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13530336: สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
เรื่อง: รณรงค์เพ่ิมการใช้พลังทางกายในชีวิตประจ าวัน 
 

จุลนิพนธ์ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือท าให้คนวัยท างานหันมาใช้พลังทางกายใน
ชีวิตประจ าวันมากขึ้น เพ่ือเป็นการสร้างเสริมสุขภาพและเปลี่ยนให้การท ากิจกรรมเพ่ือสุขภาพนั้นเป็น
เรื่องที่ใกล้ตัวมนุษย์มากขึ้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มคนวัยท างาน อายุ 20-40 ปีที่อาศัยอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่มีการใช้ชีวิตที่เร่งรีบ เร่งด่วน ไม่มีเวลาให้กับเรื่องสุขภาพมากนัก จึงท าการวิจัย
เชิงปริมาณกับกลุ่มเป้าหมายด้วยการจัดท าแบบสอบถาม 

จากการสัมภาษณ์พบว่า กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่นั้นตระหนักถึงเรื่องสุขภาพดีอยู่แล้ว ว่า
การใช้พลังทางกายเพ่ือเผาผลาญแคลอรีต่อวันนั้นจะส่งผลอย่างไร และกิจกรรมที่ช่วยเพ่ิมการใช้พลัง
ทางกายดังกล่าวนั้นก็ไม่ใช่เรื่องยาก แต่กลุ่มเป้าหมายนั้นละเลยกิจกรรมเหล่ านั้นไป ไม่ว่าจะด้วย
เพราะสิ่งอ านวยความสะดวกที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันมากขึ้น หรือเพราะความเหนื่อยล้า
จากหน้าที่การงาน 

จากการวิจัยจึงน ามาสรุปเป็นแนวคิด “1 วัน 1 หมื่นก้าว” เพราะการเดินนั้นเป็น
กิจกรรมใช้พลังทางกายที่ง่ายและเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ าวันของกลุ่มเป้าหมายและทุกๆ คน โดย
มีประเด็นที่ว่า การเดินหนึ่งหมื่นก้าวต่อวันนั้นจึงจะท าให้มีสุขภาพที่ดีได้ และในเมื่อกลุ่มเป้าหมาย
ตระหนักดีถึงเรื่องสุขภาพอยู่แล้ว การสื่อสารการตลาดจึงเป็นไปในทางที่ย้ าเพ่ือให้เกิดการกระท า โดย
มีสื่อทั้งภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ โฆษณาวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ในนิตยสารแจกฟรี กิจกรรมทาง
การตลาด แอปพลิเคชั่น และสื่อทางสังคมออนไลน์ เพ่ือให้เกิดประสบการณ์ร่วมกับการเดินและ
สามารถกลายเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิต กลุ่มเป้าหมายก็จะได้รับประโยชน์และได้เห็นผู้คนในสังคม
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของตัวเองเพ่ือสุขภาพมากขึ้น  
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กิตติกรรมประกาศ  
 

จุลนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี เพราะได้รับความกรุณาจาก อาจารย์สุพัฒนุช       
สอนด าริห์ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาจุลนิพนธ์ที่ให้ความช่วยเหลือและให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อ
ข้าพเจ้า รวมทั้งอาจารย์กิ่งรัก อิงคะวัต อาจารย์ชีวติ ชาญเกียรติกอ้ง อาจารย์อนามฤณ ดุสิตากร และ
อาจารย์วงศักดิ์ วงศ์วชิรา ที่กรุณาให้ค าปรึกษา ค าแนะน า และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่
ข้าพเจ้า รวมทั้งชี้จุดด้อยเสริมจุดเด่น ส่งผลให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ลุล่วงด้วยดี  

ขอขอบพระคุณคณาอาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ทุกท่านที่ให้ความรู้ ค าแนะน า และประสบการณ์ในการท างาน จนท าให้ศิษย์คนนี้ประสบ
ความส าเร็จได้ด้วยดี 

สุดท้ายขอขอบพระคุณบิดา มารดา เพ่ือนๆ และพ่ีน้องทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ      
จุลนิพนธ์ฉบับนี้ พวกเขาคือก าลังใจ ความห่วงใย ชี้แนะแนวทางและให้ความช่วยเหลือในการท างาน
แก่ข้าพเจ้ามาโดยตลอดจนท าให้ข้าพเจ้ามีวันนี้ 
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บทที่  1 

บทน ำ 
 
ที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 

                ในหนึ่งวันของมนุษย์เราทุกคนมีเวลาเท่ากันคือ 24 ชม. โดยสัดส่วนของการแบ่งเวลาที่ 
เหมาะสมที่ควรจะเป็นคือ 8:8:8 ซึ่งนั่นคือเวลาส าหรับการท างาน/เรียน ท ากิจวัตรประจ าวัน และการ
พักผ่อน โดยเวลาดังกล่าวสามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสมของการใช้ชีวิตที่แตกต่างกัน แต่เวลา
ของคนส่วนใหญ่นั้นถูกใช้หมดไปกับการท างาน และเมื่องานเสร็จสิ้นแล้วเวลาว่างที่เหลือหลังจากนั้น
กลับกลายเป็นเวลาที่ท ากิจกรรมอย่างอ่ืนเพ่ือพักผ่อนหย่อนใจ แต่เวลาที่มนุษย์มีให้ส าหรับสุขภาพ
ของตนเองนั้นกลับมีน้อยหรืออยู่หลังสุด 

 
 

       
 

 

ภาพที่ 1-1    แผนภูมิแสดงการออกก าลังกายของประชากร                                           
ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 เข้าถึงได้จาก 
http://service.nso.go.th/nso/web/article/article_57.html 

 

จากการส ารวจจากส านักงานสถิติแห่งชาติปี 2554 พบว่า คนวัยท างานเป็นวัยที่ขาดการ
ออกก าลังกายมากที่สุด โดยมีเหตุผลที่ท าให้กลุ่มคนวัยนี้มักขาดการออกก าลังกายนั้น ประการแรกคือ 
ไม่สนใจเรื่องสุขภาพ เพราะคิดว่าโรคภัยใกล้เจ็บเป็นเรื่องที่ไกลตัว ประการที่สองคือ ไม่มีเวลา 
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เนื่องจากกลุ่มคนวัยนี้เวลาส่วนใหญ่หมดไปกับการท างาน และเวลาเดินทางโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ใน
เมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานคร และประการสุดท้ายคือความเหนื่อยล้าจากหน้าที่การงาน เนื่องจาก
การท างานหนักเพ่ือเลี้ยงตนเองหรือครอบครัว และเวลาว่างที่เหลือจากนั้นจะถูกใช้เป็นเวลาส าหรับ
การพักผ่อนเพ่ือเอาแรงในการท างานวันต่อไป โดยกลุ่มคนวัยท างานอาจจ าแนกแบ่งออกเป็นสอง
ประเภทตามท่ีพบเห็นได้คือ 

 

1. คนที่แข็งแรงปกติ แต่ขาดการออกก าลังกาย กลุ่มคนวัยท างานประเภทนี้คือบุคคลที่
ปัจจุบันยังไม่มีอาการเจ็บป่วยหรือสิ่งใดที่บ่งบอกถึงความเสื่อมสมรรถภาพของร่างกาย 

2. คนทีเริ่มมีอาการเจ็บป่วยหรือมีเสื่อมสมรรถภาพทางร่างกาย ร่างกายของคนกลุ่มนี้ส่ง
สัญญาณถึงอากานเจ็บป่วยในอนาคต เช่น อาการเจ็บป่วยง่าย เหนื่อยหอบง่าย ลงพุง เป็นต้น 

 

ประเทศไทยแม้จะยังอยู่ในช่วงของการได้เปรียบทางประชากร คือ มีวัยแรงงาน (15-59 
ปี) ซึ่งเป็นวัยที่ก่อให้เกิดผลผลิตทางด้านเศรษฐกิจ และมีส่วนส าคัญต่อฐานะทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ ในสัดส่วนที่สูงกว่าวัยอ่ืนๆ (ร้อยละ 67) แต่อีกไม่กี่ปีข้างหน้าคนวัยท างานนี้จะค่อยๆ ลดลง
จากอัตราการเกิดที่ลดลง และการก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างเต็มตัว การเตรียมพร้อมเพ่ือการเป็นผู้
สูงวัยที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี พ่ึงตัวเองให้ได้มากที่สุด และเป็นภาระต่อสังคมน้อยที่สุด ถือเป็นสิ่งส าคัญ
และจ าเป็นต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ โดยเฉพาะกับกลุ่มวัยท างานที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุนั้น 
ต้องตระหนักและให้ความส าคัญอย่างมาก 

 
 

 
 

ภาพที่ 1-2    แผนภูมิแสดงการบริโภคอาหารมื้อหลักของประชากร                                           
ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 เข้าถึงได้จาก 
http://service.nso.go.th/nso/web/article/article_57.html 
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ข้อมูลจากการส ารวจเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของส านักงานสถิติแห่งชาติ พบประเด็น
น่าสนใจในเรื่องพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของคนวัยท างาน โดยเริ่มต้นจากการบริโภคอาหาร ที่ถือ
เป็นพฤติกรรมเสี่ยงอย่างแรกที่ถูกละเลยโดยไม่สนใจว่าในแต่ละวันได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่ หรือ
ครบ 3 มื้อหลักหรือไม่  โดยพบว่าคนในวัยท างานมีการบริโภคอาหารหลักครบทั้ง 3 มื้อ น้อยกว่าวัย
อ่ืนๆ อย่างชัดเจน 

นอกจากนี้คนวัยท างานยังออกก าลังกายน้อยกว่ากลุ่มอ่ืนๆ อย่างเห็นได้ชัด แม้จะมีการ
รณรงค์ให้ออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพกันอย่างต่อเนื่องก็ตาม แต่ก็ยังพบว่าคนวัยท างานเพียง 1 ใน 5 
เท่านั้นที่ออกก าลังกาย คนวัยท างานยังมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพด้วยการดื่มสุราและสูบบุหรี่ แม้จะ
รู้ถึงโทษและพิษภัยว่าส่งผลเสียต่อสุขภาพ แต่ก็ยังเลือกที่จะดื่มสุราและสูบบุหรี่ ซึ่งข้อมูลจากการ
ส ารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุรา พบว่าวัยท างานดื่มสุราและสูบบุหรี่มากกว่าวัยอ่ืนอย่าง
ชัดเจน “วัยท างาน” >ถือเป็นวัยที่มีบทบาทส าคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเป็นกลไก
ขับเคลื่อน ผลผลิตของเศรษฐกิจ นอกจากยังนี้เป็นที่พ่ึงของคนในครอบครัว ดังนั้นจึงควรหันกลับมา
ดูแลตัวเองกันอย่างจริงจัง เปลี่ยนพฤติกรรมที่ท าลายสุขภาพ จากการดื่มสุราหรือสูบบุหรี่ มาเป็นการ
สร้างสุขภาพให้แข็งแรงกันดีกว่า และอย่าท างานจนลืมดูแลสุขภาพของตัวเอง เพราะหากประสบ
ความส าเร็จในหน้าที่การงานแต่สุขภาพเสื่อมโทรมแล้วจะมีความสุขในชีวิตได้อย่างไร 

 

             

 

ภาพที่ 1-3    แผนภูมิแสดงการสูบบุหรี่ของประชากรที่สูบเป็นประจ า                                           
ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 เข้าถึงได้จาก 
http://service.nso.go.th/nso/web/article/article_57.html 

 

เนื่องจากสภาพร่างกายของคนวัยท างานต้องรับภาระหนักทั้งการท างานในบ้านและนอก
บ้าน ประกอบกับอายุที่เพ่ิมมากขึ้นจึงท าให้ร่างกายเสื่อมโทรมลง คนที่ขาดการเคลื่อนไหวร่างกาย
หรือออกก าลังกาย รวมไปถึงคนที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในชีวิตประจ าวันเช่นดื่มสุรา สูบบุหรี่ กิน
อาหารไม่เหมาะสม ฯลฯ มีอัตราการตายก่อนวัยอันสมควรสูงกว่าคนที่ไม่มีพฤติกรรมเรื่องดังกล่าว  
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ดังนั้นการออกก าลังกายหรือการเคลื่อนไหวจึงเป็นสิ่งจ าเป็น ช่วยส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรงซึ่งก็จะ
ส่งผลให้ร่างกายมีการเสริมสร้างความแข็งแรงและความอดทนให้ปอดหัวใจและระบบไหลเวียนของ
เลือด รวมไปถึงความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและความอ่อนตัวด้วย เป็นการช่วยส่งเสริมสุขภาพป้องกัน
โรค และเป็นการรักษาพยาบาลฟ้ืนฟูสภาพร่างกายที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพด้วย 

การเคลื่อนไหวร่างกายหรือออกก าลังกายแบบสะสมควรท าอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยวัน
ละ 30 นาทีเพ่ือให้ร่างกายเผาผลาญพลังงานแต่ละวันควรให้มีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อครั้งละ 10 - 15 
นาที โดยการออกก าลังกายนั้นควรท าอย่างสม่ าเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 - 4 ครั้ง ไม่ควรหักโหม
จนเกินไป ควรเลือกเสื้อผ้าและรองเท้าที่เหมาะสมกับกิจกรรมในแต่ละครั้งเพ่ือป้องกันการบาดเจ็บ
และไม่ควรออกก าลังกายในลักษณะที่มีการกระแทกสูงเพราะอาจท าให้เกิดการบาดเจ็บที่ข้อต่อได้ 
                การออกก าลังกายมีความส าคัญส าหรับทุกคนตั้งแต่เกิดจนตาย ผู้ที่ขาดการออกก าลัง
กายจะมีอาการแสดงออกอย่างชัดเจนคืออาการขี้โรค เจ็บป่วยได้ง่าย กล้ามเนื้อไม่แข็งแรง ไม่มีความ
กระฉับกระเฉง ดังนั้น เราทุกคนจ าเป็นที่จะต้องดูแลร่างกายของตนเองให้แข็งแรงด้วยการออกก าลัง-
กายอยู่เสมอ โดยเฉพาะวัยท างานซึ่งเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติ เพราะการออกก าลัง
กายเป็นประจ าส่งผลให้ร่างกายมีประสิทธิภาพในการท างานและการใช้ชีวิตมากขึ้น ซึ่งการออกก าลัง
กายนั้นรวมไปถึงการใช้กิจกรรมทางกายเพ่ือเพ่ิมการใช้พลังทางกายในชีวิตประจ าวันก็มีส่วนท าให้
ร่างกายแข็งแรงได้เช่นกัน โดยกิจกรรมที่มีส่วนในชีวิตประจ าวันของเราทุกคนและเทียบเท่าการออ
ก าลังกายมากที่สุด ที่ทุกคนมตีั้งแต่ออกจากบ้านจนกระทั่งกลับถึงบ้านนั่นคือ การเดิน 
                การเดินช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่าง ๆ ช่วยให้การท างานของหัวใจและปอดดี
ขึ้น ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกและกล้ามเนื้อ จากการศึกษาพบว่า การเดินเป็นการออก
ก าลังกายที่ดีที่สุด ช่วยท าให้กล้ามเนื้อมีการตอบสนองที่ดีขึ้น ซึ่งจะช่วยลดระดับกลูโคสในกระแส
เลือด ผู้ที่เดินเป็นประจ าจะลดความดันในกระแสเลือดและยังมีความเสี่ยงต่อการเกิดหัวใจวาย
เฉียบพลันลดลง เนื่องจากมีคอเลสเตอรอลที่น้อยกว่าคนที่ชอบนั่งกับที่ประจ า หากเดินออกก าลังกาย
ให้ได้รวมอย่างน้อยอาทิตย์ละ 4 ชั่วโมงช่วยท าให้ไขมันส่วนเกินรอบเอวลดลง 16% นอกจากนั้นแล้ว
การเดินยังเหมาะกับผู้ที่ไม่สามารถออกก าลังกายอย่างหนักได้ ไม่ว่าจะเป็นเพราะด้วยความไม่พร้อม
ของด้านร่างกาย สามารถท าได้ง่าย สะดวก ไม่ต้องอาศัยทักษะพิเศษทางด้านร่างกายใดๆ เหมือนการ
ออกก าลังกายหรือเล่นกีฬาอ่ืนๆ 
                จากสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้นจึงเป็นที่มาความส าคัญของจุลนิพนธ์นี้ทางผู้จัดท า
คิดว่า หากสามารถท าให้กลุ่มเป้าหมายวัยท างานตระหนักถึงความส าคัญของการสร้างเสริมสุขภาพ
ร่างกายอย่างเป็นประจ า และปลูกฝังความคิดที่ว่าการออกก าลังกายนั้ นเป็นเรื่องง่ายส าหรับทุกคน
แม้แต่คนที่ไม่มีเวลา โดยเพ่ิมการเดินซึ่งเป็นกิจกรรมทางกายในชีวิตประจ าวันที่ ใช้พลังทางกาย 
สามารถท าได้ทุกที่ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือเวลาเพ่ิม ได้สุขภาพที่ดีจากการปฏิบัติอย่างเป็นประจ าทุก
วัน จะเป็นการกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายที่ตระหนักหรือไม่ตระหนักเรื่องสุขภาพอยู่แล้ว หันมา
เสริมสร้างสุขภาพที่ดีจากกิจกรรมทางกายที่ได้สอดแทรกเข้าไปในแผนการสื่อสารการตลาดของ
ผู้จัดท า นอกจากนี้โครงการนี้ยังสามารถประยุกต์ใช้หรือต่อยอดกับโครงการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องได้อีก
ด้วย 
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วัตถุประสงค์ 
 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้พลังทางกายในชีวิตประจ าวันของกลุ่มเป้าหมายวัยท างาน 
2. เพ่ือท าการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพ่ือรณรงค์ให้คนใช้พลังทางกายใน

ชีวิตประจ าวัน 
 
ลักษณะและขอบเขตของโครงกำรจุลนิพนธ์ 
 

                ท าการวิจัยเชิงปริมาณเพ่ือหาความเหมาะสมในการสร้างสรรค์สื่อโฆษณา พฤติกรรมของ
ผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย พฤติกรรมการออกก าลังกาย และแนวทางสร้างสรรค์ผลงาน เพ่ือ
สร้างสรรค์ชิ้นงานโฆษณาที่เปลี่ยนแปลงทัศนคติและจูงใจกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มวัยท างานในช่วง
อายุ 20-40 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ขั้นตอนกำรศึกษำ 

 

1. ขั้นตอนการเก็บข้อมูล 
    1.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Source) ท าการวิจัยในกลุ่มเป้าหมายเพ่ือศึกษา

พฤติกรรมการใช้พลังทางกายในชีวิตประจ าวัน โดยจัดท าแบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือหา
แนวทางในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน 
                    1.2 ข้อมูลทุติยภูมิ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความส าคัญในการออกก าลังกาย แรงจูงใจ 
และช่องทางต่างๆ ที่สามารถสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                2. ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้เพ่ือก าหนดแนวทางของแผนงานสร้างสรรค์โฆษณา รวมทั้ง
ก าหนดกลยุทธ์การสร้างสรรค์ความคิด ที่จะสามารถโน้มน้าวใจกลุ่มเป้าหมายให้ปฏิบัติกิจกรรมทาง
กายเพ่ือเป็นการเพิ่มการใช้พลังทางกายในชีวิตประจ าวันมากข้ึน และท าให้การเสริมสร้างสุขภาพด้วย
วิธีดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ าวัน อันเป็นวัตถุประสงค์ของจุลนิพนธ์ 
                3. ขั้นตอนการด าเนินการ 
 วางแผนการสื่อสารที่มีล าดับขั้นตอนที่ชัดเจน ภายใต้ทฤษฎีที่น ามาใช้ แล้วจึงผลิต
แบบร่างของชิ้นงานผ่านสื่อชนิดต่างๆ โดยการสร้างสรรค์รูปแบบของงานภายใต้แนวความคิดที่ได้มา
จากการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ  
 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

 

1. กลุ่มเป้าหมายมีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติเกี่ยวกับการเสริมสร้างสุขภาพว่าสามารถท า
ได้ง่ายจากกิจกรรมที่ใช้พลังทางกายในชีวิตประจ าวันอย่างการเดิน และมีสุขภาพพลานามัยที่ดียิ่งข้ึน 

2. ผลงานสามารถน าไปใช้รณรงค์เพ่ือให้เกิดผลได้จริงและสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



6 

 

3. กลุ่มเป้าหมายตระหนักถึงการเสริมสร้างสุขภาพของตนเองอย่างเป็นประจ าทุกวัน 
จากการชมสื่อสร้างสรรค์ชิ้นงานโฆษณาและเกิดการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ทัศนคติไปยังคน
รอบข้าง 
                4. กลุ่มเป้าหมายมีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติเกี่ยวกับการเสริมสร้างสุขภาพว่าสามารถท า
ได้ง่ายจากกิจกรรมที่ใช้พลังทางกายในชีวิตประจ าวันอย่างการเดิน และมีสุขภาพพลานามัยที่ดียิ่งข้ึน 
 
แผนกำรด ำเนินงำน 

 

ต่อไปนี้เป็นการชี้แจงขั้นตอนการศึกษาออกมาเป็นตาราง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
ตารางที่ 1-1    ตารางแสดงแผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
2556 2557 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 

 ศึกษา ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล         

 ออกแบบแบบสอบถาม         
 สรุปและประเมินผลวิจัย         
 ออกแบบเครื่องมือสื่อโฆษณา         
 ผลิตสื่อโฆษณา         
 สร้างเครื่องมือการสื่อสารการตลาด         
 ปรับปรุงและแก้ไขผลงานให้สมบูรณ์แบบ         
 สรุปผล         
 จัดท ารูปเล่ม         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



7 

 

นิยำมศัพท์ 

              กำรเคลื่อนไหวออกแรง (Physical Activity) หมายถึง การเคลื่อนไหวหรือการ
ท างานของร่างกายโดยใช้กลมเนื้อโครงสร้าง และท าให้มีการใชพลังงานของรางกายมากกวาในขณะ
พัก 

       กำรออกก ำลังกำย (Exercise) คือ การออกก าลังเคลื่อนไหวรางกายที่มีการวางแผน     
มีแบบแผนโดยจะเปนกิจกรรมที่มีการกระท าซ้ําๆหรือสม่ําเสมอ โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือเพ่ิมหรือคงไวซึ่ง
สมรรถภาพทางกาย ความแข็งแรงของกลามเนื้อ ความยืดหยุนของกลามเนื้อและข้อ 

       แคลอรี (Calorie) เป็นหน่วยวัดพลังงานอย่างหนึ่ง โดยทั่วไปการวัดหน่วยพลังงานมัก
ใช้หน่วย "จูล" ซึ่งเป็นมาตราเอสไอส าหรับการวัดพลังงาน ส่วนแคลอรีมักใช้ในการวัดหน่วยพลังงาน
อาหาร ผู้บัญญัติหน่วยแคลอรีเป็นคนแรกคือ ศาสตราจารย์นิโคลัส เคลเมนต์ 

                 คอเลสเตอรอล (Cholesterol) เป็นทั้งสารสเตอรอยด์(Steroid) ลิพิด (Lipid) และ 
แอลกอฮอล์ พบใน เยื่อหุ้มเซลล์ของทุกเนื้อเยื้อในร่างกายและถูกขนส่งในกระแสเลือดของสัตว์ 
คอเลสเตอรอลส่วนใหญ่ไม่ได้มากับอาหารแต่จะถูกสังเคราะห์ขึ้นภายในร่างกาย จะสะสมอยู่มากใน
เนื้อเยื้อของอวัยวะที่สร้างมันขึ้นมาเช่น ตับ ไขสันหลัง (Spinal Cord) สมอง และ ผนังหลอดเลือด
แดง (atheroma) คอเลสเตอรอลมีบทบาทในกระบวนการทางชีวเคมีมากมาย แต่ที่รู้จักกันดีคือ มัน
เป็นสาเหตุท าให้ เกิดโรคหัวใจและระบบหลอดเลือด (Cardiovascular Disease) และภาวะ
คอเลสเตอรอลในเลือดสูง (Hypercholesterolemia) 
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บทที่  2 

ทฤษฎี  ผลงาน  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
โครงการรณรงค์เพ่ิมการใช้พลังทางกายในชีวิตประจ าวันด้วยการเดิน จ าเป็นต้องอาศัย

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนสื่อสารการตลาด 
และการผลิตชิ้นงานโฆษณา ผู้วิจัยใช้แนวคิดในการวิเคราะห์ 3 แนวคิด ดังต่อไปนี้ 

 
                1. ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรม 
                2. ทฤษฎีการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ 
                3. ทฤษฎีเกี่ยวกับสมรรถภาพทางกาย 
                4. ทฤษฎีเกี่ยวกับความเชื่อม่ันในตนเอง 
 
1. ทฤษฏีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ  

 

                ส าหรับการศึกษาแนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทัศนคติในครั้ งนี้จะมีการ 
ท าความเข้าใจในเนื้อหาอย่างละเอียด โดยเริ่มจากการศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงทัศนคติความ 
สัมพันธ์ระหว่างทัศนคติกับพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงทัศนคติโดยการสื่อสาร และแนวความคิด 
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ตามล าดับ 
                เฮอร์เบริท ซี . เคลแมน (Herbert C. Kelman , Compliance , 1967 : 469) ได
อธิบายถึงการ เปลี่ยนแปลงทัศนคติโดยมีความเชื่อว่า ทัศนคติอย่างเดียวกัน อาจเกิดในตัวบุคคลด้วย
วิธีที่ต่างกัน จากความคิดนี้ เฮอร์เบริท ไดแบงกระบวนการเปลี่ยนแปลงทัศนคติออกเป็น 3 ประการ
คือ  
                1. การยินยอมจะเกิดได้เมื่อบุคคลยอมรับสิ่งที่มีอิทธิพลต่อตัวเขาและมุ่ งหวังจะไดรับ 
ความพอใจจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีอิทธิพลนั้น การที่บุคคลยอมกระท าตามสิ่งที่อยากให้เขา 
กระท านั้น ไมใช่เพราะบุคคลเห็นด้วยกับสิ่งนั้น แต่เป็นเพราะเขาคาดหวังว่าจะไดรับรางวัลหรือการ
ยอมรับจากผู้อ่ืนในการเห็นด้วยและกระท าตาม ดังนั้น ความพอใจที่ไดรับจากการยอมกระท าตาม นั้น 
เป็นผลมาจากอิทธิพลทางสังคมหรืออิทธิพลของสิ่งที่ก่อให้เกิดการยอมรับนั้น กล่าวไดวา การยอม
กระท าตามนี้เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ซึ่งจะมีพลังผลักดันให้บุคคลยอมกระท าตามมาก
หรือน้อยขึ้นอยู่กับจ านวนหรือความรุนแรงของรางวัลและการลงโทษ  
                2. การเลียนแบบเกิดขึ้นเมื่อบุคคลยอมรับสิ่งเป็นผล มาจากการที่บุคคลต้องการจะสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีหรือที่พอใจระหว่างตนเองกับผู้อ่ืน หรือกลุม บุคคลอ่ืน จากการเลียนแบบนี้ ทัศนคติ
ของบุคคลจะเปลี่ยนไปมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสิ่งเร้าให้เกิด การเลียนแบบกล่าวไดวา การเลียนแบบ
เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงทัศนคติซึ่งพลังผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนี้ จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่
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กับความน่าโน้มน้าวใจของสิ่งเร้าที่มีต่อบุคคลนั้น การเลียนแบบจึงขึ้นอยู่กับพลังของผู้ส่งสาร บุคคล
จะรับเอาบทบาททั้งหมดของคนอื่นมาเป็นของตนเอง หรือแลกเปลี่ยนบทบาทซึ่งกันและกัน บุคคลจะ
เชื่อในสิ่งที่ตัวเองเลียนแบบ แต่ไมรวมถึงเนื้อหาและรายละเอียดในการเลียนแบบ ทัศนคติของบุคคล
จะเปลี่ยนไปมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสิ่งเร้าที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  
                3. ความต้องการที่อยากจะเปลี่ยนเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลยอมรับสิ่งที่มี 
อิทธิพลเหนือกว่า ซึ่งตรงกับความต้องการภายในค่านิยมของเขา พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปในลักษณะนี้
จะสอดคลองกับค่านิยมที่บุคคลมีอยู่เดิม ความพึงพอใจที่ไดจะขึ้นอยู่กับเนื้อหารายละเอียดของ 
พฤติกรรมนั้นๆ การเปลี่ยนแปลงดังกลว ถาความคิดความรูสึกและพฤติกรรมถูกกระทบ ไมว่าจะใน
ระดับใดก็ตามจะมีผลต่อการเปลี่ยนทัศนคติทั้งสิ้นนอกจากนี้องค์ประกอบต่างๆ ในกระบวนการ 
สื่อสาร เช่น คุณสมบัติของผู้ส่งสารและผู้รับสารลักษณะของข่าวสาร ตลอดจนช่องทางในการสื่อสาร 
ลวนแล้วแต่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติไดทั้งสิ้น นอกจากนี้ทัศนคติของบุคคล เมื่อเกิดขึ้น
แลว แม้จะคงทนแต่ก็จะสามารถเปลี่ยนไดโดยตัวบุคคล สถานการณ ข่าวสาร การชวนเชื่อ และสิ่ง
ต่างๆที่เกิดการยอมรับในสิ่งใหม่แต่มีความสัมพันธ์กับค่านิยมของบุคคลนั้น นอกจากนี้อาจเกิดจาก
การยอมรับโดยการบังคับ เช่น กฎหมาย ขอ้บังคับ การเปลี่ยนทัศนคติ มี 2 ชนิด คือ  

 

                1. การเปลี่ยนแปลงไปในทางเดียวกัน หมายถึง ทัศนคติของบุคคลที่เป็นไปในทางบวก ก็
จะเพ่ิมมากข้ึนในทางบวกด้วยและทัศนคติท่ีเป็นไปในทางลบก็จะเพ่ิมมากขึ้นในทางลบด้วย  
                2. การเปลี่ยนแปลงไปคนละทาง หมายถึง การเปลี่ยนทัศนคติเดิมของบุคคลที่เป็นไปใน
ทางบวกก็จะลดลงไปในทางลบและถ้าเป็นไปในทางลบก็จะกลับเป็นไปในทางบวก เมื่อพิจารณา
แหล่งที่มาของทัศนคติแลว จะเห็นว่าองค์ประกอบส าคัญที่เชื่อมโยงให้บุคคลเกิดทัศนคติต่อสิ่งต่างๆ ก็
คือ การสื่อสาร ทั้งนี้เพราะไมวาทัศนคติจะเกิดจากประสบการณเฉพาะอย่างการสื่อสารกับผู้อ่ืนสิ่งที่
เป็นแบบอย่าง หรือความเกี่ยวข้องกับสถาบันก็มักจะมีการสื่อสารแทรกอยู่เสมอ กล่าวไดวาการ
สื่อสารเป็นกิจกรรมที่ส าคัญอย่างมากที่มีผลท าให้บุคคลเกิดทัศนคติต่อสิ่งต่างๆ   

 

                ทัศนคติเกี่ยวข้องกับการสื่อสารทั้งนี้เพราะ โรเจอรส ( Rogers, 1973) กล่าวว่า การ
สื่อสารก่อให้เกดิผล 3 ประการ คือ 
  

                1. การสื่อสารก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความรู้ของผู้รับสาร 
                2. การสื่อสารก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้รับสาร 
                3. การสื่อสารก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้รับสาร 

 

                การแสดงพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงทั้ง 3 ประการนี้ จะเกิดในลักษณะต่อเนื่องกัน 
กล่าวคือ เมื่อผู้รับสารไดรับข่าวสารทีเ่กี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จะก่อให้เกิดความรูความเข้าใจเกี่ยวกับ 
เรื่องนั้น และการเกิดความรูความเข้าใจนี้มีผลท าให้เกิดทัศนคติต่อเรื่องนั้น และสุดท้ายก็จะก่อให้เกิด
พฤติกรรมที่กระท าต่อเรื่องนั้นๆ ตามมา 
                แมคไกวร์และมิลแมน (McGuire and Millman, 1965) กล่าวว่าแนวความคิดเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงทัศนคติโดยใช้อิทธิพลทางสังคมเกิดจากความเชื่อที่ว่าบุคคลจะพัฒนาทัศนคติของ
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ตนเองในลักษณะใดนั้น ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ไดรับจากผู้อ่ืนในสังคมสิ่งที่มีอิทธิพลทางสังคม แบงออกได
เป็น 2 ประเภทคือ  
                1. กลุ่มอ้างอิง หมายถึง กลุ่มบุคคลที่เราใช้เป็นมาตรฐานส าหรับประเมิน ทัศนคติความ 
สามารถของเรา หรือสถานการณที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปบุคคลจะใช้กลุ่มอ้างอิงเพ่ือประเมินทัศนคติของ 
ตนและตัดสินใจว่าทัศนคติของตนถูกต้อง เพราะคิดว่าคนส่วนใหญ่ในกลุ่มมีทัศนคติเช่นเดียวกับ     
วัตสันและจอห์นสัน (Watson and Johnson, 1972) ไดกล่าวถึงอิทธิพลของกลุ่มอ้างอิงที่มีต่อการ 
เปลี่ยนแปลงทัศนคติไวดังนี้  
                ทัศนคติของบุคคลจะมีผลอย่างมากจากกล่มที่เขามีส่วนร่วมและกลุ่มที่เขาต้องการจะ   
ร่วมด้วยถ้าทัศนคติของบุคคลสอดคลองกับมาตรฐานหรือบรรทัดฐานของกลุ่มจะเป็นการเสริมแรง
ให้กับทัศนคตินั้นมากขึ้น ในทางตรงข้ามจะเป็นการลงโทษบุคคลนั้นมีทัศนคติไมตรงกับมาตรฐานหรือ
บรรทัดฐานของกลุ่มบุคคลที่ขึ้นอยู่กับกลุ่มหรือติดอยู่กับกลุ่มมาก จะเป็นผู้ที่เปลี่ยนแปลงทัศนคติได
ยากที่สุด ถาการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นความพยายามของบุคคลภายนอกการ สนับสนุนหรือเห็นด้วยกับ
ทัศนคติบางอย่างของสมาชิกในกลุ่มแม้เพียง 1 คนเท่านั้น ก็สามารถลดอิทธิพลของกลุ่มใหญ่ที่มีต่อ
ทัศนคติของสมาชิกในกลุ่มแม้เพียงสมาชิก 2 คนในกลุ่มเท่านั้น ที่ยึดมั่นในความคิดหรือทัศนคติ
บางอย่างก็จะมีอิทธิพลต่อสมาชิกในกลุ่มได้  
                การมีส่วนร่วมในการอภิปรายกลุ่มและการตัดสินใจกลุ่มจะช่วยลดการต่อต้าน 
เปลี่ยนแปลงทัศนคติ ถ้ากลุ่มตัดสินใจยอมรับทัศนคติใหม่ต่อสมาชิกในกลุ่มก็จะยอมรับทัศนคติด้วย 
ถ้าบุคคลเปลี่ยนแปลงกลุ่มอ้างอิงของตนทัศนคติของบุคคลก็มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงด้วย  
                2. บุคคลอ้างอิง หมายถึ ง บุคคลที่ เราใช้ เป็ นมาตรฐานเพ่ือประเมินทั ศนคติ 
ความสามารถของเราหรือสถานการณที่เกิดขึ้น อิทธิพลของผู้อ่ืนที่มีต่อทัศนคติของบุคคลตรงกับ
กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เรียกว่า การเลียนแบบ ซึ่งเป็นกระบวนการที่บุคคลรับเอา
คุณสมบัติของผู้อื่นเช่น ความคิด ทัศนคติ พฤติกรรม เป็นต้น มาเป็นของตน  
                ข้อมูลข่าวสารที่ไดรับจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของทัศนคติในส่วนของ 
การรับรูเชิงแนวคิด และเมื่อองค์ประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบส่วนอ่ืนจะมี
แนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงด้วย  
                ยกตัวอย่างบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งท าหน้าที่เป็นผู้ส่งสารต้องมีความเชี่ ยวชาญและ
ความน่าไว้วางใจ จะท าให้มีความน่าเชื่อถือสูง สามารถชักจูงใจไดดี อีกทั้งมีบุคลิกภาพดีก็จะมีความ 
ส าคัญต่อการยอมรับ นอกจากนี้หากข้อมูลข่าวสารมีการเตรียมมาเป็นอย่างดีไมว่าจะเป็นเนื้อหา การ
เรียงล าดับ ความชัดเจนตลอดจนมีความกระชับและมีช่องทางในการส่งที่เหมาะสมผู้ใช้บริการ ซึ่งเป็น
ผู้รับสารก็อยากฟัง และมีแนวโน้มที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามค าแนะน าหรือชักจูง                               
                การรณรงค์เพ่ิมการใช้พลังทางกายในชีวิตประจ าวันด้วยการเดิน ต้องการเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อการออกก าลังกายหรือเสริมสร้างสุขภาพ ให้เห็นว่าที่จริงแล้วกิจกรรมที่ใช้
พลังทางกายในชีวิตประจ าวันอย่างการเดินก็สามารถช่วยเสริมสร้างสุขภาพที่ดีได้ และน ามาปฏิบัติ
อย่างเป็นประจ าทุกวัน 
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2. ทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ 

      

                การสื่อสารที่จูงใจของมนุษย์ซึ่งผู้ส่งสารโน้มน้าวใจมีความตั้งใจหรือมีเจตนาที่จะส่งสาร
โดยใช้วัจนภาษา อวัจนภาษา และสัญลักษณ์ต่างๆ เป็นตัวน าความหมายสารส่งผ่านทางการสื่อสารไป
ยังผู้รับสาร เพ่ือเปลี่ยนแปลงความรู ทัศนคติ ตลอดจนการกระท าของผู้รับสารให้เป็นไปตามที่ผู้ส่ง
สารต้องการ ทั้งนี้ผู้ส่งสารจะต้องให้โอกาสผู้รับสารมีทางเลือกที่จะตัดสินใจเปลี่ยนแปลง ความรู
ทัศนคติ และการกระทาของตนด้วยความเต็มใจ การโน้มน้าวใจซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายหนึ่งของการสื่อสาร 
จึงเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของการสื่อสาร ไดแก ผู้ส่งสาร สาร ชองทางการสื่อสาร ผู้รับสาร และ
ปฏิกิริยาตอบกลับ 

     จากนิยามของค าว่าโน้มน้าวใจที่ยกมาอ้างไวท าให้เห็นความหมายของการโน้มน้าวใจ 
ครอบคลุมถึงองคป์ระกอบใน 5 เรื่อง (Gass & Seiter, 1999, p.21 – 29) ได้แก่ 
                1. เจตนาของผู้ส่งสาร การโน้มน้าวใจส่วนใหญ่ผู้ส่งสารโน้มน้าวใจจะท าการสื่อสาร โน้ม
น้าวใจโดยมีเจตนา กล่าวคือ มีวัตถุประสงค์ว่าจะโน้มน้ าวใจใครและโน้มน้าวใจไปเพ่ืออะไร แต่
บางครั้งการโน้มน้าวใจอาจเกิดข้ึนโดยผู้ส่งสารไมมีเจตนาได  
                2. ผลที่เกิดขึ้นจากการโน้มน้าวใจ แม้ว่าผู้ส่งสารจะมุ่งหวังผลในทางที่ต้องการอย่างหนึ่ง 
ออย่างใดให้เกิดขึ้นกับผู้รับสาร แต่ก็มีการสื่อสารโน้มน้าวใจที่ไมประสบผลส าเร็จ เนื่องจากการ 
สื่อสาร โน้มน้าวใจกระบวนการที่มุ่งเปลี่ยนแปลงความเชื่อ ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้รับสาร ซึ่ง
เป็นสิ่งที่ท าได้ค่อนข้างยาก และผลของการสื่อสารโน้มน้าวใจมกัไมเกิดขึ้นหลังจากเสร็จสิ้นการสื่อสาร
ทันที รวมทั้งยังมีลักษณะที่เป็นนามธรรมซึ่งยากต่อการสังเกตผล อย่างไรก็ตามหากต้องการจะ
ประเมินและวัดผลว่าการสื่อสารโน้มน้าวใจที่กระทาเสร็จสิ้นไปแล้วนั้นประสบผลส าเร็จหรือไม
สามารถดูจากปฏิกิริยาตอบสนองของผู้รับสารว่ามีปฏิกิริยาตอบสนองตรงกับเจตนาและวัตถุประสงค์
ของผู้ส่งสารหรือไม เช่น ผู้ส่งสารรณรงค์ให้หันมาสนใจผลิตภัณฑ์แป้งทาผิวที่ผลิตจากข้าว ไทย 
หลังจากสื่อสารโน้มน้าวใจรับสารแลว ผู้รับสารต้องการที่จะใช้แป้งทาผิวที่ผลิตจากข้าวไทยหรือไม  
                3. ทางเลือกที่ผู้ส่งสารมีให้แก่ผู้รับสาร การสื่อสารโน้มน้าวใจจะมีทางเลือกอย่างน้อย 
สองทางขึ้นไป และนอกจากจะพิจารณาจากความหลากหลายของทางเลือกแล้วยังจะต้องพิจารณา
จากการให้อิสระแกผู้รับสารที่จะเลือกด้วย หากผู้ส่งสารเสนอให้ทางเลือกแกผู้รับสาร แม้จะมี 
ทางเลือกหลากหลายแต่ถ้าผู้รับสารไมอยากจะเลือกเลยสักทาง แล้วถูกบังคับให้ต้องเลือกทางใดทาง
หนึ่งย่อมไม่เป็นการสื่อสารแบบโน้มน้าวใจ การสื่อสารโน้มน้าวใจต้องให้อิสระแก่ผู้รับที่จะปฏิเสธ 
                4. การใช้สัญลักษณ์สื่อความหมายในสารโน้มน้าวใจ โดยทั่วไปใช้ภาษาเป็นเครื่องมือ 
ภาษาในที่นี้เป็นได้ทั้งภาษาพูด ภาษาเขียน วัจนภาษา อวัจนภาษา ภาษาท่าทาง หรือแม้แต่รูปภาพ 
สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่สามารถสื่อความหมายตามที่ผู้ส่งสารโน้มน้าวใจต้องการไปยังผู้รับสาร 
                5. การโน้มน้าวใจเป็นกิจกรรมของมนุษย์ การสื่อสารโน้มน้าวใจสามารถจะเกิดขึ้นได
ภายในตัวบุคคลคนเดียว ซึ่งเรียกว่าการสื่อสารโน้มน้าวใจตนเอง หรือจะเกิดขึ้นระหว่างบุคคลตั้งแต่ 
สองคนหรือมากกว่า ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการใดการสื่อสารโน้มน้าวใจจะไดรับอิทธิพลจากสังคมและ 
วัฒนธรรม รวมทั้งบริบทแวดล้อมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับผู้ส่งสารและผู้รับสารโน้มน้าวใจได้เสมอ 
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                แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารเพ่ือโน้มน้าวใจ น ามาใช้ ในการสื่อสารเพ่ือ 
เปลี่ยนแปลงความรู ทัศนคติ ตลอดจนการกระท าของผู้รับสารในการตระหนักถึงการดูแลสุขภาพ
อย่างเป็นประจ าทุกวัน และหันมาใช้การเดินเป็นการใช้พลังทางกายมากขึ้น  ทั้งนี้จะต้องให้โอกาสผู้ 
รับสารมีทางเลือกท่ีจะตัดสินใจเปลี่ยนแปลงความรู ทัศนคติ และการกระท าของตนด้วยความเต็มใจ 
 
3.  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสมรรถภาพทางกาย (Physical Fitness) 

 

               สมรรถภาพทางกาย (Physical Fitness) คือ ความสามารถในการควบคุมร่างกายและ
การท างานของร่างกายได้ดี สามารถท างานได้นานโดยไม่เสื่อมประสิทธิภาพ ดังนั้นการสร้าง
สมรรถภาพ ทางกายจึงเป็นการท าให้การท างานของอวัยวะต่างๆ ทุกระบบสามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งกิจกรรมบางอย่างต้องการความแข็งแรง กิจกรรมบางอย่างต้องการความอดทน 
ความแข็งแกร่ง และความอดทนจะมีแหล่งก าเนิด 
ที่ต่างกัน กล่าวคือความแข็งแกร่งจะขึ้นกับสมรรถภาพของกล้ามเนื้อ ที่ห่อหุ้มหรือยึดเกาะกับกระดูก
กล้ามเนื้อที่มีพ้ืนที่หน้าตัดของเส้นใยกว้างกว่าย่อมมีความแข็งแกร่ง ส่วนความอดทนหรือความ
ทนทานนั้นนอกจากจะขึ้นอยู่กับความทนทานของกล้ามเนื้อแล้ว ยังขึ้นอยู่กับระบบไหลเวียนของเลือด
และระบบหายใจอีกด้วยเพราะเลือดจะเป็นตัวน าออกซิเจนและอาหารไปให้เซลล์ของกล้ามเนื้อและ
อวัยวะต่างๆ ทั่วร่างกาย และเป็นตัวน าคาร์บอนไดออกไซด์และของเสียจากส่วนต่างๆ ของร่างกายมา
ส่งให้ปอดและไต แต่อย่างไรก็ตามความแข็งแกร่งและความทนทานนี้ก็ไม่ได้ขึ้นกับสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น
เท่านั้น ยังมีปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องและมีผลอีก เช่น อายุ เพศ จิตใจ อารมณ์ แรงจูงใจ สิ่งแวดล้อม เป็น
ต้น 
    3.1 องค์ประกอบของความสมบูรณ์แข็งแรง          
        3.1.1 ความทรหด หัวใจที่แข็งแรงท าให้ร่างกายมีความทรหดอดทน การออกก าลังกายแบบ 

แอโรบิก เช่น เดินเร็ว วิ่ง ขี่จักรยาน ว่ายน้ าและเต้นแอโรบิก เป็นวิธีออกก าลังกายที่ดีที่สุดส าหรับ
หัวใจ           
          3.1.2 ทักษะสามารถควบคุมและประสานการเคลื่อนไหวต่างๆ ทรงตัวได้ดี และมีปฏิกิริยา 
โต้ตอบฉับไว นอกจากทักษะทางร่างกายแล้ว กีฬาและกิจกรรมหลายอย่างยังช่วยเสริมสร้างทักษะ 
ทางปัญญาและสังคมอีกด้วย           
          3.1.3 ความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อที่ดีมีก าลังช่วยให้มีท่าทางทะมัดทะแมง 
ป้องกัน การบาดเจ็บหรือปวดหลังซึ่งท าให้ท ากิจวัตรต่างๆ ไปได้ด้วยดี           
          3.1.4 ความทนทานของกล้ามเนื้อ การเคลื่อนไหวซ้ าๆ เช่น ปั่นจักรยาน สูบลมด้วย
เครื่องแบบใช้เท้าเหยียบ จะช่วยเพิ่มสมรรถนะของกล้ามเนื้อให้ทนท างานหนักต่อเนื่องได้                         
          3.1.5 ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อที่อ่อนตัวยืดหยุ่นได้ดีจะมีความแข็งแรง ท าให้
ยังคงเคลื่อนไหวได้ดีและพ่ึงตัวเองได้แม้ในยามบั้นปลายชีวิต 
    3.2 ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ 
          3.2.1 วิถีชีวิต รูปแบบการด าเนินชีวิต ความเป็นอยู่ในแต่ละวันตั้งแต่การเคลื่อนไหว การกิน
อาหาร พฤติกรรมความเป็นอยู่           
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          3.2.2 สภาพเศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม ประเทศที่เจริญ ลัทธิการเมืองและวัฒนธรรม 
ความคิด ค่านิยมท่ีต่างกัน ท าให้ประชาชนแต่ละประเทศมีรูปแบบชีวิตที่ต่างกันไป                       
          3.2.3 สิ่งแวดล้อม ตั้งแต่สิ่งแวดล้อมที่บ้าน ที่ท างาน การจราจร การเดินทาง ป่าไม้ ถนน 
หนทาง ล้วนส่งผลกระทบต่อชีวิตคน           
          3.2.4 สังคม สภาพความเป็นอยู่แบบชนบทย่อมมีชีวิตที่ต่างไปจากชุมชนเมือง คนที่ชอบสนุก 
เฮฮาออกสังคมพบปะผู้คนอยู่เสมอ จะมีพฤติกรรมทางสุขภาพที่ไม่เหมือนกับคนชอบสันโดษ           
          3.2.5 บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข เดิมเข้าใจกันว่าเรื่องการรักษาโรคเป็นหน้าที่ของ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะเวลาเจ็บป่วยจึงต้องรีบไปพบแพทย์ การให้บริการทางการแพทย์จะช่วย
ให้ผู้คนตายน้อยลง แต่ถ้ามีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ พอที่จะรักษาอาการ
ป่วยเล็กๆ น้อยๆ และรู้จักใช้ยาหรือการรักษาขั้นพ้ืนฐานได้ จะช่วยลดขั้นตอนความยุ่งยากในการดูแล
สุขภาพ           
          3.2.6 อาชีพ ผู้ท างานนั่งโต๊ะใช้สมอง ย่อมเครียดกว่าผู้ท างานแบกหาม ชาวสวน ชาวนาและ 
ชาวไร่ จะมีสภาพร่างกายแข็งแรงกว่าชาวกรุง           
          3.2.7 อาหาร รูปร่างของคนจะฟ้องสภาพลักษณะนิสัยการกินของบุคคลนั้น จึงท าให้คนอ้วน 
ผอมต่างกัน และน้ าหนักตัวมีผลต่อสุขภาพโดยตรง           
          3.2.8 พันธุกรรม โรคบางอย่างถ่ายทอดทางพันธุกรรมหรือมีแนวโน้มเกิดขึ้นกับบุคคลใน 
ครอบครัวได้ เช่น โรคหัวใจ โรคเบาหวาน 
    3.3 การออกก าลังกาย   
                จากผลการค้นคว้าทางการแพทย์และประสบการณ์ของแต่ละบุคคลยืนยันได้ว่าการออก
ก าลังกายมีประโยชน์มากมาย เช่น ท าให้ร่างกายแข็งแรง จิตใจผ่องใส การออกก าลังกายเป็นประจ า 
ไม่เพียงท าให้รู้สึกสดชื่นและดูแจ่มใสขึ้นเท่านั้น ยังช่วยต้านทานโรคภัยไข้เจ็บทุกชนิด แต่จากผลของ
การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ท าให้การด าเนินชีวิตประจ าวันของคนในปัจจุบัน
มีการใช้แรงกายน้อยลง แต่จะอาศัยเครื่องทุ่นแรงมากขึ้น ประกอบกับภาวะสังคมที่ต้องต่อสู้ดิ้นรน
เกือบตลอดเวลา ท าให้หลายๆ คนไม่สามารถออกก าลังกายได้แม้รู้ว่าการออกก าลังกายมีประโยชน์
เพียงไรต่อสุขภาพ เหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น คืออุปสรรคระหว่างผู้คนในปัจจุบันกับการออกก าลังกาย 
ความจริงแล้วการออกก าลังกายสามารถท าได้ง่ายและใช้เวลาเพียงสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง ก็ช่วยให้
ร่างกายแข็งแรงข้ึนได ้
    3.4 คณุค่าและความส าคัญของการออกก าลังกาย 
                แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยได้สรุปผลของการออกก าลังกายว่ามีคุณค่าต่อร่างกาย
ดังต่อไปนี้ 
          3.4.1 การออกก าลังกายช่วยให้อวัยวะต่างๆ เช่น หัวใจ ปอด ไต กระดูก และกล้ามเนื้อ 
แข็งแรงขึ้น และยังช่วยลดการเป็นโรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเส้นเลือดสูง และโรคบาดแผลใน 
กระเพาะอาหาร           
          3.4.2 ผู้ที่ท างานเบาๆ แต่ไม่ค่อยได้ออกก าลังกาย อาจเป็นโรคเหนื่อยง่ายและท าให้เวียน
ศีรษะ การออกก าลังกายบ่อยๆ จะช่วยป้องกันอาการเหล่านี้ได้           
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          3.4.3 พระภิกษุ นักเรียน แม่บ้าน ช่างเย็บเสื้อผ้า นักธุรกิจ หรือผู้ที่มีอาชีพกับงานเบาๆ ควร
หาเวลาออกก าลังกายทุกวัน อาการเหนื่อยง่าย เบื่ออาหาร เวียนศีรษะและอาการนอนไม่หลับอาจ
หายไปได้           
          3.4.4 บุรุษไปรษณีย์เป็นโรคหัวใจน้อยกว่าพนักงานรับโทรศัพท์ กระเป๋ารถเมล์เป็นโรคหัวใจ
น้อยกว่าพนักงานขับรถเมล์ เพราะผลจากการเดินมากกว่านั่นเอง           
          3.4.5 การออกก าลังกายเป็นประจ าทุกวันท าให้การเป็นโรคติดเชื้อ เช่น หวัด และอาการเจ็บ 
คอลดน้อยลง           
          3.4.6 ผู้ที่ท างานเบาๆ อาจเจ็บป่วยได้บ่อยๆ           
          3.4.7 การเดิน การวิ่ง การท ากายบริหาร การท าโยคะ การร ามวยจีน ล้วนเป็นการบริหาร
กายท่ีท าให้สุขภาพดีขึ้น           
          3.4.8 การออกก าลังกายทุกวัน ท าให้ร่างกายแก่ช้าลงและอายุยืน           
          3.4.9 การออกก าลังกายวันละนิด จิตแจ่มใส ถ้าไม่อยากหัวใจวายให้ออกก าลังกาย 
    3.5 ประโยชน์ของการออกก าลังกาย 
          3.5.1 ทางด้านร่างกาย อวัยวะในระบบต่างๆ ของร่างกายท างานประสานกันได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง อดทน มีบุคลิกภาพที่ดี ภูมิต้านทางสูงและสมรรถภาพ 
ทางกายดี           
          3.5.2 ทางด้านจิตใจ ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอนอกจากจะท าให้ร่างกายแข็งแรงแล้วจิตใจ
ก็แจ่มใสร่าเริงอีกด้วย ถ้าได้ออกก าลังกายร่วมกันหลายๆ คนจะท าให้เกิดการเอ้ือเฟ้ือ มีเหตุผล อด
กลั้น สุขุมรอบคอบ และมีความยุติธรรม  
          3.5.3 ทางด้านอารมณ์ มีอารมณ์เยือกเย็น ช่วยคลายความเครียดจากการประกอบอาชีพใน
ชีวิตประจ าวัน จึงสามารถท างานหรือออกก าลังกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ           
          3.5.4 ทางด้านสติปัญญา การอออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ ท าให้ความคิดปลอดโปร่ง มีไหว
พริบ มีความคิดสร้างสรรค์ ค้นหาวิธีเอาชนะคู่แข่งในวิถีเกมการแข่งขัน ซึ่งสามารถน าไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้           
          3.5.5 ทางด้านสังคม สามารถปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงานหรือผู้อ่ืนได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
สามารถอยู่ร่วมกันภายในสังคมได้อย่างมีความสุข การออกก าลังกายเป็นประจ าที่จะท าให้ได้รับ
ประโยชน์อย่างแท้จริงจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักและวิธีการ มิฉะนั้นการออกก าลังกายอาจจะ
ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์หรืออาจจะเป็นโทษเลยก็ได้ ดังนั้นการออกก าลังกายแต่ละครั้งควรปฏิบัติดังนี้                  
                  1) ควรเริ่มออกก าลังกายอย่างเบาๆ ก่อน แล้วจึงค่อยๆ เพ่ิมความหนักของการออก
ก าลังกายในวันต่อๆ ไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ไม่เคยออกก าลังกายมาก่อน                   
                  2) ผู้ที่เพ่ิงฟ้ืนไข้หรือมีโรคประจ าตัวต้องปรึกษาแพทย์ก่อนออกก าลังกาย                  
                  3) ผู้ที่มีความประสงค์จะออกก าลังกายหนักๆ โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป ต้อง
ปรึกษาแพทย์                  
                  4) ในระหว่างการออกก าลังกาย ถ้ารู้สึกผิดปกติมาก เช่น หน้ามืด หอบมาก ชีพจรเต้น
แรง ต้องหยุดการออกก าลังกายทันที และถ้าต้องการจะออกก าลังกายใหม่ควรจะได้รับค าแนะน าจาก
แพทย์เสียก่อน                  
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                  5) การออกก าลังกายแต่ละครั้งควรเลือกกิจกรรมให้เหมาะสมกับตนเอง                  
                  6) การออกก าลังกายให้ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง ควรออกแรงให้ส่วนต่างๆ ของ
ร่างกายทุกส่วนท างานมากกว่าปกติ หรือให้รู้สึกเหนื่อย เช่น หายใจถี่ขึ้น ชีพจรเต้นเร็วขึ้น                  
                  7) ผู้มีภารกิจประจ าวันที่ไม่สามารถแบ่งเวลาเพ่ือการออกก าลังกายได้ ควรเลือก
กิจกรรมที่ง่ายและกระท าได้ในบริเวณบ้านและใช้เวลาสั้นๆ เช่น กระโดดเชือก เดินเร็ว วิ่งเหยาะๆ ชก 
ลม เป็นต้น                  
                  8) เครื่องมือที่ใช้ช่วยในการออกก าลังกาย เช่น เครื่องเขย่า สั่น ดึง ดัน เพ่ือให้ร่างกาย
ไม่ ต้องออกแรงนั้นมีประโยชน์น้อยมาก เพราะการออกก าลังกายจะมีผลต่อเมื่อร่างกายได้ออกแรง 
มากกว่าปกติมากน้อยเพียงใด                  
                  9) การออกก าลังกายควรท าสม่ าเสมอทุกวัน อย่างน้อยวันละ 15-20 นาที                  
                 10) เพ่ือให้การออกก าลังกายมีความสนุกสนานและแรงจูงใจมากขึ้น ควรท าสถิติ 
เกี่ยวกับการออกก าลังกายควบคู่กันไปด้วย เช่น การนับอัตราการเต้นของชีพจร อัตราการหายใจ ชั่ง
น้ าหนัก    
                 11) การออกก าลังกายเป็นประจ า เป็นเพียงปัจจัยหนึ่งในการปรับปรุงและรักษา
สุขภาพ เท่านั้น ถ้าจะให้ได้ผลดีต้องการรับประทานอาหารให้ถูกต้องตามหลังโภชนาการพรอ้มกับ
ได้รับการ พักผ่อนอย่างเพียงพอ                  
                 12) พึงระลึกเสมอว่า ไม่มีวิธีการฝึกหรือออก าลังกายวิธีลัด เพ่ือให้ได้มาซึ่งสุขภาพและ 
สมรรถภาพทนทาน แต่การออกก าลังกายต้องค่อยเป็นค่อยไปเป็นขั้นตอน 
    3.6 โทษของการขาดการออกก าลังกายในวัยหนุ่มสาว           
          3.6.1 หนุ่มสาวที่ขาดการออกก าลังกายมาตั้งแต่วัยเด็ก เนื่องจากมีผลเสียจากการขาดการ
ออกก าลังกายในวัยเด็กอยู่แล้ว โดยเฉพาะในด้านรูปร่างทรวดทรวงและสมรรถภาพ ผลเสียเหล่านี้ยิ่ง
มาก ขึ้น ขณะเดียวกันจะเริ่มเกิดการเสื่อมในด้านรูปร่างและหน้าที่การท างานของอวัยวะภายในหลาย
ระบบ ขั้นแสดงอาการคล้ายกับเป็นโรคที่มีพยาธิสภาพได้ เช่น อาหารหอบ เหนื่อย ใจสั่น เมื่อใช้ 
ร่างกายเพียงเล็กน้อย คล้ายกับผู้เป็นโรคหัวใจหรือโรคปอด ซึ่งแท้จริงแล้วเกิดจากการที่ระบบหายใจ 
และไหลเวียนโลหิตพยายามปรับตัวให้เข้ากับการใช้แรงกายนั้น           
          3.6.2 วัยหนุ่มสาวที่ไม่มีผลเสียจากการขาดการออกก าลังกายในวัยเด็กการเจริญเติบโตไม่มี
ข้อขัดข้องมาก่อน แต่ในรูปร่างทรวดทรงอาจเปลี่ยนได้มากถ้าขาดการออกก าลังกายในวัยนี้ เนื่องจาก 
มีกล้ามเนื้อน้อยลงและการสะสมไขมันมากขึ้น โดยผู้ที่ออกก าลังกายเป็นประจ าจะรับประทานอาหาร
มากกว่าผู้ที่ไม่ออกก าลังกาย แต่เมื่อหยุดออกก าลังแล้วยังคงรับประทานอาหารเท่าเดิม จะส่งผลให้
อาหารส่วนเกินเก็บสะสมไว้ในสภาพของไขมัน ส่วนสมรรถภาพทางกายด้านต่างๆ ก็จะลดต่ าลงอย่าง
รวดเร็ว 
 3.7 การออกก าลังกายสะสม การออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องจะส่งเสริมให้
คนเรามีสุขภาพที่ดีและมีสมรรถภาพทางการที่แข็งแรง การออกก าลังกายเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อ
สุขภาพ โดยเฉพาะการป้องกัน(ลดความเสี่ยง)โรคหัวใจและหลอดเลือดนั้นไม่จ าเป็นต้องออกก าลังกาย
ด้วยความแรงระดับที่หนัก การออกก าลังกายด้วยความแรงระดับปานกลางหรือค่อนข้างรู้สึกเหนื่อย 
หายใจแรงขึ้น หัวใจเต้นเร็วขึ้นบ้าง ก็พอเพียงต่อการป้องกันโรค ยิ่งออกก าลังกายมากขึ้นก็จะได้รับ
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ประโยชน์ต่อสุขภาพและสมรรถภาพเพ่ิมมากข้ึนด้วย และตราบใดที่ท่านออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ
ด้วยความแรงระดับปานกลางแล้วย่อมไม่มีการออกก าลังกายแบบใดแบบหนึ่งดีหรือด้อยกว่ากันใน
การก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพ ดังนั้นความส าคัญจึงอยู่ที่ท่านออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอและ
ต่อเนื่องหรือไม่เท่านั้น จึงเป็นที่มาของโปรแกรม “การออกก าลังกายสะสม” ออกก าลังกายสะสม คือ 
โปรแกรมส่งเสริมการออกก าลังกายในชุมชนที่กระทรวงสาธารณสุขได้จัดท าขึ้น ภายใต้โครงการขยับ
กายสบายชี วี  โดยร่ วมมื อด า เนิ น การกับ การกีฬ าแห่ งป ระ เทศ ไทยและกรมพลศึ กษ า 
กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นให้คนไทยได้สร้างโอกาสให้แก่ตนเองในการออกก าลัง
กายอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง ทั้งนี้การ"ขยับกาย"แล้วจะ"สบายชีวี"นั้นไม่สามารถเกิดขึ้นได้จากการ
ฟังหรืออ่านเอกสารความรู้เรื่องการออกก าลังกายเพียงอย่างเดียว หากแต่ท่านต้องลงมือท าเอง ให้มี
ประสบการณ์จริงในระยะที่พอสมควรท่านจึงจะรู้ถึงรสชาติหรือคุณประโยชน์ที่แท้จริงของการออก
ก าลังกาย ดังนั้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกก าลังกายในรูปแบบที่หลากหลายเพ่ือชักชวน ชักจูง 
หรือดึงมือกันไป เพ่ือสร้างโอกาสให้คนไทยมีประสบการณ์จริงในการออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 
และต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญ 
                การแนะน าการออกก าลังกายที่ผ่านมานั้นมักเน้นว่าต้องท าหนักๆ ให้เหนื่อยต้องท า
ต่อเนื่อง รูปแบบการออกก าลังกายจึงค่อนข้างเป็นเรื่องเป็นราวดังกล่าวแต่แรก ข้อเสนอแนะน า
ดังกล่าวนั้นอยู่บนพ้ืนฐานของการออกก าลังกายเพ่ือฝึกฝนให้มีสมรรถภาพหรือความสมบูรณ์แข็งแรง
ทางกายแบบนักกีฬาอันมีจุดมุ่งหมายเพื่อชัยชนะ ซึ่งเป็นที่แน่นอนว่าท าให้มคีวามสุขภาพแข็งแรงและ
ช่วยป้องกันโรคต่างๆ ด้วย อย่างไรก็ตามมีหลักฐานการศึกษาวิจัยพบว่าการออกก าลังกายด้วยความ
แรงปานกลางก็พอเพียงที่จะท าให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพ ที่ส าคัญๆ และไม่จ ากัดว่าต้องเป็นการออก
ก าลังกายที่เป็นเรื่องเป็นราวเท่านั้น การออกก าลังกายที่ไม่เป็นเรื่องเป็นราว อาทิ การท างานบ้าน งาน
สวน งานอดิเรก และงานอาชีพ ที่ออกแรงกายด้วยความแรงปานกลาง ก็ให้ประโยชน์ได้เช่นกัน การ
ออกก าลังกายที่เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพนั้นค่อนข้างสัมพันธ์กับปริมาณของการออกก าลังกาย ซึ่งวัด
ได้จากปริมาณของพลังงานที่ถูกใช้หรือเผาผลาญไปหรือเวลาที่ใช้ในการออกก าลังกาย พบว่าการเผา
ผลาญพลังงานเพ่ิมขึ้นจากภาวะปกติของแต่ละคน ประมาณ 150-200 แคลอรีหรือใช้เวลาเฉลี่ย
ประมาณ 30 นาที ก็พอเพียงต่อการเกิดประโยชน์ที่ส าคัญๆ นอกจากนี้การออกก าลังกายดังกล่าว ยัง
สามารถท าแบบสะสมได้ด้วย โดยท าด้วยความแรงปานกลางครั้งละ 10 นาที สะสมทั้งวันให้ได้อย่าง
น้อย 30 นาที ก็เกิดประโยชน์พอๆ กับการออกก าลังกายอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นข้อเสนอแนะน าใหม่ที่
เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 

      จากทฤษฎีข้างต้นผู้ศึกษาได้น าเอาหลักการออกก าลั งกาย ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ 
คุณค่าและความส าคัญของการออกก าลังกาย มาเป็นแนวทางในการวิจัยพฤติกรรมและทัศนคติของ
กลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้ยังได้น าทฤษฎีการออกก าลังกายสะสมมาเป็นแนวคิดส าคัญในการ
สร้างสรรค์แนวคิดและชิ้นงาน เนื่องจากแนวคิดของโครงการคือการส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายออก
ก าลังกายจากกิจกรรมที่ใช้แรงกายในชีวิตประจ าวันจนครบตามจ านวนที่ตั้งไว้ จึงจะส่งผลดีต่อสุขภาพ
ร่างกาย 
 
4.  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความเชื่อม่ันในความสามารถของตนเอง 
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                ทฤษฎีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองของ Bandura กล่าวว่าความสามารถ
ของ บุคคลเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งของแรงจูงใจเพ่ือป้องกันโรค Bandura เชื่อว่ากระบวนการ
เปลี่ยนแปลงทางจิตวิทยาขึ้นอยู่กับการเลือกของบุคคลที่จะคาดหวังในความสามารถหรือความ 
เชี่ยวชาญของตนเอง การพัฒนาความเชื่อมั่นในความสามารถของบุคคลท าได้ 4 วิธี ได้แก่      

      1. ป ระสบการณ์ ที่ ป ระสบความส า เร็จ  (Performance Accomplishment) ซึ่ ง 
Bandura เชื่อ ว่าเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการพัฒนาความเชื่อมั่นในความสามารถของ
ตนเอง บุคคลจะ เชื่อว่าเขาสามารถกระท าได้เมื่อเขามีทักษะเพียงพอ และประสบความส าเร็จในการ
กระท านั้นๆ เมื่อ บุคคลเชื่อว่าเขาสามารถท าได้ก็จะพยายามท าสิ่งนั้นให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย
ที่ต้องการ           

     2. การใช้ตัวแบบ (Modeling) การได้สังเกตตัวแบบแสดงพฤติกรรมแล้วได้รับผลที่พึง
พอใจจะท าให้ผู้สังเกตมีความรู้สึกว่า เขาก็สามารถที่จะประสบความส าเร็จได้ถ้าเขามีความพยายาม
และไม่ย่อท้อ ลักษณะของการใช้ตัวแบบที่ส่งผลต่อความรู้สึกเชื่อมั่นว่าสามารถท าได้ ได้แก่ การ
แก้ปัญหาของบุคคลที่มีความกลัวต่อสิ่งต่างๆ โดยให้ดูตัวแบบที่ส่งผลต่อความรู้สึกเชื่อมั่นว่าสามารถ
ท าได้ ได้แก่ การแก้ปัญหาของบุคคลที่มีความกลัวต่อสิ่งต่างๆ โดยให้ดูตัวแบบที่มีลักษณะคล้ายกับ
ตนเอง ก็จะสามารถท าให้ความกลัวเหล่านั้นลดลงได้      

     3. การใช้ค าพูดชักจูง (Verbal Persuasion) เป็นการบอกให้บุ คคลนั้นรู้ว่าเขามี
ความสามารถที่จะประสบความส าเร็จได้ โดยการพูดชักจูง ให้ก าลังใจและความม่ันใจ ผู้ที่ได้รับการชัก
จูงก็จะเป็นผู้น าเอาข้อมูลมาพิจารณาความสามารถของตนเอง เป็นผลให้บุคคลเกิดความเชื่อมั่นว่า
ตนเองสามารถท างานได้ส าเร็จ แม้ว่าจะเคยท างานไม่ส าเร็จมาแล้ว      

      4. การกระตุ้นทางอารมณ์ (Emotional Arousal) การกระตุ้นทางอารมณ์มีผลต่อการ
รับรู้ความ เชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง เนื่องจากบุคคลจะคาดหวังในความส าเร็จก็ต่อเมื่อเขา
ไม่ได้อยู่ใน สภาพการณ์ที่ถูกกระตุ้นด้วยสิ่งที่ไม่พึงพอใจ เพราะการกระท าที่เกิดขึ้นขณะที่อยู่ใน
สภาพการณ์ เช่นนั้นมักจะท าให้ผลของการกระท าออกมาไม่ดี ความเชื่อมั่นในความสามารถของ
ตนเองท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ในระดับสูงสุด เป็นพ้ืนฐานที่จะท าให้บุคคลปฏิบัติตาม
ค าแนะน าอย่างแท้จริง ตัวแปรเกี่ยวกับความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองได้ถูกน ามาเพ่ิมขึ้นใน
ทฤษฎีแรงจูงใจเพ่ือการป้องกันโรค ซึ่งส่งผลถึงความเชื่อของแต่ละบุคคลว่าตนสามารถที่จะปฏิบัติตาม
ค าแนะน าได้ การออกแบบสื่อส่วนใหญ่ไม่ได้ค านึงถึงความสามารถของบุคคลเพ่ือให้บุคคลเชื่อว่าตน
สามารถปฏิบัติตามค าแนะน าได้ ดังนั้นความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองจึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะ
ท าให้บุคคลปฏิบัติตามค าแนะน า แม้ว่าบุคคลจะมีความเชื่อสูงว่าการปฏิบัติตามค าแนะน าจะท าให้
อันตรายลดลง แต่การขาดความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองในการปฏิบัติจะเป็นตัวขัดขวาง
แรงจูงใจอย่างรุนแรง ดังนั้นประสิทธิผลของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไม่ใช่เพียงแต่ขึ้นอยู่กับความ
ชัดเจนของสื่อที่จะท าให้บุคคลปฏิบัติตามเท่านั้น แต่บุคคลต้องคาดหวังว่าเขาจะสามารถเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของตนเองได้  
                จากทฤษฎีข้างต้น ผู้ศึกษาได้น าเอาแนวคิดการพัฒนาความเชื่อมั่นในความสามารถของ
บุคคลมาเป็นแนวคิดส าคัญในการค้นหาปัญหาและก าหนดแบบสอบถามเพ่ือวิจัยพฤติกรรมและ
ทัศนคติของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อสุขภาพและการใช้พลังทางกายในชีวิตประจ าวัน 

   ส
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   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

บทที่  3 

การเก็บข้อมูล 
 
      การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเพ่ือท าการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมในการใช้พลังทางกายใน
ชีวิตประจ าวันรวมทั้งทัศนคติจากกลุ่มเป้าหมายวัยท างาน อายุ 20-40 ปี และน าผลที่ได้มาวิเคราะห์
เพ่ือท าการค้นหาความคิดสร้างสรรค์ (Idea) หรือแนวคิด (Concept) ของงาน เพ่ือที่จะน าไปใช้ใน
การพัฒนาชิ้นงานโฆษณาของโครงการรณรงค ์
 
1. วิธีการด าเนินงานวิจัย 

 

               ท าการวิจัยเพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้พลังทางกายในชีวิตประจ าวัน โดยท าการวิจัยแบบ
เชิงปริมาณ (Quantitative Research Technique) โดยใช้การส ารวจข้อมูลจากค าถาามด้วยการแจก
แบบสอบถาาม 
 
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 

               ท าการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณที่ เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคและทัศนคติของ
กลุ่มเป้าหมาย เป็นการเก็บข้อมูลจากบุคคล โดยใช้การท าแบบสอบถาามในกลุ่มคนวัยท างานที่มีอายุ
ตั้งแต่ 20-40 ปีขึ้นไป เพ่ือหาแรงจูงใจ การใช้ชีวิต และการใช้พลังทางกายในชีวิตประจ าวัน โดยแจก
แบบสอบถาามทั้งแบบปกติและแบบออนไลน์ รวมทั้งสิ้นจ านวน 100 คน 
 
3. ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย 

 

               ผู้ศึกษาใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มคนวัยท างานที่มีอายุตั้งแต่ 20 -40 ปีขึ้นไป 
โดยออกส ารวจตามสถาานที่กลุ่มตัวอย่างมักจะใช้เป็นเส้นทางผ่านหรือเดินทางไปหลังเลิกงาน เช่น 
ศูนย์การค้าย่านสยาม บริเวณถานนสีลม และบริเวณเขตทองหล่อ โดยท าการแจกแบบสอบถาามให้กลุ่ม
ตัวอย่างด้วยตนเองเป็นจ านวน 50 คน และแจกแบบสอบถาามแบบออนไลน์อีก 50 คน รวมทั้งหมด
เป็นจ านวนทั้งสิ้น 100 คน 
 
4.  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

 

      แนวค าถาามการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถาาม แบ่งข้อมูลออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ 
      ส่วนที่ 1 ค าถาามเกี่ยวกับข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ 
และอาชีพ งานอดิเรก รายได้ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

      ส่วนที่ 2 ค าถาามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้พลังทางกายในชีวิตประจ าวัน  พฤติกรรมการ
รับประทานอาหารในสัปดาห์ที่ผ่านมา ผลเสียหากมีการเผาผลาญแคลอรีในแต่ละวันน้อย พฤติกรรม
การใช้พลังทางกายในแต่ละสัปดาห์ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ 
      ส่วนที่ 3 ทัศนคติที่มีต่อการใช้พลังทางกายในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ ค าถาามเพ่ือค้นหา
กิจกรรมที่ใช้พลังทางกายที่สามารถาท าได้ง่ายหรือให้ความสนใจมากที่สุด แรงจูงใจและอุปสรรคในการ
ใช้พลังทางกายในชีวิตประจ าวัน  
      ส่วนที่ 4 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อและการใช้สื่อ ได้แก่ โอกาสในการเปิดรับสื่อในแต่ละ
วัน ประเภทของโฆษณาท่ีสามารถาดึงดูด 
      อ่ืนๆ เช่น สถาานที่ที่สามารถาใช้กิจกรรมที่ใช้พลังทางกายได้ ผลที่คาดหวังว่าจะได้รับ 
 
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 

      การวิจัยเชิงปริมาณโดยการแจกแบบสอบถาาม ได้ท าการแจกแบบสอบถาามด้วยตนเอง 
และเผยแพร่แบบออนไลน์ และน าข้อมูลที่ได้มารวบรวมและตรวจสอบความถาูกต้องและวิเคราะห์เพ่ือ
สรุปประเด็นส าคัญ 
 
6. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 

      การวิเคราะห์ข้อมูลจากการเก็บข้อมูลแบบสอบถาาม ได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
สถาิติเชิงพรรณนา เพ่ืออธิบายลักษณะของข้อมูลต่างๆ ของแบบสอบถาาม และสรุปเป็นประเด็นหลั ก 
รวมถึางการค านวณหาค่าร้อยละ 
 
7. การน าเสนอข้อมูล 

 

      เป็นขั้นตอนการผลิตแบบร่างของชิ้นงานสร้างสรรค์ผ่านสื่อชนิดต่างๆ โดยเป็นการ
สร้างสรรค์รูปแบบชองงานภายใต้แนวความคิดที่ได้มาจากการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ จากผู้ให้สัมภาษณ์ 
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บทที่  4 

ผลการศึกษา 
 
ผู้วิจัยได้เลือกใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูลโดยวิธีท าการวิจัยเชิงปริมาณเพ่ือหา

กลุ่มเป้าหมายที่ไม่มีเวลาออกก าลังกายหรือดูแลสุขภาพ โดยวิธีท าการวิจัยเชิงปริมาณในกลุ่มวัย
ท างานจ านวน 100 คน โดยสามารถสรุปผลได้ 4 ส่วนดังนี้ 

 
ส่วนที่ 1 ผลวิจัยด้านประชากรศาสตร์ 
 

      ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มเป้าหมาย โดยศึกษาอายุ ระดับการศึกษา และ 
รายได้ ซึ่งข้อมูลในส่วนนี้จะน าเสนอเป็นจ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง สามารถแจกแจงรายละเอียด
เป็นตารางที่ 4-1–4-3 ได้ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 4-1    จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเพศ 

 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 43 43 
หญิง 57 57 

รวม 100 100 
 

      จากตารางที่ 4-1 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง คิดเป็นร้อยละ 57 
และเพศชายเป็นจ านวนร้อยละ 43  
 
ตารางที่ 4-2    จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอายุ 
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
20-30 ปี 80 80 
31-40 ปี 14 14 
41 ปีขึ้นไป 6 6 

รวม 100 100 
 

     จากตารางที่ 4-2 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนมากอายุ 20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 
82 และอายุ 31-40 ปีคิดเป็นร้อยละ 18 
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ตารางที่ 4-3    จ านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอาชีพ 

 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
พนักงานบริษัท/ รัฐวิสาหกิจ 55 55 
นักศึกษา 28 28 
เจ้าของกิจการค้าขาย 8 8 
ข้าราชการ 6 6 
อ่ืนๆ  3 3 

รวม 100 100 
 

                                       จากตารางที่ 4-3 สรุปได้ว่า กลุ่มอาชีพที่มีจ านวนเยอะที่สุดคือ กลุ่มพนักงานบริษัท/ 
รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 55 รองลงมาคือเจ้าของกิจการค้าขาย โดยคิดเป็นร้อยละ 8 และ
ข้าราชการคิดเป็นร้อยละ 6 

 
ตารางที่ 4-4    จ านวน ร้อยละกลุ่มตัวอย่างจ าแนกสถานภาพ 

 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
โสด 52 52 
สมรส 33 33 
สมรส มีบุตรแล้ว 12 12 
หย่าร้าง/ หม้าย 3 3 

รวม 100 100 
 

                                          จากตารางที่ 4-4 สถานภาพของกลุ่มเป้าหมายที่มีมากที่สุดคือ โสด คิดเป็นร้อยละ  
52 รองลงมาคือสถานะสมรสคิดเป็นร้อยละ 33 และสมรส/มีบุตร คิดเป็นร้อยละ 12 
  
ตารางที่ 4-5    จ านวน ร้อยละกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกรายได้ต่อครอบครัว 

 

รายได้ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
20,000-30,000 71 71 
30,001-40,000 18 18 
40,001-50,000 8 8 
มากกว่า 50,000 3 3 

รวม 100 100 
 

                                        จากตารางที่ 4-5  คือ รายได้ที่กลุ่มเป้าหมายมีมากที่สุดคือ 20,000-30,000 บาท/
เดือน คิดเป็นร้อยละ 71 รองลงมาคือ 30,000-40,000 บาท/เดือน คิดเป็นร้อยละ 18 และ รายได้
ต่อเดือน 40,000-50,000 บาท/เดือน คิดเป็นร้อยละ 8 
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ตารางที่ 4-6    จ านวน ร้อยละกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามลักษณะที่พักอาศัย 

 

ลักษณะ ร้อยละ จ านวน 
อพาร์ทเม้นท์/ คอนโดมิเนียม 31 31 
บ้านเดี่ยว 26 26 
ทาวน์เฮ้าส์ 24 24 
หอพัก/ ห้องเช่า 11 11 
อาคารพาณิชย์ 8 8 

รวม 100 100 
 

                                          ตารางที่ 4-6 อพาร์ทเม้นท์/คอนโดมิเนียม คือ ประเภทที่อยู่อาศัยที่กลุ่มเป้าหมาย
อาศัยมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 31 รองลงมาคือบ้านเดี่ยว คิดเป็นร้อยละ 26  และทาวน์เฮ้าส์ คิดเป็น
ร้อยละ 24 
 
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการใช้พลังทางกาย 

 

      ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายในการเลือกรับประทานอาหาร ความ
ตระหนักในการเผาผลาญพลังงานแคลอรี และการใช้พลังทางกายจากกิจกรรมหรือกิจวัตรประจ าวัน
ต่างๆ ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ดังตารางที่ 4-7–4-9 ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 4-7    จ านวน ร้อยละของประเภทอาหารในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาของกลุ่มเป้าหมาย 

 

ประเภทอาหาร จ านวน ร้อยละ 
ของทอดหรือมัน 35 35 
อาหารตามสั่ง 21 21 
ของหวาน 20 20 
ก๋วยเตี๋ยว บะหมี่ ราดหน้า 18 18 
เครื่องดื่มนม ชา กาแฟ 6 6 

รวม 100 100 
 

                                          จากตารางที่ 4-7 กลุ่มเป้าหมายมีการรับประทานของทอดหรือมันเป็นจ านวนมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 35 รองลงมาคืออาหารตามสั่ง คิดเป็นจ านวนร้อยละ 21 และของหวาน คิดเป็น
ร้อยละ 20 
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ตารางที ่4-8    จ านวน ร้อยละความตระหนักในการเผาผลาญแคลอรีของกลุ่มตัวอย่าง 

 

ความตระหนัก จ านวน ร้อยละ 
เกิดผลเสีย 84 84 
ไม่แน่ใจ 13 13 
ไม่เกิดผลเสีย 3 3 

รวม 100 100 
                จากตารางที่ 4-8 กลุ่มเป้าหมายตระหนักถึงผลเสียที่จะตามมาหากขาดการเผาผลาญ
แคลอรีในแต่ละวันที่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 84 และตอบว่าไม่แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ 13 
 
ตารางที่ 4-9    จ านวน ร้อยละของพฤติกรรมการใช้พลังทางกายในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

 

กิจกรรม จ านวน ร้อยละ 
เดินแทนใช้รถ 32 32 
ใช้บันไดธรรมดา 27 27 
ใช้สะพานลอยข้ามถนน 25 25 
เดินเล่น 10 10 
ท างานบ้านด้วยตนเอง 6 6 

รวม 100 100 
 

                                        จากตารางที่ 4-9 กลุ่มเป้าหมายมีการเดินแทนการใช้รถคือพฤติกรรมทางกายที่มาก
ที่สุด เป็นร้อยละ 32 ใช้บันไดธรรมดา คิดเป็นร้อยละ 27 และใช้สะพานลอยข้ามถนน คิดเป็นร้อยละ 
25 
 
ส่วนที่ 3 ทัศนคติของกลุ่มเป้าหมาย 

 

      ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมเผาผลาญพลังงานทางกาย กิจกรรมที่กลุ่มเป้าหมายให้ความ
สนใจหรือท าได้ง่ายที่สุด แรงจูงใจ และอุปสรรคท่ีมีผลต่อกลุ่มเป้าหมายในการปฏิบัติกิจกรรมที่ใช้พลัง
ทางกายในชีวิตประจ าวัน ดังตารางที่ 4-10 – 4-13 
 
ตารางที่  4-10    จ านวน ร้อยละของความเข้าใจถึงกิจกรรมเผาผลาญพลังงานทางกายของ
กลุ่มเป้าหมาย 

 

ค าตอบ จ านวน ร้อยละ 
รู้จัก 91 91 
ไม่รู้จัก 9 9 

รวม 100 100 
                                          จากตารางที่ 4-10 กลุ่มเป้าหมายรู้จักกิจกรรมที่ช่วยเผาผลาญพลังงานทางกาย 
(แคลอรี) คิดเป็นร้อยละ 91  
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ตารางที่ 4-11     จ านวน ร้อยละความสนใจที่มีต่อกิจกรรมเผาผลาญพลังงานทางกาย 

 

ความสนใจ จ านวน ร้อยละ 
สนใจ 94 94 
ไม่สนใจ 6 6 

รวม 100 100 
                 

                จากตารางที่ 4-11 กลุ่มเป้าหมายให้ความสนใจที่จะปฏิบัติกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 94 
 
ตารางที่ 4-12    จ านวน ร้อยละของกิจกรรมที่ให้ความสนใจและปฏิบัติได้ง่ายที่สุด 

 

กิจกรรม จ านวน ร้อยละ 
ขึ้นลงชั้นเดียวใช้บันได 29 29 
การเดินให้ได้ 30 นาทีต่อวัน 24 24 
ท างานบ้าน 17 17 
เดินเร็ว 20 นาท ี 11 11 
ย่ าเท้าอยู่กับท่ีเมื่อมีโอกาส 10 
นาท ี

7 7 

เดินในสถานที่จ ากัด แต่เดินให้
นานขึ้น 30 นาท ี

6 6 

ลงรถเมล์ก่อนถึงท่ี 1-2 ป้าย 3 3 
รวม 100 100 

 

                                          จากตาราง 4-12 กลุ่มเป้าหมายเลือกกิจกรรมขึ้นลงช้ันเดียวใช้บันไดมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 29 รองลงมาคือการเดิน 30 นาทีคิดเป็นร้อยละ 24 และท างานบ้าน คิดเป็นร้อยละ 17  
 
ตารางที่ 4-13    จ านวน ร้อยละแรงจูงใจของกิจกรรมเพ่ิมพลังทางกายในชีวิตประจ าวัน 

 

แรงจูงใจ จ านวน ร้อยละ 
ร่างกายแข็งแรงสม่ าเสมอเป็น
ประจ าทุกวัน 

27 27 

ได้รูปร่างที่ด ี 21 21 
ดึงดูดเพศตรงข้าม 18 18 
ภาพลักษณ์ที่ดูด ี 11 11 
ง่าย ไม่ต้ องใช้ อุปกรณ์ หรือ
สถานที ่

9 9 
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ตารางที่ 4-13    จ านวน ร้อยละแรงจูงใจของกิจกรรมเพ่ิมพลังทางกายในชีวิตประจ าวัน (ต่อ) 
 

แรงจูงใจ จ านวน ร้อยละ 
ไม่เสียเวลา 5 5 
ชดเชย เสริมการออกก าลังกาย 4 4 
สนุกสนาน คลายเครียด 3 3 
เพ่ิมศักยภาพในการด าเนินชีวิต 2 2 
รวม 100 100 
 

                                          จากตาราง 4-13 การมีร่างกายที่แข็งแรงสม่ าเสมอเป็นระจ าทุกวันเป็นแรงจูงใจ
กลุ่มเป้าหมายมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 27 รองลงมาคือได้รูปร่างที่ดี คิดเป็นร้อยละ 21 และการ
ดึงดูดเพศตรงข้ามคิดเป็นร้อยละ 18 
 
ตารางที่ 4-14    จ านวน ร้อยละอุปสรรคในการใช้พลังทางกายในชีวิตประจ าวัน 

 

อุปสรรค จ านวน ร้อยละ 
ความขี้เกียจ 60 60 
ความเหนื่อยล้า 21 21 
สถานที่ไม่เอ้ืออ านวย 13 13 
ศักยภาพทางร่างกาย 4 4 
อ่ืนๆ 2 2 
รวม 100 100 
 

                                         จากตารางที่ 4-14 สรุปได้ว่า ความขี้เกียจ คืออุปสรรคที่มีมากที่สุด เป็นร้อยละ 60 
รองลงมาคือความเหนื่อยล้าคิดเป็นร้อยละ 21 และสถานที่ไม่เอ้ืออ านวย คิดเป็นร้อยละ 13 

      
      กลุ่มเป้าหมายได้ให้ความเห็นกับค าถาม “สถานที่ใดที่สามารถท ากิจกรรมที่ใช้พลังงาน

ทางกายได้” 
     “บ้าน” 

      “ที่ท างาน” 
      “ระหว่างทางกลับบ้าน” 
  
ส่วนที่ 4 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ 

 

      มีค าถามถึงสื่อที่เปิดรับและรูปแบบของสื่อโฆษณาที่ดึงดูดที่มีต่อกลุ่มหมาย ตามตารางที่    
4-15–4-16 
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ตารางที่ 4-15    จ านวน ร้อยละการเปิดรับสื่อของกลุ่มเป้าหมาย 

 

ส่ือ จ านวน ร้อยละ 
อินเทอร์เน็ต 29 29 
โทรศัพท์มือถือ 20 20 
อีเมล์ 18 18 
สื่อนอกบ้าน 17 17 
สื่อสิ่งพิมพ์ 16 16 

รวม 100 100 
 

                                          จากตารางที่ 4-15 สื่ออินเทอร์เน็ต คือ สื่อที่กลุ่มเป้าหมายเปิดรับมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 29 รองลงมาคือโทรศัพท์มือถือ คิดเป็นร้อยละ 20 และสื่ออีเมล์ คิดเป็นร้อยละ 18 นอกนั้น
เป็นสื่อนอกบ้านและสื่อสิ่งพิมพ์ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4-16    จ านวน ร้อยละรูปแบบของสื่อท่ีสามารถดึงดูดกลุ่มเป้าหมายได้ดีที่สุด 

 

รูปแบบ จ านวน ร้อยละ 
ภาพยนตร์โฆษณา 30 30 
วีดิโอคลิป 26 26 
แอปพลิเคชั่นมือถือ 16 16 
สื่อนอกบ้าน 14 14 
สื่อสิ่งพิมพ์ 14 14 

รวม 100 100 
 

                                         จากตารางที่ 4-16 ภาพยนตร์โฆษณา คือ สื่อที่ดึงดูดกลุ่มเป้าหมายได้ดีที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 30 รองลงมาคือวีดิโอคลิป คิดเป็นร้อยละ 26 และแอปพลิเคชั่นมือถือ คิดเป็นร้อยละ 16 

 
 

     กลุ่มเป้าหมายได้ให้ความคิดเห็นในค าถามที่ว่า “หากมีการรณรงค์ ท่านคิดว่าจะได้รับ
ประโยชน์อย่างไร” 
โอคลิป 

     “ผู้คนหันมาออกก าลังกายมากขึ้น โรคต่างๆ ที่เกิดจากการไม่ออกก าลังกายลดลง” 
     “ท าให้ได้รู้วิธีการออกก าลังกายง่ายๆทีได้ผล ไม่ต้องเสียเวลา เกิดประโยชน์ได้จริง” 
     “แข็งแรงพร้อมท างานทุกวัน” 
     “ไม่ต้องหาเวลาออกก าลังกายเพ่ิม เพราะท าได้ควบคู่ไปกับการใช้ชีวิตประจ าวัน” 
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สรุป 
      กลุ่มเป้าหมายนั้นส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุตั้ง 20-20 ปีที่อยู่ในวัยท างาน ประกอบ
อาชีพเป็นพนักงานบริษัทเป็นจ านวนมากที่สุด ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด มีรายได้ระหว่าง 20,000-
30,000 บาทต่อเดือน รูปแบบที่อยู่อาศัยของกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นอพาร์ทเม้นท์/คอนโดมิเนียม 
ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากลุ่มเป้าหมายมีการรับประทานอาหารประเภททอดหรือมีน้ ามันบ่อยครั้งที่สุด 
ทั้งนี้กลุ่มเป้าหมายก็ได้มีการตระหนักทราบดีถึงผลที่จะตามมาของการขาดการเผาผลาญแคลอรีที่
เพียงพอในแต่ละวัน ในแต่ละวันกลุ่มเป้าหมายมีกิจกรรมการเดินเป็นส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน
มากที่สุด ในด้านของทัศนคติของกลุ่มเป้าหมายนั้นรู้จักกิจกรรมที่ช่วยเผาผลาญแคลอรีใน
ชีวิตประจ าวันและมีความสนใจหากปฏิบัติแล้วสามารถเป็นได้เหมือนการออกก าลังกาย ตรงจุดนี้
กิจกรรมการขึ้นลงบันไดธรรมดาแทนการใช้ลิฟต์คือกิจกรรมที่กลุ่มเป้าหมายสามารถท าได้ง่ายที่สุด ใน
ส่วนของแรงจูงใจนั้นกลุ่มเป้าหมายต้องการที่จะสร้างเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงเป็นประจ าทุกวัน
จากกิจกรรมเผาผลาญแคลอรีในชีวิตประจ าวันดังกล่าว แต่มีอุปสรรคส าคัญคือความขี้เกียจและความ
เหนื่อยล้าในการปฏิบัติ ในค าถามส่วนของพฤติกรรมการรับสื่อ สื่ออินเทอร์เน็ตคือสื่อที่กลุ่มเป้าหมาย
วัยท างานเปิดรับระหว่างวันมากที่สุด โดยรูปแบบที่ให้ความสนใจเป็นอันดับแรกคือภาพยนตร์โฆษณา
ทางโทรทัศน ์
                จากการวิเคราะห์ผลวิจัยข้างต้น ผู้ศึกษาได้น าอุปสรรคที่ท าให้กลุ่มเป้าหมายขาดการ
ออกก าลังกายหรือไม่ได้ท ากิจกรรมที่ใช้พลังทางกายในชีวิตประจ าวัน และแรงจูงใจที่จะท าให้
กลุ่มเป้าหมายปฏิบัติ มาใช้เป็นประเด็นในการสร้างแนวความคิดหลักของชิ้นงาน นอกจากนี้ การเดิน
ยังเป็นกิจกรรมที่กลุ่มเป้าหมายให้ความสนใจและปฏิบัติได้ไม่ยากมากที่สุด ดังนั้น ผู้จัดท าจึงได้
ออกแบบแนวคิดที่จะท าให้การเดินกลายเป็นการออกก าลังกายอย่างมีเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น จึงน ามาสู่
โครงการ “เดิน 1 วัน 1 หมื่นก้าว” โดยจัดการสร้างสรรค์ตามประเภทของสื่อที่ได้ท าการส ารวจจาก
กลุ่มเป้าหมาย 
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บทที่  5 

การผลิตชิ้นงาน 
 
                จากการท าวิจัยเชิงปริมาณ เพ่ือหาแนวคิดหรือข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายที่จะน ามาใช้ใน
งานโฆษณาเพ่ือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากที่สุด โดยการน าข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์เพ่ือหา
ประเด็นที่จะเป็นไปได้ในการน ามาสร้างแนวความคิดเพ่ือผลิตชิ้นงาน ทัศนคติของกลุ่มเป้าหมายใน
ปัจจุบัน ช่องทางในการสื่อสาร วัตถุประสงค์ในการสื่อสาร พร้อมทั้งเลือกเครื่องมือที่จะใช้ในการ
สื่อสารการตลาด เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้แต่แรก 
                ปัจจัยส าคัญในการขาดการออกก าลังกายหรือเสริมสร้างสุขภาพของกลุ่มเป้าหมายคือ 
ความขี้เกียจและเวลา ดังนั้น ประเด็นส าคัญคือ การท าให้การเดินซึ่งเป็นกิจกรรมใช้พลังทางกายใน
ชีวิตประจ าวันที่เทียบเท่ากับการออกก าลังกาย กลายเป็นกิจกรรมเพ่ือสุขภาพที่มีความพิเศษมากขึ้น 
สามารถท าได้ทุกที่ทุกเวลา และมีจุดมุ่งหมายในการปฏิบัติเพื่อสุขภาพ 
                โดยแนวคิดที่ผู้ศึกษาเห็นว่ามีความเหมาะสมและสอดคล้องกับโครงการมากที่สุดคือ     
“1 วัน 1 หมื่นก้าว” โดยสิ่งที่ต้องการจะสื่อนั้นคือ การเดินเป็นการออกก าลังกายที่ง่ายแม้กับคนที่ไม่มี
เวลา สามารถเดินได้ทุกท่ีทุกเวลาและเป็นส่วนหนึ่งกับการใช้ชีวิตปกติ ดังนั้นเมื่อการเดินเป็นส่วนหนึ่ง
ของชีวิตประจ าวันอยู่แล้ว ผู้ศึกษาจึงได้เล็งเห็นถึงเป้าหมายที่แน่ชัดในการท า นั่นคือ การเดิน 1 หมื่น
ก้าวต่อวันนั้นจึงจะดีต่อสุขภาพ เพ่ือสอดคล้องกับทัศนคติที่ว่าการออกก าลังกายไม่ใช่การออกก าลัง
กายอย่างหนักเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีการออกก าลังกายแบบสะสมที่เกิดจากการใช้ชี วิตประจ าวัน
ปกติอีกด้วยนั่นเอง จึงท าให้แนวคิดนี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเกิดผลลัพธ์ที่แน่ชัดยิ่งขึ้น ผู้ศึกษา
จึงได้ออกแบบช่องทางใยการรณรงค์ให้คนวัยท างานเพ่ิมการใช้พลังทางกายในชีวิตประจ าวัน
ดังต่อไปนี้ 
 
ข้อเท็จจริง 

 

      อเมริกันก าลังเห่อเทรนสุขภาพใหม่ คือการเดินให้ได้วันละ 10,000 ก้าวโดยมีเครื่องเพ
โดมิเตอร์ ช่วยนับก้าวในการเดิน แต่ที่ จริงแล้ว ตั้งแต่เมื่อ 4 ทศวรรษก่อน  ไอเดียนี้ผุดขึ้นมาจาก
มันสมองของคุณหมอชาวญี่ปุ่น "โยชิโร ฮาตาโน" ซึ่งประ-ดิษฐ์อุปกรณ์ออกก าลังกายแสนชาญ ฉลาด 
ตั้งชื่อว่า Manpo-kei แปลว่าเครื่องวัด 10,000 ก้าว และได้รับความนิยมเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน พอ
แนวคิดดังกล่าวแพร่หลายไปถึงฝั่งอเมริกาและยุโรป ได้เปลี่ยนชื่ออุปกรณ์นี้ใหม่ให้ดูอินเตอร์ว่า เพโด
มิเตอร์ 

     แม้หลายต าราจะยืนยันว่าการเดินวันละ 10,000 ก้าว สามารถเผาผลาญแคลอรีได้ถึง 
500 แคลอรี แต่คนส่วนใหญ่ยังไม่เชื่อว่าจะท าได้จริง ในหนังสือ "ออกก าลังกาย ง่ายที่สุดในโลก" 
แนะน าทางลัดเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย "เดินวันละ 10,000 ก้าว" เริ่มจากเพ่ิมระยะทางให้ทุกจุดหมาย 
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เช่น ถ้าคุณขับรถ ก็ให้จอดรถก่อนถึงจุดหมายสัก 500 เมตร ลงจากสถานีรถไฟฟ้า BTS ก่อนก าหนด 
1-2 สถานี หรือเดินไปธนาคารสาขาที่ไกลขึ้น จ าไว้ว่า แค่ 5 นาที ก็สะสมได้เพ่ิม 500 ก้าว โอกาสทอง
ก่อนช็อปปิ้ง เพิ่มก้าวเดินด้วยการเดินเร็วๆรอบห้างฯโปรดสัก 20 นาที ก่อนเริ่มช็อปปิ้งทุกครั้ง ได้เพ่ิม 
2,000 ก้าว เที่ยวงานแฟร์ใหญ่ๆคือกิจวัตรของเรา งานมหกรรมหนังสือ มอเตอร์โชว์ งานเทรดโชว์ คือ
ลู่เดินอันแสนวิเศษ เปลี่ยนตัวเองให้กระฉับกระเฉง ด้วยการเดินเที่ยวงานแฟร์อย่างน้อย 30 นาที ได้
คะแนนเพ่ิม 3,000 ก้าว พึ่งสองเท้าของเราเอง แทนพาหนะโดยสาร งดเดินทางโดยรถยนต์ รถไฟฟ้า 
รถเมล์ ในวันที่ไม่เร่งรีบ เช่น เช้าวันเสาร์ แล้วค่อยๆเดินไปยังจุดหมายไม่ใกล้ไม่ไกลเกินไป เดินแค่ 30 
นาที ได้เพ่ิม 3,000 ก้าว ไปเที่ยวเพ่ือเปลี่ยนที่นอน เลิกซะทีนิสัยเก่าๆที่ไปเที่ยวที่ไหนแล้วเอาแต่กิน
กับนอน ลองออกเดินส ารวจสถานที่ใหม่ๆ เพื่อค้นหาแรงบันดาลใจ แค่ 1 ชั่วโมง ก็เดินได้ 6,000 ก้าว
แล้ว 
 
วัตถุประสงค์ในการสื่อสาร 

 

      1. เพ่ือกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายใช้การเดินซึ่ งเป็นกิจกรรมที่ ใช้พลังทางกายใน
ชีวิตประจ าวันมากขึ้น 
                2. เพ่ือท าให้การสร้างเสริมสุขภาพกลายเป็นส่วนหนึ่ งในชีวิตประจ าวันของ
กลุ่มเป้าหมาย 
 
กลุ่มเป้าหมายการสื่อสาร 

 

      กลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มคนวัยท างาน ทั้งเพศชายและเพศหญิง อายุระหว่าง 20 -40 ปี 
ท างานและอาศัยอยู่ในเขตกรุเทพมหานคร โดยเน้นกลุ่มคนที่ท างานส านักงานหรืองานที่ไม่ได้ออก
แรงกาย และมีเวลาดูแลสุขภาพร่างกายน้อย 
 
แนวคิดหลักการสื่อสาร 

 

      โครงการรณรงค์เพ่ิมการใช้พลังทางกายในชีวิตประจ าวัน จะมีการน าเสนอในประเด็น
เกี่ยวกับเรื่อง “เดิน 1 วัน 1 หมื่นก้าวเพ่ือสุขภาพที่ดี” เพราะการเดินเป็นการออกก าลังกายที่ง่าย
ส าหรับทุกคน โดยน ามาใช้เป็นทั้งประเด็นที่จะพูดกับกลุ่มเป้าหมายและชื่อโครงการรณรงค์ 
 
รูปแบบ วิธีการ น้้าเสียง 

 

      ใช้รูปแบบน้ าเสียงที่มีความเรียบง่าย มีความเป็นกันเอง แฝงด้วยอารมณ์ขัน มาพร้อม
กับการเตือนสติหรือเพ่ือให้ฉุกคิด 
 
เครื่องมือทีก่ารสื่อสาร 

 

      โครงการรณรงค์เพ่ิมการใช้พลังทางกายในชีวิตประจ าวันได้เลือกเครื่องมือที่จะใช้ในการ
สื่อสารเพ่ือเปลี่ยนแปลงทัศนคติเกี่ยวกับการออกก าลังกายให้แก่กลุ่มเป้าหมายไปที่ดียิ่งขึ้น โดยเพื่อให้

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

รู้และเข้าใจถึงผลดีต่อสุขภาพที่ได้จากการเดินให้ได้วันละ 1 หมื่นก้าว และหันมาปฏิบัติกันจนเป็นนิสัย
หรือกิจวัตรประจ าวันมากขึ้นจนกระทั่งกลายเป็นกระแสสังคม ดังนี้ 
 
การน้าเสนอ 

 

                   1. สื่อโทรทัศน์ เพ่ือดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมายด้วยภาพเคลื่อนไหวและเสียง 
รวมทั้งสามารถครอบคลุมและเข้าถึงได้เป็นจ านวนมาก ขณะเดียวกันจะมีการน าไปเผยแพร่ผ่านทาง 
อินเทอร์เน็ตด้วยเช่นกัน 
                2. สื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ นิตยสารแจกฟรี เป็นสื่อที่ให้ข้อมูลในลักษณะภาพนิ่ง 
แถมยังใส่ขอ้มูล ภาพที่เก่ียวข้องกับโครงการเพื่อจูงใจกลุ่มเป้าหมายได้อีกทางด้วย 
                3. สื่อนอกบ้าน อาทิเช่น สื่อใหม่ เป็นสื่อที่ได้ติดตั้งไว้ตามสถานที่ที่คนวัยท างานสัญจร
เป็นประจ าและสามารถใช้พลังทางกายด้วยการเดินได้ และมีกิจกรรมนอกสถานที่ที่สามารถท าให้
กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมกับโครงการ รวมทั้งมีการแจกรางวัลของสมนาคุณ เพ่ือสนับสนุนหรือมอบสิ่ง
ตอบแทนแก่ผู้ร่วมโครงการ ทั้งหมดนี้เพ่ือเป็นการส่งเสริมโครงการและตอกย้ าให้กลุ่มเป้าหมายเกิด
การปฏิบัติต่อไปในภายหลัง 
                4. สื่อแอพพลิชั่นได้จัดเตรียมแอปพลิเคชั่นเพ่ือเป็นตัวช่วยให้กลุ่มเป้าหมายบรรลุ
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่โครงการได้ตั้งไว้ และยังเป็นสื่อที่ช่วยสร้างความสนุกให้กับกลุ่มเป้าหมาย
ได้อีกสื่อหนึ่ง โดยเป็นแอพพลิชั่นที่สามารถติดตั้งและใช้งานผ่านสมาร์ทโฟน 
                5. สื่ออินเทอร์เน็ต เป็นสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดีอีกสื่อหนึ่ง เนื่องจากกลุ่มเป้าหมาย
เป็นกลุ่มคนท างานส านักงาน บริษัท หรือท างานบนโต๊ะ ที่วันทั้งวันไม่สามารถเสพสื่อบันเทิงผ่าน
ช่องทางอ่ืนๆ ได้มากนัก พวกเขาก็สามารถเข้าถึงโครงการได้ไม่ว่าจะผ่านคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือ
โทรศัพท์มือถือ ด้วยทุกวันนี้เป็นยุคที่เทคโนโลยีการสื่อสารก้าวหน้าและครอบคลุมโดยเฉพาะในเมือง
ใหญ่ ทั้งหมดนี้เป็นสื่อในการน าสารให้แก่โครงการได้เป็นอย่างดี 
 
การด้าเนินการสร้างสรรค์ 
 

               โครงการรณรงค์เพ่ิมการใช้พลังทางกายในชีวิตประจ าวัน มุ่งเน้นเพ่ือที่จะปรับเปลี่ยน
ทัศนคติเกี่ยวกับการเสริมสร้างสุขภาพหรือการออกก าลังกายของกลุ่มเป้าหมายในเรื่องที่ว่า การออก
ก าลังกายนั้นต้องมีเวลา สถานที่ หรือต้องท าอย่างหนักหน่วง ให้รู้ถึงการน ากิจกรรมที่ใช้พลังงานทาง
กายในชีวิตประจ าวันมาใช้เสริมหรือเป็นการออกก าลังกายได้อีกวิธีหนึ่ง  น าเสนอทั้งการปรับทัศนคติ
ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้ เข้าใจ และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และเกิดการปฏิบัติต่อกันเป็นวงกว้างใน
กลุ่มเป้าหมายมากขึ้น โดยมีประเด็นหลักเป็นประเด็นที่จะใช้แบบเดียวกันคือ “เดิน 1 วัน 1 หมื่นก้าว 
เพ่ือสุขภาพที่ดี” โดยแต่ละสื่อจะมีแนวคิดของสื่อ (Media Concept) ที่แตกต่างกันออกไปเพ่ือให้เกิด
ความหลากหลายของความคิด วิธีการ ในการสื่อสารหรือจูงใจกลุ่มเป้าหมาย โดยทุกสื่อจะถูกเชื่อมโยง
เข้าหาประเด็นเดียวกันคือเรื่องการเดิน 1 วัน หนึ่งหมื่นก้าว เพ่ือสุขภาพที่ดี โดยผู้ศึกษาได้สร้างสรรค์
ผลงานตามเครื่องมือสื่อสารทีได้ก าหนดในข้างต้น ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

   ส
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สมุดกลาง



 

 

      1. การน าเสนอทางสื่อโทรทัศน์ น าเสนอภาพยนตร์โฆษณาในชุดที่ชื่อว่า “คนไม่มีเวลา” 
ในแนวความคิดที่ว่า “การเดิน คือการออกก าลังกายที่ง่ายส าหรับทุกคน” ในเวลา 30 วินาที โดยเนื้อ
เรื่องได้กล่าวถึงชายหนุ่มออฟฟิศคนหนึ่งที่ชีวิตของเขาในแต่ละวันแทบไม่มีเวลาว่างเลย เนื่องจาก
หน้าที่การงานของเขาที่ไม่เคยได้หยุดนิ่ง แม้แต่การหยุดพักก็ยังเป็นเรื่องที่เสียเวลาส าหรับเขา เขารู้ดี
ว่าคนเราต้องออกก าลังกายให้ได้ในทุกๆวัน ท าให้เขาคิดว่าจะเอาเวลาที่ไหนไปออกก าลังกาย และ
แล้วก็มีเสียงโฆษกว่า “นี่คุณไม่รู้จริงๆ หรือว่าจะเอาเวลาที่ไหนไปออกก าลังกาย” ซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่
เฉลยว่า จริงๆ แล้วสิ่งที่เขาท าอยู่เป็นประจ านั่นคือการเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆ ด้วยการเดินนั่นแหละคือ
การออกก าลังกายที่ดีที่สุดแล้ว และสิ่งที่โฆษณาต้องการจะบอกแก่ผู้ชมในตอนท้ายคือ คนเราสามารถ
เดินสะสมให้ครบหนึ่งหมื่นก้าวให้ได้ในหนึ่งวันไม่ยากอย่างเช่นชายหนุ่มในเรื่อง  

       2. การน าเสนอสื่อวิทยุ น าเสนอในแนวความคิดที่ว่า การเดินหนึ่งหมื่นก้าวต่อ
วันนั้นดีอย่างไร โดยน าเสนอเรื่องราวผ่านชายหญิงคู่หนึ่งที่ก าลังเดินสะสมก้าวด้วยกัน โดยลักษณะ
ของการน าเสนอจะเป็นไปในทางตลกขบขัน โดยมีจุดประสงค์เพ่ือชักจูงกลุ่มเป้าหมาย ด้วยประเด็น
ที่ว่า “การเดินหนึ่งหมื่นก้าวต่อวันนั้นไม่ใช่เรื่องยาก ใครๆ ก็ท าได้”    
       3. การน าเสนอสื่อสิ่งพิมพ์ ได้น าประเด็นที่ว่า “ยิ่งเดิน ชีวิตก็ยิ่งได้” มาเป็น
ประเด็นที่ใช้ในการสื่อสารส าหรับสื่อนี้ โดยประเด็นดังกล่าวนั้นเชื่อมโยงกับโครงการ 1 วัน 1 หมื่น
ก้าว ด้วยเหตุผลที่ว่า ท าไมเราต้องเดินให้ได้หนึ่งหมื่นก้าวต่อวัน โดยในสื่อโฆษณาจะมีการกล่าวถึง
ประโยชน์ของการเดินในแง่มุมต่างๆ โดยเลือกน าเสนอผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ 2 รูปแบบ โดยทั้งสองกล่าวถึง
ประโยชน์ทีได้จากการเดินในแง่มุมที่ต่างกัน จะลงโฆษณาในนิตยสารหรือสื่อสิ่งพิมพ์แจกฟรีอย่างเช่น 
M2F (ขนาดครึ่งหนึ่ งของหน้ าหนั งสือพิมพ์ ) และ a day bulletin เนื่ องจากผลส ารวจจาก
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยท างานมีความเก่ียวข้องกับหนังสือหรือสื่อสิ่งพิมพ์แจกฟรีเป็นประจ าทุกวัน 
        4. การน าเสนอสื่อนอกบ้าน เป็นสื่อที่น าไปใช้ในสถานที่ที่มีความ
เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของกลุ่มเป้าหมายและสามารถพบเห็นได้ง่าย อาทิเช่น บันไดเลื่อน ลิฟต์ 
เป็นสื่อที่ท าให้กลุ่มเป้าหมายที่เห็นได้ตระหนักถึงการใช้พลังทางกายของตัวเองด้วยการเดินเพ่ือเป็น
การออกก าลังกาย แทนที่จะใช้สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ประกอบด้วย สื่อแอมเบียนต์ (Ambient) 
และการจัดกิจกรรมทางการตลาด (Event) โดยที่สื่อแอมเบียนต์จะน าประเด็นในเรื่องอ้วนลงพุงมาใช้ 
โดยสื่อถึงว่า การเดินนั้นคือการใช้พลังทางกายเพ่ือเผาผลาญแคลอรี หากไม่มีการใช้พลังทางกายเพ่ือ
เผาผลาญแคลอรีที่เพียงพอต่อวัน ร่างกายของคุณอาจเป็นที่สะสมไขมันได้ โดยมีประโยคส าคัญว่า 
“หยุด มัน ได้ด้วยการเดิน” ส่วนสื่อกิจกรรมทางการตลาดนั้นจัดเวทีให้ความรู้เกี่ยวกับการออกก าลัง
กาย ถกปัญหาสุขภาพส าหรับชาวออฟฟิศ เปิดตัว application และกิจกรรมภายในงาน มีส่วน
เคาน์เตอร์แนะน าการใช้งานแอปพลิเคชั่นและเคาน์เตอร์ลงทะเบียนเพ่ือรับแต้มคูณสอง ส าหรับผู้ร่วม
กิจกรรมในงานเท่านั้น กิจกรรมที่จัดขึ้นส าหรับสื่อกิจกรรมทางการตลาดครั้งนี้เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายมี
ส่วนร่วมคือ โดยแต่ละจุดจะมีรหัสคิวอาร์ (QR Code) ส าหรับสแกนเพ่ือเป็นการเช็คพอยท์และสะสม
แต้มเพ่ือรับรางวัลหรือบัตรสมนาคุณจากห้างสรรพสินค้าเครือเซ็นทรัล โดยผู้ร่วมรายการของรางวัลมี
ร้านอาหารในเครือ Zen ผลิตภัณฑ์รองเท้า Flipflop, รองเท้ากีฬาไนกี้ส าหรับคุณผู้หญิงและคุณผู้ชาย 
โดยผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขัน 500 ท่านแรกภายในงานรับไปเลยเครื่องนับก้าวฟรีทันทีที่ลงทะเบียน
แข่งขัน และมีกิจกรรมหลังเปิดตัวโครงการอีกอย่างคือ จัดกิจกรรมให้กลุ่มเป้าหมายเดินออกก าลังกาย

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

ในชีวิตประจ าวัน โดยไม่จ ากัดเวลา สถานที่ แบ่งการแข่งขันออกเป็นสามรูปแบบคือ แบบรายวัน แบบ
รายสัปดาห์ และแบบรายเดือน โดยผู้เข้าแข่งขันที่มียอดการเดินสูงสุดในแต่ละรูปแบบการแข่งขันนั้น
คือผู้ชนะ โดยผู้ชนะแต่ละรายการจะมีทั้งสิ้น 3 อันดับ ของรางวัลที่ได้จะแบ่งตามประเภทของการ
แข่งขัน เช่น ส่วนลดค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะ บัตรส่วนลดร้านอาหารหรือร้านค้าที่ร่วมรายการ 
และรองเท้ากีฬาพร้อมแพ็คเกจตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลของรัฐที่ร่วมรายการ โดยท าการ
ลงทะเบียนสมัครกิจกรรมผ่านทางเฟซบุ๊ก หรือทางแอปพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือ  
       5. การน าเสนอสื่อแอพพลิเคชั่น สื่อแอปพลิเคชั่นจะมีการเปิดตัวขึ้นในงาน 
“เดินหมื่นก้าวสองเท้าเจ้าพลัง” โดยเปิดตัวขึ้นในฐานะเครื่องมือที่สามารถช่วยให้กลุ่มเป้าหมาย
น ามาใช้นับก้าวเดินของตนเองได้ มาพร้อมฟังก์ชั่นการใช้งานที่ถอดแบบมาจากเครื่องนับก้าวเกือบ
ทั้งหมด อีกทั้งยังมีส่วนที่ไว้ส าหรับแชร์คะแนนสะสมที่ได้จากการเดินในแต่ละวันผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์อย่างเฟซบุ๊กเพ่ือแข่งขันหรือส าหรับแลกรางวัลตามจ านวนยอดที่ก าหนดไว้ในแต่ละรูปแบบ
ของการแข่งขัน       6. การน าเสนอสื่ออินเทอร์เน็ต เลือกใช้เว็บไซต์สังคมออนไลน์อย่าง
เฟซบุ๊กโดยจัดท าหน้าหลักหรือที่เรียกว่าแฟนเพจเพ่ือเป็นที่ส าหรับประชาสัมพันธ์โครงการ รวมทั้งใช้
เป็นที่พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้จัดท าโครงการกับกลุ่มเป้าหมาย และระหว่าง
กลุ่มเป้าหมายกับกลุ่มเป้าหมายด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือเรื่องราวที่ไ ด้
พบเจอระหว่างที่เดินในแต่ละวัน การแบ่งปันค าแนะน าดีๆ ที่สามารถน าไปใช้กับการเดินหรือออก
ก าลังกายในแต่ละวัน รวมทั้งจัดแสดงอันดับและมอบรางวัลของผู้เข้าแข่งขันการเดินในแต่ละรายการ
ที่ได้มีการแชร์คะแนนสะสมของตนเองผ่านทางแอปพลิเคชั่นของทางโครงการ ซึ่งจุดนี้อันดับคะแนน
ของหลายๆ คนจะมีส่วนช่วยก่อให้เกิดแรงจูงใจที่จะท าให้ปฏิบัติให้ได้ตามเป้าหมายหรือแข่งขันกัน
ได้มากยิ่งขึ้น และเป็นการแข่งขันที่ไม่มีใครแพ้หรือชนะ แถมยังได้สุขภาพที่ดีกันทุกคน โดยเนื้อหาที่
ทางผู้จัดโครงการน าเสนอจะประกอบด้วยข้อมูล ข่าวสารเพ่ือสุขภาพ ที่เกี่ ยวกับโครงการ และมีสื่อ
อินโฟกราฟิกเป็นอีกสื่อใน เฟซบุ๊กของโครงการที่ช่วยดึงดูดความสนใจได้อีกทาง อีกทั้งยังใช้เป็นที่
รวบรวมและเผยแพร่สื่ออ่ืนๆ ของโครงการที่ผ่านมาไว้ในที่เดียวกัน ในรูปแบบของรูปภาพ ไฟล์เสียง
หรือวีดิโอ                                            
                 
                   

 
  
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

ตารางที่ 5-1    การออกแบบสัญลักษณ์ของโครงการ “1 วัน 1 หมื่นก้าว” 

 

เอกลักษณ์โครงการ การสร้างเอกลักษณ์ 
ชื่อ โครงการ 1 วัน 1 หมื่นก้าว 

 
โลโก ้

:มีสัญลักษณ์เป็นรูปคนก าลังก้าว
เดิน และมีชื่อโครงการอยู่

โดยรอบเพ่ือท าให้โครงการเป็นที่
จดจ า 

 
สโลแกน ก้าววันนี้ก็เหมือนเพ่ิมอีกก้าวให้กับชีวิต 

 
 
 
สี 

 

 
C: 59  M: 18  Y: 0  K: 0 

 

 
C: 0  M: 0  Y: 0  K: 0 
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ตารางที่ 5-2    ภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ชุด “คนไม่มีเวลา” 

 

ภาพ ล้าดับภาพ เสียง 

 

 
Super: รู้ไหมว่า
เราควรออกก าลัง

กายทุกวัน ? 

 

 

- 

 

 

ชายหนุ่มเดินในที่
ท างาน ในมือถือ
เอกสารอยู่จ านวน

หนึ่ง 

 

ผู้ชาย: แล้วคุณ
รู้ไหมว่าวัน

หนึ่งผมยุ่งมาก
แค่ไหน? 

 

 

 

ผู้ชายคนดังกล่าว
ไม่รอขึ้นลิฟต์ 

 

VO: ผมต้อง
ท างานแข่งกับ

เวลา 

 

 

 

 

   ส
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สมุดกลาง



 

 

ตารางที่ 5-2    ภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ชุด “คนไม่มีเวลา” (ต่อ) 

ภาพ ล้าดับภาพ เสียง 

 

 

เขารีบเดินขึ้นบันได
ธรรมดาอย่างรวด

ว่องไว 

 

ดนตรี 

 

 

 
เขายั้งมือเอกสาร
จากเลขาที่มาหยิบ 

\ 

 

VO: การรอ
คอยเป็นเรื่องที่

เสียเวลา 

 

 

เขาไปถ่ายเอกสาร
ด้วยตนเอง 

 

ดนตรี 
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ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

ตารางที่ 5-2    ภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ชุด “คนไม่มีเวลา” (ต่อ) 

ภาพ ล้าดับภาพ เสียง 

 

 

เขาเดินคุยโทรศัพท์
ไปประชุมงานไป ดู

วุ่นวาย 

 

ดนตรี 

 

 

เขาเดินไปเดินมาใน
ส านักงาน 

 

ดนตรี 

 

 

 

นาฬิกาบอกเวลา
เลิกงาน 

 

ดนตรี 
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สมุดกลาง



 

 

ตารางที่ 5-2    ภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ชุด “คนไม่มีเวลา” (ต่อ) 

ภาพ ล้าดับภาพ เสียง 

 

 

เขาลุกออกจากที่
ท างาน 

 

ดนตรี 

 

 

 

 

เขาเดินไปส่งเพ่ือน
ร่วมงาน 

 

VO: เห็นไหมล่ะ
ครับ ว่าคุณจะเอา
เวลาที่ไหนไปออก

ก าลังกาย 

 

 

เขาหยุดเดินแล้ว
หันมามอง 

 

โฆษก: นี่คุณไม่รู้
จริงๆ หรือครับ 
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สมุดกลาง



 

 

ตารางที่ 5-2    ภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ชุด “คนไม่มีเวลา” (ต่อ) 

ภาพ ล้าดับภาพ เสียง 

 

 

ภาพตัดไปตอนที่
เขาลุกออกจาก

เก้าอ้ี 

 

โฆษก: ว่าการ
เดิน เป็นการ

ออกก าลังกายท่ี
ง่ายที่สุดแล้ว 

 

 

ภาพย้อนไปตอนที่
เขาเดินไปถ่าย

เอกสารเองหลายๆ
ครั้ง 

 

SFX: เสียงฝีเท้า 

 

 

ย้อนกลับไปตอนที่
เขาเดินส่งงานให้

แต่ละคนใน
ส านักงาน 

 

SFX: เสียงฝีเท้า 
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สมุดกลาง



 

 

ตารางที่ 5-2    ภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ชุด “คนไม่มีเวลา” (ต่อ) 

ภาพ ล้าดับภาพ เสียง 

 

 

 

ภาพย้อนไปตอน
ที่เขาเดินคุย

โทรศัพท์วนไป
วนมาหลายครั้ง

ในที่ประชุม 

 

 

SFX: เสียงพูด
คุยสลับฝีเท้า 

 

 

 

ภาพย้อนไปตอน
ที่เขาเดินไปส่ง
เพ่ือนร่วมงาน 

 

 

SFX: เสียงฝีเท้า 

 

 

 

ภาพย้อนไปตอน
ที่เขาเดินขึ้น

บันไดแทนลิฟต์ 

 

 

โฆษก: 1 วัน 1 
หมื่นก้าว เพ่ือ
สุขภาพที่ดี 
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สมุดกลาง



 

 

ตารางที่ 5-2    ภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ชุด “คนไม่มีเวลา” (ต่อ) 

ภาพ ล้าดับภาพ เสียง 

 

 

Super: 1 หมื่น
ก้าวเพื่อสุขภาพ

ที่ด ี

 

ดนตรี 

 

 

 

โลโก้โครงการ 

 

 

ดนตรี 

 

 

ชายหนุ่มยิ้มและ
ก้าวเดินต่อไป 

 

ดนตรี 
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สมุดกลาง



 

 

ตารางที่ 5-3    บทโฆษณาวิทยุ            
  

บทพูด/ บทบรรยาย เสียงประกอบ 

หญิง: ไม่เอาน่าคุณ ตรงนี้จะดีหรือ SFX: เสียงเต้นของหัวใจ 

ชาย: ไม่เป็นไรหรอกน่า ใครๆ เขาก็รู้ว่าผมชอบ
ท าตรงนี้ประจ า 

SFX: เสียงเต้นของหัวใจ 

หญิง: แต่นี่เป็นครั้งแรกของชั้นนะจะไหวเหรอ  SFX: เสียงเต้นของหัวใจ 

ชาย: ไม่ลองก็ไม่รู้ มามะ มาเริ่มกันเถอะ! SFX: เสียงเต้นของหัวใจ 

ชาย: เห็นไหม คุณก็ท าได้ ไม่ยากเลย SFX: เสียงเต้นของหัวใจ 

หญิง: โหย รู้งี้มาเดินด้วยแต่แรกก็ดีแล้ว SFX: เสียงเต้นของหัวใจ 

โฆษก: แหม่เดี๋ยวนี้ใครๆ ก็อยากเดิน เพราะเดิน
แล้วดีต่อหัวใจ ปอด และขาของคุณ ก้าววันนี้ก็
เหมือนเพ่ิมอีกก้าวให้ชีวิต โครงการหนึ่งวัน หนึ่ง
หมื่นก้าว 

เสียงดนตรี 
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ภาพที่ 5-1    สื่อสิ่งพิมพ์นิตยสาร 

 

 

 

 

   ส
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สมุดกลาง



 

 

ภาพที่ 5-2    สื่อนอกบ้านประเภท Ambient แบบที่ 1 

 

 

 

ภาพที่ 5-3    สื่อนอกบ้าน ประเภท Ambient แบบที่ 2 
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ภาพที่ 5-4    แสดงต าแหน่งที่จัดงานภายในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์พลาซ่า 
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สมุดกลาง



 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 5-5    เสื้อยืดส าหรับแจกผู้เข้าร่วมกิจกรรม “เดินหมื่นก้าวสองเท้าจ้าวพลัง” 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

 

       

 

ภาพที่ 5-6    หน้าจอขณะเข้าสู่แอปพลิเคชั่น  
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สมุดกลาง



 

 

 

     

 
 

ภาพที่ 5-7    แสดงหน้าต่างภายในแอปพลิเคชั่นหลังจากล็อกอิน 
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ภาพที่ 5-14    หน้าหลักของเฟซบุก๊ของโครงการ 1 วัน 1 หมื่นก้าว 
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ภาพที่ 5-15    ตัวอย่างสื่ออินโฟกราฟิกท่ีปรากฏอยู่ในเฟซบุ๊กของโครงการ 

แผนการด้าเนนิงาน 

ตารางที ่5-4    แสดงแผนการด าเนินงานของโครงการ 

 

ส่ือ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

โทรทัศน์    

วิทยุ    
นิตยสาร    
สื่อนอกบ้าน    
กิจกรรมทางการตลาด    

เฟซบุ๊ก    
แอพพลิเคชั่น    

 
 
   ส

ำนกัหอ
สมุดกลาง



 

บทที่ 6  

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

ส ำหรับกำรรณรงค์เพ่ิมกำรใช้พลังทำงกำยในชีวิตประจ ำวัน ที่จัดท ำในชื่อโครงกำร      
“1 วัน 1 หมื่นก้ำว” แรกเริ่มนั้นเกิดมำจำกวัตถุประสงค์เพ่ือประเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของ
กลุ่มเป้ำหมำยวัยท ำงำน ซึ่งเป็นวัยที่มีสถิติกำรออกก ำลังกำยน้อยที่สุด โดยสร้ำงสรรค์และหำวิธีกำร
เพ่ิมกำรใช้พลังทำงกำยในชีวิตประจ ำวัน ที่กลมกลืนกับกำรใช้ชีวิตและมีผลกระทบน้อยที่สุด ซึ่งวิธีที่
ได้มำนั้นคือ กำรเดิน ซึ่งเป็นวิธีที่ผู้จัดท ำเล็งเห็นทำงไว้แต่แรกว่ำเป็นกิจกรรมที่ใช้พลังทำงกำยเผำ
ผลำญแคลอรีทุกวันของทุกคนอยู่แล้ว ดังนั้นจึงเป็นเรื่องง่ำยที่จะเริ่มเสริมสร้ำงสุขภำพในแต่ละวันได้
ด้วยกำรเดิน แต่กำรเดินโดยปกติทั่วไปอย่ำงไม่มีจุดหมำยแล้วหำใช่หรือได้รับประโยชน์เพียงพอเช่น
กำรออกก ำลังกำยไม่ ดังนั้นจึงเป็นที่มำของกำรน ำประเด็นเรื่อง “เดินให้ได้ 10,000 ก้ำว จึงจะมี
สุขภำพดี” มำใช้ในกำรสร้ำงสรรค์สื่อโฆษณำของโครงกำร 

ซึ่งจำกกำรท ำจุลนิพนธ์นี้ท ำให้ผู้จัดท ำได้พบว่ำ จริงๆ แล้วกลุ่มเป้ำหมำยวัยท ำงำนนั้นรู้ดี
อยู่ถึงผลดีหรือผลเสียที่เกิดจำกกำรใช้พลังทำงกำยหรือออกก ำลังกำยในแต่ละวันอยู่แล้ว เพียงแต่
กลุ่มเป้ำหมำยไม่ได้สร้ำงเสริมให้เป็นกิจวัตรนิสัย อันเนื่องมำจำกสำเหตุส ำคัญที่ไม่ว่ำจะวัยไหนก็มีได้ 
นั่นคือ ควำมข้ีเกียจนั่นเอง รองลงมำจึงเป็นภำระหน้ำที่กำรงำน ที่ท ำให้เหนื่อยล้ำ และใช้เวลำที่เหลือ
หมดไปกับกำรพักผ่อน อีกทั้งหลำยคนยังมีทัศนคติเกี่ยวกับกำรสร้ำงเสริมสุขภำพว่ำยังห่ำงไกลตนเอง 
เนื่องจำกวัยท ำงำนอำยุยังไม่มำก จึงไม่ได้ตระหนักหรือละเลยถึงผลที่จะตำมมำในอนำคต เช่น กำร
เจ็บไข้ได้ป่วย กำรท ำงำนที่ไม่เต็มประสิทธิภำพ อันเนื่องมำจำกขำดกำรดูแลร่ำงกำยให้แข็งแรง 

ในปัจจุบัน กำรรณรงค์เกี่ยวกับกำรออกก ำลังกำยมักถูกพูดไปในทำงวิชำกำร และยังไม่มี
กำรดึงกลุ่มเป้ำหมำยวัยท ำงำนซึ่งเป็นก ำลังหลักในกำรพัฒนำประเทศมำร่วมกิจกรรมโดยตรง 
เนื่องจำกกำรรณรงค์เก่ียวกับกำรออกก ำลังกำยโดยทั่วไปนั้นจะเน้นพูดถึงกำรออกก ำลังกำยอย่ำงหนัก 
ที่ต้องแบ่งเวลำในหนึ่งวันให้ไป แต่ไม่มีกำรพูดถึงกำรออกก ำลังกำยแบบสะสมในชีวิตประจ ำวันทีละ
เล็กน้อย แต่ให้ได้ทุกวันตำมเป้ำหมำย 

ซึ่งผลจำกกำรวิเครำะห์จำกกำรไปสอบถำมกลุ่มตัวอย่ำง ท ำให้สำมำรถน ำข้อมูลเหล่ำนั้น
มำสร้ำงสรรค์ เเนวคิดในกำรโฆษณำ  เพ่ือวำงเเผนกำรสร้ำงกำรรับรู้ผ่ำนสื่อต่ำงๆ  ที่ เข้ำถึง
กลุ่มเป้ำหมำย ทั้ง อินเทอร์เน็ต สื่อนอกบ้ำน สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อโทรทัศน์ เพ่ือให้เข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำย
ได้อย่ำงกว้ำงขวำง และปฏิบัติตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำรตำมเป้ำหมำย 

และเป็นเรื่องที่ดีที่ทุกวันนี้ทุกคนมีกำรตระหนักถึงเรื่องสุขภำพของตนเอง โดยสังเกตได้
จำกกระแสสังคมเกี่ยวกับกำรดูแลสุขภำพของคนเมืองก ำลังได้รับควำมนิยมเป็นอย่ำงมำก ไม่ว่ำจะ
เห็นจำกตำมสวนสำธำรณะที่เรำมักเห็นคนหันมำวิ่งกันมำกขึ้น ตำมสถำนออกก ำลังกำยอย่ำงฟิตเนส
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เรำจะได้เห็นผู้คนที่มำกหลำยขึ้น หรือกำรปั่นจักรยำนที่นอกจำกจะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกำร
อนุรักษ์พลังงำนแล้ว ยังเป็นกำรเสริมสร้ำงสุขภำพอีกวิธีหนึ่ง หรือแม้แต่กำรเลือกทำนอำหำรตำม
ร้ำนอำหำรที่ในทุกวันเรำมักหันมำทำนผลไม้หรือเมนูผักกันมำกขึ้น แต่ไม่ว่ำจะเพ่ือจุดประสงค์ใด ทุก
คนที่ปฏิบัติก็จะได้รับผลดีต่อสุขภำพเช่นเดียวกัน แต่จะดียิ่งขึ้นหำกมีวิธีที่ทุกคนท ำได้ง่ำยและไม่เสีย
ค่ำใช้จ่ำย แถมยังสำมำรถท ำควบคู่กับกำรดูแลสุขภำพดังที่กล่ำวไปข้ำงต้นได้เช่นกัน 

นอกจำกนี้ กำรน ำกำรเดินมำใช้เป็นแนวคิดหลักในกำรเพ่ิมกำรใช้พลังทำงกำยใน
ชีวิตประจ ำวันส ำหรับโครงกำรรณรงค์นั้นสำมำรถดึงดูดกลุ่มเป้ำหมำยได้เป็นอย่ำงดี ด้วยเหตุที่
ชีวิตประจ ำวันของกลุ่มเป้ำหมำยนั้นมีกำรเดินทำงเข้ำมำเกี่ยวข้องเป็นส่วนใหญ่ ท ำให้กำรเดิน
กลำยเป็นอีกหนึ่งทำงเลือกที่ดีส ำหรับคนที่ไม่มีเวลำออกก ำลังกำยอย่ำงคนวัยท ำงำน 

 

ข้อเสนอแนะ 

               1. ควรท ำกำรศึกษำเกี่ยวกับทัศนคติของกลุ่มเป้ำหมำยต่อกำรรณรงค์เกี่ยวกับกำรออก
ก ำลังกำยที่มีในประเทศในประเทศไทย เพ่ือน ำควำมคิดเห็นดังกล่ำวมำใช้ในกำรพัฒนำโครงกำร
รณรงค์เก่ียวกับกำรออกก ำลังกำยหรือสุขภำพท่ีจะเกิดขึ้นต่อไปในอนำคตต่อไป  

      2. ควรศึกษำเกี่ยวกับรูปร่ำงของมนุษย์ในแบบต่ำงๆ เนื่องจำกมีผลต่อกำรออกก ำลังกำย
หรือกำรเดิน และสิ่งที่ร่ำงกำยแต่ละประเภทได้รับ 
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แบบสอบถามพฤติกรรมการใช้พลังทางกายในชีวิตประจ าวัน 

แบบสอบถามฉบับนี้จัดท าขึ้นเพื่อน าข้อมูลไปใช้ประกอบการท าจุลนิพนธ์ "โครงการรณรงค์เพ่ิมการใช้พลังทางกาย
ในชีวิตประจ าวัน" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาระดับปริญญาตรีของนักศึกษา หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต สาขา
นิเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยข้อมูลของท่านจะถูกรักษาเป็น
ความลับเพื่อใช้ในทางการศึกษาเท่านั้น จึงขอความกรุณาในการตอบค าถามและแสดงความคิดเห็นที่ตรงกับความจริง
ของท่านมากท่ีสุด หากมีข้อบกพร่องประการใดผู้วิจัยต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปด้านประชากรศาสตร์ 

เพศ 

            ชาย            หญิง          
   

อายุ 

            น้อยกว่า 19 ปี               20-30 ปี                      31-40 ปี                      41 ปีขึ้นไป 

อาชีพ 

             พนักงานบริษัท/ รัฐวิสาหกิจ                ข้าราชการ                     เจ้าของกิจการส่วนตัว/ ค้าขาย 

             รับจ้าง                                          นักเรียน/ นักศึกษา          อ่ืนๆ...................................... 

สถานภาพ 

            โสด                   สมรส                   สมรส/ มีบุตรแล้ว            หย่าร้าง/ หม้าย 

รายได้เฉลี่ยของครอบครัวท่านต่อเดือน 

    20,000-30,000 บาท   30,001-40,000 บาท 

     40,001-50,000 บาท   มากกว่า 50,000 บาท 

 

ลักษณะท่ีพักอาศัยของท่าน            

            บ้านเดี่ยว                      ทาวน์เฮ้าส์            อาคารพาณิชย์       

           อพาร์ตเม้นท์/ คอนโดมิเนียม              หอพัก/ ห้องเช่า              อ่ืนๆ........................................... 
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งานอดิเรกของท่านในยามว่าง 

            ทุกวัน            4-5 ครั้ง      2-3 ครั้ง   1-2 ครั้ง     นานๆครั้ง 
            /สัปดาห์        /สัปดาห์        /สัปดาห์   

อ่านหนังสือ          

ดูหนัง/ ฟังเพลง/ เล่นเกม 

เล่นอินเทอร์เน็ต 

เดินห้าง/ ช็อปปิิิง 

ท่องเที่ยว/ ถ่ายรูป 

ออกก าลังกาย/เล่นกีฬา 

ตอนที่ 2 พฤติกรรมการใช้พลังทางกายในชีวิตประจ าวัน 

ท่านคิดว่าตนเองได้มีการเผาผลาญแคลอรีที่ได้รับต่อวันอย่างเพียงพอแล้วหรือไม่  

 

           เพียงพอ     ไม่เพียงพอ             ไม่แน่ใจ 

 

ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ท่านมีพฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหารเหล่านี้มากน้อยเพียงใด 

         ทุกวัน/ทุกมื้อ         บ่อยมาก     บ่อย         น้อย      น้อยที่สุด 
                      (5 ครั้งข้ึนไป/     (4-5 ครั้ง/       (1-2 ครั้ง/      /ไม่ได้ทาน     
                         สัปดาห์)         สัปดาห์)         สัปดาห์)         

อาหารตามสั่ง                 
(ประเภทผัด ทอด ไส่ไข่) 

Fast Food 

ก๋วยเตี๋ยว/ บะหมี่/                     
ก๋วยจั๊บ/ ราดหน้า 

ของทอด ของมัน 
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ผัก/ ผลไม้ 

 

เครื่องดื่มประเภท                         
นม ชา กาแฟ 

น้ าอัดลม 

ของหวาน 

หากท่านเป็นผู้ที่มีกิจกรรมที่ใช้เผาผลาญแคลอรีในแต่ละวันน้อย ท่านคิดว่าจะมีผลเสียต่อสุขภาพของท่านหรือไม่  

           เกิดผลเสีย เพราะแคลอรี่ที่มากเกินไปเป็นสาเหตุของโรคต่างๆ ที่จะตามมาในอนาคต 

           

    ไม่เกิดผลเสีย เพราะปัจจุบันท่านมีสุขภาพร่างกายที่ปกติดีอยู่แล้ว 

   

          ไม่แน่ใจ เพราะฉันไม่ทราบว่าในแต่ละวันฉันได้รับแคลอรี่มากน้อยแค่ไหน 

 

ท่านมีพฤติกรรมอย่างไรในการใช้พลังทางกายในแต่ละสถานการณ์ดังนี้ 

 

            บ่อยท่ีสุด      บ่อย       ปานกลาง      น้อย      น้อยที่สุด 

 

ใช้บันไดธรรมดาแทนการใช้ลิฟท์หรือ          

บันไดเลื่อนในสถานที่ต่างๆ 

 

เลือกเดินไปยังที่ต่างๆ  

แทนการใช้รถ 

 

นอนดูทีวีมากกว่ิานั่งดู 

 

เลือกใช้สะพานลอยข้ามถนนเมื่อเจอ 
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ท างานบ้านต่างๆ ด้วยตนเอง 

บริหารร่างกายในระหว่างวันเป็นประจ า 

เดินเล่นตามสถานที่ต่างๆ เช่น                       
ห้างสรรพสินค้า หมู่บ้าน สวนสาธารณะ 

 

 

ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข้อความต่อไปนี้  

           จริง       ไม่จริง' 

ฉันยังไม่ได้ใส่ใจสุขภาพอย่างจริงจัง                
เพราะคิดว่าเป็นเรื่องของอนาคต 

ฉันรู้ถึงสิ่งที่จะได้รับจากการใช้พลัง                                
ทางกายในชีวิตประจ าวัน 

สุขภาพที่ดีมาจากการปฏิบัติดูแล    '                 
อย่างเป็นประจ าทุกวัน 

ฉันมีรูปร่างหรือสุขภาพท่ีดีอยู่แล้ว ไม่จ าเป็นที่ต้อง             
ใช้พลังทางกายหรือเผาผลาญแคลอรีในแต่ละวัน 

การออกก าลังกายหรือท ากิจกรรมเผาผลาญแคลอรี่                  
จ าเป็นต้องมีสถานที่เฉพาะและค่าใช้จ่าย 

ฉันเคยออกก าลังกายอย่างจริงจัง ก่อนที่           
ฉันจะมีภาระอ่ืนๆ เข้ามาในชีวิต 

ฉันมักจะใช้เวลาไปกับการพักผ่อนเพ่ือ                     
ความสบายในเวลาว่างเป็นส่วนใหญ่ 

ฉันสนใจหรือหาวิธีการเพ่ิมพลังทางกาย                    
หรือเผาผลาญแคลอรี่ในแต่ละวัน 

ฉันรู้สึกไม่กระปรี้กระเปร่าในเวลาที่ฉันต้องการ 

ฉันรู้สึกไม่ดีหากฉันไม่ได้ดูแลตัวเองให้ดีอย่าง              
สม่ าเสมอ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ตอนที่ 3 ทัศนคติที่มีต่อการใช้พลังทางกายในชีวิตประจ าวัน 

ท่านรู้จักกิจกรรมทางกายท่ีใช้เผาผลาญแคลอรี่หรือไม่   

           รู้จัก 

              

           ไม่รู้จัก 

 

หากมีกิจกรรมง่ายๆ ท่ีช่วยเผาผลาญแคลอรี่ได้ทันทีที่เริ่มท าและกลมกลืนไปกับชีวิตประจ าวันมาน าเสนอท่าน 
ท่านสนใจหรือไม่ (ง่ายเหมือนกิจกรรมแกว่งแขน ลดพุง-ลดโรค หรือขยับ=ออกก าลังกายจากสสส.) 

         สนใจ 

   

    ไม่สนใจ 

 

ต่อไปนี้คือกิจกรรมท่ีใช้พลังทางกายในชีวิตประจ าวันและช่วยเผาผลาญแคลอรี่ได้ง่ายๆ ท่านมีความสนใจท่ีจะปฏิบัติแต่ละอย่างมากน้อย
เพียงใด (อย่างต่ า 100 กิโลแคลอรี่ทันทีท่ีเริ่มท า และยิ่งท าก็ยิ่งเผาผลาญมากข้ึน สูงสุดมากกว่า 1000 กิโลแคลอรเีมื่อท าครบ ชม.) 

                        มากที่สุด        มาก        ปานกลาง      นอ้ย      น้อยที่สุด 

ขึ้น-ลงชั้นเดียวใช้บันไดธรรมดา                                     
แทนลิฟท์หรือบันไดเลื่อน 

เดินเท้าแทนการใช้รถใน                      
ระยะทางที่เป็นไปได้ 

เดินด้วยความเร็วที่มากกว่า                        
ปกติ 20 นาท ี

เดินในสถานท่ีจ ากัด แต่ก้าวให้ถี่                     หรือบ่อยขึ้น 
30 นาที             (เดินเล่น เดินห้าง) 

ใช้ตะกร้าแทนรถเข็นในซูเปอร์มาร์เก็ต 

ท างานบ้านต่างๆด้วยพลังกายของตัวเอง                    กวาดบ้าน ถู
บ้าน ซักผ้าด้วยมือ           ล้างจาน รีดผ้า ท าสวน) 

บริหารร่างกายด้วยท่ามวยไทย                       แบบง่ายๆ 
ด้วยตนเอง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ย่ าเท้าอยู่กับท่ีเมื่อมีโอกาส 10 นาที 

 

 

อะไรคือแรงจูงใจที่ท าให้ท่านสามารถเพิ่มการใช้พลังทางกายในชีวิตประจ าวันได้บ้าง  

           ภาพลักษณ์ที่ดูดีเมื่อปฏิบัติ    

     ต้องการชดเชยหรือเสริมการออกก าลังกายท่ีมีอยู่ 

            ได้รูปร่างที่ดี 

            ดึงดูดเพศตรงข้าม 

            สนุกสนาน/ คลายเครียด 

      ท าได้ง่าย ไม่ต้องมีอุปกรณ์หรือสถานที่ 

      ท าให้ร่างกายแข็งแรงสม่ าเสมออยู่ทุกวัน 

      เพ่ิมศักยภาพในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

      ไม่เสียเวลา 

      อ่ืนๆ................................................................. 

 

อะไรเป็นอุปสรรค"มากที่สุด"ต่อการใช้พลังทางกายในชีวิตประจ าวันส าหรับท่าน  

      ความขี้เกียจ 

      ความเหนื่อยล้า 

      ศักยภาพทางร่างกาย 

      สถานที่หรืออุปกรณ์ไม่เอ้ืออ านวย 

      อ่ืนๆ............................................. 

 

มีสถานที่ใดที่ท่านสามารถท ากิจกรรมที่ใช้พลังทางกายในชีวิตประจ าวันได้  (เช่น ที่บา้น ที่เรียน ทีท่ างาน หรืออ่ืนๆ) 

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................... 

ตอนที่ 4 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



โอกาสในการเปิดรับสื่อของท่านในแต่ละวัน 

       

          มากท่ีสุด            มาก           ปานกลาง          นอ้ย         นอ้ยท่ีสุด        
      

โทรทัศน์ 

วิทยุ 

หนังสือพิมพ์ 

นิตยสาร 

แผ่นพับ ใบปลิว นิตยสารแจกฟรี 

สื่อโฆษณานอกบ้าน เช่น โปสเตอร์                       
ป้ายโฆษณา สื่อโฆษณาบนรถโดยสาร 

จดหมาย/ อีเมล์ 

โทรศัพท์/ SMS 

โฆษณาหรือส่ือรูปแบบใดท่ีจะสามารถดงึดูดความสนใจของท่านได้เป็นอย่างดี 

     ภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ 

     วิดิโอ สารคดี หนังสั้น ในอินเทอร์เน็ต 

     ภาพโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์, นิตยสาร 

     สื่อโฆษณานอกสถานที่ที่ท่านมีส่วนร่วมได้ 

     แอพพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟน 

     อ่ืนๆ................................................. 

 

หากมีการรณรงค์ให้เพิม่การใช้พลังทางกายในชีวิตประจ าวันเกดิขึน้ ท่านคิดว่าจะได้รับประโยชน์อย่างไร 

.......................................................................................................................................................... .............................. 

.................................................................................................... .....................................................................................  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



............................................................................................................................. ............................................................ 

กรอกช่ือ พร้อมเบอร์โทรศัพท์หรืออเีมล์ของท่านเผือ่ติดต่อกลบั 

(หากท่านยนิดีจะใหค้วามช่วยเหลือเพ่ือประโยชนข์องงานวจิยัมากยิง่ข้ึน) 

 

............................................................................................................................. ........................................................... 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

................................................................................................................................................................................ ........ 

.......................................................................................................................... ............................................................... 

............................................................................................................................. .......................................................... 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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