10 อําเภอ ๆ ละ 2 คน ซ่ึงเปนผูชวยสัมภาษณในการเก็บขอมูลในครั้งนี้   
 3. ผูวิจยัและผูชวยสัมภาษณ เปนผูดําเนนิการสัมภาษณกลุมตัวอยางในชวงเวลาที่แตละ
ชมรมมีกิจกรรมการออกกําลังกาย  ซ่ึงผูวิจยัเปนผูนดัหมายตามวนั  เวลา  และสถานที่ที่กําหนดไว   
ในระหวางวันที่ 15  ธันวาคม  2548  ถึงวันที่  15  มกราคม  2549   
  
การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 
 หลังจากเก็บรวบรวมขอมูลจนครบ ตรวจสอบความสมบูรณและความถูกตองของขอมูล
แลวนํามาตรวจใหคะแนนและลงรหัสขอมูลเพื่อนําไปวเิคราะหดวยคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรม
วิเคราะหขอมูลสําเร็จรูป (Statistical Package for the Social Sciences : SPSS for Windows version 
11.0)  เพื่อประมวลผลขอมูลและทําการวิเคราะหทางสถิติ 
 1. การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสัมภาษณ ไดแก เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได  สถานภาพสมรส ระยะเวลาการเปนสมาชิกชมรมสรางสุขภาพ ผูวจิัย
กําหนดใชเทคนิควเิคราะหขอมูล       คาสถิติพื้นฐานประกอบดวยคาสถิติ   ความถี่    รอยละ    คาเฉลีย่
เลขคณิต ( Mean )   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard  Deviation ) คาสัมประสิทธิ์ความผันแปร 
(Coefficint of Variation) 
 2. การวิเคราะหหาปจจยัทีม่ีผลตอพฤติกรรมการออกกาํลังกายของสมาชิกชมรมสราง
สุขภาพของจังหวัดราชบุรี โดยใชเทคนิคการวิเคราะหการถดถอยพหคุูณ (Multiple Regression 
Analysis)    

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 
 การศึกษาวิจยัเร่ือง ปจจัยทีม่ีผลตอพฤติกรรมการออกกาํลังกายของสมาชิกชมรมสราง
สุขภาพจังหวดัราชบุรี ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชวิธีสัมภาษณสมาชิกชมรมสรางสุขภาพ
จังหวดัราชบุรี  จํานวน  383  คนไดครบและสมบูรณทุกฉบับ  คิดเปนรอยละ  100 และนําขอมูลมา
วิเคราะหและเสนอผลการวิเคราะห โดยใชตารางประกอบคําบรรยายผลการวิเคราะหขอมูล จําแนก
เปน 2 ตอน คอื 
 
 ตอนที่ 1  การวิเคราะหโครงสรางพื้นฐานของสมาชิกชมรมสรางสุขภาพจังหวัดราชบุรี   
และการวิเคราะหระดับพฤตกิรรมการออกกําลังกาย โดยใชสถิติพื้นฐาน คาความถี่ คารอยละ (%) 
คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  คาสัมประสิทธิ์ความผันแปร (C.V.)   
 
 ตอนที่ 2 การวิเคราะหพฤติกรรมการออกกําลังกายของสมาชิกชมรมสรางสุขภาพ
จังหวดัราชบุรี บนพื้นฐานปจจัยที่เกี่ยวของ      โดยใชเทคนิคการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) 
 
 สําหรับรายละอียดของผลการวิเคราะห   เปนดังตอไปนี้ 
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 ตอนที่ 1  การวิเคราะหโครงสรางพื้นฐานของสมาชิกชมรมสรางสุขภาพจังหวัดราชบุรี   
และการวิเคราะหระดับพฤตกิรรมการออกกําลังกาย โดยใชสถิติพื้นฐาน ปจจัยสวนบุคคลของผูให
สัมภาษณ ซ่ึงเปนสมาชิกชมรมสรางสุขภาพจังหวัดราชบรีุ   จํานวน 383 คน โดยมีรายละเอียด 
ดังตอไปนี ้
 
ตารางที่  4   คาสถิติพื้นฐานของสมาชิกชมรมสรางสุขภาพจังหวัดราชบุรี จําแนกตาม 
                    ปจจัยสวนบุคคล   
 

   คาสถิติพืน้ฐาน 
ตัวแปร n % mean s.d. s.e.mean C.V. 95 % C.I.forµ 

เพศ         
      ชาย 86 22.45 - - - - - - 
      หญิง 297 77.55 - - - - - - 

 
อายุ   40.83 15.54 0.79 0.38 (39.27 , 42.39) 
    ต่ํากวา 35 ป 135 35.25 23.79 5.82 0.50 0.24 (22.79 , 24.78) 
    35 – 59 ป 197 51.44 45.97 6.86 0.49 0.15 (45.01 , 46.93) 
    60 ป ขึ้นไป 51 13.32 66.10 5.57 0.78 0.08 (64.53 , 67.66) 
    คาต่ําสุด = 15        
    คาสูงสุด = 82        
สถานภาพสมรส         
    โสด 126 32.90 - - - - - - 
    คู 208 54.31 - - - - - - 
    หมาย/หยา/แยกกันอยู 49 12.79 - - - - - - 

 
การศึกษา         
    ไมไดศึกษา/ประถมศึกษา 145 37.86 - - - - - - 
    มัธยมศึกษา (ตน-ปลาย) 131 34.20 - - - - - - 
    อนุปริญญาหรือเทียบเทา 26 6.79 - - - - - - 
    ปริญญาตรีหรือสูงกวา 81 21.15 - - - - - - 
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ตารางที่ 4 (ตอ)  
 
 

   คาสถิติพืน้ฐาน 
ตัวแปร n % mean s.d. s.e.mean  C.V. 95 % C.I. for µ 

อาชีพ         
-นักเรยีน/   
  นักศึกษา 

 
59 

 
15.40 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

-รับจางทั่วไป/         
  เกษตรกรรม 122 31.85 - - - - - - 
-คาขาย/         
  ธุรกิจสวนตวั 73 19.06 - - - - - - 
-รับราชการ/         
  รัฐวิสาหกจิ/         
  ขาราชการ   
  บํานาญ 

 
76 

 
19.84 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

-แมบาน/ไมได         
 ประกอบอาชพี 53 13.84 - - - - - - 

 
รายได/บาท/เดือน   7603.50 9116.18 465.82 1.20 (6687.62 , 8519.38) 
-ต่ํากวาหรือ         
 เทากับ 5,000  226 59.01 2396.46 1931.80 127.30 0.81 (214.60 , 2647.32) 
-5,001 –   
 10,000  

 
84 

 
21.93 

 
8001.67 

 
1629.19 

 
177.43 

 
0.20 

 
(7648.76 , 8354.57) 

-10,001– 
  15,000 

 
19 

   
4.96 

 
132779.00 

 
1903.82 

 
436.77 

 
0.01 

 
(12361.39 ,14196.61) 

-15,001 ขึ้นไป 54 14.10 26779.63 8716.88 1186.22 0.33 (24400.38 ,29158.88) 
  คาต่ําสุด = 0         
  คาสูงสุด 
  = 50,000 
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ตารางที่ 4 (ตอ)  
 

   คาสถิติพืน้ฐาน 
ตัวแปร n % mean s.d. s.e.mean C.V. 95 % C.I. for µ 

        
-ระยะเวลาการเปนสมาชิก   2.46 1.09 0.06 0.44   (2.35 , 2.56) 
    นอยกวา 3 ป 267 69.71 1.89 0.76 0.05 0.40   (1.79 , 1.98) 
    3 ป ขึ้นไป 116 30.29 3.76 0.37 0.03 0.10   (3.70 , 3.83) 
    คาต่ําสุด = 0.5        
    คาสูงสุด = 4.2       

 

พฤติกรรมการออกกําลังกาย        
    โดยภาพรวม 383 100 51.10 6.11 0.31 0.12   (50.49 , 51.71) 
พฤติกรรมดานหลักการ        
     ออกกําลังกาย - - 28.43 4.49 0.23 0.16 (27.98 , 28.88) 
พฤติกรรมดานขอควรปฏิบัติ        
     ในการออกกําลังกาย - - 22.71 2.92 0.15 0.13 (22.42 , 23.00) 
 
 

 จากตารางที่ 4     สามารถอธิบายโครงสรางของสมาชิกชมรมสรางสุขภาพจังหวัด
ราชบุรี ซ่ึงผลการวิเคราะหขอมูล พบวา สมาชิกชมรมสรางสุขภาพมีสัดสวนเพศชายตอเพศหญิง 
คิดเปนสัดสวน 2 : 8   มีอายุระหวาง 35 – 59 ป   ซ่ึงอยูในวัยทํางานมีคาเฉลี่ย 40.83  โดยมีการ
กระจายคอนขางสูง (C.V. = 0.38)  มีกลุมอายุที่หลากหลาย ไมเกาะกลุมกัน คิดเปนสัดสวนจําแนก
ตามกลุมอายุ คือ  5 : 4  : 1   สวนใหญมีสถานภาพสมรสคู  สมาชิกชมรมสรางสุขภาพที่ไมไดศกึษา
หรือศึกษาระดบัประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา (ตน-ปลาย) และอีกกลุมหนึ่งคือระดับอนุปริญญา
หรือเทียบเทาระดับปริญญาตรี หรือสูงกวาปริญญาตรี คิดเปนสัดสวน 7 : 3  สมาชิกชมรมสราง
สุขภาพ สวนใหญประกอบอาชีพรับจางทั่วไปหรือเกษตรกรรม  นักเรียนหรือนักศกึษา  คาขายหรือ
ธุรกิจสวนตวั  อาชีพรับราชการหรือรัฐวิสาหกจิหรือขาราชการบํานาญ  และแมบานหรือไมได
ประกอบอาชพี  คิดเปนสัดสวน 3 : 2 : 2 : 2 : 1 และมรีายไดเฉล่ีย 7603.50 สําหรับการเขารวมเปน
สมาชิกชมรมสรางสุขภาพนั้น สวนใหญเขามาเปนสมาชิกชมรมสรางสุขภาพนอยกวา 3 ป ซ่ึงมี
ระยะเวลาการเปนสมาชิกชมรมสรางสุขภาพ  คอนขางกระจาย มีคา C.V. = 0.44 
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 จากตารางโครงสรางของสมาชิกชมรมสรางสุขภาพ พบวาพฤติกรรมการออกกําลังกาย
โดยภาพรวม ของสมาชิกชมรม อยูในระดับปานกลาง เชนเดยีวกบัพฤติกรรมดานหลักการออก
กําลังกายและพฤติกรรมดานขอควรปฏิบัติในการออกกาํลังกาย (พฤติกรรมการออกกําลังกายโดย
ภาพรวม มีคาเฉลี่ย 51.10 พฤติกรรมดานหลักการออกกําลังกาย มีคาเฉลี่ย 28.43 และพฤติกรรมดาน
ขอควรปฏิบัติในการออกกําลังกาย มีคาเฉลี่ย 22.71)  แตอยางไรก็ตามพฤติกรรมการออกกําลังกาย
โดยภาพรวม และพฤติกรรมดานขอควรปฏิบัติในการออกกําลังกาย มีคาสัมประสิทธิ์ความผันแปร
คอนขางใกลเคียงกัน (C.V. = 0.12 และ 0.13  ตามลําดับ) แตพฤติกรรมดานหลักการออกกําลังกาย 
มีคาสัมประสิทธิ์ความผันแปร คอนขางกระจาย (C.V. = 0.16) 
 
 

ตารางที่  5  คาสถิติพื้นฐานของสมาชิกชมรมสรางสุขภาพจังหวดัราชบุรี   จําแนกตาม 
                  ระดับพฤติกรรมการออกกําลังกาย  
 

ระดับพฤติกรรม   คาสถิติพืน้ฐาน 
การออกกําลังกาย 

 
n % mean s.d. s.e.mean C.V. 95 %C.I.forµ 

ระดับพฤติกรรมการออก 
   กําลังกายโดยภาพรวม 

   
1.83 

 
0.61 

 
0.03 

 
0.33 

 
(1.77 , 1.89) 

   สูง 43 11.23 - - - - - - 
   ปานกลาง 231 60.31 - - - - - - 
   ต่ํา 109 28.46       
   คาต่ําสุด = 1  
   คาสูงสุด = 3 

        

ระดับพฤติกรรมดาน    1.72 0.73 0.04 0.42 (1.64 , 1.80) 
   หลักการออกกําลังกาย         
   สูง 63 16.45 - - - - - - 
   ปานกลาง 150 39.16 - - - - - - 
   ต่ํา 170 44.39 - - - - - - 
   คาต่ําสุด  = 1 
   คาสูงสุด = 3 

        

    

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 92

ตารางที่  5 (ตอ) 
 

ระดับพฤติกรรม   คาสถิติพืน้ฐาน 
การออกกําลังกาย 

 
n % mean s.d. s.e.mean C.V. 95 %C.I.forµ 

ระดับพฤติกรรมดาน   2.87 0.34 0.02 0.12 (2.83 , 2.91) 
   ขอควรปฏิบตัิในการ 
    ออกกําลังกาย 

        

   สูง 332 86.68 - - - - - - 
   ปานกลาง 51 13.32 - - - - - - 
   ต่ํา - - - - - - - - 
   คาต่ําสุด = 2  
   คาสูงสุด = 3 

        

 
 จากการวิเคราะหระดับพฤตกิรรมการออกกําลังกาย  จําแนกขอคนพบ ดังตอไปนี ้
 ระดับพฤติกรรมการออกกําลังกาย 
 ระดับพฤติกรรมการออกกําลังกายโดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง แตยังมีความ
หลากหลาย มคีาสัมประสิทธิ์ความผันแปรสูง (C.V.= 0.33) คือ มีระดบัพฤติกรรมการออกกําลังกาย
โดยภาพรวม อยูในระดับสูง ระดับปานกลางและระดับต่าํ  คิดเปนสัดสวน 1 : 6 : 3  
 เมื่อพิจารณาถงึระดับพฤติกรรมการออกกาํลังกายในมิตติาง ๆ  พบวา ระดับพฤติกรรม
ขอควรปฏิบัติในการออกกําลังกาย มีระดบัสูงกวาระดับพฤติกรรมหลักการออกกําลังกาย  มีคาเฉลี่ย 
2.87 และ 1.72  ตามลําดับ  สวนระดับพฤติกรรมการออกกําลังกายในมิติตาง ๆ  นั้น  มีการกระจาย
ของระดับพฤติกรรมการออกกําลังกาย แตกตางกัน (มีคา C.V. = 0.12 และ 0.42) 
 
 ตอนที่ 2 การวิเคราะหพฤติกรรมการออกกําลังกายของสมาชิกชมรมสรางสุขภาพ
จังหวดัราชบุรี บนพื้นฐานปจจัยที่เกี่ยวของ โดยใชเทคนิคการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression  Analysis) 
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ตารางที่  6    ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ เมื่อใชตัวแปรอิสระ  14   ตัวเปนตัวพยากรณและ 
                    ใชพฤติกรรมการออกกําลังกายโดยภาพรวม เปนตัวแปรตาม 
 

                                   สถิติวิเคราะหการถดถอย 
ตัวพยากรณ 

b s.e b Beta t p-value R ² 
      .124 
-เพศ -1.536 .739 -.105 -2.079* .038  
-อาย ุ .017 .027 .043 .621 .535  
-สถานภาพสมรส .318 .567 .034 .561 .575  
-ระดับการศกึษา -.475 .241 -.125 -1.974* .049  
-อาชีพ .011 .176 .004 .065 .948  
-รายได .000 .000 .143 2.483* .013  
-ระยะเวลาการเปนสมาชิก .459 .295 .082 1.554 .121  
-ความรูเกีย่วกบัประโยชน 
    ของการออกกําลังกาย 

 
.929 

 
.334 

 
.174 

 
2.778* 

 
.006 

 

-ความรูเกีย่วกบัหลักการและ 
   เทคนิคการออกกําลังกาย 

 
.063 

 
.251 

 
.051 

 
.250 

 
.803 

 

-ความรูเกีย่วกบัพฤติกรรม 
    การออกกําลังกายที่ถูกตอง 

 
.365 

 
.345 

 
.062 

 
1.058 

 
.291 

 

-เจตคติเกี่ยวกบัประโยชน 
    ของการออกกําลังกาย 

 
.205 

 
.078 

 
.171 

 
2.624* 

 
.009 

 

-เจตคติเกี่ยวกบัพฤติกรรม 
    การออกกําลังกาย 

 
.000 

 
.066 

 
.000 

 
.003 

 
.998 

 

-ปจจยัสนับสนุนดานบุคคล .150 .126 .079 1.191 .234  
-ปจจยัสนับสนุนดานสถานที่ .019 .170 .007 .112 .911  
 constant 33.384 4.101  8.141* .000  
                                   n=383      F=3.738 p-value  =.000 Sereg  =5.83  
 

* p < .05 
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 ผลการวิเคราะหปจจยั 14 ตัวกับพฤตกิรรมการออกกําลังกายโดยภาพรวม โดยใช
เทคนิคการวิเคราะหการถดถอยพหุคณู   ดงัตารางที่ 6  พบวา ตวัแปรอิสระทั้ง  14  ตัว  สามารถ
รวมกันอธิบายความผันแปรของพฤติกรรมการออกกําลังกายโดยภาพรวม ไดรอยละ 12.40 พบวา 
ปจจัยที่มีอิทธพิลตอการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมการออกกําลังกายโดยภาพรวม อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05   มีเพียงจํานวน  5   ปจจัย  (จาก  14   ปจจัยตามทฤษฎี)    มีบทบาทในการอธิบาย
หรือทํานายพฤติกรรมการออกกําลังกายโดยภาพรวม  เรียงตามลําดับของตัวแปร ไดดังนี้   
 

 1. ความรูเกี่ยวกับประโยชนของการออกกาํลังกาย   
 2. เจตคติเกีย่วกับประโยชนของการออกกาํลังกาย   
 3. รายได    
 4. ระดับการศกึษา 
 5. เพศ  
 

 ที่นาสนใจ    คอื  ปจจัยดานความรูเกีย่วกับประโยชนของการออกกําลังกาย     เจตคติ
เกี่ยวกับการออกกําลังกาย สวนรายไดเปนปจจัยเสริม  ปจจัยดานระดับการศึกษาและเพศ  เปนปจจัย
เชิงนิเสธ 
 

 อยางไรก็ตาม ถาไมมีปจจยัตามทฤษฎีทัง้ 14 ปจจัย มาอธิบายการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการออกกําลังกายโดยภาพรวม พบวา สมาชิกชมรมสรางสุขภาพ จะมีพฤตกิรรมการออก
กําลังกายโดยภาพรวม  เร่ิมตนที่ 33.384 
 

 สําหรับตัวแปรอิสระที่ไมไดกลาวถึงนั้น  ไมมีประสิทธิภาพในการทาํนายพฤติกรรม
การออกกําลังกายโดยภาพรวมได 
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ตารางที่  7   ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณเมื่อใชตัวแปรอิสระ  14   ตัวเปนตัวพยากรณและ 
                    พฤติกรรมดานหลักการออกกําลังกาย เปนตัวแปรตาม 
 

ตัวพยากรณ   สถิติวิเคราะหการถดถอย 
 b s.e b Beta t p-value R ² 
      .103 
-เพศ -.965 .549 -.090 -1.758 .080  
 -อาย ุ .015 .020 .054 .768 .443  
-สถานภาพสมรส .356 .421 .051 .844 .399  
-ระดับการศกึษา -.215 .179 -.077 -1.205 .229  
-อาชีพ .028 .131 .014 .222 .825  
-รายได .000 .000 .070 1.203 .230  
-ระยะเวลาการเปนสมาชิก .208 .219 .051 .947 .344  
-ความรูเกีย่วกบัประโยชน 
    ของการออกกําลังกาย 

 
.502 

 
.248 

 
.128 

 
2.021* 

 
.044 

 

-ความรูเกีย่วกบัหลักการและ 
   เทคนิคการออกกําลังกาย 

 
.001 

 
.187 

 
.000 

 
.006 

 
.995 

 

-ความรูเกีย่วกบัพฤติกรรม 
    การออกกําลังกายที่ถูกตอง 

 
.198 

 
.256 

 
.046 

 
.774 

 
.440 

 

-เจตคติเกี่ยวกบัประโยชน 
    ของการออกกําลังกาย 

 
.143 

 
.058 

 
.163 

 
2.466* 

 
.014 

 

-เจตคติเกี่ยวกบัพฤติกรรม 
    การออกกําลังกาย 

.040 .049 .059 .821 .412  

-ปจจยัสนับสนุนดานบุคคล .09 .094 .066 .980 .328  
-ปจจยัสนับสนุนดานสถานที่ -.002 .126 -.001 -.020 .984  
 constant 14.391 3.047  4.723* .000  
                            n=383            F=3.011 p-value  =.000 Se reg=4.332  

 

* p < .05 
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 ผลการวิเคราะหปจจยั  14  ตัวกับพฤตกิรรมดานหลักการออกกําลังกาย โดยใชเทคนิค
การวิเคราะหการถดถอยพหคุูณ ดังตารางที่ 7   พบวา ตัวแปรอิสระทั้ง 14 ตัว สามารถรวมกัน
อธิบายความผันแปรของพฤติกรรมดานหลักการออกกําลังกาย ไดรอยละ 10.30   พบวา ปจจัยทีม่ี
อิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดานหลักการออกกําลังกาย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 มีจํานวน 2  ปจจัยเทานั้น (จาก 14 ปจจัยตามทฤษฎี) มีบทบาทในการอธิบายหรือทํานาย
พฤติกรรมการออกกําลังกาย  เรียงตามลําดบัของตัวแปร ไดดังนี้   
 

 1. เจตคติเกีย่วกับประโยชนของการออกกาํลังกาย   
 2. ความรูเกี่ยวกับประโยชนของการออกกาํลังกาย   
            

 ซ่ึงปจจัยทั้ง 2 ปจจัย เปนปจจัยเสริม   อยางไรก็ตาม ถาไมมีปจจัยตามทฤษฎีทั้ง 14 ตัว       
มาอธิบายการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดานหลักการออกกําลังกายแลว พบวา สมาชิกชมรมสราง
สุขภาพ จะมีพฤติกรรมดานหลักการออกกําลังกาย เร่ิมตนที่ 14.391 
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ตารางที่  8   ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณเมื่อใชตัวแปรอิสระ  14   ตัวเปนตัวพยากรณ 
                    และพฤติกรรมดานขอควรปฏิบัติในการออกกําลังกาย เปนตัวแปรตาม 
 

ตัวพยากรณ สถิติวิเคราะหการถดถอย 
 b          s.e b Beta t p-value R ² 
      .087 
-เพศ -.560 .360 -.080 -1.558 .120  
 -อาย ุ .023 .013 .012 .176 .860  
-สถานภาพสมรส -.017 .276 -.004 -.063 .950  
-ระดับการศกึษา -.249 .117 -.137 -2.123* .034  
-อาชีพ -.025 .086 -.018 -.287 .774  
-รายได .060 .000 .188 3.199* .001  
-ระยะเวลาการเปนสมาชิก .245 .144 .092 1.703 .089  
-ความรูเกีย่วกบัประโยชน 
    ของการออกกําลังกาย 

 
.415 

 
.163 

 
.163 

 
2.549* 

 
.011 

 

-ความรูเกีย่วกบัหลักการและ 
   เทคนิคการออกกําลังกาย 

 
.080 

 
.122 

 
.040 

 
.655 

 
.513 

 

-ความรูเกีย่วกบัพฤติกรรม 
    การออกกําลังกายที่ถูกตอง 

 
.160 

 
.168 

 
.057 

 
.954 

 
.341 

 

-เจตคติเกี่ยวกบัประโยชน 
    ของการออกกําลังกาย 

 
.058 

 
.038 

 
.102 

 
1.536 

 
.125 

 

-เจตคติเกี่ยวกบัพฤติกรรม 
    การออกกําลังกาย 

 
-.040 

 
.032 

 
-.090 

 
-1.254 

 
.210 

 

-ปจจยัสนับสนุนดานบุคคล .057 .061 .063 .929 .354  
-ปจจยัสนับสนุนดานสถานที่ .022 .083 .017 .268 .789  
  constant 19.119 1.996  9.580* .000  
                                  n=383          F=2.505            p-value=.002 Sereg   =2.837  
 

* p < .05 
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 ผลการวิเคราะหปจจยั14 ตวั กับพฤติกรรมดานขอควรปฏิบัติในการออกกําลังกาย  โดย
ใชเทคนิคการวิเคราะหการถดถอยพหุคณู  ดังตารางที่ 8  พบวา  ตวัแปรอิสระทั้ง  14  ตัว สามารถ
รวมกันอธิบายความผันแปรของพฤติกรรมดานขอควรปฏิบัติในการออกกําลังกาย  ไดรอยละ 8.70 
พบวา ปจจยัทีม่ีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดานขอควรปฏิบัติในการออกกาํลังกาย อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  มีจํานวน 3  ปจจัย (จาก 14 ปจจัยตามทฤษฎี) มบีทบาทในการ
อธิบายหรือทํานายพฤติกรรมดานขอควรปฏิบัติในการออกกําลังกาย  เรียงตามลําดบัของตัวแปร ได
ดังนี้  
 

 1. รายได   
 2. ความรูเกี่ยวกับประโยชนการออกกําลังกาย   
 3. ระดับการศกึษา 
 

 ที่นาสนใจ คอื ปจจัยดานรายได และ ความรูเกีย่วกับประโยชนของการออกกําลังกาย  
เปนปจจยัเสริม  สวนปจจยัดานระดับการศึกษา เปนปจจัยเชิงนเิสธ 
 

 อยางไรก็ตาม ถาไมมีปจจัยตามทฤษฎี ทั้ง 14 ตัว มาอธิบายการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ดานขอควรปฏิบัติในการออกกําลังกายแลว พบวา สมาชิกชมรมสรางสุขภาพ จะมีพฤติกรรมดาน
ขอควรปฏิบัติในการออกกําลังกาย เร่ิมตนที่ 19.119 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจัย   อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 
 

 การวิจยัเร่ือง “ปจจยัที่มีผลตอพฤติกรรมการออกกําลังกายของสมาชิกชมรมสราง
สุขภาพจังหวดัราชบุรี” เปนการวจิัยเชิงสํารวจ (Survey Research) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของ
ปจจัยดานความรู  เจตคติ และปจจยัสนบัสนุนดานการออกกําลังกายที่มีผลตอพฤติกรรมการออก
กําลังกายของสมาชิกชมรมสรางสุขภาพจังหวัดราชบุรี    
 

 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ สมาชิกที่จดทะเบียนเปนสมาชิกชมรมสราง
สุขภาพจังหวดัราชบุรี จํานวนทั้งส้ิน  9,070   คน   ทั้ง เพศหญิงและเพศชาย  การกาํหนดขนาดกลุม
ตัวอยางในครัง้นี้   ไดมาจากการคํานวณขนาดของกลุมตัวอยาง   โดยใชสูตรของยามาเน  (Yamane  
1973 : 725, อางถึงใน บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ์ 2543 : 128) ที่ระดับความเชื่อมั่น รอยละ 95  
ความคลาดเคลื่อน รอยละ 5 ไดกลุมตัวอยาง จํานวน  383  คน การสุมตัวอยางโดยใชวิธีการสุม
ตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified random sampling) ในแตละอําเภอและกําหนดขนาดของกลุม
ตัวอยางของแตละอําเภอใหไดสัดสวนกัน (Proportionate Sampling) และการเลือกชมรมในแตละ
อําเภอ จําแนกชมรมสรางสุขภาพจังหวดัราชบุรี 10 อําเภอ จํานวน 200 ชมรม  โดยใชวิธีการสุม
เลือกตัวอยางในแตละช้ันภูมดิวยวิธีสุมแบบงาย (Simple Random Sampling) และเลือกสมาชิก
ชมรมใชวิธีสุมแบบงาย  ระยะเวลาในการดําเนินการเกบ็ขอมูลตั้งแต 15  ธันวาคม  2548 – 15  
มกราคม  2549  
 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนแบบคําถามชนิดมีโครงสราง (Structured 
Questionnaire) ที่ผูวิจัยสรางขึ้น เพื่อเก็บรวบรวมขอมลูและวิเคราะหขอมูลโดยใชคาสถิติพื้นฐาน
ประกอบดวยคารอยละ    ความถี่     คาเฉลีย่เลขคณิต ( Mean )    สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน ( Standard   
Deviation )  คาสัมประสิทธิ์ความผันแปร (Coefficint of Variation)  และวิเคราะหพฤติกรรมการ
ออกกําลังกายของสมาชิกชมรมสรางสุขภาพจังหวัดราชบุรี บนพื้นฐานปจจยัที่เกีย่วของ โดยใช
เทคนิควิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)    
 
 

สรุปผลการวิจัย 
 

 การวิจยัเร่ือง “ปจจยัที่มีผลตอพฤติกรรมการออกกําลังกายของสมาชิกชมรมสราง
สุขภาพจังหวดัราชบุรี”   ผลการวิจยัมีขอคนพบ ดังตอไปนี้ 
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 1. โครงสรางปจจัยสวนบุคคลของสมาชิกชมรมสรางสุขภาพจังหวดัราชบุรี    จําแนก 
โครงสราง ดังนี้  
 

  1.1 ดานชีวสังคม จําแนกขอคนพบ ดังนี ้สมาชิกชมรมสรางสุขภาพจังหวัดราชบุรี
เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย คิดเปนสัดสวน 8 : 2 สวนใหญอยูในวยัทาํงาน มีอายุระหวาง 35 – 59 
ป อายุมีการกระจายคอนขางสูง มีกลุมอายุที่หลากหลายไมเกาะกลุมกนั (มีคา C.V. = 0.08-0.28) มี
โครงสรางอายุต่ํากวา 35 ป  อายุ 35 – 59 ป และอาย ุ60 ปขึ้นไป คิดเปนสัดสวนจําแนกตามกลุมอายุ 
5 : 4 : 1 ตามลําดับ  มีสถานภาพสมรสคู แสดงวามีภาระครอบครัวเปนสวนใหญ   
  1.2 ดานเศรษฐกิจสังคม พบวา ระดับการศึกษา แยกเปน 2 กลุม อยางชัดเจน คือ 
กลุมที่ไมไดศกึษาหรือศึกษาระดับประถมศึกษา และศึกษาระดับมัธยมศึกษา (ตน-ปลาย)  อีกกลุม
หนึ่ง คือ กลุมที่ศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา  และปริญญาตรีหรือสูงกวา  คิดเปนสัดสวน 
7 : 3  สําหรับการประกอบอาชีพของสมาชิกชมรมสรางสุขภาพนัน้ ในสิบคนจะประกอบอาชพี
รับจางทั่วไปหรือเกษตรกรรม  นักเรียนหรือนักศึกษา  คาขายหรือธุรกิจสวนตวั รับราชการหรือ
รัฐวิสาหกจิหรอืขาราชการบํานาญ แมบานหรือไมไดประกอบอาชีพ คิดเปนสัดสวน 3 : 2 : 2 : 2 : 1 
มีรายไดเฉล่ีย 7603.50  ซ่ึงมีความแตกตางกันมาก (S.D. = 9116.18)  
  1.3 ดานการมสีวนรวม  พบวา สมาชิกชมรมสรางสุขภาพ มีระยะเวลาการเปน
สมาชิกในชมรมสรางสขุภาพ นอยกวา 3 ป เขารวมเปนสมาชิกชมรมสรางสุขภาพ ประมาณสองป
คร่ึง 
 

 2. โครงสรางของพฤติกรรมการออกกําลังกายและปจจยัที่เกีย่วของของสมาชิกชมรม
สรางสุขภาพจังหวัดราชบุรี 
  2.1 พฤติกรรมการออกกําลังกาย จําแนกขอคนพบ ไดดังนี้ พฤติกรรมการออก
กําลังกายโดยภาพรวม และพฤติกรรมดานขอควรปฏิบัติในการออกกาํลังกาย มีการกระจายคอนขาง
ใกลเคียงกัน (มีคา C.V. = 0.12  และ 0.13)  ซ่ึงพฤตกิรรมการออกกําลังกายโดยภาพรวม อยูใน
ระดับปานกลางคอนขางสูง เชนเดียวกบัพฤติกรรมดานหลักการออกกําลังกายและพฤติกรรมดาน
ขอควรปฏิบัติในการออกกําลังกาย 
 
 

  2.2 ปจจัยที่เกีย่วของ  จําแนกขอคนพบ ไดดังนี ้
                   2.2.1 ปจจยัสวนบุคคลของสมาชิกชมรมสรางสุขภาพ พบวา สวนใหญเปนเพศ
หญิง ซ่ึงอยูในวัยทํางาน มีอายุเฉล่ีย 40 ป และมีการกระจายของกลุมอายุในแตละชวงคอนขางสูง (มี
คา C.V. = 0.38) จะเห็นไดวา มีความตางของอายุ ซ่ึงมีสมาชิกชมรมที่อายุนอยทีสุ่ด 15 ป และ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 101

สมาชิกชมรมที่มีอายุมากทีสุ่ด 82 ป  สวนใหญจะมีภาระครอบครัว และมีสถานภาพสมรสคู   
สถานภาพสมรสโสด  หมาย/หยา/แยกกันอยู  คิดเปนสดัสวน 6 : 3 : 1 ระดับการศกึษาแยกเปน 2 
กลุมชัดเจน คือ กลุมที่หนึ่ง คือกลุมที่ไมไดศึกษาหรือศึกษาระดบัประถมศึกษา ศึกษาระดบั
มัธยมศึกษา (ตน-ปลาย)  และกลุมที่สอง คือกลุมที่ศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา  ปริญญาตรี
หรือสูงกวา คดิเปนสัดสวน 7 : 3   สวนใหญประกอบอาชีพรับจางทั่วไปหรือเกษตรกรรม  มีความ
แตกตางของรายไดตอเดือนมาก  จะเห็นไดจากความตางของรายได มสีมาชิกที่มีรายไดต่ําที่สุด คือ
ไมมีรายไดตอเดือน  และสมาชิกที่มีรายไดสูงที่สุด คือ 50,000 บาท สวนใหญยังมีฐานะเศรษฐกิจไม
ดี  เนื่องจากมรีายไดต่ํากวาหรือเทากับ 5,000 บาท และมีอาชีพที่มีรายไดไมแนนอน คอืประกอบ
อาชีพรับจางทั่วไปหรือเกษตรกรรม สําหรับการเขามามีสวนรวมในชมรมสรางสุขภาพนั้น สวน
ใหญเขามาเปนสมาชิกชมรมสรางสุขภาพนอยกวา 3 ป  มีระยะเวลาการเปนสมาชกิเฉลี่ยประมาณ
สองปคร่ึง  

2.2.2 ระดับพฤติกรรมการออกกําลังกายโดยภาพรวม   อยูในระดับปานกลาง    มี 
ความหลากหลายของพฤติกรรมการออกกําลังกาย มีการกระจายของระดับพฤติกรรมการออกกําลัง
กาย อยูสูง จะเห็นไดวา ระดบัพฤติกรรมการออกกําลังกายในแตละมิตนิั้น มีความแตกตางกัน และ
มกีารกระจายสูง คือระดับพฤติกรรมดานหลักการออกกําลังกาย อยูในระดับสูงกวาพฤติกรรมดาน
ขอควรปฏิบัติในการออกกําลังกาย 
 

 3. การวิเคราะหพฤติกรรมการออกกําลังกาย    ของสมาชิกชมรมสรางสุขภาพจังหวดั
ราชบุรี บนพื้นฐานปจจยัที่เกีย่วของ  ไดขอคนพบ ดังตอไปนี้      
               3.1 พฤติกรรมการออกกําลังกายโดยภาพรวม   พบวา จาก 14 ปจจัยตามทฤษฎี 
สามารถรวมกันอธิบายความผันแปรของพฤติกรรมการออกําลังกายโดยภาพรวม ไดรอยละ 12.40   
และปจจยัที่มบีทบาทในการอธิบายพฤติกรรมการออกกําลังกายโดยภาพรวม มีเพยีงจํานวน 5 ปจจัย 
ที่มีบทบาทในการอธิบาย หรือทํานายพฤตกิรรมการออกกําลังกายโดยภาพรวม อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ.05   ไดแก ความรูเกี่ยวกับประโยชนของการออกกําลังกาย   เจตคติเกี่ยวกับประโยชน
ของการออกกาํลังกาย    รายได  ระดับการศึกษา และเพศ  เรียงตามลําดับ แตปจจัยดานระดับ
การศึกษาและเพศ  เปนปจจัยเชิงนิเสธ  
 

  อยางไรก็ตาม ถาไมมีปจจยัตามทฤษฎี 14 ปจจัย มาอธิบายการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการออกกําลังกายโดยภาพรวม พบวา สมาชิกชมรมสรางสุขภาพ จะมีพฤตกิรรมการออก
กําลังกายโดยภาพรวม เร่ิมตนที่ 33.384 
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  4.2 พฤติกรรมดานหลักการออกกําลังกาย  พบวา  จาก 14 ปจจยัตามทฤษฎี
สามารถรวมกันอธิบายความผันแปรของพฤติกรรมดานหลักการออกกําลังกาย ไดรอยละ 10.30 มี
เพียง 2 ปจจัยเทานั้น ที่มีบทบาทในการอธิบายพฤติกรรมดานหลักการออกกําลังกาย อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 คือเจตคติเกีย่วกับประโยชนของการออกกําลังกายและความรูเกี่ยวกบั
ประโยชนของการออกกําลังกาย ตามลําดับ 
 

               อยางไรก็ตาม    ถาไมมีปจจยัตามทฤษฎี  14  ปจจัย   มาอธิบายการเปลี่ยนแปลง 
พฤติกรรมดานหลักการออกกําลังกาย  พบวา สมาชิกชมรมสรางสุขภาพ มีพฤติกรรมดานหลักการ
ออกกําลังกาย  เร่ิมตนที่ 14.391 
 

  4.3 พฤติกรรมดานขอควรปฏิบัติในการออกกําลังกาย พบวา  จาก 14 ปจจัยตาม
ทฤษฎี สามารถรวมกันอธิบายความผันแปรของพฤติกรรมดานขอควรปฏิบัติในการออกกําลังกาย 
ไดรอยละ 8.70 มีเพยีง  3  ปจจัยเทานั้น ที่มีบทบาทในการอธิบายพฤติกรรมดานขอควรปฏิบัติใน
การออกกําลังกาย อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ  รายได  ความรูเกี่ยวกับประโยชนของ
การออกกําลังกาย  และการศึกษา ตามลําดับ แตปจจัยดานการศึกษา เปนปจจยัเชิงนเิสธ 
 

 อยางไรก็ตาม ถาไมมีปจจัยตามทฤษฎี 14 ปจจัย มาอธิบายการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ขอควรปฏิบัติในการออกกําลังกาย พบวา สมาชิกชมรมสรางสุขภาพ จะมีพฤติกรรมดานขอควร
ปฏิบัติในการออกกําลังกาย เร่ิมตนที่ 19.119 
 

 จะเห็นไดวาปจจัยทั้ง  14  ปจจัยที่มีบทบาทในการอธิบายพฤติกรรมการออกกําลังกาย
โดยภาพรวม  และแตละมิตทิี่นาสนใจ คือปจจัยดานความรูเกี่ยวกับประโยชนของการออกกําลังกาย 
  
อภิปรายผลการวิจัย 
   

 จากผลการวิเคราะหขอมูล      และการสรุปผลการวิจัย เร่ือง  ปจจยัที่มีผลตอพฤติกรรม
การออกกําลังกายของสมาชกิชมรมสรางสุขภาพจังหวดัราชบุรี  สามารถนําประเด็นสําคัญมา
อภิปรายผลการวิจัย  ไดดังนี ้
 
1.ระดับพฤติกรรมการออกกําลังกาย 
 

 จากขอคนพบ  สมาชิกชมรมสรางสุขภาพจังหวดัราชบุรี  มีระดับพฤติกรรมการออก
กําลังกายโดยภาพรวม  อยูในระดบัปานกลาง  มีความหลากหลายและการกระจายสูง  และระดับ
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พฤติกรรมการออกกําลังกาย  ในแตละมิตแิตกตางกัน  คือระดับพฤตกิรรมดานหลักการออกกําลัง
กาย  อยูในระดับต่ํา  มีการกระจายอยูสูงกวาระดับพฤติกรรมการดานขอควรปฏิบัติในการออกกําลัง
กาย ซ่ึงมีระดบัพฤติกรรมอยูในระดับสูง    และมีการกระจายนอยกวา  ที่นาสนใจ  คือระดับ
พฤติกรรมในดานขอควรปฏิบัติในการออกกําลังกาย เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการออกกําลังกายราย
ขอ  พบวา  สมาชิกชมรมสรางสุขภาพ มีการออกกําลังกายมากกวา  30  นาที/คร้ัง  เปนประจําทกุวัน  
รอยละ  22.50  สวนมากหรือปฏิบัติ 5 – 6 วนั/สัปดาห รอยละ  29.50  ปฏิบัติเปนบางครั้ง  3 – 4 วัน/
สัปดาห  รอยละ  26.30 สมาชิกชมรมสรางสุขภาพ มีพฤติกรรมการออกกําลังกาย อยางนอยสัปดาห
ละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาที  คิดเปนรอยละ  78.30  แสดงใหเห็นวาพฤติกรรมการออกกําลังกายของ
สมาชิกชมรมสรางสุขภาพจังหวัดราชบุรี มีความสอดคลองกับนโยบายการสรางสุขภาพตาม
นโยบายของรฐับาลที่เนนเปาหมายในดานการสรางเสริมสุขภาพ  ภายใตกลยุทธ  “รวมพลังสราง
สุขภาพ”  โดยมีวัตถุประสงค เพื่อใหประชาชนทุกกลุมวัยมีพฤตกิรรมการออกกําลังกายอยาง
ตอเนื่อง ซ่ึงกาํหนดใหมกีารออกกําลังกายอยางนอยสัปดาหละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาที  ซ่ึงทุก
หนวยงานในภาครัฐและภาคเอกชน  มีการรณรงคประชาสัมพันธและสรางกระแสใหเกิดแรงจูงใจ
เพื่อกระตุนใหเกิดความตระหนัก  และเหน็ถึงความสําคัญของการออกกําลังกาย  อันสงผลใหมี
พฤติกรรมการออกกําลังกายมากขึ้น   
 

 สําหรับกิจกรรมการออกกําลังกาย      ของสมาชิกชมรมสรางสุขภาพนั้น      มีการออก 
กําลังกายอยางนอยสัปดาหละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาที  นั้น  คือ  การเตนแอโรบิค  เตะฟุตบอล และ
กิจกรรมอื่น ๆ  (รอยละ  59.10  18.60  และ  15.20  ตามลําดับ) ทั้งนี้  อาจเนื่องมาจากเปนกจิกรรม
ของชมรมสรางสุขภาพนั้น ๆ สําหรับกิจกรรมการออกแรงที่สมาชิกชมรมสรางสุขภาพไดปฏิบตัิ
และปฏิบัติอยางนอย 3 วัน/สัปดาหนั้น  กิจกรรมที่ปฏิบัติกันมากที่สุด คือกวาดถูบาน การเดนิเปน
ระยะทางใกล ๆ และการเดนิขึ้นลงบันไดอยางนอย 3 ช้ัน  (รอยละ  78.70  75.20  และ  45.40  
ตามลําดับ)  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจยัของ  ประยงค  นะเขิน  (2543 : 90)  ที่ศึกษาเรื่อง  ปจจยัที่มีผล
ตอการออกกําลังกายของขาราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดนครปฐมศึกษาพฤติกรรม
การออกกําลังกาย และสมรรถภาพทางกาย  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก  ขาราชการสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข  ในจงัหวัดนครปฐม  จํานวน  242  คน  เก็บรวบรวมขอมูล โดยวิธีผูวจิัยนาํ
แบบสอบถามไปใหกลุมตัวอยางตอบ และทดสอบสมรรถภาพทางกายดวยตนเอง  เปนการวจิัยเชงิ
พรรณนาแบบภาคตัดขวาง ในปงบประมาณ  2544  พบวา   มีพฤติกรรมการออกกําลังกาย  รอยละ  
65.30  ขาราชการสวนใหญไมคอยออกกําลังกาย  เนือ่งจากไมมีเวลาหรืออาจจะไมชอบออกกาํลัง
กาย  ผลการวจิัยสอดคลองกนั  ถึงแมวากระทรวงสาธารณสุข จะมีนโยบายสงเสริมการออกกําลัง
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กาย  และรณรงคใหเขารวมกิจกรรมการออกกําลังกาย ทั้งในสวนภาครัฐและในชุมชนมากยิ่งขึ้น  
และกลุมตวัอยางก็มีความรู  ความเขาใจ  แตยังมีพฤติกรรมการออกกําลังกายใกลเคียงเชนเดียวกนั 
 
2. ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการออกกําลังกายของสมาชิกชมรมสรางสุขภาพจงัหวดัราชุบร ี 
                

 จากสมมติฐานขอที่ 1 ปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได ระยะเวลาการเปนสมาชิก มผีลตอพฤติกรรมการออกกําลังกายของสมาชิกชมรมสราง
สุขภาพจังหวดัราชบุรี 
 จากสมมติฐานขอที่ 2 ปจจัยดานความรู ไดแก ความรูเกี่ยวกับประโยชนของการออก
กําลังกาย  ความรูเกี่ยวกับหลักการและเทคนิคการออกกําลังกาย ความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมการออก
กําลังกายที่ถูกตอง มีผลตอพฤติกรรมการออกกําลังกายของสมาชิกชมรมสรางสุขภาพจังหวัด
ราชบุรี  
 จากสมมติฐานขอที่ 3 ปจจัยดานเจตคต ิ ไดแก เจตคติเกี่ยวกับประโยชนของการออก
กําลังกาย  เจตคติเกีย่วกับพฤติกรรมการออกกําลังกาย มีผลตอพฤติกรรมการออกกําลังกายของ
สมาชิกชมรมสรางสุขภาพจังหวัดราชบุรี 
 จากสมมติฐานขอที่ 4 ปจจยัสนับสนุนดานการออกกําลังกาย ไดแก ปจจัยสนับสนนุดาน
บุคคลและปจจัยสนับสนุนดานสถานที่  มผีลตอพฤติกรรมการออกกําลังกายของสมาชิกชมรมสราง
สุขภาพจังหวดัราชบุรี 
 

 ผลการวิจัย  พบวา  จาก 14 ปจจยัตามทฤษฎี สามารถรวมกันอธิบายความผันแปรของ
พฤติกรรมการออกกําลังกายโดยภาพรวม  ไดรอยละ  12.40  และเฉพาะตัวแปรที่สามารถอธิบาย
หรือทํานายพฤติกรรมการออกกําลังกายโดยภาพรวม  อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05  นั้น  มี
เพียง  5  ตัว  เทานั้น  ซ่ึงสามารถอธิบายไดดังนี ้
 

 2.1 ความรูเก่ียวกับประโยชนของการออกกําลังกาย  อธิบายพฤติกรรมการออกกําลังกาย
โดยภาพรวม  ไดดีที่สุด  กลาวคือสมาชิกชมรมสรางสุขภาพที่มีความรูเกี่ยวกับประโยชนของการ
ออกกําลังกายในระดบัสูง  จะมีพฤติกรรมการออกกําลังกายที่ถูกตอง  ชวยใหมสุีขภาพรางกายที่
แข็งแรงสงผลกับจิตใจ  ตลอดจนทราบถงึประโยชนของการออกกําลังกาย  การเคลือ่นไหวรางกาย
ออกแรงในการประกอบกิจการตางๆ  ในชีวิตประจําวันใหมากขึน้  หรือจากการประกอบอาชีพ  ซ่ึง
มีผลตอพฤติกรรมการออกกําลังกายของสมาชิกชมรมสรางสุขภาพจังหวัดราชบุรี      สอดคลองกบั
งานวิจยัของสุรีรัตน ฉิมเพ็ชร (2546 : 90) งานวิจยัเร่ือง  พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพตนเอง ของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน  อําเภอเลาขวัญ  จงัหวัดกาญจนบุรี  เปนการวจิัยเชิงพรรณนา  
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โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ที่ปฏิบัติงานในหมูบานเปนหนวยของการวิเคราะห
ผลการวิจัย พบวาการวเิคราะหตวัแปรที่สามารถทํานายพฤติกรรมการออกกําลังกายของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน ตัวแปรที่สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการออกกําลังกาย ของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน  ไดรอยละ  20.10  คือความรูเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพ  
จากผลการวิจยัดังกลาว  ความรูเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพ  เปนปจจยัที่มีอิทธิพลตอองคประกอบ
แตละดานของพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพตนเอง 
 

 แสดงวา ความรูเปนปจจยันาํที่สําคัญในการที่จะสงผลตอการแสดงพฤติกรรม  ความรูจะ
มีความสัมพันธกับพฤติกรรม และความรูเปนสิ่งจําเปนที่จะกอใหเกดิการแสดงพฤติกรรม (Green  
and  Kreuter 1991 : 155)  จะเหน็ได จากการที่สมาชิกชมรมสรางสุขภาพที่มีความรูเกี่ยวกบั
ประโยชนของการออกกําลังกาย อยูในระดับสูง จะมีพฤติกรรมการออกกําลังกายทีถู่กตอง  คือมี
การออกกําลังกายเปนประจาํสม่ําเสมอ  เนื่องจากไดทราบถึงประโยชน  ผลดีของการออกกําลังกาย
อยางสม่ําเสมอ จะชวยใหมสุีขภาพ มีรางกายที่แข็งแรง ชวยใหหลอดเลือดแข็งแรง  ปองกนัการ
เจ็บปวยจากกลุมโรคหัวใจและหลอดเลือด  เชน ไขมันอดุตันในเสนเลือด โรคหัวใจ  โรคความดัน
โลหิตสูง  เปนตน  ปอดและหวัใจทํางานไดอยางเปนปกติและมีประสิทธิภาพ  และที่สําคัญชวยให
มีกลามเนื้อที่กระชับ  รางกายที่สมสวนดูออนกวาวัย  ดังนั้น การมีความรูเกี่ยวกับประโยชนของการ
ออกกําลังกาย  จึงมีผลทําใหสมาชิกชมรมสรางสุขภาพ มีพฤติกรรมการออกกําลังกายอยางถูกตอง  
ซ่ึงจะตรงกันขามกับสมาชิกชมรมที่มีความรูในระดับต่ํากวา  ซ่ึงกลุมนี้จะไมคํานึงถึงประโยชนของ
การออกกําลังกายเทาที่ควร  จึงไมสนใจ  ไมตระหนกัเทาที่ควรในการที่จะออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ  
จะเห็นไดจากแบบสัมภาษณของพฤติกรรมการออกกําลังกาย (ภาคผนวก ข) จากการสัมภาษณ 
พบวา สมาชิกชมรมสรางสุขภาพจังหวดัราชบุรี  มีการปฏิบัติใน 1  สัปดาหที่ผานมา ไดออกกําลัง
กายมากกวาครั้งละ  30  นาที  คือสัปดาหละ 5  - 6 วัน  รอยละ  29.50  ออกกําลังกายสัปดาหละ 3 – 
4 วัน  รอยละ  26.30 และออกกําลังกายเปนประจําทกุวัน  รอยละ  22.50  โดยสมาชิกชมรมมี
กิจกรรมการออกแรงที่ทําใหอวัยวะของรางกายมีการเคลือ่นไหวมากขึน้  โดยมีรูปแบบและไมมี
รูปแบบที่ชัดเจนในการปฏิบัติ  เชน  การออกกําลังกายในการทํางานบาน  หรืองานอาชีพ  หรือใน
กิจกรรมยามวาง  ซ่ึงสวนใหญจะมกีิจกรรมการเคลื่อนไหวออกแรงหรือการออกกําลังกายใน
ชีวิตประจําวัน 
 

 จากการสัมภาษณสมาชิกชมรมสรางสุขภาพ ในรอบสปัดาหที่ผานมา พบวา สมาชิก
ชมรม สวนใหญมีกิจกรรมทีป่ฏิบัติเปนประจําทุกวัน  คือการกวาดถูบาน  และการเดนิเปนระยะทาง
ใกล ๆ  มีการเคลื่อนไหวออกแรงตามลักษณะกิจกรรมที่กระทําในงานอาชีพ  งานบาน  กิจกรรม
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ยามวาง  อยางใดอยางหนึง่หรือกระทําหลายอยางรวมกัน  ซ่ึงสมาชิกชมรมสวนใหญปฏิบัติเปน
ประจําทุกวันและปฏิบัติมากกวาครั้งละ  30  นาที 
 
 2.2 เจตคติเก่ียวกับประโยชนของการออกกําลังกาย  สามารถอธิบายพฤติกรรมการออก
กําลังกายโดยภาพรวม ไดเปนลําดับที่ 2  จากผลการวิจัย พบวา เจตคติโดยภาพรวมและเจตคติ
เกี่ยวกับประโยชนของการออกกําลังกาย มีผลตอการพฤติกรรมการออกกําลังกายของสมาชิกชมรม
สรางสุขภาพ อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05  สอดคลองกับผลการศึกษาของ พัลลภ  คําลือ 
(2543 : 59) ศึกษาปจจัยที่มผีลตอการออกกําลังกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ จํานวน 255 คน 
พบวา ปจจัยหลักดานทัศนคติตอการออกกาํลังกายโดยรวมจัดอยูในระดบัสูง พบวา กลุมนักศึกษาที่
ออกกําลังกายเปนประจํา มคีวามคิดเหน็วาการออกกําลังกายเปนการใชเวลาวางใหเกิดประโยชนมี
คะแนนมากทีสุ่ด  การออกกําลังกายเปนเรื่องที่นาละอายตอผูอ่ืน มีคะแนนต่ําที่สุด  กลุมนักศึกษาที่
ไมออกกําลังกายเปนประจํา มีความคิดเห็นวาการออกกําลังกายเปนสิ่งที่ดีมีคะแนนมากที่สุด การ
ออกกําลังกายเปนเรื่องที่นาอายผูอ่ืน มีคะแนนนอยที่สุด   

                                                                                                                                                               

 2.3 รายได  เปนตัวแปรปจจยัสวนบุคคล  ทางดานเศรษฐกิจ  ที่สามารถอธิบายพฤติกรรม 
การออกกําลังกายโดยภาพรวม  ไดเปนลําดับที่ 3  แตสามารถอธิบายพฤติกรรมการออกกําลังกายใน
มิติตาง ๆ  คือพฤติกรรมดานขอควรปฏิบัติในการออกกําลังกายไดดทีี่สุด  จากแนวคิดทฤษฎีของ
โอเรม (Orem 1985 : 98)  ไดกลาววา  รายได เปนปจจัยที่มีอิทธพิลตอการดําเนินชีวิตดานการ
ตอบสนองความตองการทางรางกาย ผูที่มีรายไดดี จะมีโอกาสในการแสวงหาสิ่งทีม่ีประโยชนใน
การดูแลสุขภาพตนเอง และเขาถึงบริการไดอยางเหมาะสม ซ่ึงผลการวิจัยในครั้งนี้ พบวา สมาชิก
ชมรมสรางสุขภาพจังหวดัราชบุรี ที่มีรายไดต่ํากวา หรือเทากับ 5,000  บาท มีพฤติกรรมการออก
กําลังกายอยูในระดับสูงกวาสมาชิกชมรมสรางสุขภาพมีรายไดสูง ทัง้นี้ อาจเนื่องมาจากสมาชกิ
ชมรมสรางสุขภาพ ที่มีรายไดต่ํา เขาใจสภาพความเปนอยูของตนเองดี ถาหากเกดิการเจ็บปวยข้ึนมา 
ก็จะตองเสียคาใชจายในการรักษาพยาบาล ตลอดจนเสียคาใชจายในการเดินทางไปตรวจรับการ
รักษาและคาใชจายในการดแูลเฝาไขในกรณีตองอยูพกัรักษาในโรงพยาบาล จึงมผีลทําใหสมาชิก
ชมรมสรางสุขภาพ เกิดความตระหนกัและใสใจในการดูแลสุขภาพ หมั่นออกกาํลังกาย ทําให
รางกายแข็งแรงอยูเสมอเพื่อปองกันการเกดิโรค สวนใหญสมาชิกชมรมสรางสุขภาพ มีรายไดต่าํ
กวาหรือเทากบั  5,000  บาท ประกอบอาชีพรับจางทั่วไปหรือเกษตรกรรม ซ่ึงมีรายไดสวนใหญมา
จากการประกอบอาชีพที่ไมแนนอน รายได เปนตวัแปรลําดับที่ 1 ที่สามารถอธิบายความผันแปร 
หรือสามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการออกกําลังกาย  ในมิติของพฤติกรรมดานขอควรปฏิบัติใน
การออกกําลังกาย ไดรอยละ  8.70  แตสามารถอธิบายความผันแปรของพฤติกรรมการออกกําลังกาย
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โดยภาพรวม ไดดีเปนลําดับที่ 3 ไดรอยละ  12.40 จาก 14  ปจจัยตามทฤษฎีเชนเดยีวกัน สอดคลอง
กับผลการวิจัยของ วารี สายนัหะ (2545 : 118) ที่ศึกษาพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลัง
กายของประชาชนวยัผูใหญตอนกลาง กิ่งอําเภอบานคา จังหวัดราชบรีุ พบวา ประชาชนวยัผูใหญ
ตอนกลาง ที่มรีายไดต่ํากวา 5,000 บาท มพีฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกายสูงกวาผู
มีรายไดสูง 
 

 จะเห็นไดวา ผูที่มีรายไดต่ํา สวนใหญจะประกอบอาชพีที่ใชแรงกายหรือออกแรงกายใน
การงานอาชีพ ดังนั้น ควรสงเสริมการออกกําลังกายที่จําเปนเพื่อยดืหยุนกลามเนื้อ ทั้งนี้  รายไดเฉล่ีย
ตอเดือน นับเปนเรื่องสําคัญที่มีผลตอพฤติกรรมการออกกําลังกายพอควร  เพราะการที่สมาชิก
ชมรม มีรายไดเพียงพอ อาจจะไมตองกังวลกับคาใชจายในครอบครัว ซ่ึงสมาชิกชมรมสวนใหญมี
ภาระครอบครัว  มีสถานสภาพสมรสคูและมีรายไดในครอบครัวไมแนนอน หากมีเศรษฐกิจดี  อาจ
มีสวนทําใหเขามามีสวนรวมในกจิกรรมของชมรม หรือมีการปฏิบัติตนดานการออกกําลังกายที่ดี
ยิ่งขึ้น 
 

 2.4 การศึกษา  เปนตวัแปรลาํดับที่ 4  ซ่ึงเปนปจจยัสวนบุคคลทางดานเศรษฐกิจสังคม  ที่
สามารถอธิบายความผันแปรของพฤติกรรมการออกกําลังกายโดยภาพรวม  ไดรอยละ  12.40  และ
เปนปจจยัเชิงนิเสธ  หากพิจารณาในมิติตาง ๆ  ของพฤติกรรมการออกกําลังกาย พบวา ปจจยัดาน
ระดับการศึกษานั้น  สามารถรวมกันอธิบายความผันแปรรวมกับปจจยัอ่ืน ๆ รวม 3 ปจจัย คือ
พฤติกรรมการออกกําลังกายในมิติที่สอง คือพฤติกรรมดานขอควรปฏิบัติในการออกกําลังกาย 
เทานั้น 
 

 จากผลการวิจยัสามารถอธิบายไดวา  สมาชิกชมรมที่มีระดับการศึกษาสูง  มีพฤติกรรม
การออกกําลังกายต่ํากวาสมาชิกชมรมที่มีระดับการศึกษาต่ํากวา  ระดับการศกึษา เปนปจจัยเชงิ
นิเสธ คือเปนตัวแปรที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมดานขอควรปฏิบัติในการออกกําลังกายในทางลบ
นั่นเอง  อธิบายไดวา  ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากสมาชิกชมรมที่มีระดับการศึกษาสูง สวนใหญยังไม
ตระหนกัและไมเห็นความสาํคัญของการออกกําลังกาย   โดยเฉพาะการออกกําลังกายแบบมีแบบ
แผน     ซ่ึงเปนการออกกาํลังกายที่มีรูปแบบปฏิบัติที่ชัดเจน  และมีการปฏิบัติอยางตอเนื่องเปน
ประจํา โดยการใหกลามเนื้อใชพลังงานจากการสันดาปออกซิเจนเปนหลัก  และทําใหอวยัวะตาง ๆ  
ของรางกาย  มีการเคลื่อนไหวอยางตอเนือ่ง    โดยมีรูปแบบการปฏิบัติ   และกตกิาการเลนที่ชัดเจน   
เชน   การเตนแอโรบิค  รํามวยจนี 
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 จะเห็นไดวา  สมาชิกชมรมสรางสุขภาพสวนใหญมีระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษา 
หรือไมไดศกึษา  แตมีพฤติกรรมการออกกําลังกายสูงกวาสมาชิกชมรมสรางสุขภาพที่มีระดับ
การศึกษาสูง  เนื่องจากสมาชิกชมรมสรางสุขภาพที่มีระดับการศกึษาชั้นประถมศึกษา หรือไมได
ศึกษานัน้  สวนใหญเปนผูใชแรงงานประกอบอาชีพ  มพีฤติกรรมการออกแรงออกกาํลังกายในการ
งานอาชีพ   พบวา 1 ใน 3  ของสมาชิกชมรมมีอาชีพรับจางทั่วไปหรอืเกษตรกรรม  เปนอาชีพทีม่ี
การเคลื่อนไหวรางกาย  หรือมีโอกาสไดออกกําลังออกแรงมากกวาสมาชิกชมรมสรางสุขภาพที่
ประกอบอาชพีรับราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงทํางานในสํานักงาน จะเห็นวา ผูใชแรงงานประกอบ
อาชีพนั้น สวนใหญกิจกรรมที่ตองทําในแตละวันเปนแบบเดิม ไมสามารถที่จะเลือก หรือ
เปลี่ยนแปลงงานได ลักษณะงานเปนกจิกรรมที่ตองปฏิบัติซํ้า ๆ ในแตละวัน ปฏิบัติงานเปนเวลา ซ่ึง
ไมตองใชความคิดมาก เมื่อเลิกงานแลว สามารถรวมกิจกรรมการออกกําลังกายกบัสมาชิกคนอื่น ๆ 
ในชมรมสรางสุขภาพได สวนสมาชิกชมรมสรางสุขภาพที่มีระดับการศึกษาสูง สวนใหญประกอบ
อาชีพใชแรงงานสมอง ทําใหเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติแลว อาจเกิดการออนเพลีย เมือ่ยลา จึงตองการ
ที่จะพกัผอน ไมตองการออกกําลังกาย ประกอบกับไมมีเวลาทําใหไมไดออกกําลังกาย (กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข 2545 : 1) สอดคลองกับการวจิัยของ  สกล  เจรญิวงศ  (2532 :  55)  งานวิจยั
เร่ืองความคิดเห็นเกีย่วกับการออกกําลังกาย ของประชาชนที่ออกกาํลังกายอยางสม่ําเสมอ ใน
กรุงเทพมหานคร  กลุมตัวอยาง  จํานวน  400  คน  โดยใชแบบสอบถาม  ผลการวิจัยพบวา  เมื่อ
จําแนกกลุมตวัอยาง ตามระดับการศึกษา  ผูที่มีการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มมีากที่สุด  รอย
ละ  26.50  และผูที่มีการศึกษาสูงกวาปริญญาตร ี  มีนอยที่สุด  รอยละ  2.50  ของประชาชนที่ออก
กําลังกายอยางสม่ําเสมอในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

 2.5 เพศ  เปนปจจยัตามทฤษฎีที่อธิบายความผันแปรของพฤติกรรมการออกกําลังกาย 
โดยภาพรวม   ไดรอยละ  12.40    เปนตัวแปรลําดับที่ 5   ซ่ึงเปนปจจยัเชิงนิเสธ    หากพิจารณาใน
แตละมิติของพฤติกรรมการออกกําลังกาย  พบวา ปจจัยดานเพศ ไมมผีลตอพฤติกรรมการออกกําลัง
กายในแตละมติิ  (จาก 14  ปจจัยตามทฤษฎี)  จากผลการวิจยัอธิบายไดวา ปจจัยดานเพศ มีผลตอ
พฤติกรรมการออกกําลังกาย และเพศหญิง ซ่ึงเปนสมาชิกชมรมที่มีจํานวนมากกวาเพศชายนัน้  มี
พฤติกรรมการออกกําลังกายต่ํากวาเพศชาย  และจากแนวคิดของ ดํารง  กิจกุศล (2527 : 53 – 56)   
ไดกลาววา  เพศที่แตกตางกัน ไมทําใหเกิดความแตกตางในเรื่องของการออกกําลังกายมากนัก  แต
โดยธรรมชาติเพศชายจะแข็งแรงกวาเพศหญิงเพราะมีโครงสรางที่ใหญกวามีอัตราความเจริญเติบโต
ของกลามเนื้อ  น้ําหนกั  สวนสูงมากกวาเพศหญิง  จึงสงผลใหเพศชายทํางาน หรือออกกําลังกายได
สูงกวา หรือมีประสิทธิภาพมากกวาเพศหญิง ดังนั้น จึงควรกระตุนใหสมาชิกในชมรมสรางสุขภาพ
ที่เปนเพศหญิง ไดรับการสนับสนุนดานการออกกําลังกายในรูปแบบตาง ๆ จากบุคคล กลุมบุคคล 
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หรืออาสาสมัครที่เกี่ยวของมากขึ้น และชักชวนใหเพศชายเขามาเปนสมาชิกชมรมและเขารวม
กิจกรรมในชมรมสรางสุขภาพมากขึ้น นบัไดวา ปจจัยดานเพศ เปนปจจัยทางจิตวทิยาสังคม  ควร
ใหสมาชิกชมรมสรางสุขภาพทุกเพศ มีความใสใจในสขุภาพอยางสม่าํเสมอ  และกระตุนใหเพศ
หญิงมีกําลังใจในการออกกําลังกาย  และมีพฤติกรรมการออกกําลังกายที่ถูกตอง  ทํากิจกรรมที่
เหมาะสมกับตนเองใหมากขึน้ 
 

 ที่นาสนใจ  คือปจจัยดานความรู ในมิติเกี่ยวกับประโยชนของการออกกําลังกาย  
ผลการวิจัยพบวา ความรูเกีย่วกับประโยชนของการออกกําลังกาย สามารถรวมกันอธิบายความผัน
แปรของพฤติกรรมการออกกําลังกายโดยภาพรวม มี  5 ปจจยั คือความรูเกี่ยวกับประโยชนของการ
ออกกําลังกาย  เจตคตเิกีย่วกับประโยชนของการออกกาํลังกาย  รายได  เพศ  และระดับการศึกษา   
(จากปจจัยตามทฤษฎี ทั้ง 14  ปจจัย)  เรียงตามลําดับของตัวแปร 
 

 ตัวแปรที่มีบทบาทในการอธบิาย หรือทํานายพฤติกรรมการออกกําลังกายในมิติตาง ๆ  
พบวา ในมิติของพฤติกรรมดานหลักการออกกําลังกาย มีจํานวน 2 ปจจัยเทานั้น  คือเจตคติเกีย่วกบั
ประโยชนของการออกกําลังกาย และความรูเกี่ยวกับประโยชนของการออกกําลังกาย  ตามลําดบั 
(จากปจจัยตามทฤษฎีทั้ง 14  ปจจัย)  สวนมิติที่สอง  พฤติกรรมดานขอควรปฏิบัติในการออกกําลัง
กาย  มี  3  ปจจัยเทานั้น คือรายได  ความรูเกีย่วกับประโยชนของการออกกําลังกาย และระดบั
การศึกษา เรียงตามลําดับ 
 
ขอเสนอแนะ 
 จากผลการวิจยัคร้ังนี้ ผูวิจยัมีขอเสนอแนะ 2 สวน คือ ขอเสนอแนะที่ไดจากผลการวิจัย 
และขอเสนอแนะในการทําวจิัยครั้งตอไป 
 

1. ขอเสนอแนะที่ไดจากผลการวิจัย 
 1.1 ควรมีการกระตุนใหสมาชิกชมรมสรางสุขภาพจังหวัดราชบุรี เห็นความสําคญัและ
ความจําเปนในการมีพฤติกรรมการออกกําลังกายที่ถูกตอง เนนพฤตกิรรมดานขอควรปฏิบัติในการ
ออกกําลังกาย โดยใหสมาชิกชมรมสรางสุขภาพ มีการแลกเปลี่ยนเรยีนรู รวมกลุมกันจัดกิจกรรม
สรางสุขภาพ สําหรับตนเอง ครอบครัวและชุมชนอยางตอเนื่องและเกื้อกูลกันใหเกิดเครือขายที่
เขมแข็งตอไป เนื่องจากพบวา พฤติกรรมการออกกําลังกายของสมาชิกชมรมสรางสุขภาพจังหวัด
ราชบุรี อยูในระดับปานกลาง แสดงวา สมาชิกชมรมสรางสุขภาพ มีพฤติกรรมการออกกําลังกาย 
พอใชได แตยังไมดเีทาทีค่วร อาจจะมีพฤติกรรมการออกกําลังกายที่ถูกตอง แตยังขาดความ
สม่ําเสมอ  
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 1.2 ควรสนับสนุนใหเพศชาย เขารวมกิจกรรมในชมรมสรางสุขภาพมากยิ่งขึ้น และมีการ
สงเสริมใหผูที่มีระดับการศึกษาต่ํากวามัธยมศึกษา ที่สวนใหญเปนกลุมวัยทํางานตองใชแรงกายใน
การประกอบอาชีพ เพราะจากผลการวิจัย พบวา เพศและระดับการศึกษา มีผลตอพฤติกรรมการออก
กําลังกายในเชงินิเสธหรือในทางลบ แสดงวา ปจจัยสวนบุคคลในเรื่องเพศและระดบัการศึกษา มี
สวนสําคัญที่จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการออกกําลังกายไปในทางทีด่ขีึ้นได จะเหน็
วาสมาชิกชมรมสรางสุขภาพ ไดมีการออกแรง ออกกําลังจากการประกอบงานอาชพี เชน ทําไร ทํา
สวน รับจาง เปนตน บางอาชีพหนักเกินไป บางอาชีพเบาเกินไป ซ่ึงไมใชการออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพ ดังนัน้ จึงควรสงเสริมใหสมาชิกชมรมสรางสุขภาพ มีการออกกําลังกายเพือ่สุขภาพ เพื่อ
นําไปสูการกระทําพฤติกรรมการออกกําลังกายที่เกิดประโยชน  และปจจัยดานการศึกษา ซ่ึงมีสวน
สําคัญ ที่จะชวยสงเสริมใหบุคคลมีความรู ความสามารถในการเขาใจในเรื่องราวตาง ๆ ไดด ี จาก
งานวิจยั พบวา ระดับการศึกษา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการออกกําลังกายในเชิงนิเสธ แสดงวา 
สมาชิกชมรมสรางสุขภาพที่มีระดับการศึกษาต่ํา มพีฤติกรรมการออกกําลังกายอยูในระดับสูง  
ดังนั้น ในการจัดกิจกรรมของชมรมสรางสุขภาพในการสงเสริมดานการออกกําลังกายนั้น  จงึควร
มุงเนนไปที่ปจจัยดังกลาวดวย 
 1.3 จัดใหมกีารพัฒนาศักยภาพของสมาชิกชมรมสรางสุขภาพ ใหสามารถทํากิจกรรม
สรางสุขภาพในชุมชน โดยรวมมือกับองคกรตาง ๆ ในชุมชน เชน องคการบริหารสวนตําบล 
(อบต.) /เทศบาลตําบล กลุมแมบาน เจาหนาที่ของรัฐและเอกชน โรงเรียน วดั เปนตน เพื่อมีสวน
สนับสนุนกิจกรรมของชมรมตาง ๆ  และกระตุนใหในชุมชนเหน็ความสําคัญในการออกกําลังกาย
ยิ่งขึ้น 
  
2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 จากการที่ผูวจิยั ไดศกึษาถึงตัวแปรที่มผีลตอพฤติกรรมการออกกําลังกายของสมาชิก
ชมรมสรางสุขภาพจังหวดัราชบุรี  ทําใหผูวจิัยมีแนวคดิสําหรับงานวจิัยในอนาคต  ดังนี้ 
 2.1 ควรมีการศึกษาเชิงคณุภาพรวมดวย  เพื่อใหไดขอมลูที่ละเอียดยิ่งขึ้น  ซ่ึงจะสามารถ
จัดกิจกรรมสรางสุขภาพ  และสนับสนุนปจจยัที่กอใหเกิดพฤติกรรมที่พึงประสงคไดตรงสภาพ
ความเปนจริง 
 2.2 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระหวางสมาชิกชมรมสรางสุขภาพในจังหวดัราชบุรี แยก
ตามกลุมอาย ุ หรือกลุมอาชีพ เพื่อใหทราบถึงปจจัย ซ่ึงอาจทําใหพฤติกรรมการออกกําลังกาย  
แตกตางกัน 
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 2.3  ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับปจจัยอ่ืน ๆ เชน  การรับรูประโยชน  ของการออกกําลังกาย  
ความสามารถของตนเองในการออกกําลังกาย การควบคุมตนเองในการออกกําลังกาย เพราะตวัแปร
เหลานี้ อาจมีผลตอพฤติกรรม  ซ่ึงจะทําใหอธิบายพฤติกรรมการออกกําลังกายใหครอบคลุมมากขึ้น  
หรือใชแนวคดิ ทฤษฎีอ่ืน ๆ  มากําหนดตัวแปรที่คาดวาจะมีผลตอพฤติกรรมการออกกําลังกาย 
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เลขที่แบบสัมภาษณ….................. 
 
 

แบบสัมภาษณงานวิจัย เร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการออกกําลังกาย 
ของสมาชิกชมรมสรางสุขภาพจังหวดัราชบุรี 

 
ช่ือชมรม...........................................................ตําบล.............................อําเภอ................................... 
ช่ือผูสัมภาษณ...................................................................................................................................... 
ช่ือผูใหสัมภาษณ.................................................................................................................................. 
สัมภาษณวันที.่.....................เดือน............................พ.ศ.  .................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
 
คําชี้แจง  ประกอบแบบสัมภาษณ 
 

     1.แบบสัมภาษณนี ้ จัดทาํขึ้น เพื่อรวบรวมขอมูล ใชสําหรับการทําสารนิพนธ (Independent 
Study)  เร่ือง  “ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการออกกําลังกายของสมาชกิชมรมสรางสุขภาพจังหวดั
ราชบุรี”   โดยมี อาจารย ดร.ผกามาศ     ไมตรีมิตร  สาขาวิชาวิทยาการสังคมและการจัดการระบบ
สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนอาจารยที่ปรึกษา มี 16 หนา รวม  83  ขอ 
 

     2.ลักษณะแบบสัมภาษณ แบงเปน  5  สวน ดังนี ้
           สวนที่ 1 แบบสัมภาษณปจจัยสวนบุคคล       จํานวน    7    ขอ 
           สวนที่ 2 แบบสัมภาษณพฤติกรรมการออกกําลังกาย               จํานวน  14    ขอ 
           สวนที่ 3 แบบสัมภาษณความรูดานการออกกําลังกาย     จํานวน  20    ขอ 
           สวนที่ 4 แบบสัมภาษณเจตคติดานการออกกําลังกาย     จํานวน  29    ขอ 
           สวนที่ 5 แบบสัมภาษณเกี่ยวกับปจจัยสนับสนุนดานการออกกําลังกาย จํานวน   13    ขอ 
 
 
 

                                               ผูวิจัย 
                                    อัญนิกา     งามเจรญิ 

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการสังคมและการจดัการระบบสขุภาพ 
คณะเภสัชศาสตร   

บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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สวนที่  1  แบบสัมภาษณปจจัยสวนบุคคล 
คําชี้แจง   โปรดทําเคร่ืองหมาย ลงในชอง         ท่ีตรงกับการใหขอมูลและเติมขอความ 
                ลงในชองวางใหสมบูรณ 

1.เพศ 
 1.ชาย   2.หญิง 
2.ทานอายุเทาใด...........................ป 
3.สถานภาพสมรส 
 1.โสด                               2.คู                       3.หมาย/หยา/แยกกันอยู 
4.ทานจบการศึกษาสูงสุดหรือกําลังศึกษาอยูระดับใด 
 1.ไมไดศึกษา 
 2.ประถมศึกษา 
 3.มัธยมศึกษาตอนตน 
 4.มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
 5.ปวส./ปวท./อนุปริญญา 
 6.ปริญญาตรี 
 7.สูงกวาปริญญาตรี(ปริญญาโท,ปริญญาเอก ฯลฯ) 
5.ทานประกอบอาชีพหลักอะไร 
 1.นักเรียน/นักศึกษา กําลังศกึษา 
              2.รับจางทั่วไป 
 3.คาขาย/ธุรกิจสวนตวั 
 4.รับราชการ/รัฐวิสาหกจิ 

5.เกษตรกรรม 
6.ไมไดประกอบอาชีพที่กอใหเกิดรายได 
7.แมบาน 
8.ขาราชการบํานาญ 
9.อ่ืน ๆ โปรดระบุ................................................... 

6.รายไดเฉล่ีย...................................บาทตอเดือน 
7.ทานเปนสมาชิกชมรมสรางสุขภาพจังหวดัราชบุรี   จนถึงปจจุบัน 
   เปนเวลา......................ป………………..เดือน 
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สวนที่ 2   แบบสัมภาษณพฤติกรรมการออกกําลังกาย 
คําชี้แจง  โปรดใสเคร่ืองหมาย     ลงในชองวางทายขอความที่ตรงกบัการใหขอมูลเพียง 
               ขอละ 1 คําตอบ  โดยคําตอบมี 5 ตัวเลือก  ดังนี ้
 

ปฏิบัติเปนประจํา     หมายถงึ  ในรอบ 1สัปดาหที่ผานมาทานไดทําส่ิงนั้นเปนประจําทุกวัน 
ปฏิบัติเปนสวนมาก  หมายถึง ในรอบ 1 สัปดาหที่ผานมาทานไดทําส่ิงนั้นสัปดาหละ 5 – 6 วัน 
ปฏิบัติเปนบางครั้ง   หมายถึง  ในรอบ 1 สัปดาหที่ผานมาทานไดทําส่ิงนั้นสัปดาหละ 3 – 4 วัน 
ปฏิบัติเปนสวนนอย หมายถงึ  ในรอบ 1 สัปดาหที่ผานมาทานไดทําส่ิงนั้นสัปดาหละ 1 – 2 วัน 
ไมปฏิบัติเลย   หมายถึง   ในรอบ 1 สัปดาหที่ผานมาทานไมไดทําส่ิงนั้นเลย  
 
 

ระดับการปฏบิัติใน 1 สปัดาหท่ีผานมา 

ขอความ เปน
ประจํา 
(ทุกวนั) 

สวนมาก 
 

(5-6 วัน) 

เปน
บางครั้ง 
(3-4 วัน) 

เปนสวน
นอย 

(1-2 วัน) 

ไม 
ปฏิบัติ
เลย 

1. ทานออกกําลังกายอยางไร 
- มากกวา 30 นาที/คร้ัง 

     

- นอยกวา 30 นาที/คร้ัง 
 

     

2. ทานมีกิจกรรมการออกแรง 
ดังตอไปนี้ (อยางใดอยางหนึ่ง 
หรือหลายอยางรวมกัน 
บอยครั้ง เพียงใด) 

     

-การขุดดนิ ถางหญา ทําไร  
  ทําสวน    

     

-การเดนิขึ้นลงบันได     อยาง   
  นอย   3  ช้ัน    

     

-การเดนิเปนระยะทางใกล ๆ      
-การเดนิเร็ว      
-การวิ่งเหยาะ ๆ       
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ระดับการปฏบิัติใน 1 สปัดาหท่ีผานมา 

ขอความ เปน
ประจํา 
(ทุกวนั) 

สวนมาก 
 

(5-6 วัน) 

เปนบางครั้ง 
 

(3-4 วัน) 

เปนสวน
นอย 

(1-2 วัน) 

ไม 
ปฏิบัติ 
เลย 

-กวาด ถูบาน        
-การลางรถ          
-ปลูกตนไม         
-ตัดหญา              
 ทานไดออกกําลังกาย

ตอไปนี้บอยครั้งเพียงใด 
(อยางใดอยางหนึ่ง  หรือ
หลายอยางก็ได) 

     

 -เตนแอโรบิค      
 -โยคะ        
 -ไทเกก็       
 -เตะฟุตบอล       
 -ไมพลอง        
 -เปตอง           
 -อ่ืน ๆ 

ระบุ................................. 
     

3. ทานอบอุนรางกาย      เปน
การเตรียมรางกายใหพรอม 
สําหรับการออกกําลังกาย
ประมาณ 5 นาที 

     

4.ทานออกกําลังกาย จนรูสึก
เหนื่อยมาก ๆ มีเหงื่อออกมาก
หัวใจเตนแรงและเร็วขึน้
มากกวาปกติทกุครั้ง 
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ระดับการปฏบิัติใน 1 สปัดาหท่ีผานมา 

ขอความ เปน
ประจํา 
(ทุกวนั) 

สวนมาก 
 

(5-6 วัน) 

เปน
บางครั้ง 
(3-4 วัน) 

เปนสวน
นอย 

(1-2 วัน) 

ไม 
ปฏิบัติ 
เลย 

5.ทานไมดื่มเครื่องดื่ม  
   แอลกอฮอล กอนออก 
   กําลังกาย 

     

6.ทานออกกําลังกาย ตามเวลา  
   ที่กําหนดไวบอยเพียงใด 

     

7.หลังจากออกกําลังกาย   
   ทานไดมีการผอนคลาย 
   กลามเนื้อ  

     

8.ทานออกกําลังกายในขณะ  
   แดดรอนจัด 
 

     

9.ทานมีการฝกความ 
    แข็งแรงของกลามเนื้ออยาง  
    สม่ําเสมอ หรือไม เชน ยก  
    น้ําหนกั การวิดพื้น การดงึ 
    ขอ การซิทอัพ การเลนบาร  
    เปนตน 

     

  10.ทานไดสวมใสเสื้อผา    
       สําหรับออกกําลังกาย 
       อยางเหมาะสม 

     

11.เมื่อทานรูสึกไมสบาย   
     ทานหยดุการออกกําลัง   
     กาย 
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ระดับการปฏบิัติใน 1 สปัดาหท่ีผานมา 

ขอความ เปน
ประจํา 
(ทุกวนั) 

สวนมาก 
 

(5-6 วัน) 

เปน
บางครั้ง 
(3-4 วัน) 

เปนสวน
นอย 

(1-2 วัน) 

ไม 
ปฏิบัติ 
เลย 

12.เมื่อมีธุระไปที่สถานที่  
    ใกลๆ ทานเลือกที่จะเดนิ    
    ไปแทนที่จะใชรถยนต      
     หรือรถจักรยานยนต 

     

13.ทันทีที่เสร็จสิ้นการออก 
     กําลังกาย ทานเหนื่อยมาก  
     ตองหยุดพกัเปนเวลานาน    
    กวาปกติ จึงจะหายเหนื่อย 

     

14.ทานไมรับประทานอาหาร 
     กอนออกกาํลังกาย 
 

     

 
 
 

สวนที่  3  แบบสัมภาษณความรูดานการออกกําลังกาย 
คําชี้แจง   ผูสมัภาษณทําเคร่ืองหมาย          ในขอท่ีตรงกับการใหขอมูลเพียงขอละ 1 คําตอบ 
1.การออกกําลังกายหมายถึงอะไร 
 ก.การเคลื่อนไหวเพียงบางสวนของรางกายเทานั้น เพื่อเสริมสรางสุขภาพ 
 ข.การเขารวมที่มีกิจกรรมทางรางกาย กลามเนื้อไดรับการทํางานเกิดการเจริญเติบโต 
 ค.การออกกําลังกายเปนการออกแรงทางกายทําใหรางกายแข็งแรงในระบบหายใจเทานั้น 
 ง.การเลนกฬีาเพียงอยางเดียว ไมรวมถึงการทํางานใด ๆ  
2.ขอใด ถือวาเปนหลักการออกกําลังกาย 
 ก.ความถี่ : ควรออกกําลังกาย 3-5 คร้ัง/เดือน 
 ข.ความหนกัเบา: ควรทําใหหวัใจเตนเรว็ขึ้นกวาปกติ (โดยคิดจาก 220 ลบดวยจาํนวนอาย ุ
                 เปนปของแตละคน) 
 ค.ระยะเวลา:ควรออกกําลังกายประมาณ  2-3 ช่ัวโมง ตอคร้ังอยางตอเนื่อง 
 ง.ออกกําลังกายตองใหหวัใจเตนแรงมาก ๆ  จึงจะทาํใหไดผลเต็มที่ 
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3.การเตรียมความพรอมของรางกายในขั้นตอนการอบอุนรางกาย  ควรใชเวลาเทาใด 
 ก.นอยกวา  5 นาที 
 ข.5-15 นาท ี
 ค.20-30 นาท ี
 ง.30-40 นาท ี
4.การผอนหยดุการออกกําลังกายโดยการเคลื่อนไหวรางกายชาลง ควรใชเวลาเทาใด 
 ก.นอยกวา 5 นาที 
 ข.5-15 นาท ี
 ค.20-30 นาท ี
 ง.30-40 นาท ี
5.ขอใดไมควรปฏิบตัิในการออกกําลังกาย 
 ก.สวมใสเสื้อผาและรองเทาที่เหมาะสมกบัชนิดของการออกกําลังกาย 
 ข.ออกกําลังขณะเปนไขหวดั เพื่อชวยใหหายจากเปนไขหวัดได 
              ค.หลังรับประทานอาหารไมควรออกกําลังกายอยางหนกัในทันที 
                 ควรพักอยางนอย2 ช่ัวโมง 
              ง.ควรเลือกการออกกําลังกายที่เหมาะสมกับตนเองคํานึงถึง เพศ วัย อายุ ความสนใจ   
                 และความสามารถของรางกาย  
6.การออกกําลังกายในแตละคร้ัง  ควรใชระยะเวลาเทาใด 
 ก.สัปดาหละ 1-2 คร้ังละ 10 นาที 
 ข.สัปดาหละ  3-5 คร้ังๆละ 30 นาที 

ค.เดือนละ 1 คร้ังๆละ 30 นาที 
 ง.เดือนละ 3-5 คร้ังๆละ 10 นาที 
7.การออกกําลังกายแบบสะสมปองกันโรค  ควรปฏิบัติอยางไร 
 ก.ออกกําลังใหเหนื่อยพอประมาณ  หรือออกกําลังกายทุกวันหรือเกือบทุกวัน  
                 สะสมได  อยางนอยวันละ 30 นาที 
 ข.หากไมมีเวลาก็แบงทําครั้งละ 10-15 นาที วันละ 2-3 คร้ัง สะสมรวมกนัได 
                 วันละไมเกิน 30  นาที 
 ค.ออกกําลังกายใหมกีารเผาผลาญพลังงานเพิ่มขึ้น   1,500  แคลอรีตอวัน 
 ง.ออกกําลังกายใหเหนื่อยมากกวาปกต ิ
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8.กิจกรรมใด  จัดวาเปนการเคลื่อนไหว/ออกกําลังกาย  เพือ่ใหรางกายแข็งแรง 
 ก.ดูทีว ี
 ข.เลนเกมสคอมพิวเตอร 
 ค.ทํางานบาน เชน กวาดบาน ถูบาน 
 ง.นั่ง นอน 
 

9.ควรออกกําลังกาย เพื่อใหอัตราการเตนของหัวใจเพิ่มขึ้นประมาณเทาใด 
 ก. 78  คร้ัง/นาที  ขึ้นไป 
 ข. 68  คร้ัง/นาที  ขึ้นไป 
 ค. 58  คร้ัง/นาที  ขึ้นไป 
 ง. 48   คร้ัง/นาที  ขึ้นไป 
 

10. หากขาดการออกกําลังกาย  ทานมีโอกาสเสี่ยงสูงตอการเปนโรคใด 
 ก.โรคขอเขาเสื่อม 
 ข.โรคหลอดเลือดและหวัใจ 
 ค.ระบบกลามเนื้อ 
 ง.ระบบยอยอาหาร 
 

11.ทานออกกาํลังกายอยางสม่ําเสมอ  จะมผีลตอสุขภาพอยางไร 
 ก.กระดูกกลามเนื้อ ขอตอเส่ือม 
 ข.ผูสูงอายุ อาจทําใหเคล่ือนไหวไมดี หกลมงาย 
 ค.ทําใหน้ําหนกัตัวลดลง 
 ง.ปองกันการเกิดโรคเรื้อรัง  รางกายมีภูมิคุมกันโรค 
 

12.หากทานเกดิอาการใดกอนและหลังการออกกําลังกาย  ที่บงบอกวาควร หยุด ออกกําลังกาย 
 ก.เจ็บหนาอก จุกแนน ราวไปที่คอ ไหล หรือแขน ขณะออกกําลังกาย 
 ข.หลังจากออกกําลังกายแลว มีอาการปวดเมื่อยกลามเนื้อ 
 ค.หลังจากออกกําลังกายแลว สภาพรางกายกลับสูสภาพปกติใน 10 นาที 
 ง.หลังจากออกกําลังกายแลว พักผอนประมาณ 2 ช่ัวโมง ก็รูสึกสดชื่น 
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13.ขอใดจัดวาเปนหลักการที่สําคัญ สําหรับผูเร่ิมตนในการออกกําลังกาย 
 ก.เร่ิมชา ๆ เบา ๆ และนอย ๆ กอนเสมอ และจึงคอย ๆ เพิ่มระยะเวลามากขึ้น 
 ข.ออกกําลังกายยิ่งหนัก ยิ่งดตีอสุขภาพ 
 ค.ออกกําลังกายแบบหนักโดยไมคํานึงถึงอายุของตนเอง  
             ง.ทานมีโรคประจําตัวเชน โรคหวัใจ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง  ออกกําลังกายระดับหนกั 
               โดยไมไดปรึกษาแพทยกอน 
 

14.ขอใดถือเปนการปฏิบัติที่ถูกตองในการออกกําลังกายในผูสูงอาย ุ
 ก.ควรตรวจรางกายกอนเลือกกิจกรรมการออกกําลังกาย 
 ข.กอนออกกําลังกาย ไมตองยืดเหยยีดกลามเนื้อ 
 ค.ทํากิจกรรมที่เคล่ือนที่เร็ว 
             ง.หลังรับประทานอาหารเสร็จใหม ๆ  สามารถออกกําลังกายได 
 

15.การออกกําลังกายชนิดใด จัดวาเปนการออกกําลังกายที่มีรูปแบบชัดเจนในการปฏบิัติ 
 ก.ทํางานบาน เชน การซักผา รีดผา ถูบาน 
 ข.งานอดิเรกทีต่องใชแรง เชน พรวนดิน รดน้ําตนไม  นาํสุนัขไปเดินเลน 
 ค.งานจากการประกอบอาชพี เชน ทําไร ทําสวน 
 ง. เตนแอโรบคิ วิ่ง เดินเร็ว ปนจักรยาน ไทเก็ก 
 

16.ขอใด ไม ใช ประโยชนของการเคลื่อนไหวออกแรง/ออกกําลัง     
 ก.ลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคตาง ๆ 
 ข.เกิดความวิตกกังวลและอารมณซึมเศรา 
 ค.ชวยควบคุมน้ําหนกั รูปรางดีขึ้น 
 ง.สรางเสริมและรักษาความแข็งแรงของกระดูกกลามเนือ้และขอตอ 
 

17.ขอใด ไมใช ขอปฏิบัติสําหรับผูออกกําลังกายแบบเตนแอโรบิค  
 ก.เคล่ือนไหวดวยเทคนิคที่ถูกตอง 
 ข.ตองทําการอบอุนรางกายกอนเตน 
 ค.ฝกติดตอกันเปนเวลานานเกินไปหักโหมหรือหวังผลเรว็เกนิไป 
     ง.ไมเตนแอโรบิคแบบมีแรงกระแทกสูงหรือแรงเกินไป 
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18.ถาออกกําลังกายมากจนเกนิไป อาจทําใหเกิดการบาดเจ็บที่อวัยวะในสวนตาง ๆ ของรางกาย  
     ขอใดผดิ 
 ก.ขี่จักรยาน เกิดการบาดเจบ็ที่หัวเขา 
 ข.แบดมินตนั เกิดการบาดเจบ็ที่หัวไหล  ขอศอก 
 ค.กรรเชียงเรือ เกิดการบาดเจบ็ที่หัวไหล สันหลัง 
 ง.แกวงแขน เกิดการบาดเจบ็ที่ขอเทา 
 

19.การเคลื่อนไหวออกแรง/ออกกําลังกายเปนประจํา  จะสงผลอะไรบาง 
 ก.การหมุนเวยีนของเลือดในรางกายดีขึ้น 
 ข.คลอเลสเตอรอลในเลือดสูงขึ้น 
 ค.ระดับน้ําตาลในเลือดสูงขึ้น 
 ง.มีความเมื่อยลาและปวดเมือ่ยรางกายมากขึ้น 
 

20.ผูที่มีปญหาเรื่องกระดูกขอเส่ือม  ควรออกกําลังกายชนิดใด  จึงถือวาเหมาะสม 
 ก.ออกกําลังกายในน้ํา 
 ข.แอโรบิค 
 ค.กระโดดเชือก 
 ง.เทนนิส 
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สวนที่ 4  แบบสัมภาษณเจตคติดานการออกกําลังกาย 
คําชี้แจง  ใหผูสัมภาษณทําเครื่องหมาย    ลงในชองวางทายขอความท่ีตรงกับการใหขอมูลเพียง 
               ขอละ 1 คําตอบ   โดยคําตอบมี  5  ตัวเลือก  ดังนี้ 

เห็นดวยอยางยิ่ง  หมายถึง ทานมีความคิดเหน็ตรงกับขอความนั้นมากที่สุด 

เห็นดวย     หมายถึง  ทานมีความคิดเหน็ตรงกับขอความนั้นมาก 
ไมแนใจ    หมายถึง  ทานไมแนใจในขอความนั้น  
ไมเห็นดวย    หมายถึง  ทานมีความคิดเหน็ไมตรงกับขอความนั้น 
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง   หมายถึง ทานมีความคิดเหน็ไมตรงกับขอความนั้นมากที่สุด 
 
 

ขอความ 
เห็นดวย 
อยางยิง่ 

เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวย 

อยางยิง่ 
1.  การออกกําลังกายเปนประจําไม
สามารถผอนคลายความตึงเครียดได 

     

2.  การออกกําลังกาย  ทําใหตอง 
     เสียเวลาในการทํางานหรอื   
     ปฏิบัติภารกิจอื่น 

     

3.  การออกกําลังกายเปนกิจกรรมที่ 
     ยุงยาก 

     

4. การออกกําลังกายเปนประจาํ 
      ทําใหคลองแคลววองไว ทํางาน   
     ไดดีขึ้น 

     

5. การออกกําลังกายอยางถูกวธีิ     
       สามารถปองกันโรคบางชนิด    
     ได  เชน โรคหัวใจ 

     

6. การออกกําลังกาย     สามารถ 
       ปฏิบัติคนเดียว    หรือปฏิบัติ    
       รวมกับผูอ่ืนขึ้นอยูกับประเภท 
       ของกิจกรรม 
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ขอความ 
เห็นดวย 
อยางยิง่ 

เห็น
ดวย 

ไมแนใจ ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวย 

อยางยิง่ 
7. การออกกําลังกายเหมาะ  สําหรับ 
    เยาวชนเทานั้น 

     

8. การเลือกกิจกรรม   การออก 
   กําลังกาย  ควรเลือกตามความ 
   ถนัด ความสนใจ และเหมาะสม 
   กับวยั 

     

9. การเขารวมเปนสมาชิกชมรม 
   สรางสุขภาพ มีกิจกรรมทีท่ํา   
   รวมกันไดแก การออกกําลังกาย      
   ทําใหทานมสุีขภาพแข็งแรงยิ่งขึ้น 

     

10. ทานคิดวา  การออกกําลังกาย  
      นอกจาก   ทําใหรางกายแข็งแรง  
     ยังสงเสริมใหทานมีช่ือเสียง      
     เปนนักกีฬาอาชีพได 

     

11.หนวยงานในทองถ่ิน  ควรมีการ 
    สนับสนุนกจิกรรมการออกกําลัง  
    กาย 

     

12. หากในหมูบาน จัดใหมีกจิกรรม 
     การออกกําลังกาย  ควรเขารวม 
     กิจกรรมทกุครั้ง 

     

13. กิจกรรมการออกกําลังกายทุก 
      กิจกรรมไมจําเปนตองมผูีนําการ  
      ออกกําลังกาย 

     

14. การออกกาํลังกาย  ควรชักชวน 
      สมาชิกในครอบครัว/เพื่อนบาน   
     ไปรวมออกกําลังกายดวย 
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ขอความ 
เห็นดวย 
อยางยิง่ 

เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวย 

อยางยิง่ 
15. การออกกาํลังกายที่ถูกตอง  ควร 
     ไดรับคําแนะนําจากผูมีความรูใน  
      การออกกาํลังกาย 

     

16. ทานคิดวากอนการออกกําลัง    
      กายทุกครัง้ไมจําเปนตองมีการ    
      อบอุนรางกาย 

     

17. ทานสามารถออกกําลังกายได 
     ทันทีหลังรับประทานอาหารอิ่ม 

     

18. ทานคิดวาหลังจากการออก 
      กําลังกายสามารถอาบน้ําได  
      ทันที 

     

19. ขณะออกกําลังกายรูสึกเหนื่อย 
      ผิดธรรมดากวาที่เคยเปน      
      หายใจขัดหรือหายใจไมทั่วทอง   
     ทานควรหยุดออกกําลังกายทันท ี

     

20. คนเราควรออกกําลังกาย 
      สัปดาหละ 3 – 5 ครั้ง 

     

21. ทานคิดวาผูที่ออกกําลังกายอยาง  
      สม่ําเสมอจะชวยใหมีสมาธิดี 

     

22. ทานคิดวาการออกกําลังกายจะ     
      ชวยใหรูปรางทรวดทรงดีขึ้น 

     

23. ทานคิดวาผูสูงอายุ ไมควร ออก    
      กําลังกาย  จะทําใหเกดิอนัตราย   
      ตอรางกายได 
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ขอความ 
เห็นดวย 
อยางยิง่ 

เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวย 

อยางยิง่ 
24.ทานคิดวาบุคคลที่ทองอืด อาหาร  
   ไมยอย นอนไมหลับ อาจเปนผล   
    มาจากการขาดการออกกาํลังกาย 

     

25.การออกกําลังกายหรือเลนกีฬา 
     ไมสามารถลดความเครียดได 
 

     

26.ทานคิดวาการออกกําลังกาย 
     สม่ําเสมอ ทําใหรางกายเกิด    
     ความเหนื่อยลาไดงาย 

     

27.ทานคิดวาสภาพอากาศทีร่อน   
     เกินไป ไมใช ขอหามในการออก 
     กําลังกาย 

     

28.การออกกําลังกายอยางหกัโหม  
    ไมมีผลเสียตอรางกาย 
 

     

29.ทานคิดวาคนที่มีโรคประจําตวั  
     เชน ความดันโลหิตสูง หัวใจ    
     เบาหวาน ไมควร ออกกําลังกาย  
     เพราะถารางกายออนเพลีย ทําให  
    โรคกําเริบได 
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สวนที่ 5  แบบสัมภาษณเก่ียวกับปจจัยสนบัสนุนดานการออกกําลังกาย  
คําชี้แจง    ใหผูสัมภาษณทําเคร่ืองหมาย  ลงในชอง               ท่ีตรงกับการใหขอมูลเพียง 
                 ขอละ 1 คําตอบ   โดยคําตอบมีความหมาย   ดังนี้ 
 สูง      หมายถึง บคุคล/สถานที่นั้น  มีผลตอการออกกําลังกายของทานมาก 

ปานกลาง   หมายถึง บุคคล/สถานที่นั้น  มีผลตอการออกกําลังกายของทานปานกลาง 
ต่ํา     หมายถึง บคุคล/สถานที่นั้น มีผลตอการออกกําลังกายของทานนอยหรือไมมเีลย 
 
 

มีผลตอการออกกําลังกายของทาน 
ขอความ สูง ปานกลาง ต่ํา 

1.ทานออกกําลังกาย   เพราะไดรับการสนบัสนุน 
   จากคนในครอบครัว 

    

2.ทานออกกําลังกาย  เพราะเห็นผูนําประเทศ  ดารา     
   นักรอง นักกฬีา คนโปรดในทีวี เปนผูนําในการออก   
    กําลังกาย 

   

3.เปนเพราะเพือ่นบานชักชวน  จึงทําใหทานมา 
   ออกกําลังกาย 

   

4.สถานที่ออกกําลังกายอยูใกลบานทาน จงึทําใหทาน    
   อยากออกกําลังกาย 

   

5.ผูนําชุมชนออกมาชักชวนใหลูกบานมาออกกําลัง    
   กาย  จึงทําใหทานรูสึกคึกคัก อยากออกกําลังกาย 

   

6.การที่เจาหนาที่สาธารณสุข   มาเชิญชวนใหเห็น   
   ประโยชนของการออกกําลังกาย  จึงทําใหทานตอง 
   ออกกําลังกาย 

   

7.บริเวณที่ออกกําลังกายเปนจุดศูนยรวมของชุมชน 
   ทานจึงมาออกกําลังกาย 

   

8.ทานตองการมีกิจกรรมรวมกับคนอื่น ๆ  ในชุมชน 
   ทานจึงมาออกกําลังกาย 

   

9.สถานที่ที่ใชในการออกกําลังกายสะอาดโอโถง   
  บรรยากาศปลอดโปรงทําใหทานอยากออกกําลังกาย 
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มีผลตอการออกกําลังกายของทาน ขอความ 
สูง ปานกลาง ต่ํา 

10.สถานที่ออกกําลังกายมี อุปกรณหรือส่ิงอํานวย   
     ความสะดวกพรอมเชน ระบบเสียงดี อุปกรณการ    
     ออกกําลังกายพรอม ทําใหทานรูสึกอยากออกกําลัง   
     กาย 

   

11.ทานออกกาํลังกาย หรือเลนกีฬา  เพราะชื่นชอบใน    
     ตัวผูนําการออกกําลังกายหรือผูฝกสอน 

 
 
 

  

12.ระยะทางในการเดินทาง มีผลตอการออกกําลังกาย 
     ของทาน 

 
 
 

  

 
 
 

13.นอกจากนี้  ทานคิดวามีเหตุผลอะไรบาง ที่ทําใหทานออกกําลังกายไดอยางสม่ําเสมอ 
     (ขีดเครื่องหมาย     ลงในชอง        หนาขอความท่ีตรงกับการใหขอมูล  ตอบได 
       มากกวา 1 คําตอบ)  

 
          การออกกําลังกายเปนกลุม หลาย ๆ คน 
 

 มีการโฆษณา ชักชวน 
 

 ไมตองเสยีคาใชจาย 
 

 อยากใหตนเอง  มีสุขภาพแข็งแรง 
 

 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)………………………………………… 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
  

จํานวนและรอยละ แบบสัมภาษณของงานวจัิย 
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ตารางที่ 9 จํานวนและรอยละแบบสัมภาษณพฤติกรรมการออกกําลังกาย รายขอ 
 

ระดับการปฏบิัติใน 1 สัปดาหท่ีผานมา 
ขอคําถาม เปน

ประจํา 
สวน 
มาก 

เปน
บางครัง้ 

เปนสวน
นอย 

ไมปฏิบตัิ
เลย 

1.ทานออกกําลังกายอยางไร 
   1.1 มากกวา 30 นาที/คร้ัง 

86(22.5) 113(29.5) 139(26.3) 29(7.6) 16(4.2) 

   1.2 นอยกวา 30 นาที/คร้ัง 
 

0(0.0) 2(0.5) 9(2.3) 5(1.3) 367(95.8) 

2 .ทานมีกิจกรรมการออก   
    แรง ดังตอไปนี้(อยางใด   
    อยางหนึ่ง หรือหลายอยาง 
   รวมกัน ก็ได  บอยครั้ง    
   เพียงใด) 
 

141(36.8) 118(30.8) 89(23.2) 0(0.0) 35(9.1) 

2.1การขุดดิน ถางหญา ทําไร  
     ทําสวน   
  

12(3.1) 20(5.2) 73(19.1) 74(19.3) 204(53.3) 

2.2 การเดินขึน้ลงบันไดอยาง   
      นอย   3  ช้ัน   
 

76(19.8) 44(11.5) 54(14.1) 54(14.1) 155(40.5) 

2.3 การเดินเปนระยะทางใกล  
      ใกล 
 

128(33.4) 80(20.9) 80(20.9) 51(13.3) 44(11.5) 

2.4 การเดินเรว็ 48(12.5) 34(8.9) 84(21.9) 61(15.9) 156(40.7) 
2.5 การวิ่งเหยาะ ๆ  28(7.3) 47(12.3) 93(24.3) 63(16.4) 152(39.7) 
2.6 กวาด ถูบาน   173(45.2) 42(11.0) 86(22.5) 44(11.5) 38(9.9) 
2.7 การลางรถ      8(2.1) 26(6.8) 68(17.8) 127(33.2) 154(40.2) 
2.8 ปลูกตนไม     7(1.8) 13(3.4) 70(18.3) 122(31.9) 171(46.6) 
2.9 ตัดหญา         9(2.3) 10(2.6) 56(14.6) 73(19.1) 235(61.4) 
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ตารางที่ 9 (ตอ)  
 

ระดับการปฏบิัติใน 1 สัปดาหท่ีผานมา 
ขอคําถาม เปน

ประจํา 
สวนมาก เปน

บางครัง้ 
เปนสวน
นอย 

ไมปฏิบตัิ
เลย 

3.ทานไดออกกําลังกายตอไปนี้   
   บอยครั้งเพียงใด (อยางใดอยาง   
   หนึ่ง  หรือหลายอยางก็ได) 

     

   -เตนแอโรบคิ  42(11.0) 78(20.4) 106(27.7) 49(12.8) 108(28.2) 
   -โยคะ   6(1.6) 10(2.6) 22(5.7) 38(9.9) 307(80.2) 
   - ไทเกก็   19(5.0) 19(5.0) 33(8.6) 14(3.7) 298(77.8) 
   -เตะฟตุบอล  19(5.0) 19(5.0) 33(8.6) 14(3.7) 298(77.8) 
   -ไมพลอง   6(1.6) 17(4.4) 30(7.8) 32(8.4) 298(77.8) 
   -เปตอง   20(5.2) 7(1.8) 11(2.9) 32(8.4) 313(81.7) 
   -อ่ืนๆ
ระบุ.............................................
......  
 

11(2.9) 15(3.9) 32(8.4) 10(2.6) 315(82.2) 

4. ทานอบอุนรางกาย     เปนการ 
    เตรียมรางกายใหพรอม    
    สําหรับการออกกําลังกาย   
    ประมาณ 5  นาที 

111(29.0) 115(30.0) 104(27.2) 32(8.4) 21(5.5) 

5.ทานออกกําลังกาย    จนรูสึก  
    เหนื่อยมากๆ มีเหงื่อออกมาก    
    หัวใจเตนแรง      และเร็วข้ึน  
    มากกวาปกติทุกครั้ง 

71(18.5) 79(20.6) 117(30.5) 89(23.2) 27(7.0) 

6.ทานดื่มเครื่องดื่มบํารุงกําลัง   
    กอนออกกําลังกาย 

351(91.6) 19(5.0) 8(2.1) 1(0.3) 4(1.0) 

7. ทานออกกําลังกาย  ตามเวลาที่ 
    กําหนดไวบอยเพียงใด 

89(23.2) 105(27.4) 118(30.8) 59(15.4) 12(3.1) 
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ตารางที่ 9 (ตอ)  
 

ระดับการปฏบิัติใน 1 สัปดาหท่ีผานมา 
ขอคําถาม เปน

ประจํา 
สวนมาก เปน

บางครัง้ 
เปนสวน
นอย 

ไมปฏิบตัิ
เลย 

8.หลังจากออกกําลังกาย  ทานได 
   มี   การผอนคลายกลามเนือ้  

118(30.8) 94(24.5) 111(29.0) 49(12.8) 11(2.9) 

9.ทานออกกําลังกายในขณะแดด 
   รอนจัด 

255(66.6) 85(22.2) 34(8.9) 6(1.6) 3(0.8) 

10.ทานมีการฝกความแข็งแรง   
     ของกลามเนื้ออยางสม่ําเสมอ    
     หรือไมเชน ยกน้ําหนกั การ  
     วิดพืน้ การดึงขอ การซิทอัพ  
     การเลนบาร     เปนตน 

22(5.7) 20(5.2) 74(19.3) 125(32.6) 142(37.1) 

11.ทานไดสวมใสเสื้อผา สําหรับ  
     ออกกําลังกายอยางเหมาะสม 

137(35.8) 100(26.1) 87(22.7) 41(10.7) 18(4.7) 

12.เมื่อทานรูสึกไมสบาย ทาน 
      หยุดการออกกําลังกาย 

75(19.6) 73(19.1) 71(18.5) 109(28.5) 55(14.4) 

13.เมื่อมีธุระไปที่สถานที่ใกลๆ     
     ทานเลือกทีจ่ะเดนิไปแทนที่  
     จะใช รถยนตหรือ 
      รถจักรยานยนต 

102(26.6) 95(24.8) 103(26.9) 51(13.3) 32(8.4) 

14.ทันทีที่เสร็จสิ้นการออกกําลัง  
      กายทานเหนื่อยมากตองหยุด  
      พักเปนเวลานานกวาปกติ    
      จึงจะหายเหนื่อย 

84(21.9) 157(41.0) 74(19.3) 27(7.0) 41(10.7) 

15. ทานไมรับประทานอาหาร 
      กอนออกกาํลังกาย 
 

224(58.5) 98(25.6) 28(7.3) 16(4.2) 17(4.4) 
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ตารางที่ 10 จํานวนและรอยละความรูดานการออกกําลังกาย รายขอ 
 

ตอบถูก ตอบผดิ ขอความ 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. การออกกําลังกายหมายถึงอะไร 
 

163 42.6 220 57.4 

2. ขอใด ถือวาเปนหลักการออกกําลังกาย 
 

222 58.0 161 42.0 

3. การเตรียมความพรอมของรางกายในขั้นตอนการ   
    อบอุนรางกาย  ควรใชเวลาเทาใด 

322 84.1 61 15.9 

4. การผอนหยดุการออกกําลังกายโดยการเคลื่อนไหว 
    รางกายชาลง  ควรใชเวลาเทาใด 

307 80.2 76 19.8 

5. ขอใดไมควรปฏิบัตใินการออกกําลังกาย 296 77.3 87 22.7 
6. การออกกําลังกายในแตละครั้ง  ควรใชระยะเวลา 
    เทาใด 

355 92.7 28 7.3 

7. การออกกําลังกายแบบสะสมปองกันโรคควรปฏิบัติ 
    อยางไร 

293 76.5 90 23.5 

8. กิจกรรมใด  จัดวาเปนการเคลื่อนไหว/ออกกําลังกาย  
    เพื่อใหรางกายแข็งแรง 

374 97.7 9 2.3 

9. ควรออกกําลังกาย เพื่อใหอัตราการเตนของหัวใจ   
    เพิ่มขึ้นประมาณเทาใด 

209 54.6 174 45.4 

10.หากขาดการออกกําลังกายทานมีโอกาสเสี่ยงสูงตอ  
      การเปนโรคใด 

244 63.7 139 36.3 

11. ทานออกกาํลังกายอยางสม่ําเสมอ  จะมผีลตอ  
      สุขภาพอยางไร 

318 83.0 65 17.0 

12. หากทานเกิดอาการใดกอนและหลังการออกกําลัง  
      กายที่บงบอกวา ควร หยุด ออกกําลังกาย 

341 89.0 42 11.0 

13. ขอใดจัดวาเปนหลักการที่สําคัญ  สําหรับผูเร่ิมตน 
       ในการออกกําลังกาย 

369 96.3 14 3.7 
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ตารางที่ 10 (ตอ)  
 

ตอบถูก ตอบผดิ ขอความ 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

14. ขอใดถือเปนการปฏิบัติที่ถูกตองในการออกกําลัง  
       กายในผูสูงอายุ 

353 92.2 30 7.8 

15. การออกกาํลังกายชนิดใด จัดวาเปนการออกกําลัง 
      กายที่มีรูปแบบชัดเจนในการปฏิบัติ 

346 90.3 37 9.7 

16. ขอใดไมใชเคล่ือนไหวออกแรง/ออกกาํลังกาย 
 

339 88.5 44 11.5 

17. ขอใด ไมใช ขอปฏิบัติสําหรับผูออกกําลังกายแบบ 
       เตนแอโรบิค  

287 74.9 96 25.1 

18.ถาออกกําลังกายมากจนเกนิไป อาจทําใหเกิดการ    
     บาดเจ็บที่อวัยวะในสวนตาง ๆ  ของรางกาย 
     ขอใดผดิ 

336 87.7 47 12.3 

19. การเคลื่อนไหวออกแรง/ออกกําลังกายเปนประจํา    
      จะสงผลอะไรบาง 

354 92.4 29 7.6 

20. ผูที่มีปญหาเรื่องกระดูกขอเส่ือม ควรออกกําลังกาย  
      ชนิดใด  จงึถือวาเหมาะสม 

263 68.7 120 31.3 
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ตารางที่ 11  จํานวนและรอยละเจตคติดานการออกกําลังกาย รายขอ 
 

ขอความ 
เห็นดวย
อยางยิง่ 

เห็นดวย ไม
แนใจ 

ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวย  

อยางยิง่ 
1.  การออกกําลังกายเปนประจําไม  
     สามารถผอนคลายความ 
     ตึงเครียดได 

122(31.9) 159(41.5) 31(8.1) 35(9.1) 36(9..4) 

2.  การออกกําลังกาย  ทําใหตอง   
     เสียเวลาในการทํางานหรอื   
     ปฏิบัติภารกิจอื่น 

107(27.9) 226(59.0) 21(5.5) 24(6.3) 5(1.3) 

3. การออกกําลังกายเปนกิจกรรมที่ 
    ยุงยาก 
 

144(37.6) 206(53.8) 13(3.4) 15(3.9) 5(1.3) 

4.  การออกกําลังกายเปนประจํา 
     ทําใหคลองแคลววองไว ทํางาน    
     ไดดีขึ้น 

201(52.5) 158(41.3) 19(5.0) 3(0.8) 2(0.5) 

5.  การออกกําลังกายอยางถูกวิธี     
     สามารถปองกันโรคบางชนิดได   
     เชนโรคหัวใจ 

173(45.2) 178(46.5) 19(5.0) 4(1.0) 9(2.3) 

6. การออกกําลังกาย        สามารถ 
    ปฏิบัติคนเดยีว         หรือปฏิบัติ    
   รวมกับผูอ่ืนขึ้นอยูกับประเภทของ  
   กิจกรรม 

141(36.8) 227(59.3) 10(2.6) 1(0.3) 4(1.0) 

7. การออกกําลังกายเหมาะ  สําหรับ 
   เยาวชนเทานั้น 
 
 

140(36.6) 203(53.0) 11(2.9) 21(5.5) 8(2.1) 
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ตารางที่ 11 (ตอ)  
      

ขอความ 
เห็นดวย
อยางยิง่ 

เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวย  

อยางยิง่ 
8. การเลือกกิจกรรม     การออก 
    กําลังกาย  ควรเลือกตามความ   
   ถนัดความสนใจและเหมาะสม  
   กับวยั 

148(38.6) 204(53.3) 19(5.0) 9(2.3) 3(0.8) 

9. การเขารวมเปนสมาชิกชมรม    
    สรางสุขภาพ มีกิจกรรมทีท่ํา    
   รวมกันไดแก การออกกําลัง  
   กาย      ทําใหทานมีสุขภาพ 
   แข็งแรงยิ่งขึน้ 

171(44.6) 194(50.7) 9(2.3) 6(1.6) 3(0.8) 

10. ทานคิดวา  การออกกําลังกาย  
      นอกจาก   ทําใหรางกาย  
      แข็งแรง ยงัสงเสริมใหทานมี 
      ช่ือเสียง  เปนนักกฬีาอาชีพ  
      ได 

70(18.3) 164(42.8) 100(26.1) 39(10.2) 10(2.6) 

11.หนวยงานในทองถ่ิน  ควรมี 
     การสนับสนุนกิจกรรมการ 
     ออกกําลังกาย 

227(59.3) 139(36.3) 12(3.1) 3(0.8) 2(0.5) 

12. หากในหมูบาน    จัดใหม ี  
      กิจกรรมการออกกําลังกาย     
      ควรเขารวมกิจกรรมทุกครั้ง 

129(33.7) 219(57.2) 30(7.8) 4(1.0) 1(0.3) 

13.กิจกรรมการออกกําลังกายทุก 
    กิจกรรมไมจําเปนตองมีผูนํา 
    การออกกําลังกาย 

20(5.2) 124(32.4) 94(24.5) 123(32.1) 22(5.7) 
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ตารางที่ 11 (ตอ)  
      

ขอความ 
เห็นดวย
อยางยิง่ 

เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวย  

อยางยิง่ 
14.การออกกําลังกาย  ควร  
     ชักชวนสมาชิกในครอบครัว/  
     เพื่อนบานไปรวมออกกําลัง 
     กายดวย 

136(35.5) 233(60.8) 7(1.8) 4(1.0) 3(0.8) 

15. การออกกาํลังกายที่ถูกตอง     
      ควรไดรับคําแนะนําจากผูมี   
      ความรูในการออกกําลังกาย 

131(34.2) 227(59.3) 21(5.5) 3(0.8) 1(0.3) 

16. ทานคิดวากอนการออกกําลัง     
      กายทุกครัง้ไมจําเปนตองมี  
      การอบอุนรางกาย 

106(27.7) 223(58.2) 28(7.3) 22(5.7) 4(1.0) 

17. ทานสามารถออกกําลังกายได 
     ทันทีหลังรับประทานอาหาร 
     อ่ิมใหม 

183(47.8) 167(43.6) 10(2.6) 11(2.9) 12(3.1) 

18. ทานคิดวาหลังจากการออก 
      กําลังกายสามารถอาบน้ําได      
      ทันที 

131(34.2) 182(47.5) 28(7.3) 35(9.1) 7(1.8) 

19.ขณะออกกาํลังกายรูสึกเหนื่อย 
     ผิดธรรมดากวาที่เคยเปน     
     หายใจขัดหรือหายใจไมทั่ว 
     ทอง ทานควรหยุดออกกําลัง 
     กายทันท ี

99(25.8) 183(47.8) 58(15.1) 28(7.3) 15(3.9) 

20.คนเราควรออกกําลังกาย 
     สัปดาหละ 3 – 5 คร้ัง 
 

157(41.0) 213(55.6) 7(1.8) 4(1.0) 2(0.5) 
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      ตารางที่ 11 (ตอ)  
 

ขอความ 
เห็นดวย
อยางยิง่ 

เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวย  

อยางยิง่ 
21.ทานคิดวาผูที่ออกกําลังกายอยาง  
      สม่ําเสมอ จะชวยใหมีสมาธิดี 

130(33.9) 221(57.7) 29(7.6) 3(0.8) 0(0.0) 

22.ทานคิดวาการออกกําลังกายจะ 
     ชวยใหรูปรางทรวดทรงดขีึ้น 

133(34.7) 200(52.2) 44(11.5) 5(1.3) 1(0.3) 

23.ทานคิดวาผูสูงอายุไมควรออกกําลัง   
  กายจะทําใหเกิดอันตรายตอรางกายได 

83(21.7) 225(58.7) 44(11.5) 20(5.2) 11(2.9) 

24.ทานคิดวาบุคคลที่ทองอืด   
     อาหารไมยอย นอนไมหลับ   
     อาจเปนผลมาจากการขาดการ 
     ออกกําลังกาย 

64(16.7) 201(52.5) 91(23.8) 18(4.7) 9(2.3) 

25. การออกกาํลังกายหรือเลนกีฬา  
      ไมสามารถลดความเครียดได 

80(20.9) 235(61.4) 43(11.2) 20(5.2) 5(1.3) 

26.ทานคิดวาการออกกําลังกาย  
     สม่ําเสมอ ทําใหรางกายเกิด  
     ความเหนื่อยลาไดงาย 

78(20.4) 253(66.1) 30(7.8) 17(4.4) 5(1.3) 

27.ทานคิดวาสภาพอากาศทีร่อน 
     เกินไป ไมใช ขอหามในการ 
     ออกกําลังกาย 

33(8.6) 153(39.9) 85(22.2) 98(25.6
) 

14(3.7) 

28.การออกกําลังกายอยางหกัโหม    
     ไมมีผลเสียตอรางกาย 

75(19.6) 185(48.3) 32(8.4) 73(19.1
) 

18(4.7) 

29.ทานคิดวาคนที่มีโรคประจําตวั 
     เชน ความดันโลหิตสูง หัวใจ  
     เบาหวาน ไมควร ออกกําลังกาย  
     เพราะถารางกายออนเพลีย ทํา  
    ใหโรคกําเรบิได 

67(17.5) 199(52.0) 76(19.8) 29(7.6) 12(3.1) 
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ตารางที่ 12 จํานวนและรอยละปจจัยสนับสนุนดานการออกกําลังกาย รายขอ 
 

ขอความ 
 

สูง ปานกลาง ต่ํา 

1.ทานออกกําลังกาย   เพราะไดรับการสนบัสนุน 
   จากคนในครอบครัว 

170(44.4) 173(45.2) 40(10.4) 

2.ทานออกกําลังกาย  เพราะเห็นผูนําประเทศ  ดารานักรอง     
   นักกฬีา คนโปรดในทีวี เปนผูนําในการออกกําลังกาย 

55(14.4) 148(38.6) 180(47.0) 

3.เปนเพราะเพือ่นบานชักชวน  จึงทําใหทานมา 
   ออกกําลังกาย 

92(24.0) 184(48.0) 107(27.9) 

4.สถานที่ออกกําลังกายอยูใกลบานทาน จงึทําใหทานอยาก   
   ออกกําลังกาย 

223(58.2) 117(30.5) 43(11.2) 

5.ผูนําชุมชนออกมาชักชวนใหลูกบานมาออกกําลังกาย  จึง  
   ทําใหทานรูสึกคึกคัก อยากออกกําลังกาย 

123(32.1) 155(40.5) 105(27.4) 

6.การที่เจาหนาที่สาธารณสุข   มาเชิญชวนใหเห็นประโยชน  
   ของการออกกําลังกาย  จึงทําใหทานตอง 
   ออกกําลังกาย 

185(48.3) 132(34.5) 66(17.2) 

7.บริเวณที่ออกกําลังกายเปนจุดศูนยรวมของชุมชนทานจึง   
   มาออกกําลังกาย 

199(52.0) 129(33.7) 55(14.4) 

8.ทานตองการมีกิจกรรมรวมกับคนอื่น ๆ  ในชุมชน ทานจึง  
   มาออกกําลังกาย 

148(38.6) 175(45.7) 60(15.7) 

9.สถานที่ที่ใชในการออกกําลังกายสะอาดโอโถง  
   บรรยากาศปลอดโปรง  ทําใหทานอยากออกกําลังกาย 

222(58.0) 132(34.5) 29(7.6) 

10.สถานที่ออกกําลังกายมี อุปกรณหรือส่ิงอํานวยความ  
     สะดวกพรอมเชน ระบบเสียงดี อุปกรณการออกกําลัง   
     กายพรอม ทําใหทานรูสึกอยากออกกําลังกาย 

231(60.3) 115(30.0) 37(9.7) 

11.ทานออกกาํลังกาย หรือเลนกีฬา  เพราะชื่นชอบในตวั  
     ผูนําการออกกําลังกายหรอืผูฝกสอน 

110(28.7) 200(52.2) 73(19.1) 

12.ระยะทางในการเดินทาง มีผลตอการออกกําลังกาย 
     ของทาน 

112(29.2) 153(39.9) 118(30.8) 
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ตารางที่ 13 จํานวนและรอยละปจจัยสนับสนุนที่เปนเหตุผลใหสมาชิกชมรมสรางสุขภาพ  
                   จังหวัดราชบุรีออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ รายขอ 
 
 

ตอบ ไมตอบ ขอความ 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

 
การออกกําลังกายเปนกลุมหลายคน 

   

 
282 

 
73.6 

 
101 

 
26.4 

 
มีการโฆษณาชักชวน 
 

 
99 

 
25.8 

 
284 

 
74.2 

 
ไมตองเสียคาใชจาย 
 

240 62.7 143 37.3 

 
อยากใหตนเองสุขภาพแข็งแรง 
 

 
367 

 
95.8 

 
16 

 
4.2 

 
เพื่อนและสังคมชักชวน 
 

 
7 

 
1.8 

 
376 

 
98.2 

 
ทําใหรูปราง ทรวดทรงด ี
 

 
5 

 
1.3 

 
378 

 
98.7 

 
ทําใหสุขภาพจิตด ี
 

 
7 

 
1.8 

 
376 

 
98.2 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 
  

คาความเชื่อม่ันของแบบสัมภาษณ 
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พฤติกรรมการออกกําลังกาย 
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 
Item-total Statistics 
               Scale            Scale            Corrected 
               Mean           Variance       Item-              Alpha 
              if Item           if Item          Total              if Item 
              Deleted         Deleted        Correlation     Deleted 
 
A1            54.7800        33.1547        .1697           .4833 
A2            54.0400        34.6514        .0556           .5020 
A3            54.7800        30.3384        .4895           .4253 
A4            54.4800        30.2955        .3894           .4353 
A5            55.6000        29.7143        .2617           .4572 
A6            54.0000        32.4082        .3505           .4588 
A7            54.5800        30.6976        .5222           .4275 
A8            54.4000        31.1837        .5317           .4334 
A9            54.0200        35.2445        .0117           .5064 
A10           56.4400        29.3943        .2479           .4611 
A11           54.2800        33.8792        .1224           .4918 
A12           55.6800        33.0792        .0191           .5316 
A13           55.2600        35.2984       -.0981           .5614 
A14           54.9200        30.6465        .2337           .4661 
A15           55.3800        34.2404       -.0514           .5540 
 
Reliability Coefficients 
N of Cases =     50.0                    N of Items = 15 
Alpha =    .4991 
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ความรูดานการออกกําลังกาย 
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

Item-total Statistics 
                Scale            Scale          Corrected 
                Mean           Variance     Item-             Alpha 
                if Item          if Item        Total              if Item 
                Deleted        Deleted       Correlation    Deleted 
 

B1            14.8800         7.9853        .3693           .7209 
B2            14.9400         8.0167        .3696           .7208 
B3            14.7000         7.8469        .4354           .7136 
B4            14.6200         8.2812        .2957           .7282 
B5            14.9800         7.5710        .5633           .6995 
B6            14.4000         8.9796        .1392           .7373 
B7            14.5200         8.1322        .4286           .7155 
B8            14.3200         9.2833        .0000           .7391 
B9            14.8400         7.6065        .5108           .7047 
B10           14.3200         9.2833        .0000           .7391 
B11           14.3200         9.2833        .0000           .7391 
B12           14.4000         8.8571        .2152           .7329 
B13           14.4000         8.5306        .4232           .7205 
B14           14.4000         8.7755        .2665           .7299 
B15           14.5400         8.4167        .2848           .7285 
B16           14.5600         7.5576        .6491           .6929 
B17           14.6400         8.8882        .0616           .7514 
B18           14.4400         9.1494        .0132           .7469 
B19           14.4000         9.0204        .1141           .7387 
B20           14.4600         8.4167        .3657           .7220 
Reliability Coefficients 
N of Cases =     50.0                    N of Items = 20 
Alpha =    .737 
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เจตคติดานการออกกําลังกาย 
R E L I A B I L I T Y A N  A L Y S I S - S C A L E (A L P H A) 

 
Item-total Statistics 
                Scale             Scale                Corrected 
                Mean             Variance          Item-            Alpha 
                if Item            if Item            Total             if Item 
                Deleted          Deleted           Correlation   Deleted 
 
C1           114.3200       111.5690        .3258           .8225 
C3           113.7600       109.4514        .5987           .8077 
C4           113.5600       111.5984        .5933           .8093 
C5           113.1200       116.3118        .5857           .8139 
C6           113.1800       115.7833        .4527           .8155 
C7           113.3000       117.4388        .3731           .8181 
C8           113.7400       111.8698        .4385           .8148 
C9           113.2800       119.7976        .2307           .8225 
C10          113.0200       119.2037        .4387           .8183 
C11          114.6800       123.3649       -.0094           .8340 
C12          113.0800       118.8506        .4537           .8179 
C13          113.2400       119.3698        .3694           .8193 
C14          114.9800       120.1833        .0940           .8316 
C15          113.1600       120.1780        .2673           .8214 
C16          113.1000       120.2551        .2825           .8212 
C17          113.6200       108.0771        .6704           .8046 
C18          113.2200       116.6241        .4356           .8163 
C19          113.4800       115.2751        .4655           .8149 
C20          113.4400       119.0269        .2315           .8228 
C21          113.1200       119.3731        .4011           .8189 
C22          113.2600       119.6249        .3080           .8204 
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C23          113.5600       113.3127        .5659           .8113 
C24          113.6800       112.4669        .5145           .8120 
C25          114.1400       119.5514        .1365           .8284 
C26          114.2400       115.3290        .3076           .8208 
C27          113.8000       112.5714        .5002           .8125 
C28          114.7400       125.2984       -.0862           .8362 
C29          114.0200       110.1424        .5248           .8107 
C30          113.7600       121.6963        .0918           .8277 
 
Reliability Coefficients 
N of Cases =     50.0                    N of Items = 29 
Alpha =    .8242 
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ปจจัยสนับสนนุดานการออกกําลังกาย 
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 
Item-total Statistics 
                 Scale          Scale            Corrected 
                 Mean         Variance       Item-             Alpha 
                 if Item        if Item          Total              if Item 
                 Deleted      Deleted         Correlation    Deleted 
 
D1            25.7200        28.0424        .4989           .8569 
D2            26.6200        27.3016        .4926           .8578 
D3            26.1200        25.8220        .6814           .8443 
D4            25.4600        28.5392        .4580           .8592 
D5            26.2000        26.2041        .6206           .8487 
D6            26.0200         26.020         .6412           .8472 
D7            25.7000        27.4796        .6583           .8486 
D8            25.8200        25.7016        .7517           .8399 
D9            25.6000        27.3061        .5968           .8510 
D10           25.6600        28.1065        .6009           .8523 
D11           25.8200        25.9465        .7487           .8406 
D12           26.1200        30.9241        .0284           .8938 
 
Reliability Coefficients 
N of Cases =     50.0                    N of Items = 12 
Alpha =    .8646 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ง 
  

คาอํานาจจําแนกของแบบสมัภาษณ 
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ตารางที่ 14     การทดสอบเครื่องมือเกี่ยวกบัพฤติกรรมการออกกําลังกาย 
 

คาความเชื่อมัน่  คาอํานาจจําแนก 
ขอคําถาม Corrected Alpha if 

Item Deleted 
t P-Value 

1.ทานออกกําลังกายอยางไร 
 
 

.170 .483 .460 .647 

2. ทานมีกิจกรรมการออกแรง 
อยางไร และออกกําลังกายบอยครั้ง 
เพียงใด 

.056 .502 2.874 .008 

3. ทานอบอุนรางกาย      เปนการ 
เตรียมรางกายใหพรอม สําหรับการ
ออกกําลังกายประมาณ 5 นาที 

.389 .435 2.952 .005 

4.ทานออกกําลังกาย จนรูสึกเหนื่อย
มาก ๆ มีเหงื่อออกมากหวัใจเตนแรง 
และเร็วขึน้มากกวาปกติทุกครั้ง 

.262 .457 3.831 .000 

5.ทานดื่มเครื่องดื่มบํารุงกําลัง กอน
ออกกําลังกาย 
 

.351 .459 1.605 .115 

6.ทานออกกําลังกาย  ตามเวลาที่ 
กําหนดไวบอยเพยีงใด 
 

.522 .428 4.538 .000 

7.หลังจากออกกําลังกาย  ทานไดม ี
การผอนคลายกลามเนื้อ  
 

.532 .433 4.272 .000 

8. ทานออกกําลังกายขณะแดดรอนจัด 
 
 

.012 .506 1.510 .138 

  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 158

ตารางที่ 14  (ตอ)  
   

คาความเชื่อมัน่  คาอํานาจจําแนก 
ขอคําถาม Corrected Alpha if 

Item Deleted 
t P-Value 

9.ทานมีการฝกความแข็งแรงของ
กลามเนื้ออยางสม่ําเสมอหรือไม เชน 
ยกน้ําหนกั การวิดพื้น การดงึขอ การ
ซิทอัพ การเลนบาร เปนตน 

.250 .461 2.556 .014 

10.ทานไดสวมใสเสื้อผา สําหรับออก
กําลังกายอยางเหมาะสม 
 
 

.122 .492 2.092 .042 

11.เมื่อทานรูสึกไมสบาย ทานหยดุ
การออกกําลังกาย 
 
 

.019 .532 .919 .363 

12.เมื่อมีธุระไปที่สถานที่ใกลๆ ทาน
เลือกที่จะเดินไปแทนที่จะใชรถยนต  
หรือรถจักรยานยนต 
 

-.098 .561 .661 .511 

13.ทันทีที่เสร็จสิ้นการออกกําลังกาย 
ทานเหนื่อยมาก ตองหยุดพกัเปน
เวลานานกวาปกติ จึงจะหายเหนื่อย 
 

.234 .466 3.019 .005 

14.ทานรับประทานอาหาร 
กอนออกกําลังกาย 
 
 

-.051 .551 .987 .329 
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ตารางที่ 15  การทดสอบเครื่องมือเกี่ยวกับความรูดานการออกกําลังกาย 
 

คาความ 
ยากงาย 

คาความเชื่อมัน่  คาอํานาจจําแนก 

ขอคําถาม 
ขอที่ถูก 
รอยละ 

Corrected 
Item total 

Correlation 

Alpha if 
Item 

Deleted 

t P-Value 

1.การออกกําลังกายหมายถึงอะไร 
 

42.6 .369 .701 -3.827 .000 

2.ขอใดถือวาเปนหลักการออก
กําลังกาย 

58.0 .370 .721 -3.523 .001 

3.การเตรียมความพรอมของ
รางกายในขั้นตอนการอบอุน
รางกาย  ควรใชเวลาเทาใด 

84.1 .435 .714 -3.523 .001 

4.การผอนหยดุการออกกําลังกาย
โดยการเคลื่อนไหวรางกายชาลง 
ควรใชเวลาเทาใด 

80.2 .296 .728 -2.959 .005 

5.ขอใดไมควรปฏิบตัิในการออก
กําลังกาย 

77.3 .563 .700 -5.669 .000 

6.การออกกําลังกายในแตละครั้ง  
ควรใชระยะเวลาเทาใด 

92.7 .139 .737 -1.033 .307 

7.การออกกําลังกายแบบสะสม
ปองกันโรคควรปฏิบัติ 
อยางไร 

76.5 .429 .716 -3.024 .005 

8.กิจกรรมใด  จัดวาเปนการ
เคล่ือนไหว/ออกกําลังกาย  เพื่อให
รางกายแข็งแรง 

97.7 .000 .740 - - 

9.ควรออกกําลังกาย เพื่อใหอัตรา
การเตนของหวัใจเพิ่มขึ้นประมาณ
เทาใด 

54.6 .511 .705 -4.688 .000 
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ตารางที่ 15  (ตอ)  
     

คาความ 
ยากงาย คาความเชื่อมัน่  คาอํานาจจําแนก 

ขอคําถาม 
ขอที่ถูก 
รอยละ 

Corrected 
I tem total 
Correlation 

Alpha if 
Item 

Deleted 

t P-Value 

10.หากขาดการออกกําลังกายทาน
มีโอกาสเสี่ยงสูงตอการเปนโรคใด 
 

63.7 .000 .734 - - 

11.ทานออกกาํลังกายอยาง
สม่ําเสมอ  จะมีผลตอสุขภาพ
อยางไร 

83.0 .000 .740 - - 

12.หากทานเกดิอาการใดกอนและ
หลังการออกกาํลังกาย  ที่บงบอก
วาควร หยุด ออกกําลังกาย 

89.0 .215 .733 -1.033 .307 

13.ขอใดจัดวาเปนหลักการที่
สําคัญ สําหรับผูเร่ิมตนในการออก
กําลังกาย 

96.3 .423 .721 -2.138 .043 

14.ขอใดถือเปนการปฏิบัติที่
ถูกตองในการออกกําลังกายใน
ผูสูงอายุ 

92.2 .267 .730 -1.033 .307 

15.การออกกําลังกายชนิดใด จัดวา
เปนการออกกาํลังกายที่มีรูปแบบ
ชัดเจนในการปฏิบัติ 

90.3 .284 .729 -2.488 .017 

16.ขอใดไมใชเคล่ือนไหวออก
แรง/ออกกําลังกาย 
 

88.5 .649 .693 -3.672 .001 
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ตารางที่ 15  (ตอ) 
     

คาความ 
ยากงาย คาความเชื่อมัน่  คาอํานาจจําแนก 

ขอคําถาม 
ขอที่ถูก 
รอยละ 

Corrected 
I tem total 
Correlation 

Alpha if 
Item 

Deleted 

t P-Value 

17.ขอใด ไมใช ขอปฏิบัติสําหรับผู
ออกกําลังกายแบบเตนแอโรบิค  
 
 

74.9 .062 .751 -1.206 .234 

18.ถาออกกําลังกายมากจนเกนิไป 
อาจทําใหเกิดการบาดเจ็บทีอ่วัยวะ
ในสวนตาง ๆของรางกาย     
ขอใดผดิ 
 

87.7 .013 .747 -.859 .394 

19.การเคลื่อนไหวออกแรง/ออก
กําลังกายเปนประจํา  จะสงผล
อะไรบาง 
 

92.4 .114 .739 -1.033 .307 

20.ผูที่มีปญหาเรื่องกระดูกขอ
เสื่อม  ควรออกกําลังกายชนดิใด  
จึงถือวาเหมาะสม 
 

68.7 .366 .722 -2.085 .045 
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ตารางที่ 16  การทดสอบเครื่องมือเกี่ยวกับเจตคติดานการออกกําลังกาย 
 

คาความเชื่อมัน่  คาอํานาจจําแนก 

ขอคําถาม Corrected 
I tem total 
Correlation 

Alpha if 
Item  

Deleted 

t P-Value 

1.  การออกกําลังกายเปนประจําไม
สามารถผอนคลายความตึงเครียดได 

.326 .823 1.803 .078 

2.  การออกกําลังกาย  ทําใหตอง
เสียเวลาในการทํางานหรือปฏิบัติ 
ภารกิจอื่น 

.599 .808 2.910 .006 

3. การออกกําลังกายเปนกิจกรรมที่ 
ยุงยาก 

.593 .809 3.468 .001 

4.  การออกกําลังกายเปนประจําทํา
ใหคลองแคลววองไว ทํางานไดดีขึ้น 

.586 .814 5.623 .000 

5.  การออกกําลังกายอยางถูกวิธี  
สามารถปองกันโรคบางชนิดได เชน
โรคหัวใจ 

.453 .816 2.161 .036 

6. การออกกําลังกาย     สามารถ 
ปฏิบัติคนเดียว หรือปฏิบัติรวมกับ
ผูอ่ืนขึ้นอยูกับประเภทของกจิกรรม 

.373 .818 2.686 .010 

7. การออกกําลังกายเหมาะ  สําหรับ 
เยาวชนเทานัน้ 

.439 .815 2.490 .016 

8. การเลือกกิจกรรม   การออก 
กําลังกาย  ควรเลือกตามความถนัด 
ความสนใจ และเหมาะสมกบัวัย 

.231 .823 2.900 .006 

9. การเขารวมเปนสมาชิกชมรมสราง
สุขภาพ มีกิจกรรมที่ทํารวมกันไดแก 
การออกกําลังกาย  ทําใหทานมี
สุขภาพแข็งแรงยิ่งขึ้น 

.439 .818 4.583 .000 
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ตารางที่ 16  (ตอ)  
     

คาความเชื่อมัน่  คาอํานาจจําแนก 

ขอคําถาม Corrected 
I tem total 
Correlation 

Alpha if 
Item  

Deleted 

t P-Value 

10. ทานคิดวา  การออกกําลังกาย 
นอกจาก   ทําใหรางกายแข็งแรง ยัง
สงเสริมใหทานมีช่ือเสียง  เปน
นักกฬีาอาชีพได 

-.009 .834 1.408 .165 

11.หนวยงานในทองถ่ิน  ควรมีการ 
สนับสนุนกิจกรรมการออกกําลังกาย 

.454 .818 3.198 .002 

12.หากในหมูบาน จัดใหมีกจิกรรม
การออกกําลังกาย  ควรเขารวม
กิจกรรมทุกครัง้ 

.369 .819 2.292 .027 

13.กิจกรรมการออกกําลังกายทุก 
กิจกรรมไมจําเปนตองมีผูนําการออก
กําลังกาย 

.094 .832 1.593 .118 

14.การออกกําลังกาย  ควรชกัชวน 
สมาชิกในครอบครัว/เพื่อนบานไป
รวมออกกําลังกายดวย 

.267 .821 1.556 .126 

15.การออกกําลังกายที่ถูกตอง  ควร
ไดรับคําแนะนําจากผูมีความรูในการ
ออกกําลังกาย 

.283 .821 1.917 .061 

16.ทานคิดวากอนการออกกําลังกาย
ทุกครั้งไมจําเปนตองมีการอบอุน
รางกาย 

.670 .085 4.233 .000 

17.ทานสามารถออกกําลังกายได 
ทันทีหลังรับประทานอาหารอิ่มใหม 

.436 .816 2.324 .025 
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ตารางที่ 16  (ตอ)  
 

คาความเชื่อมัน่  คาอํานาจจําแนก 

ขอคําถาม Corrected 
Item total 

Correlation 

Alpha if 
Item  

Deleted 

t P-Value 

18.ทานคิดวาหลังจากการออก 
กําลังกายสามารถอาบน้ําไดทันที 

.466 .815 3.104 .003 

19.ขณะออกกาํลังกายรูสึกเหนื่อย 
ผิดธรรมดากวาที่เคยเปน  หายใจขัด
หรือหายใจไมทั่วทอง  ทานควรหยุด
ออกกําลังกายทันที 

.232 .823 1.767 
 

.084 

20.คนเราควรออกกําลังกาย 
 สัปดาหละ 3 – 5 คร้ัง 

.401 .819 3.876 .000 

21.ทานคิดวาผูที่ออกกําลังกายอยาง
สม่ําเสมอจะชวยใหมีสมาธิด ี

.308 .820 2.815 .007 

22.ทานคิดวาการออกกําลังกายจะ
ชวยใหรูปรางทรวดทรงดีขึน้ 

.566 .811 3.945 .000 

23.ทานคิดวาผูสูงอายุ ไมควร ออก
กําลังกาย  จะทําใหเกดิอนัตรายตอ
รางกายได 

.515 .812 3.637 .001 

24.ทานคิดวาบุคคลที่ทองอืด อาหาร
ไมยอย นอนไมหลับ อาจเปนผลมา
จากการขาดการออกกําลังกาย 

.137 .828 1.736 .089 

25.การออกกําลังกายหรือเลนกีฬาไม
สามารถลดความเครียดได 
 

.308 .821 1.347 .185 

26.ทานคิดวาการออกกําลังกาย
สม่ําเสมอ ทําใหรางกายเกิดความ
เหนื่อยลาไดงาย 

.500 .813 3.567 .001 
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ตารางที่ 16  (ตอ) 
 

คาความเชื่อมัน่  คาอํานาจจําแนก 

ขอคําถาม Corrected 
Item total 

Correlation 

Alpha if 
Item  

Deleted 

t P-Value 

27.ทานคิดวาสภาพอากาศทีร่อน
เกินไป ไมใช ขอหามในการออก
กําลังกาย 

-.086 .836 -.262 .794 

28.การออกกําลังกายอยางหกัโหม 
ไมมีผลเสียตอรางกาย 
 

.525 .811 4.603 .000 

29.ทานคิดวาคนที่มีโรคประจําตวั
เชน ความดันโลหิตสูง หวัใจ 
เบาหวาน ไมควร ออกกําลังกาย 
เพราะถารางกายออนเพลีย ทําใหโรค
กําเริบได 

.092 .828 .772 .444 

 
ตารางที่ 17  การทดสอบเครื่องมือเกี่ยวกับปจจัยสนับสนนุดานการออกกําลังกาย 
 

คาความเชื่อมัน่  คาอํานาจจําแนก 

ขอคําถาม Corrected 
Item total 

Correlation 

Alpha if 
Item  

Deleted 

t P-Value 

1.ทานออกกําลังกาย   เพราะไดรับ
การสนับสนุนจากคนในครอบครัว 

.499 .857 4.083 .000 

2.ทานออกกําลังกาย  เพราะเห็นผูนํา
ประเทศ  ดารานักรอง นักกีฬา คน
โปรดในทีวี เปนผูนําในการออก
กําลังกาย 

.493 .858 4.041 .000 
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ตารางที่ 17  (ตอ) 
 
 

คาความเชื่อมัน่  คาอํานาจจําแนก 

ขอคําถาม Corrected 
Item total 

Correlation 

Alpha if 
Item  

Deleted 

t P-Value 

3.เปนเพราะเพือ่นบานชักชวน  จึงทํา
ใหทานมาออกกําลังกาย 
 

.681 .844 6.335 .000 

4.สถานที่ออกกําลังกายอยูใกลบาน
ทาน จึงทําใหทานอยากออกกําลัง
กาย 

.458 .859 2.842 .007 

5.ผูนําชุมชนออกมาชักชวนให
ลูกบานมาออกกําลังกาย  จึงทําให
ทานรูสึกคึกคัก อยากออกกาํลังกาย 

.621 .849 4.779 .000 

6.การที่เจาหนาที่สาธารณสุข   มา
เชิญชวนใหเหน็ประโยชนของการ
ออกกําลังกาย  จึงทําใหทานตอง 
ออกกําลังกาย 

.641 .847 5.754 .000 

7.บริเวณที่ออกกําลังกายเปนจุดศูนย
รวมของชุมชนทานจึงมาออกกําลัง
กาย 

.658 .849 4.315 .000 

8.ทานตองการมีกิจกรรมรวมกับคน
อ่ืน ๆ  ในชุมชนทานจึงมาออกกําลัง
กาย 

.752 .840 7.716 .000 

9.สถานที่ที่ใชในการออกกําลังกาย
สะอาดโอโถง บรรยากาศปลอด
โปรง  ทําใหทานอยากออกกาํลังกาย 

.597 .851 3.989 .001 
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ตารางที่ 17  (ตอ)  
   

คาความเชื่อมัน่  คาอํานาจจําแนก 

ขอคําถาม Corrected 
Item total 

Correlation 

Alpha if 
Item  

Deleted 

t P-Value 

10.สถานที่ออกกําลังกายมี อุปกรณ
หรือส่ิงอํานวยความสะดวกพรอม
เชน ระบบเสียงดี อุปกรณการออก
กําลังกายพรอม ทําใหทานรูสึกอยาก
ออกกําลังกาย 

.601 .852 4.753 .000 

11.ทานออกกาํลังกาย หรือเลนกีฬา  
เพราะชื่นชอบในตัวผูนําการออก
กําลังกายหรือผูฝกสอน 
 

.749 .841 6.116 .000 

12.ระยะทางในการเดินทาง มีผลตอ
การออกกําลังกาย 
ของทาน 
 

.028 .894 1.387 .172 
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