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บทคดัยอ่ 

 การวจิยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาพฤติกรรมการออกกาํลงักายและปัจจยัท่ีมี

ผลกระทบต่อการออกกาํลงัของประชากรในค่ายธนะรัชต ์อาํเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์

เพ่ือใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการออกกาํลงักาย ในดา้นต่างๆจาํนวน 4 ดา้นไดแ้ก่ ดา้น

สถานท่ี ดา้นอุปกรณ์ ดา้นบุคคล และดา้นการใหบ้ริการ ประชากรกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคือ 

ประชากรในค่ายธนะรัชต ์ หมู่บา้น ศร. อาํเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ จาํนวน 336 คน 

โดยใชแ้บบสอบถาม 

 ผลการศึกษาพบว่า ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ 20 – 29 ปี มีสถานภาพโสด 

การศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรีและมีอาชีพรับขา้ราชการ รายได ้ไม่เกิน 10,000 บาท ส่วนใหญ่ใช้

วิธีออกกาํลงักายดว้ยการ วิ่ง เดินและเตน้แอโรบิค โดยจะไปออกกาํลงัทุกวนั วนัละ 20-30 นาที 

และจะไปออกกาํลงักายตอนช่วงเวลา 17.00-18.00 น. ส่วนใหญ่แลว้จะไปออกกาํลงักายกบักลุ่ม

เพ่ือน เหตุผลท่ีมาออกกาํลงักายคือ เพ่ือสุขภาพและตอ้งการลดนํ้ าหนกั สถานท่ีท่ีไปออกกาํลงักาย

ส่วนใหญ่คือสวนสาธารณะและสวนสุขภาพ ประชากรส่วนใหญ่ไม่จาํเป็นตอ้งใชอุ้ปกรณ์ในการ

ออกกาํลงักาย และทราบถึงประโยชน์ของการออกกาํลงักายในระดบัมาก 

 ขอ้มูลในเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการออกกาํลงักายสามารถสรุปไดเ้ป็นดา้นต่างๆ ได ้

4 ดา้น ดงัน้ี 
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บทที ่ 1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 เป็นทีท่ราบกนัดอียูแ่ลว้วา่ ปัจจยัหรอืองค์ประกอบที่จะทาํใหม้นุษยม์สีุขภาพดไีดน้ัน้

ประกอบดว้ย  

1.   อาหารและโภชนาการ  

2.   การออกกาํลงักายและการเล่นกฬีา  

3.   การพกัผ่อน  

4.   การหลกีเลีย่งโรคภยัไขเ้จบ็และสิง่เสพตดิ  

5.   การจดัการกบัความเครยีด 

 ซึ่งปัจจยัหรอืองค์ประกอบทัง้ 5 นี้จะต้องปฏบิตัเิป็นประจาํและสมํ่าเสมอ ให้สมดุล

กนัทุกส่วน ปัจจุบนัความเจรญิก้าวหน้าทางวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและอุตสาหกรรมมมีากขึน้ 

มนุษยพ์ยายามเปลี่ยนแปลงธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม เพื่ออํานวยความสะดวกในการดําเนิน

ชีวติ มีการนําเครื่องจกัรมาใช้แทนกําลงัคนเพื่อเพิ่มผลิตผลครัง้ละมาก ๆ เพื่อสนองความ

ตอ้งการของจาํนวนผู้บรโิภคที่เพิม่ขึน้ ปรมิาณการใชก้ลา้มเนื้อและพลงังานในร่างกายจงึลดลง 

เป็นเหตุให้สมรรถภาพทางกายและความตา้นทานโรคลดลง มอีตัราเสี่ยงต่อการเกดิโรคต่าง ๆ 

มากขึน้ โดยเฉพาะโรคเกีย่วกบัหลอดเลอืด หวัใจซึง่เป็นสาเหตุการตายอนัดบัหนึ่งของประเทศ

ที่เจรญิทางอุตสาหกรรมประกอบกบัมกีารใช้สิง่เสพตดิ ต่าง ๆ เช่น บุหรี่ สุรา ยาชนิดต่าง ๆ 

เพื่อผ่อนคลายความเครยีดจากสภาพของสงัคมที่ซบัซอ้นสบัสน ซึ่งมกีารศกึษาค้นควา้ทางการ

แพทยพ์บวา่ สิง่เสพตดิต่าง ๆ มสี่วนบัน่ทอนสุขภาพของร่างกายและเป็นบ่อเกดิของโรคต่าง ๆ 

มากมาย ในทางตรงขา้ม การออกกาํลงักายหรอืเล่นกฬีาเพยีงวนัละ 15-30 นาท ีและงดเวน้สิง่

เสพตดิทัง้หลายกลบัจะช่วยให้สมรรถภาพทางกายหรอืสุขภาพสมบูรณ์แขง็แรงและลดอตัรา

เสีย่งต่อการเกดิโรคต่าง ๆ ลงไดม้าก  

 ผูท้ี่ต้องการออกกําลงักายมกัจะถามว่า จําเป็นตอ้งให้แพทยต์รวจร่างกายก่อนออก

กําลงักายหรอืเล่นกฬีา คอืผู้ที่มโีรคประจําตวัหรอืไม่แน่ใจในสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย

ของตนเอง ควรไปตรวจร่างกายและรบัคาํแนะนําเกี่ยวกบัการออกกาํลงักายที่ถูกตอ้งจากแพทย์

เสยีก่อน  
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 จากการสาํรวจของศูนยว์ิทยาศาสตร์การกีฬา พบว่าค่าเฉล่ียสมรรถภาพทางกาย เช่น 

ความแข็งแรงของกลา้มเน้ือ ความอดทนของกลา้มเน้ือ ความว่องไว และความอ่อนตวัของคนไทย

เม่ือเปรียบเทียบกบัเกณฑม์าตรฐานและค่าเฉล่ียของต่างประเทศจะแตกต่างกนัตามวยั กล่าวคือ ใน

วยัเด็ก ค่าเฉล่ียของสมรรถภาพทางกายของเด็กไทยอยูใ่นเกณฑดี์และใกลเ้คียงกบัค่าเฉล่ียของเด็ก

ญ่ีปุ่นและเด็ก สวีเดนในวยัเดียวกัน แต่เม่ือเข้าสู่วยัหนุ่มสาว ค่าเฉล่ียจะอยู่ในเกณฑ์พอใช้และ

ค่อนขา้งตํ่ากว่าค่าเฉล่ียของญ่ีปุ่นและสวีเดน และเม่ือถึงวยัหนุ่มสาวเต็มตวัจนถึงวยัชรา ค่าเฉล่ียจะ

ค่อนขา้งตํ่ากว่าเกณฑ ์มาตรฐาน และตํ่ากว่าค่าเฉล่ียของญ่ีปุ่นและสวีเดนอยา่งเห็นไดช้ดั  

 จากผลการสาํรวจดงักล่าวแสดงว่า ประชากรไทยไม่สามารถรักษาสภาพความสมบูรณ์

แข็งแรงในวยัเด็กไวไ้ด้จนถึงวยัหนุ่มสาว และยงัปล่อยให้เส่ือมลงมากยิ่งข้ึนเม่ือวยัสูงข้ึนสาเหตุ

สําคัญคือ หลกัสูตรการเรียนการสอนในการศึกษาระดับต่าง ๆ เน้นวิชาความรู้หรือสติปัญญา

มากกว่าการเสริมสร้างสุขภาพความแข็งแรงสมบูรณ์ทางกายและจิตใจ ส่วนการสอนพลศึกษาเน้น

การเล่นกีฬามากกว่าการปลูกฝังนิสยัรักการออกกาํลงักายใหติ้ดตวัไปตลอดชีวิต 

  ในชีวิตประจาํวนัคนส่วนใหญ่มกัจะไม่ค่อยออกกาํลงักาย ส่วนหน่ึงเป็นเพราะไม่มีเวลา

ในการออกกาํลงักายเน่ืองจากการทาํงานท่ีมากเกินไปหรืออาจเหน่ือยจากการทาํงาน หลายๆคนคิด

ว่าการออกกาํลงักายไม่ค่อยมีความสาํคญักบัตนเองเท่าท่ีควรและท่ีสาํคญัอีกเร่ืองหน่ึงคือการบริโภค

อาหารท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการน้อยทาํให้คนส่วนใหญ่มีสุขภาพร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงและมี

โรคภยัไขเ้จ็บมารุมเร้าเม่ืออายมุากข้ึน 

 ปัจจุบันมีการรณรงค์ในเร่ืองการออกกําลังกายมากข้ึนเน่ืองจากทางกระทรวง

สาธารณสุขไดเ้ล็งเห็นถึงความสาํคญัในการรักษาสุขภาพและการบริโภคอาหาร จึงมีนโยบายเชิญ

ชวนให้ประชาชนหันมาออกกาํลงักายตามสถานท่ีต่างๆ เช่น การว่ายนํ้ า สถานท่ีออกกาํลงักาย

หมู่บา้นหรือชุมชนหรือการเตน้แอโรบิคในสวนสาธารณะของหมู่บา้น 

 ซ่ึงค่ายธนะรัชต์เป็นค่ายทหารแห่งหน่ึงในประเทศไทยท่ีมีคนอาศยัอยู่เป็นจาํนวนมาก 

พร้อมทั้งยงัมีแหล่งท่องเท่ียวใหพ้กัผอ่นหยอ่นใจ รวมถึงสถานท่ีออกกาํลงักายท่ีมีหลากหลายและมี

ในทุกๆหมู่บา้น ค่ายธนะรัชตจึ์งเป็นท่ีท่ีหน่ึงท่ีน่าสนใจในการทาํวิจยัเร่ืองสุขภาพการออกกาํลงักาย 

และง่ายต่อการเก็บขอ้มูลเพราะคนในพ้ืนท่ีใหค้วามร่วมมือในกิจกรรมทุกกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน 

 ดงันั้นผูศึ้กษาจึงมีความสนใจในเร่ืองเก่ียวกบัการออกกาํลงักายของผูท่ี้อยู่ในวยัเรียน

และวยัทาํงาน ผูศึ้กษาจึงทาํการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อพฤติกรรมการออกกาํลงักายของ

ประชากรค่าย ธนะรัชต์ เพ่ือจะนาํไปสู่การเสนอแนะ ปรับปรุง แกไ้ขพฤติกรรมการออกกาํลงักาย
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ของประชากรค่าย ธนะรัชตเ์พ่ือใหป้ระชากรค่ายธนะรัชตมี์สุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรงและออกกาํลงั

กายไดอ้ยา่งถูกวิธีต่อไป 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการออกกาํลงักายของประชากรในค่ายธนะรัชต ์อาํเภอปราณบุรี 

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์

 2. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการออกกาํลงักายของประชากรในค่ายธนะรัชต ์อาํเภอ

ปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์

 

ขอบเขตของการวจิยั 

 1. ขอบเขตดา้นเน้ือหาการศึกษา เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลพฤติกรรมการออกกาํลงักายของ

ประชากรค่ายธนะรัชตก์รณีศึกษา:  ค่ายธนะรัชต ์อาํเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ 

 2. ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาและทาํวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชากรค่ายธนะรัตช ์อาํเภอปราณ

บุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ จาํนวน 2,101 คน 

 3. กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาและทาํวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชากรในค่ายธนะรัตช ์

หมู่บา้น ศ.ร. อาํเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์จาํนวน 336 คน 

 4. ระยะเวลาเก็บขอ้มูลระหว่างวนัท่ี 2 กรกฎาคม ถึงวนัท่ี 20 สิงหาคม 2553 
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กรอบแนวคดิในการศึกษาวจิยั 

 ในการศึกษาวจิยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการออกกาํลงักายของประชากรใน

ค่ายธนะรัชตไ์ดก้าํหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั ดงัน้ี 

  

 

                                ตวัแปรอสิระ                                                                               ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

 - เพศ 

- อาย ุ

- ระดบัการศึกษา 

- สถานภาพ 

- รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 
- อาชีพ 

 

        

 
 

 
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการ

ออกกําลังกาย 
  
 

 ปัจจัยในการออกกําลังกาย 

 - ดา้นสถานท่ี 

- ดา้นอุปกรณ์ 

- ดา้นบุคคล 

- ดา้นการใหบ้ริการ 

 

 

        

 

 



 5 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 เพ่ือใหเ้ขา้ใจความหมายของคาํท่ีใชใ้นการวิจยัตรงกนั ผูว้ิจยัจึงนิยามความหมายของคาํ  

ต่าง ๆ ไวด้งัน้ี 

 1. พฤตกิรรม หมายถึง  ปฏิกิริยาและกิจกรรมทุกชนิดท่ีมนุษยแ์สดงออกทางรูปธรรม  

นามธรรม  ตลอดเวลา  สังเกตได้ด้วยประสาทสัมผสั   วาจา  และการกระทํา  สามารถแบ่ง

พฤติกรรมออกได้เป็น  2  ประเภท  คือ  พฤติกรรมภายนอก ซ่ึงเป็นการกระทาํท่ีสังเกตได้ด้วย

ประสาทสัมผสัหรืออาจใช้เคร่ืองมือช่วย    และพฤติกรรมภายใน ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึน

ภายในจิตใจ บุคคลอ่ืนไม่สามารถสงัเกตได ้ 

 2. พฤตกิรรมการออกกาํลงักาย หมายถึง การใชส่้วนต่างๆ  ของร่ายกายเคล่ือนไหวให้มี

จงัหวะท่ีเหมาะสม  เป็นการออกแรงของร่างกาย   เพ่ือฝึกใหร่้างกายทุกส่วนมีความแข็งแรงทนทาน  

คล่องแคล่วว่องไว  ทั้ งระบบโครงสร้างและการทาํงานของกลา้มเน้ือ  มีการเจริญเติบโตมีการ

เคล่ือนไหวอยา่งมีศกัยภาพ   

 3. ประชากร หมายถึง ผูท่ี้อาศัยอยู่ในค่ายธนะรัชต์ หมู่บ้าน ศ.ร. อ.ปราณบุรี จ.

ประจวบคีรีขนัธ ์ท่ีออกกาํลงักาย 

 4. ความรู้เกี่ยวกับการออกกําลงักาย หมายถึง ความสามารถของบุคคลท่ีแสดงออกให้

เห็นถึงความรู้เก่ียวกับด้านสถานท่ี เหตุการณ์ ส่ิงของและบุคคล ซ่ึงได้มาจากการจําระลึก 

ประสบการณ์การสังเกตและการค้นคว้าโดยการรวบรวมสะสมไว้เก่ียวกับข้อมูลท่ีเป็นจริง 

กฎเกณฑ ์ทฤษฎี โครงสร้างวิธีการต่างๆเก่ียวกบัการออกกกาํลงักาย 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ทาํใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการออกกาํลงักายของประชาชนค่ายธนะรัชต ์

 2. ช่วยใหท้ราบถึงขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการออกกาํลงักาย 

 3. สามารถนาํผลการศึกษาไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาชุมชนเก่ียวกบัการออกกาํลงั

กายได ้
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บทที่  2 

แนวคดิ ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 

 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการออกกาํลงักายของ

ประชากรค่ายธนะรัชต ์หมู่บา้นศ.ร. อาํเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ผูว้ิจยัไดท้าํการคน้ควา้ 

แนวคิด  ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาวิจยั โดยจะนาํเสนอ

ตามลาํดบัดงัต่อไปน้ี 

1. ขอ้มูลทัว่ไปของค่ายธนะรัชต ์

2.  แนวคิดเก่ียวกบัการออกกาํลงักาย 

3.  การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในประเทศไทย 

4.  แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ 

5.  แนวคิดส่วนประสมการตลาดหรือ 7Ps 

6.  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
ข้อมูลทั่วไปของค่ายธนะรัชต์ 

ค่ายธนะรัชต ์เป็นค่ายทหารท่ีมีพ้ืนท่ีขนาดใหญ่ประมาณ 600,000 ไร่เศษ ตั้งอยูริ่มถนนเพชรเกษม

ห่างจากกรุงเทพฯประมาณ 237 กิโลเมตร ใชเ้สน้ทางสายธนบุรี-ปากท่อ ภายในค่าย ประกอบดว้ย 

อนุสรณ์สถาน ฯพณฯ จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต ์เป็นสถานท่ีรวบ 

รวมชีวประวติั ผลงานในอดีต เคร่ืองแต่งกายของใชส่้วนตวั เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ทั้งของไทย และ

ต่างประเทศ พิพิธภณัฑท์หารราบ จดัแสดงอาวุธโบราณสมยัต่าง ๆ และ ท่าเสด็จ ตั้งอยูริ่มแม่นํ้ า

ปราณบุรี ทางทิศตะวนัตกของค่ายฯ ห่างจากถนนเพชรเกษม ประมาณ 12 กิโลเมตร ซ่ึงเป็นสถานท่ี

พกัผอ่นหยอ่นใจทางธรรมชาติ มีสวนไมด้อก ไมป้ระดบั พนัธุไ์มใ้นวรรณคดี และมีกิจกรรมแนว

ผจญภยัเช่น การกระโดดหอสูง ไต่หนา้ผา ยงิปืน ตกปลา แคม้ป้ิง เป็นตน้ สวนสนประดิพทัธ ์อยู่

ห่างจากหวัหินไปตามถนนเพชรเกษมประมาณ 9 กิโลเมตร โดยมีทางแยกจากถนนเพชรเกษม ท่ี

กิโลเมตร 240 เขา้ไปประมาณ 500 เมตร มีรถโดยสารจากหวัหินไปยงัสวนสนทุก 20 นาที สวนสน

ประดิพทัธอ์ยูใ่นความดูแลของศูนยก์ารทหารราบ ปราณบุรี มีท่ีพกัลกัษณะเป็นบงักะโล เรือนแถว

และหอ้งพกัแนวคดิเกีย่วกบัการออกกาํลงักาย 
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 การนาํเสนอเน้ือหาสาระเก่ียวกบัพฤติกรรมการออกกาํลงักายในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจะเร่ิมท่ีให้

เห็นถึงแนวคิดท่ีเก่ียวกบัเร่ืองสุขภาพเป็นเบ้ืองตน้โดยเน้ือหาสาระเป็นดงัต่อไปน้ี 

ความสําคญัและประโยชน์ของการออกกาํลงักาย 

 ร่างกายมนุษยถู์กสร้างข้ึนมาใหมี้การเคล่ือนไหว เพ่ือความเจริญเติบโตและรักษาสภาพ

การทาํงานท่ีดีเอาไว ้การเคล่ือนไหวน้อยหรือไม่ค่อยไดอ้อกกาํลงักาย ไม่เพียงแต่จะทาํใหเ้กิดความ

เส่ือมโทรมของสมรรถภาพทางกายหรือสุขภาพ แต่ยงัเป็นสาเหตุของความผดิปกติของร่างกายและ

โรคร้ายหลายชนิดท่ีป้องกนัได ้ซ่ึงเป็นโรคท่ีเป็นปัญหาทางการแพทยท่ี์พบมากในปัจจุบนั ในทาง

การแพทย ์การออกกาํลงักายอาจเปรียบไดก้บัยาสารพดัประโยชน ์เพราะใชเ้ป็นยาบาํรุงก็ได ้เป็นยา

ป้องกนัก็ได ้และเป็นยาบาํบดัรักษาหรือฟ้ืนฟูสภาพร่างกายก็ได ้แต่ข้ึนช่ือว่ายาแลว้ไม่ว่าจะวิเศษ

เพียงไรก็จะตอ้งใชด้ว้ยขนาดหรือปริมาณท่ีเหมาะสมกบัคนแต่ละคน การใชโ้ดยไม่คาํนึงถึงขนาด

หรือปริมาณท่ีเหมาะสม นอกจากอาจไม่ไดผ้ลแลว้ยงัอาจเกิดโทษจากยาไดด้ว้ย ดงันั้นถา้ไม่จาํเป็นก็

ไม่ควรใช ้การออกกาํลงักายให้เกิดประโยชน์แก่สุขภาพคือ การจดัชนิดของความหนกั ความนาน 

และความบ่อยของการออกกาํลงักายใหเ้หมาะสมกบัเพศ วยั สภาพร่างกาย สภาพแวดลอ้ม และ  

จุดประสงค์ของแต่ละคน  เปรียบได้กับการใช้ยาซ่ึงถ้าหากสามารถจัดได้เหมาะสมก็จะให้

คุณประโยชน์ดงัต่อไปน้ี 

 1. การเจริญเตบิโต การออกกาํลงักายจดัเป็นปัจจยัสาํคญัอนัหน่ึงท่ีมีผลกระทบต่อการ

เจริญเติบโต เด็กท่ีไม่ค่อยไดอ้อกกาํลงักายแต่มีอาหารกินอุดมสมบูรณ์ อาจมีส่วนสูงและนํ้ าหนกัตวั

มากกว่าเด็กในวยัเดียวกนัโดยเฉล่ีย แต่ส่วนใหญ่แลว้จะมีไขมนัมากเกินไป มีกระดูกเลก็ หัวใจมี

ขนาดเล็กเม่ือเทียบกบันํ้ าหนักตวัและรูปร่างอาจผิดปกติได ้เช่น เข่าชิดกนั อว้นแบบฉุ เป็นตน้ ซ่ึง

ถือว่าเป็นการเจริญเติบโตท่ีผดิปกติ ตรงขา้มกบัเด็กท่ีออกกาํลงักายถูกตอ้งสมํ่าเสมอ ร่างกายจะผลิต

ฮอร์โมนท่ีเก่ียวกบัการเจริญเติบโตอยา่งถูกส่วน จึงกระตุน้ใหอ้วยัวะต่าง ๆ เจริญข้ึนพร้อมกนัไปทั้ง

ขนาด รูปร่าง และหน้าท่ีการทาํงาน และเม่ือประกอบกับผลของการออกกาํลงักายท่ีทาํให้เจริญ

อาหาร การย่อยอาหารและการขับถ่ายดี เด็กท่ีออกกําลงักายอย่างถูกต้องและสมํ่าเสมอจึงมีก

เจริญเติบโตดีกวา่เด็กท่ีขาดการออกกาํลงักาย  

 2. รูปร่างและทรวดทรง ดงัไดก้ล่าวแลว้ว่าการออกกาํลงักายเป็นไดท้ั้งยาป้องกนัและยา

รักษาโรค การเสียทรวดทรงในช่วงการเจริญเติบโตดงัขอ้ 1. ย่อมป้องกนัไดด้ว้ยการออกกาํลงักาย 

แต่เม่ือ เติบโตเต็มท่ีแลว้ยงัขาดการออกกาํลงักาย ก็จะทาํใหท้รวดทรงเสียไปได ้เช่น ตวัเอียง หลงังอ 

พุงป่อง ซ่ึงทาํให้เสียบุคลิกภาพไดอ้ย่างมาก ในระยะน้ี ถา้กลบัมาออกกาํลงักายอย่างถูกตอ้ง เป็น
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ประจาํสม ํ่าเสมอยงัสามารถแกไ้ขให้ทรวดทรงกลบัดีข้ึนมาได  ้แต่การแกไ้ขบางอย่างอาจตอ้งใช้

เวลานานเป็นเดือน เป็นปี แต่บางอยา่งอาจเห็นผลภายในเวลาไม่ถึง 1 เดือน เช่น พุงป่อง การบริหาร

กายเพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงของกลา้มเน้ือหน้าทอ้งเพียง 2 สัปดาห์ ก็ทาํให้กลา้มเน้ือหนา้ทอ้งมีความ

ตึงตวัเพ่ิมข้ึนจนกระชบัอวยัวะภายในไวไ้ม่ใหด้นัออกมาเห็นพุงป่องได ้ 

 3. สุขภาพทั่วไป เป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไปว่า การออกกาํลงักายมีประโยชน์ต่อสุขภาพ

ถึงแมว้่าจะไม่มีหลกัฐานแน่ชดัว่าการออกกาํลงักายจะสามารถเพ่ิมภูมิตา้นทานโรคท่ีเกิดจากการติด

เช้ือได ้แต่มีหลกัฐานท่ีพบบ่อยคร้ังว่า เม่ือนกักีฬาเกิดการเจ็บป่วยจากการติดเช้ือจะสามารถหายได้

เร็วกว่า และมีโรคแทรกซอ้นนอ้ยกว่า ขอ้ท่ีทาํให้เช่ือไดแ้น่ว่าผูท่ี้ออกกาํลงักายยอ่มมีสุขภาพดีกว่าผู ้

ขาดการออกกาํลงักาย คือ การท่ีอวยัวะต่าง ๆ มีการพฒันาทั้งขนาด รูปร่าง และหน้าท่ีการทาํงาน 

โอกาสของการเกิดโรคท่ีไม่ใช่โรคติดเช้ือ เช่น โรคเส่ือมสมรรถภาพในการทาํงานของอวยัวะจึงมี

นอ้ยกว่า  

 4. สมรรถภาพทางกาย ถา้จดัการออกกาํลงักายเป็นยาบาํรุง การออกกาํลงักายถือเป็นยา

บาํรุงเพียงอย่างเดียวท่ีสามารถเพ่ิมสมรรถภาพทางกายได้ เพราะไม่มียาใด ๆ ท่ีสามารถทาํให้

ร่างกายมีสมรรถภาพเพ่ิมข้ึนไดอ้ยา่งแทจ้ริงและถาวร ยาบางอยา่งอาจทาํให้ผูใ้ชส้ามารถทนทาํงาน

บางอยา่งไดน้านกว่าปกติ แต่เม่ือทาํไปแลว้ร่างกายก็จะอ่อนเพลียกว่าปกติจนตอ้งพกัผ่อนนานกว่า

ปกติ หรือร่างกาย ทรุดโทรมลงไป ในทางปฏิบติัเราสามารถเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายทุก ๆ 

ดา้นได ้เช่น ความแข็งแรงของกลา้มเน้ือ ความอ่อนตวั ความอดทนของกลา้มเน้ือ ความอดทนของ

ระบบไหลเวียนเลือด ความคล่องตวั ฯลฯ  

 5. การป้องกนัโรค การออกกาํลงักายสามารถป้องกนัโรคไดห้ลายชนิด โดยเฉพาะโรคท่ี

เกิดจากการเส่ือมสภาพของอวยัวะอนัเน่ืองจากการมีอายุมากข้ึน ซ่ึงประกอบกับปัจจยัอ่ืน ๆ ใน

ชีวิตประจาํวนัเช่น การกินอาหารมากเกินความจาํเป็น ความเคร่งเครียด การสูบบุหร่ีมาก หรือ

กรรมพนัธุ ์โรคเหล่าน้ีไดแ้ก่ โรคประสาทเสียดุลยภาพ หลอดเลือดหวัใจเส่ือมสภาพ ความดนัเลือด

สูง โรคอว้น โรคเบาหวาน โรคขอ้ต่อเส่ือมสภาพ เป็นตน้ ผูท่ี้ออกกาํลงักายเป็นประจาํมีโอกาสเกิด

โรคเหล่าน้ีไดช้า้กว่าผูท่ี้ขาดการออกกาํลงักาย หรืออาจไม่เกิดข้ึนเลยจนชัว่ชีวิต การออกกาํลงักายจึง

ช่วยชะลอชรา  

 6. การรักษาโรคและฟ้ืนฟูสภาพ โรคต่าง ๆ  ท่ีกล่าวในขอ้ 5 หากเกิดข้ึนแลว้ การเลือกวิธี

ออกกาํลงักายท่ีเหมาะสมจดัเป็นวิธีรักษาและฟ้ืนฟูสภาพท่ีสาํคญัในปัจจุบนั แต่ในการจดัการออก

กาํลงักายท่ีเหมาะสมมีปัญหามาก เพราะบางคร้ังโรคกาํเริบรุนแรงจนการออกกาํลงักายแมเ้พียงเบา 
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ๆ ก็เป็นขอ้หา้ม ในกรณีดงักล่าว การควบคุมโดยใกลชิ้ดจากแพทยผ์ูท้าํการรักษาและการตรวจสอบ

สภาพร่างกายโดยละเอียดเป็นระยะเป็นส่ิงจาํเป็นอยา่งยิง่ 

 

ผลของการออกกาํลงักายที่มต่ีอระบบต่าง ๆ     

      การออกกาํลงักายเป็นส่ิงจาํเป็นสาํหรับมนุษยเ์ท่า ๆ กบัการรับประทานอาหารและการ

พกัผ่อนทั้งน้ีเน่ืองจากร่างกายตอ้งมีการเคล่ือนไหวหรือการออกกาํลงักายอยูเ่สมอ จึงจะทาํใหก้าร

เจริญเติบโคเป็นไปไดอ้ยา่งสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเป็นไปตามกฎของการใชแ้ละไม่ใช ้ผล

ของการออกกาํลงักายสามารถเร่งกระบวนการต่าง ๆ ของร่างกายให้เพ่ิมข้ึน กระตุน้ใหร้ะบบต่าง ๆ 

ในร่างกายทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และอวยัวะส่วนต่าง ๆ ไดรั้บการพฒันาดีข้ึน  

ผลโดยทั่วไปที่ได้จากการออกกาํลงักายที่ดี  

   เป็นท่ีทราบกันโดยทั่วไปแลว้ว่าการออกกาํลงักายท่ีดีย่อมจะทาํให้การทํางานของ

กลา้มเน้ือมีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน การทาํงานของเมตะบอลิซึมดีข้ึน มีความ

ทนต่อความเป็นกรด-ด่างของร่างกายดีข้ึน การระบายความร้อนของระบบไหลเวียนทาํงานไดดี้ข้ึน 

มีการขนส่งออกซิเจนและปริมาณของเลือดเพิ่มข้ึน อาหารท่ีเก็บไวใ้นกลา้มเน้ือและในอวยัวะอ่ืน

เพ่ิมมากข้ึน อาหารเหล่านั้น ไดแ้ก่ กลยัโคเจน กลูโคส และกรดไขมนั มีกาํลงัใจและความมัน่ใจมาก

ยิง่ข้ึน  

ผลของการออกกาํลงักายต่อระบบกล้ามเน้ือ   

  กลา้มเน้ือจะแข็งแรง เหนียว และหนาข้ึน เน่ืองจากมีการสร้างโปรตีนเพ่ิมข้ึนและสะสม

อาหารไวไ้ดม้ากข้ึนกว่าเดิม มีความทนต่อความร้อนและความเป็นกรด–ด่างได้เป็นอย่างดี การ

ทาํงานประสานกบักลา้มเน้ือมดัอ่ืนเป็นไปไดดี้ มีความอดทนต่อการเหน็ดเหน่ือยมากยิ่งข้ึน แคล 

เซ่ียมในกลา้มเน้ือเพ่ิมมากข้ึน นํ้ายอ่ยในกลา้มเน้ือทาํหนา้ท่ีดีข้ึน กลา้มเน้ือสามารถนาํออกซิเจนมา

ใชไ้ดม้ากข้ึนและอดทนต่อความเจ็บปวดไดดี้ยิ่งข้ึน ผลโดยส่วนรวมจะทาํให้มีพ้ืนท่ีหน้าตดัของ

กลา้มเน้ือมากข้ึน และจาํนวนเสน้เลือดฝอยท่ีไปเล้ียงกลา้มเน้ือเพ่ิมข้ึน  

ผลของการออกกาํลงักายต่อระบบประสาท   

นายแพทย ์เสก อกัษรานุเคราะห์ (2526 : 8) กล่าวว่า ความจริงในทางการแพทยย์งัไม่

ทราบผลของการออกกาํลงักายต่อระบบประสาทมากนัก ยงัอยูใ่นขั้นศึกษาอยู ่แต่พอจะทราบบาง

ส่ิงบางอยา่งพอสมควร การออกกาํลงักายสามารถทาํใหเ้ซลลป์ระสาทส่วนปลายเปล่ียนแปลงขนาด
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ได ้กล่าวคือ การออกกาํลงักายชนิดหนกัและระยะสั้น จะทาํใหข้นาดของเซลลเ์ลก็ลง ในทางตรงกนั

ขา้มการออกกาํลงักายขนาดปานกลางเป็นเวลานานทุกวนั จะทาํใหข้นาดของเซลลใ์หญ่ข้ึน  

 อย่างไรก็ดี ผลของการออกกาํลงักายส่วนใหญ่จะมีต่อระบบประสาทอตัโนมติั เพราะ

เป็นท่ีแน่นอนแลว้วา่การออกกาํลงักายจะไปกระตุน้ใหต่้อมแอดรีมนลั (Adrinal) หลัง่สารนอร์แอด

รีนาลีนหรือ แอดรีนาลีนออกมา ซ่ึงสารน้ีจะไปกระตุน้ระบบประสาทอตัโนมติัอีกต่อหน่ึง ซ่ึงจะ

เป็นผลทาํใหเ้กิดส่ิงต่อไปน้ี  

 1. เหง่ือออกมากข้ึนจะทาํใหเ้กิด อุณหภูมิในร่างกายลดลง  

 2. เลือดไหลไปยงัไตลดลงจะทาํใหเ้กิดปัสสาวะนอ้ยลง  

   3. เลือดไหลไปยงัอวยัวะภายในลดลงจะทาํให้เกิดนํ้ ายอ่ยลดลง การย่อยอาหารลดลง 

และการเคล่ือนไหวของลาํไสล้ดลง  

 4. เพ่ิมเลือดท่ีไหลออกจากหัวใจจะทาํให้เกิดเพ่ิมออกซิเจนในท่ีต่าง ๆ เพ่ิมการถ่ายเท

คาร์บอนไดออกไซด ์เพ่ิมการถ่ายเทของเสียจากการเผาผลาญ และเพ่ิมอาหารใหก้ลา้มเน้ือ  

 5. การเผาผลาญเพ่ิมข้ึนจะทาํใหเ้กิดอุณหภูมิของร่างกายเพ่ิมข้ึน  

 6. การทาํงานของสมองเพ่ิมข้ึนจะทาํใหเ้กิด หายซึม กระฉบักระเฉงข้ึน  

 7. หายใจแรงข้ึนจะทาํใหไ้ดรั้บออกซิเจนมากข้ึน ถ่ายเทคาร์บอนไดออกไซด์ไดม้าก          

ข้ึนและทาํใหเ้กิดความเป็นกรดของเลือดลดลง  

ผลของการออกกาํลงักายต่อระบบหายใจ    

 หน้าท่ีของระบบหายใจคือ การแลกเปล่ียนก๊าซออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด ์ใน

ระหว่างออกกาํลงักายการหายใจจะเพ่ิมมากกว่าตอนพกั ก๊าซทั้ง 2 ชนิดจะถ่ายเทแลกเปล่ียนกัน

ระหว่างอากาศและเลือดโดย ผ่านทางผนังของถุงลม (Alveoli) ฮีโมโกลบิน (Hemoglobin) จะนํา

ออกซิเจนซ่ึงไม่ค่อยละลายในนํ้ าเหลืองไปสู่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ส่วนคาร์บอนไดออกไซด์จะ

ละลายในนํ้ าเหลืองไดง่้ายในรูปของ ไบคาร์บอเนต (Bicarbonate) เม่ือเร่ิมตน้ออกกาํลงักาย จะมีการ

เพ่ิมการหายใจอยา่งปานกลางโดยทนัที ซ่ึงอาจจะเป็นผลจากการเคล่ือนไหวกระดูก ขอ้ กลา้มเน้ือ 

และอีก 2 – 3 นาทีต่อมา ถา้ยงัออกกาํลงักายต่อไป การหายใจจะค่อย ๆ เพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ และค่อย ๆ 

คงท่ีไม่เพ่ิมต่อไปอีก ช่วงน้ีอาจจะเป็นผลจากการกระตุน้ของสารเคมีบางอยา่งซ่ึงยงัไม่ทราบกลไก

ชดัเจน กลา้มเน้ือท่ีทาํงานจะผลิตของเสียออกมาคือคาร์บอนไดออกไซดแ์ละกรดแลกติก (Lactic 

acid) และตอ้งการออกซิเจนมากข้ึน ในขณะนั้นความดนัของคาร์บอนไดออกไซดแ์ละความดนัของ

ออกซิเจนจะยงัคงปกติ นอกจากจะออกกาํลงักายหนกัจริง ๆ การท่ีเลือดมีฤทธ์ิเป็นกรดมิไดเ้ป็นผล
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จากการหายใจ เม่ือหยดุการออกกาํลงักาย การหายใจจะลดลงทนัทีเช่นกนั และลดลงมากกว่าตอน

ข้ึนเสียอีก ต่อจากนั้นจะค่อย ๆ กลบัคืนสู่สภาพปกติ แต่ชา้กว่าตอนข้ึนการ ออกกาํลงักายอย่าง

สมํ่าเสมอมีคุณค่าต่อระบบหายใจดงัน้ี  

      1. ทาํใหข้นาดของทรวงอกเพ่ิมข้ึน  

      2. กลา้มเน้ือท่ีทาํหนา้ท่ีช่วยในการหายใจมีความแข็งแรงมากข้ึน  

      3. อตัราการหายใจในขณะพกัชา้ลง เพราะคุณภาพของการหายใจเพ่ิมข้ึน  

      4. ความจุปอดเพ่ิมข้ึน เน้ือท่ีของถุงลมมากข้ึน  

      5. ความสามารถในการแลกเปล่ียนก๊าซดีข้ึน  

      6. ร่างกายสามารถจบัออกซิเจนไดม้ากข้ึน  

ผลของการออกกาํลงักายต่อระบบไหลเวยีนเลือด   

  การออกกาํลงักายมีผลทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงต่อหวัใจและเส้นเลือดไดม้ากมาย เป็น

การเปล่ียนแปลงเพ่ือปรับสรีรภาพให้รับกับสภาพการณ์ใหม่ จะเป็นการเปล่ียนแปลงชนิดใดก็

ข้ึนอยูก่บัชนิดของการออกกาํลงักาย นอกจากหวัใจและเสน้เลือดจะเปล่ียนแปลงตามชนิดของการ

ออกกาํลงักายแลว้ ยงัเปล่ียนแปลงตามความหนักเบาของการออกกาํลงักายดว้ย เช่น การออกกาํลงั

กายอยา่งเฉียบพลนัและรุนแรงหรือการออกกาํลงัท่ีค่อยเป็นค่อยไปและนาน ๆ เป็นตน้  

ชนิดของการออกกาํลงักาย   

 ร่างกายของเรามีความสามารถในการปรับตวัให้เขา้กบัความร้อน ความเยน็ ความกด

อากาศ การทาํงานหนกั รวมทั้งการไม่ออกกาํลงักายหรือไม่เคล่ือนไหวเลย การปรับตวัน้ีมีผลไปถึง

รูปร่างและการทาํงานของอวยัวะต่าง ๆ ซ่ึงเป็นไปไดท้ั้งในทางท่ีดีข้ึนหรือเลวลง จากการศึกษาถึง

ผลร้ายของการขาดการออกกาํลงักายดว้ยการใหผู้มี้สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์นอนเตียงโดยไม่ใหใ้ช้

กาํลงักายเลยเป็นเวลา 2 – 3 สัปดาห์ พบว่า ร่างกายมีการปรับตวัไปในทางเลวลง กล่าวคือ ผูถู้ก

ทดลองมีกระดูกบางลง เม็ดเลือดและปริมาณเลือดน้อยลง กลา้มเน้ือลีบกว่าเดิม ความสามารถใน

การจบัและขนส่งออกซิเจนนอ้ยลง แรงบีบตวัของหวัใจและปริมาณเลือดท่ีสูบฉีดแต่ละคร้ังนอ้ยลง 

ซ่ึงทาํใหอ้ตัราการเตน้ของหวัใจขณะพกัเพ่ิมข้ึนกว่าปกติ ผูถู้กทดลองรู้สึกเหน่ือย ใจสัน่เม่ือใชก้าํลงั

เพียงเล็กน้อย เช่น ลุก นั่ง เดิน หรือมีอาการหน้ามืดเม่ือลุกจากเตียงเร็ว นอกจากนั้ นเม่ือนํามา

ทดสอบสมรรถภาพทางกายยงัพบว่า สมรรถภาพทางกายน้อยลงทุกดา้นเม่ือเปรียบเทียบกบัก่อน

ทดลอง ผูถู้กทดลองไดเ้ขา้รับการทดสอบโดยข่ีจกัรยานวดังานซ่ึงกาํหนดความฝืดระดบัหน่ึง คือให้

หวัใจเตน้เร็วเพียง 120 คร้ัง / นาที และไม่เหน่ือย แต่หลงัจากนอน 2 – 3 สัปดาห์ เม่ือให้ทาํงานใน
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ปริมาณเดิมอตัราการเตน้หัวใจกลบัเพ่ิมเป็น 170 คร้ัง / นาที และเหน่ือยกว่าเดิม การออกกาํลงักาย

เป็นวิธีธรรมชาติท่ีทาํให้ระบบต่าง ๆ ของร่างกายตอ้งทาํงานมากกว่าปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบ

โครงสร้าง ระบบไหลเวียนเลือด ระบบหายใจและระบบประสาทซ่ึงจะตอ้งทาํงานความสมัพนัธก์นั

ดว้ยความเหมาะสม ดงันั้น การออกกาํลงักายจึงแบ่งออกได ้2 ชนิด ดงัน้ี  

การแบ่งตามลกัษณะการทํางานของกล้ามเน้ือ  

 1.การออกกาํลงักายแบไอโซเมตริก (Isometric Exercise or Static Exercise) หมายถึง 

การออกกาํลงักายแบบมีการหดตวัของกลา้มเน้ือ ชนิดท่ีความยาวของกลา้มเน้ือคงท่ี แต่มีการเกร็ง

หรือตึงตวั (Tension) ของกลา้มเน้ือเพ่ือตา้นกบัแรงตา้นทาน ดงันั้น เม่ือมีการออกกาํลงักายชนิดน้ี 

อวยัวะต่าง ๆ จึงไม่มีการเคล่ือนไหวแต่มีการเกร็งของกลา้มเน้ือในลกัษณะออกแรงเต็มท่ีในระยะ

สั้น ๆ เช่น ออกแรงดนัผนงักาํแพง ออกแรงบีบวตัถุหรือกาํหมดัไวแ้น่น หรือในขณะนัง่ทาํงานเอว

ฝ่ามือกดลงบนโตะ๊เต็มท่ี เป็นตน้  

 จากการศึกษาพบว่า การออกกาํลงักายแบบไอโซเมตริกน้ี หากกระทําบ่อย ๆ เป็น

ประจาํจะมีผลต่อการเพ่ิมขนาดของกลา้มเน้ือ ซ่ึงทาํใหก้ลา้มเน้ือมีความแข็งแรงเพ่ิมข้ึน แต่มีผลนอ้ย

มากในการเพ่ิมสมรรถภาพของหวัใจหรือระบบไหลเวียนเลือด การออกกาํลงักายแบบไอโซเมตริก

น้ี เหมาะสาํหรับผูท่ี้ไม่ค่อยมีเวลา หรือสถานท่ีสาํหรับออกกาํลงักายดว้ยวิธีอ่ืน ๆ เพราะเป็นการ

ออกกาํลงัท่ีใช้เวลาน้อย และสามารถกระทาํได้เกือบทุกสถานท่ี นอกจากนั้น ยงัเหมาะสําหรับ

นกักีฬาท่ีเพ่ิงฟ้ืนจากการบาดเจ็บ เพราะไม่สามารถเคล่ือนไหวอวยัวะบางส่วนไดเ้ตม็ท่ี  สาํหรับผูท่ี้

เป็นโรคหัวใจหรือโรคความดันเลือดสูง ไม่ควรออกกําลงักายด้วยวิธีน้ี เพราะเม่ือมีการเกร็ง

กลา้มเน้ือจะทาํใหห้ัวใจตอ้งทาํงานเพ่ิมข้ึนพร้อม ๆ กบัการเพ่ิมของความดนัเลือดเกือบทนัทีจึงอาจ

เป็นอนัตรายในขั้นท่ีรุนแรงได ้ 

   2. การออกกาํลงักายแบไอโซโทนิก (Isotonic Exercise or Dynamic Exercise) หมายถึง 

การออกกาํลงักายแบบมีการหดตวัของกลา้มเน้ือ ชนิดท่ีความยาวของกลา้มเน้ือมีการเปล่ียนแปลง 

และอวยัวะมีการเคล่ือนไหว เป็นการบริหารกลา้มเน้ือตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกายโดยตรงซ่ึง

สามารถแบ่งการทาํงานของกลา้มเน้ือออกเป็น 2 ลกัษณะคือ  

 2.1 คอนเซนตริก (Concentric) คือ การหดตวัของกลา้มเน้ือชนิดท่ีความยาว

ของกลา้มเน้ือหดสั้นเขา้ทาํใหน้ํ้ าหนักเคล่ือนเขา้หาลาํตวั เช่น การยกนํ้ าหนักเขา้หาลาํตวั ท่าวิดพ้ืน

ในขณะท่ีลาํตวัลงสู่พ้ืน 
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 2.2 เอกเซนตริก (Eccentric) คือ การหดตวัของกลา้มเน้ือชนิดท่ีมีการเกร็ง

กลา้มเน้ือและความยาวของกลา้มเน้ือเพ่ิมข้ึน เช่น ยกนํ้ าหนกัออกห่างจากลาํตวั ท่าวิดพ้ืนในขณะยก 

ลาํตวัข้ึน  

                3. ไอโซคิเนติก (Isokinetic Exercise) หมายถึง การออกกาํลงักายชนิดท่ีการทาํงานของ

กลา้มเน้ือเป็นไปอยา่งสมํ่าเสมอตลอดช่วงเวลาของการเคล่ือนไหว เช่น การข่ีจกัรยานวดังาน การ

กา้วข้ึนลงตามแบบทดสอบของฮาร์วาร์ด (Harvard Step Test) หรือการใชเ้คร่ืองมือ อ่ืน ๆ เขา้ช่วย  

การแบ่งตามลกัษณะการใช้ออกซิเจน 

 1. การออกกาํลงักายแบบแอนแอโรบิก (Anaerobic Exercise) หมายถึง การออกกาํลงั

กายแบบไม่ตอ้งใชอ้อกซิเจน หรือในขณะท่ีออกกาํลงักายแทบไม่ตอ้งหายใจเอาอากาศเขา้สู่ปอดเลย 

เช่น การวิ่งเร็วระยะสั้น หรือการวิ่งในกีฬาบางอยา่ง เช่น การวิ่งเต็มท่ีเพ่ือเขา้ไปรับลูกเทนนิสท่ีขา้ม

ตาข่ายมา การกระโดดสูง กระโดดไกล ขวา้งจกัร พุ่งแหลน ทุ่มนํ้ าหนกั ซ่ึงผลจากการออกกาํลงักาย

แบบแอนแอโรบิกคลา้ยกบัการออกกาํลงักายแบบไอโซเมตริก  

   2. การออกกาํลงักายแบบแอโรบิก (Aerobic Exercise) หมายถึง การออกกาํลงักายชนิด

ท่ีตอ้งใชอ้อกซิเจน หรือมีการหายใจในขณะออกกาํลงักาย เป็นการบริหารใหร่้างกายเพ่ิม

ความสามารถสูงสุดในการรับออกซิเจน ในการออกกาํลงักาย ร่างกายจะตอ้งใชอ้อกซิเจนเพ่ิมข้ึน 

ดงันั้น ในการขนส่งออกซิเจนไปยงัเซลลข์องกลา้มเน้ือและอวยัวะท่ีเก่ียวขอ้งและการใชอ้อกซิเจน

เพ่ิมข้ึนน้ี ระบบการลาํเลียงออกซิเจนไปยงัจุดหมายปลายทางก็คือระบบไหลเวียนเลือดและระบบ

หายใจ จาํเป็นตอ้งทาํงานเพ่ิมข้ึนดว้ย ดงันั้นการออกกาํลงักายเป็นประจาํจึงทาํใหร้ะบบการ

ไหลเวียนเลือดและระบบหายใจปรับตวัในทางดีข้ึน โดยสามารถเพ่ิมการขนส่งออกซิเจนไปยงั

เซลลก์ลา้มเน้ือและอวยัวะท่ีเก่ียวขอ้งไดม้ากข้ึน ซ่ึงเป็นผลกลบักนักบัการขาดการออกกาํลงักายท่ี

กล่าวขา้งตน้ ตวัอยา่งเช่น เคยทาํงานหน่ึงซ่ึงเป็นงานในขณะท่ีไม่เคยออกกาํลงักาย ตอ้งใหอ้ตัราการ

เตน้ของหวัใจขณะออกกาํลงักายมากถึง 170 คร้ังต่อนาทีแต่หลงัจากออกกาํลงักายเป็นประจาํระยะ

หน่ึงแลว้ อตัราการเตน้ของหวัใจขณะออกกาํลงักายอาจลดเหลือเพียง 130 คร้ังต่อนาที และถา้จะให้

อตัราการเตน้ของหวัใจขณะออกกาํลงักายมากถึง 170 คร้ังต่อนาที ก็จะตอ้งเพ่ิมความหนกัของงาน

ข้ึนอีกมาก ซ่ึงแสดงว่าร่างกายยงัมีกาํลงัสาํรองอยูม่าก ผลของการออกกาํลงักายเป็นประจาํจะทาํให้

ขณะพกั หวัใจทาํงานอยา่งประหยดัหรือไม่หนกัโดยบีบตวันอ้ยคร้ังลง ผูท่ี้เคยมีอตัราการเตน้ของ

หวัใจขณะพกั 70 คร้ังต่อนาที หลงัจากการออกกาํลงักายเป็นประจาํท่ีทาํใหห้วัใจเตน้เพ่ิมข้ึนเพียง 

1,500-2,000 คร้ังต่อวนัติดต่อกนัเพียง 2 – 3 เดือน อตัราการเตน้ของหวัใจขณะพกัอาจลดลงเหลือ 
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60 คร้ังต่อนาที ซ่ึงทาํใหป้ระหยดัการทาํงานของหวัใจไดก้ว่า 10,000 คร้ังต่อวนั ผลคือหวัใจมีอายุ

ยนืยาวข้ึน ดงันั้น จึงพอสรุปไดว้่าการออกกาํลงักายแบบ แอโรบิก มีผลดงัต่อไปน้ี  

 1. ไดป้ริมาณอากาศเขา้สู่ปอดมากข้ึน เพราะอตัราการหายใจเพ่ิมข้ึน  

 2. อตัราการเตน้ของหวัใจและประสิทธิภาพในการสูบฉีดเลือดเพ่ิมข้ึน  

3. การไหลเวียนเลือดในร่างกายดีข้ึน  

 4. ออกซิเจนถูกส่งไปตามอวยัวะต่าง ๆ ไดส้ะดวกและรวดเร็ว  

 5. ลดอาการเม่ือยลา้ ทาํใหก้ลา้มเน้ือทาํงานไดน้านข้ึน  

 6. ส่งเสริมบุคลิกภาพทาํใหร่้างกายไดส้ดัส่วนกลา้มเน้ือแข็งแรงมาข้ึน 

 

หลกัและวธิีการออกกาํลงักาย 

 การออกกาํลงักายมีหลกัและวิธีการท่ีเป็นสากล ดงัน้ี ปริมาณความหนัก ความนาน และ

ความบ่อยในการออกกาํลงักาย ในการออกกาํลงักายแต่ละคร้ังถา้ตอ้งการให้ไดป้ระโยชน์สูงสุด ผู ้

ออกกาํลงักายควรมีหลกัปฏิบติัเพ่ือความพอเหมาะพอดี คือ  

 1. ความหนักของการออกกาํลังกาย ผูอ้อกกาํลงักายมีความจาํเป็นจะตอ้งทราบวา่ควร

ออกกาํลงักายเท่าใด จึงจะไม่เป็นอนัตรายต่อร่างกายและไดผ้ลดีท่ีสุด โดยปกติเราจะใชอ้ตัราการ

เตน้ของหวัใจเป็นตวัวดัความหนักของงาน ถา้เป็นการออกกาํลงักายเพ่ือสุขภาพ อตัราการเตน้ของ

หวัใจของผูอ้อกกาํลงักายควรอยูใ่นอตัรา 70–80 % ของอตัราการเตน้ของหวัใจสูงสุด    

 2. ความนานของการออกกาํลงักาย ในการออกกาํลงักายเพ่ือสุขภาพแต่ละคร้ัง โดยทัว่ 

ๆ ไปควรใชเ้วลาอยา่งนอ้ย 20 –30 นาที (แต่สาํหรับผูท่ี้เป็นนกักีฬาควรเพ่ิมเวลาใหน้านข้ึน) โดยให้

อตัราการเตน้ของหวัใจคงท่ีไปตลอดเวลานั้น และควรออกกาํลงักายเป็นเวลาเดียวกนัทุกคร้ัง  

      3. ความบ่อยของการออกกาํลงักาย ความเหมาะสมในการออกกาํลงักายในหน่ึงสปัดาห์

นั้น ควรออกกาํลงักายไม่น้อยกว่า 3 วนัและไม่เกิน 6 วนัและควรมีวนัพกัผ่อนสัปดาห์ละไม่น้อย

กว่า 1 วนั 

ปัจจยัที่เกีย่วข้องกบัการออกกาํลงักาย 

 ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกกาํลงักาย เป็นองค์ประกอบสาํคญัอีกองคป์ระกอบหน่ึงท่ี

จะทาํให้การออกกาํลงักายดาํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ถา้เปรียบการออกกาํลงักายเสมือนตน้ไม ้

ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับการออกกาํลงักายก็คือ ก่ิง กา้น และใบ ซ่ึงต่างก็มีหน้าท่ีท่ีจะทาํให้ตน้ไมน้ั้น

เจริญงอกงามมีดอกผลต่อไป และหากส่วนประกอบของตน้ไมส่้วนใดส่วนหน่ึงไม่สามารถทาํ
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หน้าท่ีของมนัได ้ตน้ไมน้ั้นก็จะเห่ียวแหง้และตายไปในท่ีสุด แต่ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกกาํลงั

กายมีดว้ยกันหลายดา้น ในท่ีน้ีจะขอกล่าวถึงปัจจยับางประการท่ีเก่ียวขอ้งกับการออกกาํลงักาย

เท่านั้น  

สภาพอากาศกบัการออกกาํลงักาย 

อากาศร้อน 

อากาศร้อนมีผลต่อสมรรถภาพทางกายขณะออกกาํลงักายอยา่งมาก ถา้เป็นกีฬาท่ีอาศยั

ความเร็ว ความว่องไว และใชเ้วลาเล่นคร้ังละไม่นาน มีช่วงพกัระหว่างแข่งขนั เช่น วิ่งระยะสั้น 

อากาศร้อนจะกระตุ้นให้สมรรถภาพทางกายสูงข้ึนได  ้แต่ในการออกกําลงักายทั่ว ๆ ไปท่ีใช้

เวลานานกว่า 3 นาทีจะมีความร้อนเกิดข้ึนในร่างกายและร่างกายตอ้งมีวิธีการระบายความร้อนออก 

ซ่ึงได้แก่การนําความร้อน ออกโดยตรงระหว่างร่างกายกับอากาศ การพาความร้อน โดยการ

เคล่ือนท่ีของอากาศหรือลม การแผรั่งสี และท่ีสาํคญัท่ีสุดคือ การหลัง่เหง่ือ ซ่ึงเป็นวิธีสาํคญัท่ีสุดใน

การระบายความร้อน เพราะขณะเหง่ือระเหยจะตอ้งใชค้วามร้อนแฝงซ่ึงดึงมาจากร่างกายนัน่เอง แต่

ในขณะท่ีอากาศร้อนและมีความช้ืนสูงการระเหยของเหง่ือจะทาํไดไ้ม่ดี ร่างกายตอ้งเพิ่มจาํนวน

เหง่ือให้มากข้ึน ดังนั้ นหัวใจและระบบไหลเวียนเลือดจึงต้องทํางานมากข้ึน หัวใจเต้นเร็วข้ึน 

นอกจากน้ีความสามารถในการหดตวัของกลา้มเน้ือยงัเลวลงเน่ืองจากอุณหภูมิของร่างกายท่ีสูงข้ึน 

และจะเพ่ิมการทาํงานของระบบอ่ืน ๆ ของร่างกายทาํให้ร่างกายต้องการพลงังานเพิ่มข้ึนอีกดว้ย 

ฉะนั้นผลรวมท่ีเห็นคือสมรรถภาพทางกายลดลงมาก และถา้ปฏิบติัตวัไม่ถูกตอ้งขณะออกกาํลงักาย

ในอากาศร้อนช้ืนจะนาํอนัตรายมาสู่ร่างกายอย่างมาก ผูท่ี้ตอ้งการออกกาํลงักายเพ่ือสุขภาพ และ

นกักีฬาทัว่ ๆ ไปท่ีตอ้งการฝึกความอดทนควรจะเลือกออกกาํลงักายในเวลาเชา้หรือเยน็ท่ีอากาศไม่

ร้อนจดั ยกเวน้นกักีฬาท่ีตอ้งการความเร็วและความว่องไว ซ่ึงอาจฝึกในเวลาบ่ายได ้ 

การเสียเหง่ือ การป้องกนั และการชดเชย  

เหง่ือมีความเขม้ขน้ของเกลือประมาณ 0.12 – 0.4 % ซ่ึงนอ้ยกว่าความเขม้ขน้ของเลือด

มากเพราะในเลือดมีเกลือประมาณ 0.9 % เม่ือมีการเสียเหง่ือมากข้ึนจะเป็นการเสียนํ้ ามากกว่าการ

เสียเกลือผูท่ี้เสียเหง่ือมากจะรู้สึกเพลีย ความอดทนของร่างกายลดลง เหน่ีอยง่ายข้ึน ท่ีสาํคญัท่ีสุดคือ

รู้สึกกระหายนํ้ ามาก ปากแห้ง ซ่ึงถา้เป็นดงัน้ีเรียกว่ามี อาการเพลียแดด (Heat Exhaustion) มกัเกิด

ข้ึนกบัผูท่ี้ไม่คุน้เคยกบัการออกกาํลงักายมาก่อน ทาํให้ร่างกายไม่ชินต่อการแกไ้ขภาวะท่ีอุณหภูมิ

ของร่างกายสูงข้ึน และตอ้งเพ่ิมการไหลเวียนเลือดและการทาํงานของหัวใจ การป้องกนัการเพลีย

แดด อาจทาํไดโ้ดย การด่ืมนํ้ าก่อนการออกกาํลงักาย 10 นาที ประมาณ 1 แกว้ ไม่ควรด่ืมมากกว่าน้ี 
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เพราะร่างกายจะขบัออกเป็นปัสสาวะขณะออกกาํลงักาย ถา้รู้สึกปากแห้ง กระหายนํ้ า เพลียขณะ

ออกกาํลงักายอาจด่ืมนํ้ าธรรมดาคร้ังละไม่เกิน 1 แกว้ ทุก ๆ 10 – 15 นาทีจนหายกระหายนํ้ า ถา้ออก

กาํลงักายเกิน 1 ชัว่โมงแลว้ต่อไปควรด่ืมนํ้ าผลไมท่ี้ผสมใหจ้างกว่าปกติ 2 – 3 เท่า และเติมเกลือแกง

เลก็นอ้ย นํ้าผลไมมี้ประโยชน์มากเพราะช่วยชดเชยเกลือโพแทสเซ่ียมท่ีร่างกายสูญเสียไปกบัเหง่ือ  

หลงัการออกกาํลงักายแลว้ควรพกัในท่ีร่ม ใชผ้า้ชุบนํ้ าเช็ดตวัเพ่ือลดความร้อน เคร่ืองด่ืมท่ีเหมาะสม

หลงัออกกาํลงักายคือ นํ้ าผลไมท่ี้ผสมเกลือแกงเล็กน้อย ด่ืมไดต้ามความตอ้งการของร่างกาย (อาจ

สงัเกตปริมาณนํ้ าท่ีเสียไปไดจ้ากนํ้ าหนกัตวัท่ีลดลง) และเม่ือนํ้ าและเกลือไดรั้บการทดแทนพอเพียง

แลว้จะไม่มีอาการกระหายนํ้ า ไม่เพลียและเหน่ือยมาก หลงัพกัผ่อนแลว้ถา้ไม่ไดรั้บประทานผลไม้

หรืออาหารว่างดว้ย ก็ไม่ควรด่ืมนํ้ าเปล่าอย่างเดียวมากเกินไปกว่า 2 แกว้ในคร้ังเดียวกนั การด่ืมนํ้ า

อย่างเดียวในปริมาณมากและเวลาจาํกดัทาํให้ความเขม้ขน้ของเกลือแร่ภายนอกเซลลล์ดลงอย่าง

รวดเร็ว จนอาจเกิดภาวะมีนํ้ าเกิน ซ่ึงทาํให้เซลลข์องสมองบวมจากการท่ีนํ้ านอกเซลลม์ากข้ึน เกิด

อาการเป็นพิษจากภาวะนํ้าเกิน (Water Intoxication) คือ เวียนศรีษะ ปวดร้าวในสมอง ฯลฯ หลงัการ

ออกกาํลงักายเป็นเวลานานกว่า 1 ชัว่โมง ไม่ควรด่ืมนํ้ าธรรมดาอย่างเดียว เพราะเป็นการชดเชยนํ้ า

อย่างเดียว ทาํให้มีภาวะขาดเกลือได ้และเกลือท่ีสาํคญัคือเกลือโพแทสเซ่ียมซ่ึงเสียไปเป็นจาํนวน

มากขณะออกกาํลงักาย การชดเชยเกลือท่ีขาดโดยกินแต่เกลือแกงไม่อาจทดแทนการขาดโพแทส 

เซ่ียมไดด้งันั้น นํ้าผลไมจึ้งเป็นส่ิงท่ีทดแทนท่ีเหมาะสมท่ีสุด  

  

 อากาศเยน็  

การเล่นกีฬาหรือออกกาํลงักายในภาวะอากาศเยน็ มกัทาํไดน้านกว่าในสภาวะอากาศ

ร้อน ทั้งน้ีเพราะการออกกาํลงักายในอากาศร้อนนั้น ร่างกายจะสูญเสียนํ้ าและเกลือแร่มากกว่า

ในขณะอากาศเยน็ แต่อากาศเยน็จะมีสมบติัประการหน่ึงท่ีเป็นอุปสรรคต่อการออกกาํลงักาย หรือ

เล่นกีฬาก็คือความแหง้ของอากาศ ซ่ึงจะส่งผลให้มีอาการเหน่ือยเร็ว คอแหง้ หายใจไม่ทนัจากการท่ี

ทางเดินของอากาศขาดความ ชุ่มช้ืน ดงันั้นผูอ้อกกาํลงักายหรือนกักีฬา จึงควรฝึกร่างกายใหคุ้น้เคย

กบัสภาพภูมิอากาศท่ีเยน็เสียก่อนและอบอุ่นร่างกายก่อนการออกกาํลงักายให้นานมากข้ึนหรือการ

สวมใส่เส้ือผา้ท่ีเหมาะสม เช่น การใชชุ้ดวอร์มซ่ึงค่อนขา้งไดผ้ลดี  

โดยทั่วไปควรเลือกการออกกําลงักายในตอนเช้าหรือเย็น เลือกเคร่ืองแต่งกายและสถานท่ีท่ี 

เหมาะสม ถา้จาํเป็นตอ้งออกกาํลงักายในอากาศร้อนจดัและเป็นเวลานานกว่า 1 ชัว่โมง การทดแทน

นํ้ าและเกลือแร่ท่ีถูกตอ้งดงักล่าวขา้งตน้ เป็นส่ิงสาํคญัท่ีตอ้งคาํนึงถึงดว้ย  
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การส่งเสริมพฤตกิรรมสุขภาพในประเทศไทย 

 ในปี พ.ศ. 2520 องค์การอนามยัโลกไดจ้ดัให้มีการประชุม เพ่ือสนับสนุนเป้าหมาย

สุขภาพดีถว้นหนา้ (Health For All) ข้ึน และต่อมามีการประชุมนานาชาติเร่ือง “ การสาธารณสุขมูล

ฐาน” (Primary Health Care) จดัโดยกองทุนสงเคราะห์เด็กแห่งสหประชาชาติ (The United Nations 

Children’s Fund) ร่วมกับองค์การอนามยัโลก (WHO : World Health Organization) ณ กรุงอลัมา 

อะตา ประเทศในปี พ.ศ. 2521 จากการประชุมในคร้ังน้ี งานส่งเสริมสุขภาพหรืออีกนัยหน่ึง “การ

สาธารณสุขยุคใหม่ “ (New Public Health) ได้เร่ิมต้นพร้อมกับคาํประกาศเจตนารมณ์จากการ

ประชุม ท่ีตระหนกั ว่าสุขภาพดีเป็นเป้าหมายพ้ืนฐานทางสงัคม และไดก้าํหนดนโยบายสุขภาพใหม่ 

โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ความร่วมมือระหว่างภาคต่าง ๆ ของสังคม โดยมีการ

สาธารณสุขมูลฐานเป็นพ้ืนฐาน ต่อมาเม่ือเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2529 ไดมี้การประชุมนานาชาติ

เร่ือง “การส่งเสริมสุขภาพ” (Health Promotion) ข้ีนเป็นคร้ังแรก ณ กรุงออตตาวา ประเทศแคนนา

ดา ในการประชุมคร้ังน้ี ไดมี้การประกาศ “กฎบัตรออตตาวาเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ” (Ottawa 

Charter for Health Promotion) (พิศมยั จนัทรวิมล, 2541 : 3 ) ว่าดว้ยยทุธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ

แนวใหม่ ดงัน้ี  

 1. การสร้างนโยบายสาธารณสุขเพ่ือสุขภาพ (Build healthy public) นโยบายส่งเสริม

สุขภาพมีวิธีการท่ีหลากหลาย แต่สอดคลอ้งสนับสนุนกัน โดยผูก้าํหนดนโยบายจะตอ้งคาํนึงถึง

ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนต่อสุขภาพเป็นสาํคญั  

 2. การสร้างสรรค์ส่ิงแวดล้อมท่ี เอ้ือต่อสุขภาพ  (Create Supportive Environment) 

ส่งเสริมให้คนและส่ิงแวดลอ้ม อยู่ร่วมกันอย่างเก้ือกูลและสมดุล ถือว่า การอนุรักษ์ทรัพยากร 

ธรรมชาติทัว่โลกเป็นภารกิจร่วมกนัของประชากรโลก เปล่ียนแปลงรูปแบบการดาํเนินชีวิตการ

ทาํงาน การพกัผอ่น ใหมี้สุขภาวะท่ีดีและปลอดภยัโดยไม่ทาํลายส่ิงแวดลอ้ม  

      3. การเสริมสร้างกิจกรรมชุมชนให้เขม้แข็ง (Strengthen Eommunity Ection) เป็นการ

สนับสนุนให้ชุมชนพ่ึงตนเองได ้โดยชุมชนเป็นผูต้ดัสินใจและจดัการ มีการระดมทรัพยากร และ

วตัถุภายในชุมชน ทั้งน้ีชุมชนจะตอ้งไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร โอกาสการเรียนรู้และแหล่งทุนสนบัสนุน  

      4. การพฒันาทกัษะส่วนบุคคล (Develop Personal Skills) การส่งเสริมสุขภาพโดยการ 

สนับสนุนในเร่ืองการพฒันาบุคคลและสงัคม ดว้ยการใหข้อ้มูลข่าวสาร การศึกษาเพ่ือสุขภาพและ

การเสริมทกัษะชีวติในการจดัการท่ีดีเพ่ือป้องกนัและควบคุมสุขภาพของตน  
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      5. การปรับเปล่ียนระบบบริการสุขภาพ (Reorient Health Services) การจัดระบบ

บริการสาธารณสุขในการส่งเสริมสุขภาพเป็นความรับผิดชอบร่วมกนัระหว่างบุคคล ชุมชน และ

บุคลากรสาธารณสุข สถาบนับริการสาธารณสุขและรัฐบาล ซ่ึงจะตอ้งทาํงานร่วมกนั เพ่ือมุ่งไปสู่

สุขภาพของประชาชน ในการปรับเปล่ียนบริการสาธารณสุขจาํเป็นตอ้งใหค้วามสาํคญัในดา้นการ

วิจยัทางสาธารณสุข หลกัสูตรการฝึกอบรมบุคลากรสาธารณสุขสาขาต่าง ๆ เพ่ือปรับเปล่ียนเจตคติ 

โดยมองปัญหาของปัจเจกบุคคลไปสู่การมองปัญหาในองคร์วม 

ความหมายของการส่งเสริมสุขภาพ 

มีผูใ้หค้าํนิยาม การส่งเสริมสุขภาพเก่ียวกบั ไวห้ลากความหมาย ดงัน้ี  

โอ ดอนเนลล์ (O’ Donnell) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การส่งเสริมสุขภาพ  หมายถึง

วิทยาศาสตร์และศิลปะในการช่วยให้ประชาชนเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตไปสู่สภาวะ (Edelman and 

Mandle. 1994 : 16; citing O’ Donnell. 1987. Definition of Health Promotion)  

ครูเตอร์ และดีวอร์ (Kreuter and Devore) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า การส่งเสริมสุขภาพ 

หมายถึง กระบวนการสนับสนุนด้านสุขภาพโดยให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน ภาคเอกชน และ

ภาครัฐ ร่วมมือปฏิบติั เพ่ือการมีสุขภาพท่ีดี (Edelman and Mandle. 1994 : 16; citing Kreuter and 

Devore. 1980. Reinforcing of the Health Promotion.)  

สุรเกียรติ อาชานานุภาพ (2541 : 10) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การส่งเสริมสุขภาพ 

หมายถึง กระบวนการส่งเสริมให้ประชาชนเพ่ิมสมรรถนะในการควบคุมและพฒันาสุขภาพของ

ตนเอง การจดับริการสุขภาพท่ีผ่านมามุ่งเน้นดา้นการรักษาพยาบาลเพ่ือแกปั้ญหาความเจ็บป่วย

ความพิการ ซ่ึงตอ้งเสียค่าใชจ่้ายสูง เพราะตอ้งอาศยัวิทยาการและเทคโนโลยีท่ีมีราคาแพงมากข้ึน 

ทาํใหค่้าใชจ่้ายดา้นสุขภาพของประเทศต่าง ๆ ทัว่โลกสูงข้ึนอย่างรวดเร็ว แต่กลบัไดผ้ลตอบแทน

ดา้นสุขภาพตํ่า  

สาํหรับประเทศไทยก็ไดเ้ลง็เห็นความสาํคญัของการส่งเสริมสุขภาพเป็นอยา่งยิง่ ดงัเช่น

สถาบนัวิจยัระบบสาธารณสุข (สวรส.) กระทรวงสาธารณสุขไดจ้ดัประชุมใหญ่เร่ืองการส่งเสริม

สุขภาพเม่ือวนัท่ี 6 – 8 พฤษภาคม 2541 ในการน้ีไดมี้การผลิตเอกสารเก่ียวกบัสุขภาพจาํนวนมาก มี

ผูเ้ข้าร่วมประชุมจากหลายวิชาชีพ  สาระสําคัญของการประชุม คือ สุขภาพไม่ได้สร้างใน

โรงพยาบาล 
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การสร้างเสริมพฤตกิรรมสุขภาพที่จาํเป็นสําหรับชีวติตามแนวทางสุขบัญญัตแิห่งชาต ิ

การมีสุขภาพดีสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข เป็นความ

ตอ้งการจาํเป็นพ้ืนฐานของชีวิตท่ีคนเราทุกคนสามารถแสวงหาได ้การท่ีเราจะมีสุขภาพท่ีดีไดน้ั้น 

เราจะตอ้งแสวงหามาดว้ยตวัเอง ไม่มีผูใ้ดจะปฏิบติัแทนเราได ้ดงันั้น สุขบญัญติั คือ ขอ้กาํหนดท่ี

ประชาชนทุกคนควรปฏิบติัอย่างสมํ่าเสมอจนเป็นสุขนิสยั เพ่ือให้มีสุขภาพดีทั้งทางร่างกาย จิตใจ 

จิตวิญญาณ และสงัคม  

 

สุขบญัญติั 10 ประการ มีดงัน้ี  

 1. ดูแลรักษาและของใชใ้หส้ะอาด  

 2. รักษาฟันใหแ้ข็งแรง และแปรงฟันทุกวนัอยา่งถูกตอ้ง  

 3. ลา้งมือใหส้ะอาดก่อนกินอาหารและหลงัการขบัถ่าย  

 4. กินอาหารสุก สะอาด ปราศจากสารอนัตราย และหลีกเล่ียงอาหารรสจดั สีฉูดฉาด  

 5. งดบุหร่ี สุรา สารเสพยติ์ด การพนนั และการสาํส่อนทางเพศ  

 6. สร้างความสมัพนัธใ์นครอบครัวใหอ้บอุ่น  

 7. ป้องกนัอุบติัภยัดว้ยการไม่ประมาท  

 8. ออกกาํลงักายสมํ่าเสมอ และตรวจสุขภาพประจาํปี  

 9. ทาํจิตใจใหร่้าเริงแจ่มใส่อยูเ่สมอ  

 10. มีสาํนึกต่อส่วนรวม รวมสร้างสรรคส์งัคม 

 ดงันั้นจะเห็นไดว้่าหากเราไดฝึ้กฝนและปฏิบติัตามสุขบญัญติั 10 ประการอย่างต่อเน่ือง

จนเป็นสุขนิสยัแลว้ จะช่วยนาํไปสู่การมีสุขภาพท่ีดีตามท่ีพึงปรารถนา (คณะกรรมการสุขศึกษา, 

2541 : 7)  

 

 

แนวคดิทฤษฎีที่เกีย่วข้องกบัสุขภาพ 

ความหมายของสุขภาพ 
ในอดีตคาํว่า สุขภาพ หมายถึง สุขภาพกายเป็นหลกั ต่อมาจึงไดก้ล่าวถึงสุขภาพจิตร่วม

ไปดว้ย เพราะเห็นว่าคนท่ีมีสุขภาพกายสมบูรณ์แข็งแรง แต่สุขภาพจิตเส่ือมโทรมหรือเป็นโรคจิตก็

ไม่สามารถดาํเนินชีวิตเป็นปกติสุขได ้ซํ้าร้ายอาจจะทาํร้ายผูอ่ื้นไดอี้กดว้ย  
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ปัจจุบนั คาํว่า สุขภาพ มิไดห้มายเฉพาะสุขภาพกายและสุขภาพจิตเท่านั้น แต่ยงัหมาย

รวมถึงสุขภาพสงัคม และสุขภาพศีลธรรมอีกดว้ย  

สรุปว่าในความหมายของสุขภาพในปัจจุบนัมีองคป์ระกอบ 4 ส่วน ดว้ยกนัคือ  

        1. สุขภาพกาย หมายถึง สภาพท่ีดีของร่างกาย กล่าวคือ อวยัวะต่างๆอยูใ่นสภาพท่ีดีมีความ

แข็งแรงสมบูรณ์ ทาํงานได้ตามปกติ และมีความสัมพนัธ์กับทุกส่วนเป็นอย่างดี และก่อให้เกิด

ประสิทธิภาพท่ีดีในการทาํงาน  

2. สุขภาพจิต หมายถึง สภาพของจิตใจท่ีสามารถควบคุมอารมณ์ได้ มีจิตใจเบิกบาน

แจ่มใส มิใหเ้กิดความคบัขอ้งใจหรือขดัแยง้ในจิตใจ สามารถปรับตวัเขา้กบัสังคมและส่ิงแวดลอ้ม

ไดอ้ยา่งมีความสุข  

        3. สุขภาพสังคม หมายถึง สภาวะท่ีดีของปัญญาท่ีมีความรู้ทัว่ รู้เท่าทนัและความเขา้ใจอยา่ง

แยกไดใ้นเหตุผลแห่งความดีความชัว่ ความมีประโยชน์และความมีโทษ ซ่ึงนาํไปสู่ความมีจิตอนัดี

งามและเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่ 

        4. สุขภาพศีลธรรม หมายถึง บุคคลท่ีมีสภาวะทางกายและจิตใจท่ีสุขสมบูรณ์ สามารถ

ปฏิสมัพนัธแ์ละปรับตวัใหอ้ยูใ่นสงัคมไดเ้ป็นอยา่งดีและมีความสุข  

องค์ความรู้ดา้นสุขภาพกายและสุขภาพจิตมีสั่งสมไวม้ากพอสมควร และเรามีระบบ

บริการสุขภาพท่ีทาํงานไดผ้ลดีทีเดียว แต่เราขาดการศึกษาสุขภาพสังคมและสุขภาพศีลธรรมอยา่ง

เป็นระบบและเช่ือมโยงหากทาํไดเ้ราจะจดัการกบัสุขภาพสังคมและสุขภาพศีลธรรมไดดี้กว่าน้ี  ท่ี

จริงทางตะวนัออกและโดยเฉพาะในบริบทของวฒันธรรมไทย ก็มีเน้ือหาความรู้และขอ้ปฏิบติัไว ้

มากมาย เพียงแต่ "นักวิชาการสุขภาพ" ยงัมิไดจ้ดัเป็นระบบและเช่ือมโดยจริงจงั ตวัอย่างเช่น ใน

เร่ืองสุขภาพสงัคม หากเรานาํเอาวิถีชีวิต มารยาท ขนบธรรมเนียมประเพณี และวฒันธรรมไทย มา

พูดจากันอย่างจริงจงั และนําเขา้ไปอยู่ในระบบอบรมเล้ียงดู และระบบการศึกษา รวมทั้งระบบ

บริการสุขภาพดว้ยก็จะเกิดประโยชน์ หรือในเร่ืองสุขภาพศีลธรรม เราก็มีศาสนธรรมพร้อมสรรพ 

ไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธคริสต์ อิสลาม ฮินดู-พราหมณ์ หรือสิกข์ หรือปรัชญาขงจ้ือท่ีคนไทยเช้ือ

สายจีนยดึถือเป็นแนวทางชีวิตลว้นแต่มีคุณค่ามหาศาลท่ีเราควรนาํไปสัง่สอนลูกหลานหรือลูกศิษย์

และเป็นองคป์ระกอบสาํคญัของการศึกษาและการสาธารณสุขของประเทศ 

ความเข้าใจเร่ืองการออกกาํลงักาย  

ในอดีตท่ีผา่นมาและในปัจจุบนั จะเห็นไดว้า่ มุ่งใหค้วามสาํคญัเฉพาะการออกกาํลงักาย

ท่ีเป็นรูปแบบขณะท่ีละเลยความสาํคญัของการเคล่ือนไหวทางร่างกายในงานอาชีพ หรืองานบา้น 



 21 

เน่ืองจาก เป็นผลมาจากการแยกการเคล่ือนไหวทางร่างกายในงานอาชีพหรืองานบา้นออกจากการ

ออกกาํลงักายเพ่ือสุขภาพ ดงัจะเห็นไดช้ดัเจนจากคาํนิยามการออกกาํลงักายและการเล่นกีฬา ท่ีใช้

ในการสาํรวจเก่ียวกบัพฤติกรรมการออกกาํลงักาย เล่นกีฬา และดูกีฬาของประชากรในประเทศไทย 

ท่ีดาํเนินการโดย สาํนักงานสถิติแห่งชาติ และการกีฬาแห่งประเทศไทย ท่ีว่า การออกกาํลงักาย 

หมายถึง การ กระทาํใด ๆ ท่ีทาํใหมี้การเคล่ือนไหวส่วน ต่าง ๆ ของร่างกายเพ่ือเสริมสร้างสุขภาพ 

เพ่ือ ความสนุกสนาน เพ่ือสังคม โดยใชกิ้จกรรมง่าย ๆ หรือมีกฎกติกา การแข่งขนัง่าย ๆ เช่น เดิน 

วิ่ง กระโดดเชือก การบริหารร่างกาย การยกนํ้ าหนัก เป็นตน้ (ยกเวน้ การออกกาํลงักายในอาชีพ 

และการเคล่ือนไหวในชีวิตประจําวนั) การเล่นกีฬา หมายถึง การกระทําใด ๆ ท่ีทําให้มีการ

เคล่ือนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเสริมสุขภาพ เพ่ือความสนุกสนาน เพ่ือ

สงัคม เพ่ือการแข่งขนั โดยจะเคร่งครัดต่อกฎเกณฑ์กติกาของการแข่งขนัหรือไม่เคร่งครัดก็ได ้เช่น 

การเล่นฟุตบอล รักบ้ี บาสเกตบอล แบดมินตนั เทนนิส กอลฟ์ ว่ายนํ้ า วอลเล่ยบ์อล เป็นตน้ (ยกเวน้ 

หมาก กระดาน บริดส์) 

อย่างไรก็ตามการกีฬาแห่งประเทศไทย ยงัไดส้าํรวจเก่ียวกบัการออกกาํลงักายในงาน

อาชีพ และการเคล่ือนไหวในชีวิตประจาํวนัดว้ย โดยใชค้าํนิยามท่ีว่า การออกกาํลงักายในอาชีพ 

หมายถึง การกระทาํใด ๆ ท่ีทาํให้มีการเคล่ือนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเพ่ือการประกอบอาชีพ 

เช่น  อาชีพกรรมกรรับจ้าง ทํานา และเกษตรกรรม พ นักงานบริการ การเค ล่ือนไหวใน

ชีวิตประจาํวนั หมายถึง การกระทาํใด ๆ ท่ีทาํให้มีการเคล่ือนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายในการ

ดาํเนินกิจวตัรประจาํวนั เช่น การทาํงานบา้น ทาํสวน ลา้งรถ การข้ึนบนัได การเดินหรือข่ีจกัรยาน

ไปทาํงาน 

แต่ในการสรุปผลก็มิได้นับรวมการออกกาํลงักายในอาชีพ และการเคล่ือนไหวใน

ชีวิตประจาํวนั เป็นส่วนหน่ึงของการออกกาํลงักายเพ่ือสุขภาพ อยา่งไรก็ตามในเอกสารเผยแพร่ของ

การกีฬาแห่งประเทศไทย เร่ืองการออกกําลังกายในผูสู้งอายุ ได้แนะนําการใช้แรงกายใน

ชีวิตประจาํวนั และงานอดิเรกท่ีใชแ้รงกาย หากจดัให้พอเหมาะแลว้จะเป็นการฝึกฝนร่างกายของ

ผูสู้งอายไุดอ้ย่างดียิ่งในงานเร่ืองการออกกาํลงักายเพ่ือสุขภาพสาํหรับผูสู้งอาย ุไดร้ะบุว่า การออก

กาํลงักายก็คือการท่ีร่างกายมีการหด - ยืดของกลา้มเน้ือ ของร่างกาย ซ่ึงบางที ก็มีการเคล่ือนไหว

ของขอ้ บางทีก็ไม่มีการเคล่ือนไหวของขอ้ บางทีก็มี บางทีก็ไม่มีการลงนํ้ าหนักต่อโครงสร้างของ

ร่างกาย ในชีวิตประจาํวนัของคนเรามีการออกกาํลงักายอยูเ่สมอ โดยแบ่งเป็น  
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1. การออกกาํลงักายจากการทาํกิจวตัรประจาํวนั เช่น เดินเขา้หอ้งนํ้ า อาบนํ้ า กินอาหาร 

สีฟัน กวาดบา้น ฯลฯ  

2. การออกกาํลงักายเพ่ือประกอบการงานตามอาชีพ เช่น กรรมกร ชาวนาชาวไร่ ฯลฯ  

3. การออกกาํลงักายเพ่ือเล่นกีฬา ตั้งแต่เล่นจนถึงการแข่งขนั  

4. การออกกาํลงักายเพ่ือสุขภาพ  

ในการทาํกิจวตัรประจาํวนั ความหนกัของการออกกาํลงักายไม่มากพอท่ีจะทาํใหเ้กิดประโยชน์แก่

สุขภาพของร่างกาย การออกกาํลงักายทาํงานตามอาชีพ บางอาชีพก็หนักเกินไป บางอาชีพก็เบา

เกินไป และส่วนใหญ่มีความเคร่งเครียดเพ่ือใหง้านเสร็จตามเป้าหมาย จึงไม่มีความอภิรมย ์การออก

กาํลงักายเพ่ือเล่นกีฬา มกัจะเกิดการแข่งขัน บางเกมกีฬา เช่น ฟุตบอล มวย มีการปะทะทําให้

บางคร้ังรุนแรงเกินไป และเคร่งเครียดเพ่ือเอาชนะฝ่ายตรงขา้ม หรือเพ่ือความเป็นเลิศ ดงันั้น การทาํ

กิจวตัรประจาํวนั การออกกาํลงักายทาํงานตามอาชีพ การเล่นกีฬา จึงไม่ใช่การออกกาํลงักายเพ่ือ

สุขภาพโดยแท ้ 

 

แนวคดิพ้ืนฐานเกีย่วกบัพฤตกิรรมและพฤตกิรรมสุขภาพ 

1. ความหมายเกี่ยวกับพฤติกรรมพฤติกรรม หมายถึง ปฏิกิริยาหรือกิจกรรมทุกอย่าง

ของส่ิงมีชีวิต ดงันั้น พฤติกรรมของ คนจึงหมายถึงปฏิกิริยาต่าง ๆ ท่ีบุคคลแสดงออกทั้งภายในและ

ภายนอกตัวบุคคล มีทั้ งท่ีสังเกตได้และสังเกตไม่ได้ ทั้ งส่ิงท่ีสมคัรใจจะกระทําหรือละเวน้การ

กระทาํ ทั้งน้ีพฤติกรรมของบุคคลย่อม แตกต่างกันไปตามสภาพสังคม วฒันธรรม ซ่ึงมกัไดรั้บ

อิทธิพลจากความคาดหวงัของบุคคลรอบขา้ง สถานการณ์ขณะนั้น และประสบการณ์ในอดีต 

2. ปัจจัยกําหนดพฤติกรรม พฤติกรรมของบุคคลจะมีการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ ซ่ึง

สาเหตุการเปล่ียนแปลงอาจมีความ แตกต่างกนัไปในแต่ละบุคคล เช่น เปล่ียนแปลงเองจากการ

เรียนรู้ตามวุฒิภาวะหรือระยะพฒันาการ เปล่ียนแปลงเพราะถูกบงัคบัหรืออิทธิพลระหว่างบุคคล 

เปล่ียนแปลงเพราะการลอกเลียนแบบ และ เปล่ียนแปลงเน่ืองจากบุคคลยอมรับว่าเป็นส่ิงท่ีดีต่อ

ตนเอง มีความเหมาะสมตรงกับค่านิยม และแนวคิดของตนเอง ซ่ึงสาเหตุของการเปล่ียนแปลง

ดงักล่าวขา้งตน้ มีหลายปัจจยัเขา้มาเก่ียวขอ้ง ดงัตวัอยา่งเช่น วุฒิภาวะหรือพฒันาการ การเรียนรู้ ยา

และส่ิงเสพติด พนัธุกรรม เป็นตน้ 

3. ทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษาพฤติกรรม เน่ืองจากนักทฤษฎีทางพฤติกรรม เช่ือว่า วิธี

การศึกษาพฤติกรรมโดยตรงเป็นวิ ธีท่ี เป็น วิทยาศาสตร์ เป็นปรนัย (Objective) เป็นนิรนัย 
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(Deductive) มากกว่าวิธีการศึกษาทฤษฎีทางสุขภาพ ซ่ึงเป็นอัตนัย (Subjective) และอุปนัย 

(Inductive) จึงทาํใหไ้ม่สามารถตรวจสอบได ้ดงันั้นทฤษฎีท่ีใชศึ้กษาทางพฤติกรรมจึงไม่ใชท้ฤษฎี

เดียว หรือมาจากแนวคิดอนัเดียว ตอ้งอาศยัวิธีการศึกษาหลายอยา่งรวมกนั ในท่ีน้ีจึงขอยกตวัอยา่ง

ทฤษฎี ดงัน้ี 

กกกกกกกกกกกกกกกก3.1 ทฤษฎีสุขนิยม (Hedonism Theory) เป็นทฤษฎีทางจิตวิทยาท่ีเช่ือว่า 

พฤติกรรม มนุษยเ์กิดจากความตอ้งการ 2 อย่าง คือ ความต้องการทางกาย เช่น ความหิว ความ

ตอ้งการทางเพศ และความตอ้งการทางจิต อารมณ์ และจิตวิญญาณ ไดแ้ก่ ความกลวั ความรัก ความ

ตอ้งการประสบความสาํเร็จ ความตอ้งการมีศกัด์ิศรี ซ่ึงนกัทฤษฎีกลุ่มน้ีท่ีช่ือ Sigmund Freud กล่าว

ว่ามนุษยเ์กิดมาพร้อมกบัสญัชาตญาณในรูปของพลงังานท่ีผลกัดนัให้เกิดพฤติกรรม พลงัดงักล่าว

ประกอบด้วยจิตไร้สํานึก (Id) ท่ีเราไม่รู้สึก จะผลกัดันจิตส่วนท่ีเรารู้ (Ego) ให้ทําส่ิงต่าง ๆ ท่ี

ประสงค์ และมีจิตสาํนึกท่ีควบคุม คือ มโนธรรม (Super Ego) หรือความรู้สึกผิดชอบชัว่ดี อนัเป็น

ผลจากการอบรมสั่งสอนของสังคม ซ่ึงโครงสร้างท่ีรวมทั้ง 3 ส่ิงนั้นมีความสัมพนัธซ่ึ์งกนัและกนั 

อาจกล่าวไดว้่า Id เป็นความพึงพอใจหรือความตอ้งการส่วนลึกของบุคคล ส่วน Ego เป็นส่ิงท่ีเกิด

จากการพฒันา Id แลว้จึงแสดงออกมาเป็นลกัษณะของบุคคลท่ีแสดงออกตามความตอ้งการของ

สงัคมอยา่งมีเหตุผล และเพ่ือความปลอดภยัของตนเองในการท่ีจะอยูร่่วมกนักบัผูอ่ื้นในสงัคม ส่วน 

Super ego เป็นตวัประสานงานท่ีควบคุมไม่ให ้Id แสดงความตอ้งการส่วนลึกออกมา และผลกัดนั

ใหE้goออกมาแทนท่ีSuper egoไดแ้ก่ ค่านิยมของสงัคม และวฒันธรรมประเพณี 

 3.2 ทฤษฎีมนุษย์นิยม (Humanism Theory) มีความเช่ือต่างจากทฤษฎีสุข

นิยม คือ มนุษยไ์ม่ใช่ทาสของแรงผลกัดนั แต่มนุษยเ์กิดมาพร้อมกบัศกัยภาพของความเป็นมนุษย ์

เช่น ความอยากรู้ ความคิดสร้างสรรค ์ความตอ้งการพฒันาตนเอง นกัทฤษฎีในเร่ืองน้ีไดแ้ก่ Maslow 

ท่ีอธิบายว่ามนุษยมี์ความตอ้งการ 5 ระดบั คือ 2.1) ความตอ้งการทางสรีระ (Physical Needs) หรือ

ความตอ้งการทางดา้น ร่างกาย ไดแ้ก่ ความตอ้งการอาหาร การนอนหลบัพกัผอ่น ความตอ้งการทาง

เพศ 2.2) ความตอ้งการความปลอดภยั (Safety Needs) ไดแ้ก่ ความตอ้งการความอบอุ่นมัน่คง ความ

ตอ้งการหนีห่างจากอนัตราย ความตอ้งการหนีจากความเจ็บปวด 2.3) ความตอ้งการความรักและ

ความเป็นเจา้ของ (Love and Belonging needs) ไดแ้ก่ ความตอ้งการเพ่ือนบา้น ความตอ้งการเพ่ือน

ร่วมงาน ความตอ้งการมีคนรัก 2.4) ความตอ้งการไดรั้บการยกยอ่ง นบัถือ (Self –Esteem needs) 

เป็นความตอ้งการใหค้นอ่ืนช่ืนชม ใหมี้คนเคารพนบัถือช่ืนชมในความสาํเร็จ 2.5) ความตอ้งการ

บรรลุความสาํเร็จแห่งตน (Self -Actualization) คือ ความตอ้งการเป็นตวัของตวัเอง ตอ้งการท่ีจะทาํ



 24 

อะไรไดต้ามท่ีตนปรารถนาเป็นความตอ้งการท่ีจะคิดหรือกระทาํประโยชน์แก่ส่วนรวมอยา่งแทจ้ริง 

ประเด็นสาํคญัของความตอ้งการคือความตอ้งการขั้นสูงจะเกิดไดก้็ต่อเม่ือบุคคลไดรั้บความตอ้งการ

ขั้นตํ่ากว่าในทุกระดบั เพราะจะเป็นแรงขบัใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรมเพ่ือตอบสนองความตอ้งการ

นั้น 

                                    3.3 ทฤษฎกีารเปลีย่นแปลงทางสังคม (Social Exchange Theory) ทฤษฎีน้ี

เนน้ท่ีกระบวนการของการแลกเปล่ียนสมัพนัธ ์ หรือการกระทาํระหว่างบุคคล โดยมีขอ้สมมุติของ

บุคคล ดงัน้ี 3.1) การกระทาํทางสงัคม เป็นวิธีการท่ีจะบรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการ 3.2) การกระทาํทาง

สงัคมทุกอยา่ง ผูก้ระทาํตอ้งลงทุนเช่น ลงแรง ลงเวลา และลงทรัพยากร 3.3) การกระทาํทางสงัคม

ทุกอยา่ง ผูก้ระทาํจะพยายามลดมูลค่าการลงทุนเท่าท่ีจะกระทาํได ้ใหต้ ํ่ากว่ากาํไรมากท่ีสุด 3.4) การ

กระทาํทางสงัคม ท่ีมูลค่าลงทุนตํ่ากว่ากาํไรเท่านั้น ท่ีจะยาวนานหรือคงทน ทฤษฎีน้ีกล่าวว่า การ

กระทาํทางสงัคมเร่ิมเกิดข้ึนเม่ือผูก้ระทาํทั้งในลกัษณะบุคคลและกลุ่มพยายามจะเอาประโยชน์บาง 

อยา่งจากคู่กระทาํของตน ซ่ึงก็อาจจะเป็นบุคคลหรือกลุ่มเช่นกนั ดงันั้นการแลกเปล่ียนบางอยา่งซ่ึง

กนัและกนั การดึงดูดซ่ึงกนัและกนั ในสถานการณ์เช่นน้ี ทาํใหฝ่้ายหน่ึงหรือต่างฝ่ายต่างพอใจท่ีจะ

กระทาํต่อกนัหรือร่วมจุดหมายเดียวกนั ไม่ว่ากรณีใดก็ตามผลของปฏิสมัพนัธ ์ หรือผลของการ

กระทาํต่อกนั ก็คือกระบวนการแลกเปล่ียนซ่ึงกนัและกนั  

 

ปัจจยัที่มผีลต่อความเช่ือและการปฏิบัตพิฤตกิรรมสุขภาพ 

ในการท่ีจะใหก้ารพยาบาลผูรั้บบริการ พยาบาลจาํเป็นตอ้งมีความเขา้ใจถึงปัจจยัต่างๆท่ี

มีอิทธิพลต่อความเช่ือ และพฤติกรรมสุขภาพของผูรั้บบริการ ทั้งปัจจัยภายในและภายนอกท่ีมี

อิทธิพลต่อการคิด การกระทาํของบุคคลในอีกรูปแบบหน่ึง ความเขา้ใจดงักล่าวจะช่วยใหพ้ยาบาล

สามารถวางแผนการส่งเสริมไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความเช่ือและการปฏิบัติ

พฤติกรรมสุขภาพ มีดงัน้ี 

1. ปัจจยัภายใน ไดแ้ก่ ระยะพฒันาการของบุคคล พ้ืนฐานดา้นสติปัญญา การรับรู้การทาํ

หนา้ท่ีของร่างกาย ปัจจยัดา้นอารมณ์และจิตวิญญาณ ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 

ระยะพฒันาการของบุคคล ความคิดเห็นและแบบแผนพฤติกรรมของบุคคลจะมีการเปล่ียนแปลงได้

ตลอดเวลาในแต่ละช่วงของชีวิตมนุษย ์เน่ืองจากบุคคลมีพฒันาการมากข้ึนตามวยั หากพยาบาลจะ

ใชแ้นวคิดในเร่ืองของความเช่ือ และการปฏิบติังานดา้นสุขภาพเป็นพ้ืนฐานในการวางแผนการให้
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การพยาบาล และการส่งเสริมสุขภาพ พยาบาลจะต้องเขา้ใจถึงระดับการเจริญเติบโตและการ

พฒันาการของผูรั้บบริการแต่ละคน  

1.1 พ้ืนฐานดา้นสติปัญญา ความเช่ือทางดา้นสุขภาพของบุคคลจะถูกกล่อม

เกลาดว้ยสติปัญญา และการตดัสินใจปฏิบติัพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ และการจดัการดา้นสุขภาพ

อ่ืน ๆ ก็เก่ียวขอ้งสมัพนัธก์บัระดบัสติปัญญา และการเรียนรู้ของบุคคล  

1.2 การรับรู้การทาํหน้าท่ีของร่างกาย การท่ีบุคคลรับรู้การทาํหน้าท่ีของ

ร่างกาย เช่น รับรู้ว่าตนเองมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ หรืออีกคนหน่ึงรับรู้ว่าตนเองมีปัญหาสุขภาพ

เน่ืองจากป่วยด้วยโรคเร้ือรังหลายชนิด จะทาํให้บุคคลทั้งสองปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ

แตกต่างกนั คือ ผูท่ี้รับรู้ว่าตนเองมีปัญหา สุขภาพหรือมีขอ้จาํกดัในการทาํหน้าท่ีของร่างกาย จะ

พยายามดูแลรักษาสุขภาพและทาํ พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพอยา่งสมํ่าเสมอมากกว่า  

  1.3 ปัจจยัดา้นอารมณ์และจิตวิญญาณ ปัจจยัดา้นอารมณ์และจิตวิญญาณ มีอิทธิพล

ต่อความเช่ือ และการปฏิบติั พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ กล่าวคือ ผูรั้บบริการท่ีมีประสบการณ์การ

ตอบสนองต่อความเครียดท่ีเกิดข้ึนในอดีตอยา่งไร ก็มกัจะมีแนวโนม้ท่ีจะตอบสนองต่อความเครียด

ในปัจจุบนัเช่นนั้น ดงั ตวัอยา่ง บุคคลท่ีมีความวิตกกงัวลว่าความเจ็บป่วยกาํลงัคุกคามชีวิต หากเป็น

ผูส้งบเยอืกเยน็ ก็จะมีการตอบสนองทางอารมณ์เพียงเลก็นอ้ย ยอมรับและให้ความสนใจในอาการ

แสดงและเสาะหาการดูแลท่ีเหมาะสม ตรงกนัขา้มกบับุคคลท่ีไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได ้ก็

จะปฏิเสธอาการแสดงท่ีปรากฏ และไม่ยอมรับการรักษา สําหรับความเช่ือทางศาสนาหรือจิต

วิญญาณจะสะทอ้นให้เห็นไดจ้ากการปฏิบติัของบุคคล เช่น ถา้ความเช่ือทางศาสนาใหล้ะเวน้จาก

การรักษาทางการแพทยทุ์กชนิด ในการเจ็บป่วยบางอยา่ง บุคคลก็อาจจะหลีกเล่ียงในการไปรับการ

ดูแลรักษาจากสถานบริการสุขภาพแผนปัจจุบนั 

 2. ปัจจยัภายนอก ปัจจยัภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อความเช่ือ และการปฏิบติัดา้น สุขภาพ 

ไดแ้ก่ การปฏิบติัของครอบครัว ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจและสงัคม และพ้ืนฐานทางวฒันธรรม  

2.1 การปฏิบัติของครอบครัว แนวทางการปฏิบัติกิจกรรมการดูแลรักษา

สุขภาพของสมาชิกครอบครัว จะไดรั้บอิทธิพลจากการปฏิบติัของบุคคลในครอบครัวเดียวกนั เช่น 

กรณีเด็กหรือวยัรุ่นท่ีมีพ้ืนฐานทางครอบครัวท่ีมีการปฏิบติักิจกรรมส่งเสริมสุขภาพดว้ยการออก

กาํลงักาย การรับประทานอาหาร ชีวจิต และพืชผกัสมุนไพร มีการดูแลเอาใจใส่เร่ืองสุขภาพ เสาะ

แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์มาปฏิบติัอยา่งสมํ่าเสมอ เม่ือโตข้ึนก็มีแนวโนม้ท่ีจะปฏิบติัเช่นนั้น  
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2.2 ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจและสงัคม ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจและสงัคม มี

ผลต่อการตดัสินใจของบุคคลท่ีจะปฏิบติัหรือ หลีกเล่ียงการปฏิบติัพฤติกรรมทางสุขภาพ เช่น สตรี

วยัเจริญพนัธ์เห็นความสาํคญัของการตรวจสุขภาพประจาํปีทุกปี แต่มีปัญหาดา้นการเงิน ก็อาจไม่

ไปตรวจสุขภาพไดต้ามท่ีคาดหวงั  

2.3 พ้ืนฐานทางวฒันธรรม ◌ัฒนธรรมมีอิทธิพลต่อความเช่ือ การใหคุ้ณค่า 

และการปฏิบติัท่ีเป็นธรรมเนียมสืบทอดกนัมา ซ่ึงจะมีผลต่อการเขา้หาระบบการดูแลสุขภาพ และ

การทาํกิจกรรมเพ่ือสุขภาพดี ในบางกลุ่มชนอาจจะไม่ยอมรับ และไม่ใช้ระบบการให้การดูแล

สุขภาพ แต่จะปฏิบติัตามวิถีท่ีสืบทอดกนัมา เช่น พยาบาลแนะนําให้กลุ่มสตรีวยัหมดระดูด่ืมนม

เสริมแคลเซียมเพ่ือป้องกนัภาวะกระดูกพรุน แต่ผูรั้บบริการเลือกท่ีจะรับประทานผกัพ้ืนบา้นท่ีมี

คุณค่าทางโภชนาการแทน เพราะนอกจากจะหาไดง่้ายในทอ้งถ่ิน ยงัประหยดัค่าใชจ่้ายและทาํให้

รู้สึกมีคุณค่าทางดา้นจิตใจอีกดว้ย 

 

มุมมองใหม่ในการออกกาํลงักาย  

 ท่ีผ่านมา วิทยาลยักีฬาเวชศาสตร์แห่งสหรัฐอเมริกา (The American College of Sports 

Medicine) และสมาคมหัวใจแห่งสหรัฐอเมริกา (The American Heart Association) ไดแ้นะนาํชาว

อเมริกนั ให้มีการเคล่ือนไหวทางร่างกาย แบบแอโรบิค อยา่งต่อเน่ือง ประมาณ 20 - 60 นาที อยา่ง 

นอ้ยสัปดาห์ละ 3 วนั หรือมากกว่า และการเคล่ือนไหวทางร่างกายนั้น ให้มีความหนักระดบัปาน

กลาง ถึงหนกัหน่วงหรืออตัราการเตน้ของหวัใจ ประมาณร้อยละ 60-90 ของอตัราการเตน้ของหวัใจ

สูงสุด 

ในปี พ.ศ. 2537 คณะผูเ้ช่ียวชาญของสหรัฐอเมริกา จากสมาคมวิชาชีพและสถาบนัต่าง 

ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ภายใตก้ารอาํนวยการของสมาคมศลัยแพทย ์(Office of the Surgeon General) ศูนย์

ควบคุมป้องกนัโรค (Centers for Disease Control and Prevention) และวิทยาลยักีฬาเวชศาสตร์แห่ง

สหรัฐอเมริกา (The American College of Sports Medicine) ไดป้ระชุมสมัมนาและจดัทาํรายงานซ่ึง

ตีพิมพใ์นปี พ.ศ. 2539 เร่ืองการเคล่ือนไหวทางร่างกายกบัสุขภาพ (Physical Activity and Health) 

วตัถุประสงคห์ลกัเพ่ือทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบับทบาทของการเคล่ือนไหวทางร่างกาย กบัการ

ส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค โดยเนน้ท่ีการเคล่ือนไหวทางร่างกาย เพ่ือเสริมสร้างความอดทน 

(Endurance - Type Physical Activity) ของหัวใจและปอด ซ่ึงเก่ียวพันกับการเคล่ือนไหวของ

กลา้มเน้ือมดัใหญ่ๆ โดยไม่กา้วล ํ้าเขา้ไปในบริบทของการใชก้ารเคล่ือนไหวทางร่างกายเพ่ือรักษา
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โรคหรือฟ้ืนฟูสภาพ รวมทั้งการเคล่ือนไหวทางร่างกายเพ่ือเสริมสร้างความแข็งแรงและอดทนของ

กลา้มเน้ือ (Resistance Exercise) ประเด็นสาํคญัท่ีคณะผูเ้ช่ียวชาญสรุป คือ  

1. สุขภาพ (Health) และสมรรถภาพ (Fitness) ไม่จาํเป็นตอ้งเป็นเร่ืองเดียวกนัหรืออยูใ่น

ระดบัเดียวกนั โดยการเคล่ือนไหวทางร่างกายเพ่ือสุขภาพ มีระดบั (Threshold for Health Benefits) 

ต ํ่ากว่า การเคล่ือนไหวทางร่างกายเพ่ือสมรรถภาพ (Fitness and Performance Threshold) 

2. การเคล่ือนไหวทางร่างกายเพ่ือสุขภาพนั้น ไม่จาํเป็นต้องเป็นการเคล่ือนไหวทาง

ร่างกายท่ีหนกัหน่วง (Vigorous Intensity) การเคล่ือนไหวทางร่างกายในระดบัปานกลาง (Moderate 

Intensity) ก็เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพไดเ้ช่นกนั  

3. ประโยชน์ต่อสุขภาพ เป็นสัดส่วนโดยตรงต่อปริมาณการเคล่ือนไหวทางร่างกาย 

(Total Amount Of Physical Activity Performed) หรือเป็นความสัมพันธ์แบบ Dose - Response 

Relationship ในดา้นปริมาณนั้นพิจารณาจากจาํนวนพลงังานท่ีใชไ้ป (Caloric Expenditure) หรือ

เวลาท่ีใชใ้นการเคล่ือนไหวทางร่างกาย (Minutes of Physical Activity)  

4. การเคล่ือนไหวทางร่างกาย ในช่วงสั้น ๆ (Intermittent Bouts Of Physical Activity) 

ประมาณ 8-10นาที สะสมทั้งวนั 30 นาที หรือมากกว่า โดยกระทาํทุกวนัหรือเกือบทุกวนัก็มีผลต่อ

สุขภาพไดเ้ช่นกนั  

ขอ้สรุปดงักล่าว จะเห็นไดว้่าการเคล่ือนไหวทางร่างกายเพ่ือสุขภาพ ไม่จาํกดัเฉพาะการ

ออกกาํลงักายท่ีเป็นรูปแบบในกิจกรรมนันทนาการ (Leisure time activity) เท่านั้ น หากแต่การ

เคล่ือนไหวทางร่างกายในงานอาชีพ งานบา้น หรือกิจวตัรประจาํวนั อ่ืน ๆ ก็ทาํใหเ้กิดประโยชน์ต่อ

สุขภาพได ้มุมมองดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นว่า การเคล่ือนไหวทางร่างกายเพ่ือสุขภาพเป็นกิจวตัรในวิถี

ชีวิตของบุคคล ส่วนการเคล่ือนไหวทางร่างกายนั้น คณะผูเ้ช่ียวชาญไดแ้บ่งตามลกัษณะกิจกรรมท่ี

กระทาํ ออกเป็น 3 ประเภท คือ การเคล่ือนไหวในงานอาชีพ การเคล่ือนไหวในกิจกรรมสนัทนาการ 

และการเคล่ือนไหวในงานบา้น  

 

การเคล่ือนไหวทางร่างกายในงานอาชีพ 

เป็นกิจกรรมท่ีส่งผลต่อสุขภาพนั้น สมาคมหัวใจแห่งสหรัฐอเมริกา(The American 

Heart Association) ไดก้ล่าวไวใ้น "Exercise Standards : A Statement for Healthcare Professionals 

from the American Heart Association" ว่า งานในอาชีพท่ีเกิดประโยชน์นั้น ตอ้งเป็นงานท่ีออกแรง

มาก เช่น ยก แบกหรือห้ิวของประมาณ 20 ปอนด์ ( ประมาณ 9 กิโลกรัม) หรือมากกว่าโดยใชเ้วลา
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อย่างน้อย 1 ชัว่โมงต่อวนั หรือเคล่ือนยา้ยส่ิงของจากท่ีหน่ึงไปอีกท่ีหน่ึงอย่างต่อเน่ือง โดยไม่ใช้

เคร่ืองทุ่นแรง นอกจาก น้ีในเร่ืองการเดิน ยงัเสนอแนะว่าควรเดินดว้ยความเร็วพอประมาณ (Low 

To Moderate Intensity) หากใชเ้วลาน้อยกว่า 1 ชัว่โมงควรเพ่ิมเติมดว้ยการออกกาํลงักายในรูปแบบ

อ่ืน ๆ คณะผูเ้ช่ียวชาญไดเ้สนอแนะชาวอเมริกนัว่า ควรเคล่ือนไหวทางร่างกายดว้ยความหนกัปาน

กลาง (Moderate - Intensity) แบบสะสม (Accumulate) อย่างน้อยวนัละ 30 นาที ทุกวนัหรือเกือบ

ทุกวนัต่อสัปดาห์ จะไดป้ระโยชน์ต่อสุขภาพมากยิง่ข้ึนหากกระทาํโดยใชเ้วลานานข้ึนหรือออกแรง

เพ่ิมมากข้ึน คิดในเชิงของพลงังาน จะมีการเผาผลาญพลงังานประมาณ 150 - 200 แคลอร่ีต่อวนั 

หรือประมาณ 1000 - 1400 แคลอร่ีต่อสปัดาห์ ตวัอยา่งกิจกรรมการเคล่ือนไหวทางร่างกายท่ีทาํให้มี

การเผาผลาญ 150 แคลอร่ีต่อคร้ังขอ้แนะนาํใหม่น้ีไม่ไดเ้ป็นการยกเลิกขอ้แนะนาํเดิม หากแต่เป็น

การขยายหรือเพ่ิมเติมความสมบูรณ์ให้กบัขอ้แนะนาํเดิม ซ่ึงอยูใ่นบริบทของการเสริมสร้างสมรรถ

ของร่างกายเป็นหลกั 

  

แนวคดิทฤษฎีเกีย่วกบั 7 Ps 

เคร่ืองมือทางการตลาดสาํหรับธุรกิจบริการ (Marketing Tolls for Service) 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541 : 212-213 ) ไดก้ล่าวถึง ธุรกิจบริการจะใชส่้วนประสมการตลาด

หรือเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสาํคญัคือ 7 Ps ไดแ้ก่ 

 1. ผลติภัณฑ์ (Product) การพิจารณาเก่ียวกบัผลิตภณัฑบ์ริการ จะตอ้งพิจารณาถึงขอบเขต

บริการ ระดบัชั้นของการบริการ ตราสินคา้ สายการบริการ การรับประกนัและการบริการหลงัการ

ขาย  

 2. ราคา (Price) การพิจารณาดา้นราคา จะตอ้งรวมถึงระดบัราคา เน่ืองจากราคามีส่วนทาํ

ใหบ้ริการต่างๆ มีความแตกต่างกนั และมีผลต่อผูบ้ริโภคในการรับรู้ถึงคุณค่าท่ีไดรั้บจากการบริการ 

โดยเทียบระหว่างราคากบัคุณภาพของบริการ 

 3. การจดัจาํหน่าย (Place) ท่ีตั้งของผูใ้หบ้ริการและความยากง่ายในการเขา้ถึง เป็นอีกปัจจยั

ท่ีสาํคญัของการตลาดบริการ ทั้งน้ีความยากง่ายในการเขา้ถึงบริการนั้นมิใช่แต่เฉพาะการเนน้ทาง

กายภาพเท่านั้น แต่ยงัรวมถึงการติดต่อส่ือสาร ดงันั้นประเภทของช่องทางการจดัจาํหน่ายและความ

ครอบคลุมจะเป็นปัจจยัสาํคญัต่อการเขา้ถึงบริการอีกดว้ย 
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 4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) การส่งเสริมการตลาดรวบรวมวิธีการท่ีหลากหลาย

ของการส่ือสารกบัตลาดต่างๆไม่ว่าจะผา่นการโฆษณา กิจกรรมการขายโดยบุคคล กิจกรรมส่งเสริม

การขายและรูปแบบอ่ืน ทั้งทางตรงสู่สาธารณะและทางออ้มผา่นส่ือ 

 5. บุคคล (People) บทบาทของบุคลากร สาํหรับธุรกิจบริการ ผูใ้หบ้ริการนอกจากทาํหนา้ท่ี

ผลิตบริการแลว้ ยงัตอ้งทาํหนา้ท่ีขายผลิตภณัฑบ์ริการไปพร้อมๆ กนัดว้ย การสร้างความสมัพนัธก์บั

ลูกค้ามีส่วนจาํเป็นอย่างมากสาํหรับการบริการบทบาทของบุคลากรได้แก่การให้บริการแก่ผูม้า

ติดต่อ ดว้ยความรวดเร็วมีความถูกตอ้ง และทนัเวลา ต่อความตอ้งการของผูรั้บบริการ 

 6. ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) มีธุรกิจการบริการจาํนวนไม่มากนัก ท่ีนํา

ลกัษณะทางกายภาพเข้ามาใช้กาํหนด กลยุทธ์ทางการตลาด แมว้่าลกัษณะทางกายภาพจะเป็น

ส่วนประกอบท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของลูกคา้หรือผูใ้ช้บริการ ส่วนประกอบทางดา้นกายภาพ

ค่อนขา้งมีรายละเอียดมาก 

 7. กระบวนการ (Process) ในกลุ่มธุรกิจการบริการ กระบวนการในการส่งมอบบริการมี

ความสาํคญัเช่นเดียวกบัเร่ืองทรัพยากรบุคคล แมว้่าผูใ้ชบ้ริการจะมีความสนใจดูลูลกคา้อย่างดีก็

สามารถแก้ปัญหาลูกค้าได้ทั้ งหมด ระบบการส่งมอบบริการจะครอบคลุมถึงนโยบายและ

กระบวนการท่ีนาํมาใช ้ 

 ทฤษฎี 7ps น้ี ทางผูว้ิจยัเลือกไปแค่ 4 ขอ้ในการทาํแบบสอบถามของตอนท่ี 3 ซ่ึงจะถามถึง

ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการออกกาํลงักาย 4 ข้อท่ีเลือกไปคือ ด้านสถานท่ี ด้านอุปกรณ์ ด้าน

บุคลากร และดา้นการให้บริการ ซ่ึง 4 ขอ้น้ีนาํไปเป็นหัวขอ้ใหญ่และแบ่งขอ้ย่อยอีกเพ่ือเจาะลึกลง

ไปอีกในแต่ละดา้น ให้ไดม้าซ่ึงปัจจยัท่ีแทจ้ริงท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการออกกาํลงักายของประชากร

ในค่ายธนะรัชต ์

 

งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

ศิริลกัษณ์  สินธวาลยั (2540 : 86)  ไดใ้ห้ความหมายของพฤติกรรมบริโภคอาหารว่า

พฤติกรรมบริโภค  เป็นเร่ืองของลักษณะวิธีการรับประทานอาหาร  ว่ารับประทานอะไร  

รับประทานอย่างไรมากหรือนอ้ย  บ่อยหรือไม่ในรอบวนัหรือเดือน  มีระเบียบมารยาทหรือวิธีการ

รับประทานอยา่งไร  เป็นตน้   

ธีระ  ศิริอาชาวฒันา  (2539 : 64)  กล่าวถึงการรับประทานอาหารของบุคคลว่า  ควร

รับประทานใหเ้ป็นเวลาและครบทั้ง   3   ม้ือ  อาจชา้หรือเร็วกว่าปกติไม่เกิน  1  ชัว่โมง   เพราะเม่ือ
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ถึงเวลา  นํ้ าย่อยจากกระเพาะจะถูกขบัออกเตรียมพร้อมท่ีจะย่อยอาหาร  ทาํให้กระเพาะสึกกร่อน  

เกิดเป็นแผลในกระเพาะอาหารได ้  และการรับประทานอาหารควรให้ครบทั้ง  5  หมู่ทั้ง  3  ม้ือ   

และนักวิชาการหลายท่านให้ความเห็นตรงกนัว่า  การรับประทานอาหารเป็นการดูแลสุขภาพขั้น

พ้ืนฐานของมนุษย ์ ควรรับประทานอาหารใหเ้หมาะสมกบัวยั   วนัหน่ึงร่างกายใชพ้ลงังานประมาณ 

2,000 – 2,500  แคลลอร่ี   ถา้ทาํงานหนกัหรือออกกาํลงักายมากก็ตอ้งเพ่ิมปริมาณแคลลอร่ีให้มาก

ข้ึน   อาจจะเป็น  3,000 – 4,000  แคลลอร่ี   

 วุฒิพงษ์  ปรมตัถากร  (2537 : 46) อธิบายคาํว่า  การออกกาํลงักายเพ่ือสุขภาพหมายถึง  

การเล่นกีฬาหรือออกกาํลงักายท่ีมีวตัถุประสงคแ์น่นอนในการพฒันาสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ   

ซ่ึงหมายถึงการดาํรงรักษาสุขภาพท่ีดีอยูแ่ลว้มิให้ลดถอยลง  ปรับปรุงสุขภาพท่ีทรุดโทรมให้ดีข้ึน  

ป้องกนัโรคท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการขาดการออกกาํลงักาย  ตลอดจนช่วย  แกไ้ขและฟ้ืนฟูสภาพร่างกาย

จากโรคบางอยา่ง  การออกกาํลงักายเพ่ือสุขภาพตอ้งมีลกัษณะดงัน้ีคือ  มีความเหมาะสมกบัสภาพ

ร่างกาย  สามารถควบคุมนํ้ าหนกัเบาไดด้ว้ยตนเอง  มีการฝึกความอดทนของระบบหายใจและระบบ

ไหลเวียน  สามารถทาํเป็นประจาํสม ํ่าเสมอได ้  มีความเส่ียงต่ออุบติัเหตุนอ้ยหรือไม่มีเลย   ปฏิบติั

ได้ง่าย  มีความสนุกสนานไม่เคร่งเครียดและไม่ส้ินเปลือง  นอกจากน้ีการออกกําลังกายยงัมี

ประโยชน์ต่อระบบไหลเวียนของโลหิต  ระบบหัวใจ   ระบบกลา้มเน้ือ  ระบบประสาทอตัโนมติั

และระบบต่อมไร้ท่อ   

 จิราภรณ์  ศิริประเสริฐ  (2540 : 65-67)  เสนอแนะผลดีของการออกกาํลงักายแบบแอโร

บิคว่า  ช่วยป้องกนัโรคหวัใจตีบและอุดตนั  ช่วยใหค้วามดนัโลหิตลดลง  ช่วยรักษาความเหมาะสม

ของระดบันํ้ าตาลในเลือดจึงช่วยป้องกนัโรคเบาหวานชนิดท่ีสองได ้  นอกจากน้ียงัช่วยป้องกนัโรค

กระดูกผุกร่อน   ช่วยเพ่ิมความแข็งแรงของกลา้มเน้ือ  ขอ้ต่อกระดูก  ช่วยควบคุมนํ้ าหนกั  และช่วย

ให้ร่างกายแก่หรือเส่ือมสมรรถภาพชา้ลง   ส่วนธรรมนูญ  นวลใจ  (2533:170-171)  ไดร้ายงานผล

การศึกษาของศูนยสุ์ขภาพในต่างประเทศท่ีทดลองใชก้ารเดินเพ่ือลดความเครียด  เพ่ือผลในการ

ส่งเสริมสุขภาพ  ผลการศึกษาพบว่า  คนท่ีเดินเร็ว  40  นาที  สามารถลดความเครียดลงได ้ 14  %        

 ประทีป  ตั้ งรุ่งวงษ์ธนา  (2540)  ศึกษาการออกกาํลงัและการเล่นกีฬาของนักเรียน

มธัยมศึกษาตอนปลาย  ในกรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษาพบว่า  นักเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย

ส่วนใหญ่มีความรู้เก่ียวกบัการออกกาํลงักายและการเล่นกีฬาอยูใ่นระดบัดี  และมีการปฏิบติัอย่าง

ในระดบัดีมาก    นกัเรียนชายและนกัเรียนหญิงมีความรู้และการปฏิบติัแตกต่างกนั  แต่ทศันคติไม่

แตกต่างกนั   
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 เฉลิมพล  รัตนจรัสโรจน์  (2538)  ศึกษาพฤติกรรมการออกกาํลงักายเพ่ือสุขภาพของ

อาจารยใ์นวิทยาลยัพลศึกษา  ผลการศึกษาพบว่า  อาจารยใ์นวิทยาลยัพลศึกษาส่วนใหญ่มีความรู้

เก่ียวกับการออกกาํลงักายเพ่ือสุขภาพอยู่ในระดับค้อนข้างดี  มีเจตคติอยู่ในระดับดี   และมีการ

ปฏิบติัอยู่ในระดบัดีมาก  อาจารยช์ายและอาจารยห์ญิง  ในวิทยาลยัพลศึกษามีพฤติกรรมการออก

กาํลงักายเพ่ือสุขภาพดา้นความรู้และเจตคติไม่แตกต่างกนั  แต่ในดา้นการปฏิบติัอาจารยช์ายมีการ

ออกกาํลงักายเพ่ือสุขภาพสูงกว่าอาจารยห์ญิง  
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บทที่  3 

วธิีดําเนินการศึกษา 

 

 การศึกษาเก่ียวปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการออกกาํลงักายของประชากรค่ายธนะรัตช ์

หมู่บา้น ศ.ร. อาํเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธโ์ดยการศึกษาคน้ควา้เอกสารและการศึกษา

ภาคสนาม โดยใชแ้บบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลซ่ึงมีรายละเอียด

เก่ียวกบัระเบียบวิธีดาํเนินการวิจยัดงัน้ี 

 

รูปแบบวธิีการศึกษา 

 การวิจยัน้ี เป็นการศึกษาวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประเภทของการวิจยั

เชิงสาํรวจ (Survey Research) ในลกัษณะของการวิจยัเพียงคร้ังเดียว (One-Shot Case Study) 

 

 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คือ ประชากรท่ีอาศยัอยู่ในค่ายธนะรัชต์ หมู่บ้าน ศ.ร. 

อาํเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์

 2. กลุ่มตัวอย่าง  คือประชากรท่ีอาศยัอยู่ในค่ายธนะรัชต์ หมู่บา้น ศ.ร. อาํเภอปราณบุรี 

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธเ์ลือกเฉพาะผูท่ี้ออกกาํลงักายในสถานท่ีออกกาํลงักาย จาํนวน 336 คน 

 3. ขนาดกลุ่มตวัอย่างการกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างดว้ยการคาํนวณจากสูตรของ Taro 

Yamane (Yamane  1973 : 1088) ดงัน้ี 

   n  =      N 

            1+Ne2 

   เม่ือ  n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

N = ขนาดของกลุ่มประชากร 

e = ค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได ้ 

 ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยักาํหนดค่าคลาดเคล่ือนของการประมาณค่าไวท่ี้ร้อยละ 5 หรือ 

0.05  แทนค่าในสูตร   n =    2,101     =        336 คน 

                         1+2,101 (0.05)2 
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 4. วิธีการสุ่มตวัอยา่ง  

การวิจยัน้ี ใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างแบบผสมผสานดว้ยการเลือกกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่เป็นตามโอกาสทาง

สถิติ (Non- Probability Sampling) ดงัน้ี การสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือก

กลุ่มตวัอย่างจาก ประชากรในค่ายธนะรัชต์ หมู่บา้น ศ.ร. อาํเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ 

ดงัน้ี  

 เป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ในการออกกาํลงักาย 

 ไม่จาํกดั เพศและอาย ุ

 ยนิดีตอบแบบสอบถามการวิจยั 

 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั 

  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม ซ่ึงประกอบด้วยคาํถาม

ปลายปิด (Close-Ended Question) และคาํถามปลายเปิด (Open-Ended Question) แบ่งออกเป็น 3 

ส่วน ดงัน้ี  

 ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามวดัขอ้มูลทางดา้นประชากรศาสตร์ของประชากร ไดแ้ก่ เพศ 

อาย ุระดบักรศึกษา อาชีพ สถานภาพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน เป็นคาํถามปลายเปิดแบบเลือกตอบ 

(Check List) จาํนวน 6 ขอ้  

 ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามวัดพฤติกรรมการออกกําลังกายของประชากร ได้แก่ 

ลกัษณะการออกกาํลงักาย ระยะเวลา สาเหตุของการออกกาํลงักาย สถานท่ี ประโยชน์ของการออก

กาํลงักายและความรู้ท่ีมีเก่ียวกบัการออกกาํลงักายเป็นคาํถามปลายเปิดแบบเลือกตอบ (Check List) 

จาํนวน 10 ขอ้ 

 ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามวดัระดบัความสาํคญัของปัจจยั ซ่ึงประกอบดว้ย ปัจจยัท่ีมี

ผลกระทบต่อการออกกาํลงักาย โดยลกัษณะคาํถามจะเป็นลกัษณะมาตรวดัแบบลิเคิต (Likert Scale) 

มีตัวเลือก 5 อันดับ คือ ให้ความสําคัญมากท่ีสุด ให้ความสําคัญมาก ความสําคัญปานกลาง 

ความสาํคญันอ้ย ใหค้วามสาํคญันอ้ยท่ีสุด ให ้ให ้จาํนวน 16 ขอ้ 

 ส่วนท่ี 4  เป็นความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ  
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การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

 1.การตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Validity) ของแบบสอบถาม โดยนาํแบบสอบถาม

ไปให้อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบเน้ือหาของเร่ืองท่ีตอ้งการศึกษา (Content Validity) เพ่ือแกไ้ขขอ้

คาํถามและปรับปรุงเน้ือหาของแบบสอบถามให้เหมาะสมและชดัเจนยิ่งข้ึน เป็นการตรวจสอบ

ความตรงตามเน้ือหา ความถูกตอ้ง ความครอบคลุมของเน้ือหา และความเหมาะสมของภาษาท่ีใช ้

 2.การตรวจสอบความเท่ียง (Reliability) มาตรวดั โดยการนาํแบบสอบถามไปทดลอง 

ใช ้(Try Out) กบักลุ่มตวัอยา่งท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการศึกษา คือประชากรใน

ค่ายธนะรัตช ์จาํนวน 30 คน แลว้นาํมาหาค่าสมัประสิทธ์ิ Alpha ของ Cronbach และทาํการปรับปรุง

ข้อคําถาม ก่อนนําไปเก็บข้อมูลจริง สําหรับค่าสัมประสิทธ์ิ Alpha ของ Cronbach จะต้องมีค่า

มากกว่า 0.60 จึงจะสามารถนําแบบสอบถามฉบับน้ีไปใช้เก็บข้อมูลจริงได้ ซ่ึงในคร้ังได้ค่า

สมัประสิทธ์ิ Alpha ของ Cronbach เท่ากบั 0.893 ซ่ึงถือว่าอยูเ่กณฑร์ะดบัสูง 

 

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บขอ้มูลตามขั้นตอนดงัน้ี 

 1.ข้อ มู ล ป ฐ ม ภู มิ  (Primary data) เก็ บ รว บ ร วม ข้อ มู ล จาก ก าร สุ่ ม ต าม ส ะด ว ก 

(Convenience Random) โดยใชแ้บบสอบถามจาํนวน 336 ชุด กบัประชากรในค่ายธนะรัตช ์หมู่บา้น

ศ.ร. โดยระยะเวลาในการสาํรวจ คือ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.  2553 แลว้นาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปตรวจความ

ถูกตอ้ง และนาํไปวิเคราะห์สรุปผลการศึกษาต่อไป  

 2. ข้อมูลทุ ติยภู มิ  (Secondary data) เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ 

สารสนเทศ  

อิเลก็ทรอนิคส์ บทความ และ ผลการศึกษาและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

 

การประมวลผลข้อมูล 

 ในการประมวลผลขอ้มูล ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการดงัน้ี 

     1.  นาํแบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวมมาไดค้ดัเลือกฉบบัท่ีสมบูรณ์ 

     2.  ใหค้ะแนนและลงรหสั (Coding) ขอ้มูลจากแบบสอบถามถามทุกขอ้ 

     3.  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences) 
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การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิตทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ 

 การวิเคราะห์ขอ้มูล การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

 1 การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เป็นการบรรยายขอ้มูลโดย 

วิธีการแจงแจงความถ่ี  

 1.1 ใ ช้ ส ถิ ติ ร้ อ ย ล ะ  ( Percentage) เ พ่ื อ อ ธิ บ า ย คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ท า ง

ประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง  

 1.2 ใชส้ถิติ ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

เพ่ือวิเคราะห์ระดบัความสาํคญัของปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการออกกาํลงักายของประชากรใน

ค่ายธนะรัตน์ 

 

สถิตทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผูว้ิจยัไดใ้ชส้ถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

 1. สถิติพ้ืนฐาน(Descriptive Statistic)  ไดแ้ก่ 

 1.1 ร้อยละ (Percentage) 

 1.2 ค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean) 

การกาํหนดเกณฑใ์นการแปลผลค่าเฉล่ีย 

ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น  =  (คะแนนสูงสุด – ตํ่าสุด) / จาํนวนชั้น  

=  (5-1) / 5  

=  0.8  

 

การแปลความหมายค่าเฉลี่ยของความสําคญัของปัจจยัที่มผีลต่อพฤตกิรรมการออกกําลังกายของ

ประชากรในค่ายธนะรัตช์ ใช้หลกัเกณฑ์แต่ละช่วงคะแนนเท่ากนั 

  ค่าเฉล่ีย 4.21 – 5.00  หมายถึง  ใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุด  

    ค่าเฉล่ีย 3.41 – 4.20  หมายถึง  ใหค้วามสาํคญัมาก 

    ค่าเฉล่ีย 2.61 – 3.40  หมายถึง  ใหค้วามสาํคญัปานกลาง 

    ค่าเฉล่ีย 1.81 – 2.60  หมายถึง  ใหค้วามสาํคญันอ้ย 

    ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.80  หมายถึง  ใหค้วามสาํคญันอ้ยท่ีสุด 
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 1.3 ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 2. สถิติท่ีใชใ้นการหาคุณภาพของเคร่ืองมือวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability)  

ของแบบสอบถามโดยใชว้ิธีการหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา ของ Cronbach (α- Coefficient) 
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บทที่ 4 

ผลการวิจยัขอ้มลู 

 

 การวิจยัเร่ือง “การศึกษาพฤติกรรมการออกกาํลงักายของประชากรค่ายธนะรัชต์” โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือการวิจยัมาประมวลผลดว้ยโปรแกรม SPSS โดยผูว้ิจยัไดไ้ดน้าํเสนอผล

ตามความมุ่งหมายของการวิจยัโดยแบ่งการนาํเสนออกเป็น 3 ตอน ตามลาํดบั ดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์เก่ียวกบัขอ้มูลปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ของประชากรค่ายธนะรัชต ์

โดยใชค่้าความถ่ี และ  ร้อยละ 

ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์เก่ียวกบัพฤติกรรมการออกกาํลงักาย โดยใชค่้าความถ่ี และร้อยละ 

       ตอนท่ี 3 การวิเคราะห์เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการออกกาํลงักาย โดยใชค่้าเฉล่ีย ( x ) และ

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D)  

 

ผลการวิจยัขอ้มูล ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์เกีย่วกบัข้อมูลปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ของประชากรในค่ายธนะ

รัชต์ 

การวิเคราะห์เก่ียวกบัขอ้มูลปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ของประชากร  ซ่ึงประกอบดว้ย เพศ  

อายุ  ระดบัการศึกษา สถานภาพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และอาชีพโดยใชค่้าความถ่ี และค่าร้อยละได้

ดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 1 จาํนวนและ ค่าร้อยละ ของขอ้มูลปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ของนกัศึกษา   

 

ตารางท่ี 1 (ต่อ)  

ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ จาํนวน (คน) ร้อยละ 

1.   เพศ   

 ชาย 167 49.7 

 หญิง 169 50.3 

 รวม 336 100.0 
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ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ จาํนวน (คน) ร้อยละ 

2.   อาย ุ   

 ตํ่ากว่า 20 ปี 67 19.9 

 20-29 ปี 

30-39 ปี 

40-49 ปี 

50-59 ปี 

60 ปีข้ึนไป 

126 

59 

43 

28 

13 

37.5 

17.6 

12.8 

8.3 

3.9 

 รวม 336 100.0 

3.   ระดบัการศึกษา   

 ประถมศึกษา 15 4.5 

 มธัยมศึกษาตอนตน้ 45 13.4 

 มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 73 21.7 

 อนุปริญญา/ปวส. 

ปริญญาตรี 

สูงกว่าปริญญาตรี 

68 

112 

23 

20.2 

33.3 

6.8 

 รวม 336 100.0 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 

 

 

 จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์เกีย่วกับข้อมูลปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ของ

ประชากรในค่ายธนะรัชต์ ที่มีผลต่อการออกกาํลงักาย จําแนกตามตัวแปรได้ผลดงันี้ 

ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ จาํนวน (คน) ร้อยละ 

4.   สถานภาพ   

 โสด 164 48.8 

 สมรส 151 44.9 

 หมา้ย/หยา่ร้าง 21 6.3 

 รวม 336 100.0 

5.   รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน   

 ไม่เกิน 10,000 บาท 157 46.7 

 10,001-20,000 บาท 108 32.1 

 20,001-30,000 บาท 51 15.2 

 30,001-40,000 บาท 15 4.5 

 40,001-50,000 บาท 

50,000 บาทข้ึนไป 

2 

3 

0.6 

0.9 

 รวม 336 100.0 

6.   อาชีพปัจจุบนั   

 นกัเรียน/นกัศึกษา 82 24.4 

 ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 61 18.2 

 พนกังานรัฐวิสาหกิจ 49 14.6 

 เกษตรกร 2 0.6 

 ขา้ราชการ 

พนกังานบริษทัเอกชนหรือรับจา้ง 

103 

39 

30.7 

11.6 

 รวม 336 100.0 
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เพศ พบว่า ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจาํนวนร้อยละ 50.3 และเพศชาย จาํนวน

ร้อยละ 49.7 

 อายุ พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีอายุ 20-29 ปี มีจาํนวนร้อยละ 37.5 และอายุต ํ่ากว่า 20 ปี 

จาํนวนร้อยละ 19-9 

 ระดับการศึกษา พบว่า ประชากรส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาอยูท่ี่ระดบัปริญญาตรีมีจาํนวน

ร้อยละ 33.3 รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.มีจาํนวนร้อยละ 21.7 และระดับ

อนุปริญญา/ปวส.จาํนวนร้อยละ 20.2 ตามลาํดบั 

 สถานภาพ พบว่า ประชากรส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด มีจาํนวนร้อยละ 48.8 รองลงมาคือ

สถานภาพสมรส มีจาํนวนร้อยละ 44.9 และสถานภาพหมา้ย/หยา่ร้าง มีจาํนวนร้อยละ 6.3 ตามลาํดบั 

 รายได้เฉลีย่ต่อเดือน พบว่า ประชากรส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน10,000 บาท มี

จาํนวนร้อยละ 46.7 รองลงมาคือ รายได้ 10,001-20,000 บาท จาํนวนร้อยละ 32.1 และรายได ้

20,001-30,000 บาท จาํนวนร้อยละ 15.2 ตามลาํดบั 

 อาชีพปัจจุบัน พบว่า ประชากรส่วนใหญ่มีประกอบอาชีพรับราชการ มีจาํนวนร้อยละ 30.7 

รองลงมาคืออาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา มีจาํนวนร้อยละ 24.4 และอาชีพธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย มีจาํนวน

ร้อยละ 18.2 ตามลาํดบั 
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ตอนที่ 2 การวิเคราะห์เก่ียวกบัพฤติกรรมการออกกาํลงักายของประชากรในค่ายธนะรัชต ์

การวิเคราะห์เก่ียวกบัพฤติกรรมการออกกาํลงักายของประชากรในค่ายธนะรัชต์ โดยใช้

ค่าความถ่ีและ ร้อยละ ผลการวิจยัแสดงดงัตารางท่ี 2 - 13 

 

ตารางท่ี 2 จาํนวนและ ค่าร้อยละ ของ วิธีการออกกาํลงักาย 

 

วิธีการออกกาํลงักาย จาํนวน (คน) ร้อยละ 

เดิน 

วิ่ง 

เตน้แอโรบิค 

เขา้ฟิตเนส 

ว่ายนํ้ า 

แบดมินตนั 

บาสเกตบอล 

ฟุตบอล 

ตระกร้อ 

180 

194 

91 

46 

60 

38 

28 

57 

25 

53.6 

57.7 

27.1 

13.7 

17.9 

11.3 

8.3 

17.0 

7.4 

รวม 719 214 

จากตารางท่ี 2 พบว่า วิธีการออกกาํลงักายของประชากรในค่ายธนะรัชต์ส่วนใหญ่คือ 

วิ่ง มีจาํนวนร้อยละ 57.7 รองลงมากคื็อ เดิน มีจาํนวนร้อยละ 53.6 และรองลงมาก็คือ เตน้แอโรบิค 

มีจาํนวนร้อยละ 27.1 ตามลาํดบั 
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ตารางท่ี 3 จาํนวนและ ค่าร้อยละ ของ การออกกาํลงักายเพ่ือสุขภาพอาทิตยล์ะก่ีวนั 

 

จาํนวนวนั จาํนวน (คน) ร้อยละ 

1-2 วนั 96 28.6 

3-4 วนั 77 22.9 

5-6 วนั 38 11.3 

ทุกวนั 125 37.2 

รวม 336 100.0 

จากตารางท่ี 3 พบว่า จาํนวนวนัท่ีประชากรส่วนใหญ่ออกกาํลงักายคือ ทุกวนั มีจาํนวน

ร้อยละ 37.2 รองลงมาคือ 1-2 วนั มีจาํนวนร้อยละ 28.6 รองลงมาอีกคือ 3-4 วนั มีจาํนวนร้อยละ 

22.9 ตามลาํดบั 

 

ตารางท่ี 4 จาํนวนและ ค่าร้อยละ ของ ประเภทของกลอ้งท่ีตดัสินใจซ้ือ 

 

เวลาท่ีใชใ้นการออกกาํลงักาย จาํนวน (คน) ร้อยละ 

20-30 นาที 131 39.0 

30-40 นาที 113 33.6 

40-50 นาที 

มากกว่า 1 ชัว่โมง 

48 

44 

14.3 

13.1 

รวม 336 100.0 

จากตารางท่ี 4 พบว่า ประชากรส่วนใหญ่ใชเ้วลาในการออกกาํลงักาย 20-30 นาที มี

จาํนวนร้อยละ 39.0 รองลงมาคือ 30-40 นาที มีจาํนวนร้อยละ 33.6 และ รองลงมาก็คือ 40-50 นาที 

มีจาํนวนร้อยละ 14.3 ตามลาํดบั 
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ตารางท่ี 5 จาํนวนและ ค่าร้อยละ ของ ช่วงเวลาท่ีใชใ้นการออกกาํลงักาย 

  

ช่วงเวลาท่ีใชใ้นการออกกาํลงักาย จาํนวน (คน) ร้อยละ 

05.00-06.00 น. 19 5.7 

06.00-07.00 น. 15 4.5 

07.00-08.00 น. 

16.00-17.00 น. 

17.00-18.00 น. 

18.00-19.00 น. 

ตั้งแต่ 19.00 น. เป็นตน้ไป 

2 

66 

135 

94 

5 

0.6 

19.6 

40.2 

28.0 

1.5 

รวม 336 100.0 

จากตารางท่ี 5 พบว่า ประชากรส่วนใหญ่ใชช่้วงเวลา 17.00-18.00 น. มีจาํนวนร้อยละ 

40.2 รองลงมาคือ  18.00-19.00 น . มีจ ําน วนร้อยละ และ 16.00-17.00 มีจ ําน วนร้อยละ 19.6 

ตามลาํดบั 

  

ตารางท่ี 6 จาํนวนและ ค่าร้อยละ ของ คนท่ีไปออกกาํลงักายดว้ย 

 

คนท่ีไปออกกาํลงักายดว้ย จาํนวน (คน) ร้อยละ 

คนเดียว 93 27.7 

เพ่ือน 180 53.6 

คนในครอบครัว 63 18.8 

รวม 336 100.0 

จากตารางท่ี 6 พบว่า ประชากรส่วนใหญ่ไปออกกาํลงักายกบัเพ่ือน มีจาํนวนร้อยละ 

53.6 รองลงมาคือ คนเดียว มีจาํนวนร้อยละ 27.7 รองลงมาอีกคือ คนในครอบครัว มีจาํนวนร้อยละ 

18.8 ตามลาํดบั 
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ตารางท่ี 7 จาํนวนและ ค่าร้อยละ ของ เหตุผลท่ีมาออกกาํลงักาย 

 

เหตุผลท่ีมาออกกาํลงักาย จาํนวน (คน) ร้อยละ 

เพ่ือสุขภาพ 248 73.8 

ลดนํ้ าหนกั 121 36.0 

เพ่ือความสนุกสนาน 103 30.7 

ตามเพ่ือน 42 12.5 

รวม 514 153 

จากตารางท่ี 7 พบว่า ประชากรส่วนใหญ่มีเหตุผลท่ีมาออกกาํลงักายคือ เพ่ือสุขภาพ มี

จาํนวนร้อยละ 73.8 รองลงมาคือ เพ่ือลดนํ้ าหนัก มีจาํนวนร้อยละ 36.0 รองลงมาอีกคือ เพ่ือความ

สนุกสนาน มีจาํนวนร้อยละ 30.7 ตามลาํดบั 

 

ตารางท่ี 8 จาํนวนและ ค่าร้อยละ ของ อุปกรณ์ประกอบการออกกาํลงักาย 

  

อุปกรณ์ประกอบการออกกาํลงักาย จาํนวน (คน) ร้อยละ 

มี 104 31.0 

ไม่มี 232 69.1 

รวม 336 100.0 

จากตารางท่ี 8 พบว่า ประชากรส่วนใหญ่ไม่มีอุปกรณ์ประกอบการออกกาํลงั มีจาํนวน

ร้อยละ 69.1 รองลงมาคือ ประชากรมีอุปกรณ์ประกอบการออกกาํลงักาย มีจาํนวนร้อยละ 31.0 
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ตารางท่ี 9 จาํนวนและ ค่าร้อยละ ของ สถานท่ีท่ีใชใ้นการออกกาํลงักาย 

 

สถานท่ีท่ีใชใ้นการออกกาํลงักาย จาํนวน (คน) ร้อยละ 

โรงยมิ 38 11.3 

สวนสาธารณะ 190 56.5 

ฟิตเน็ต 

สนามเด็กเล่น 

สวนสุขภาพ 

71 

50 

125 

21.1 

14.9 

37.2 

รวม 474 141 

จากตารางท่ี 9 พบว่า ประชากรส่วนใหญ่ออกกาํลงัท่ีสวนสาธารณะ มีจาํนวนร้อยละ 

56.5 รองลงมาคือ สวนสุขภาพ มีจาํนวนร้อยละ 37.2 และฟิตเน็ต มีจาํนวนร้อยละ 21.1 

 

ตารางท่ี 10 จาํนวนและ ค่าร้อยละ ของการรับรู้ถึงประโยชน์ในการออกกาํลงักาย 

  

การรับรู้ถึงประโยชน์ในการออกกาํลงักาย จาํนวน (คน) ร้อยละ 

ทราบ 330 98.2 

ไม่ทราบ 6 1.8 

รวม 336 100.0 

จากตารางท่ี 10 พบว่า ประชากรส่วนใหญ่ทราบถึงประโยชน์ในการออกกาํลงักาย มี

จาํนวนร้อยละ 98.2 รองลงมาคือ ไม่ทราบถึงประโยชน์ในการออกกาํลงักาย มีจาํนวนร้อยละ 1.8 

ตามลาํดบั 
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ตารางท่ี 11 จาํนวนและ ค่าร้อยละ ระดบัความรู้เก่ียวกบัการออกกาํลงักาย 

  

ระดบัความรู้เก่ียวกบัการออกกาํลงักาย จาํนวน (คน) ร้อยละ 

มาก 194 57.7 

ปานกลาง 108 32.1 

นอ้ย 34 10.1 

รวม 336 100.0 

จากตารางท่ี 11 พบว่า ประชากรมีระดบัความรู้ในการออกกาํลงักายมาก มีจาํนวนร้อย

ละ 57.7 รองลงมาคือ ปานกลาง มีจาํนวนร้อยละ 32.1 รองลงมาอีกคือ  น้อย มีจาํนวนร้อยละ 10.1 

ตามลาํดบั 

 

ตอนที่ 3 การวเิคราะห์เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการออกกาํลงักายของประชากรในค่ายธนะรัชต ์

               การวิเคราะห์เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการออกกาํลงักาย โดยใชค่้าเฉล่ีย ( x ) และค่า

เบ่ียงเบน มาตรฐาน (S.D) ซ่ึงปรากฏผลดงัตาราง 12 

 

ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉล่ีย ( x ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) ของปัจจยัท่ีมีผลต่อการออกกาํลงั

กาย                                                                   ของประชากรในค่ายธนะรัชต ์ 

ระดับของความสําคญั 

ปัจจัยที่มีผลต่อการออกกําลังกาย 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ป
าน

กล
าง

 

น้
อย

 

น้
อย

ท
ี่สุด

 

mean S.D. 

ระดับ

ความสําคั

ญ 

ด้านสถานที่         

1. ความสะดวกสบายของสถานท่ี 47.62 38.69 12.20 1.49 0 4.34 0.74 มากท่ีสุด 

2. ความปลอดภยัของสถานท่ี 45.83 32.44 20.54 0.89 0.30 4.23 0.82 มากท่ีสุด 

3. ความสะอาดของสถานท่ี 44.05 36.61 17.56 1.49 0.30 4.21 0.81 มากท่ีสุด 

4. ความสวยงามของสถานท่ี 16.37 36.61 34.82 11.33 0.89 3.63 0.93 มาก 

5. มีบรรยากาศถ่ายเทไดส้ะดวก 48.51 33.93 14.29 3.27 0 4.30 0.83 มากท่ีสุด 
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6. การใหบ้ริการของสถานท่ี 23.81 36.01 34.23 5.36 0.59 3.76 0.90 มาก 

รวม      24.47 5.03 มากท่ีสุด 

ระดับของความสําคญั 

 

ปัจจัยที่มีผลต่อการออกกําลังกาย 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ป
าน

กล
าง

 

น้
อย

 

น้
อย

ท
ี่สุด

 

mean S.D. 
ระดับความ 

สําคญั 

ด้านอุปกรณ์         

7. เคร่ืองเล่นหรืออุปกรณ์มี

มาตรฐาน 
25.60 36.90 27.08 10.12 0.30 3.74 0.96 มาก 

8. เคร่ืองเล่นหรืออุปกรณ์มีความ

ทนัสมยัใชง้านง่าย 

18.15 

 
33.64 33.33 13.39 1.49 3.55 1.01 มาก 

9. มีการจดัวางเคร่ืองเล่นอยา่ง

เหมาะสม 
18.75 36.01 33.33 11.01 0.89 3.60 0.95 มาก 

10. เคร่ืองเล่นหรืออุปกรณ์มี

ปริมาณเพียงพอกบัผูใ้ชบ้ริการ 

24.40 38.99 26.49 8.04 2.08 3.75 1.01 มาก 

11. มีอปุกรณ์ใหเ้ลือกหลากหลาย 
18.45 33.04 35.12 12.20 1.19 3.51 0.98 ปานกลาง 

รวม      18.15 4.91 มาก 

ด้านบุคคล         

12. มีผูฝึ้กคอยควบคุมอยู่

ตลอดเวลา 

20.54 22.32 33.33 15.48 8.33 3.33 1.23 ปานกลาง 

13. จาํนวนของผูท่ี้มาออกกาํลงักาย 34.52 34.23 20.83 8.93 1.49 3.94 1.02 มากท่ีสุด 

รวม      7.27 2.25 ปานกลาง 

ด้านการให้บริการ         

14. ช่วงเวลาในการใหบ้ริการ 33.04 31.84 25.00 8.93 1.19 3.94 1.02 มากท่ีสุด 

15. การเดินทางสะดวก 27.68 43.46 24.40 3.87 0.59 3.97 0.84 มาก 

16. มีบริการทุกวนัไม่เวน้วนัหยดุ 22.32 33.33 33.04 8.63 2.68 3.67 1.02 มาก 

รวม      11.55 2.88 มาก 

 จากตารางท่ี 1 พบว่า ในภาพรวม ปัจจยัดา้นสถานท่ีเป็นสาเหตุของการออกกาํลงักายใน

ระดบัมากท่ีสุด โดยเม่ือพิจารณาจากรายดา้น พบว่าประชากรตอ้งการสถานท่ีท่ีมีความสะดวกสบาย 

เป็นสาเหตุสาํคญัอนัดบัแรก (  = 4.34, S.D. =0.74) อนัดบัท่ีสองคือประชากรตอ้งการบรรยากาศท่ี
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ถ่ายเทได้สะดวก  (  = 4.30, S.D. =0.83) และอนัดบัท่ี 3 คือ ประชากรตอ้งการความปลอดภยัใน

สถานท่ีท่ีออกกาํลงักาย (  = 4.23, S.D. =0.82) ตามลาํดบั 

 พบว่า ในภาพรวม ปัจจยัดา้นอุปกรณ์เป็นสาเหตุของการออกกาํลงักายในระดบัมาก 

โดยเม่ือพิจารณาจากรายดา้น พบว่าประชากรตอ้งการเคร่ืองเล่นหรืออุปกรณ์มีปริมาณเพียงพอกบั

ผูใ้ชบ้ริการเป็นสาเหตุสาํคญัอนัดบัแรก (  = 3.75, S.D. =1.01) อนัดบัท่ีสองคือประชากรตอ้งการ

เคร่ืองเล่นหรืออุปกรณ์มีมาตรฐาน(  = 3.74, S.D. =0.96) และอนัดบัท่ี 3 คือ ประชากรตอ้งการมี

การจดัวางเคร่ืองเล่นอยา่งเหมาะสมกาย (  = 3.60, S.D. =0.95) ตามลาํดบั 

 พบว่า ในภาพรวม ปัจจยัดา้นบุคคลเป็นสาเหตุของการออกกาํลงักายในระดบัปานกลาง 

โดยเม่ือพิจารณาจากรายดา้น พบว่าประชากรตอ้งการมีผูฝึ้กคอยควบคุมอยูต่ลอดเวลา(  = 3.94, 

S.D. =1.02) เป็นสาเหตุสาํคญัอนัดบัแรก และอนัดบัท่ีสองคือ ประชากรคาํนึงถึงจาํนวนของผูท่ี้มา

ออกกาํลงักาย(  = 3.33, S.D. =1.23) 

 พบว่า ในภาพรวม ปัจจยัดา้นการใหบ้ริการเป็นสาเหตุของการออกกาํลงักายในระดบั

มาก โดยเม่ือพิจารณาจากรายดา้น พบว่าประชากรตอ้งการการเดินทางท่ีสะดวกเป็นสาเหตุสาํคญั

อนัดบัแรก (  = 3.97, S.D. =0.84) อนัดบัท่ีสองคือประชากรตอ้งการช่วงเวลาในการใหบ้ริการ(  

= 3.94, S.D. =1.02) และอนัดับท่ี 3 คือ ประชากรต้องการให้มีบริการทุกวนัไม่เวน้วนัหยุด(  = 

3.67, S.D. =1.02) ตามลาํดบั 
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บทที่ 5 

 

สรุป อภิปรายและขอ้เสนอแนะ 

 

 การวจิยัเร่ือง “การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการออกกาํลงักายของประชากรใน

ค่ายธนะรัชต ์หมู่บา้นศ.ร. อาํเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ”์ ผูว้ิจยันาํมาสรุปผล อภิปราย 

และขอ้เสนอแนะตามลาํดบัดงัต่อไปน้ี 

1. วิธีดาํเนินการวิจยั 

2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

3. ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือ 

4. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

5. การวิเคราะห์ขอ้มูล 

6. สรุปผลการวิจยั 

7. ขอ้เสนอแนะ 

 

วธิีดําเนินการวจิยั 

1.ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ประชากรท่ี

ออกกาํลงักายในค่ายธนะรัชต ์จาํนวน 2,101 คน 

2.กลุ่มตัวอย่าง ท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ กลุ่มตวัอย่าง ประชากรในค่ายธนะรัชต์

หมู่บา้น ศ.ร.  อาํเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์คือ  จาํนวน 336 คน 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ แบบสอบถาม ประกอบดว้ย 3 ส่วน ดงัน้ี  

 ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามวดัขอ้มูลทางดา้นประชากรศาสตร์ของประชากร ไดแ้ก่ เพศ 

อาย ุระดบักรศึกษา อาชีพ สถานภาพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน เป็นคาํถามปลายเปิดแบบเลือกตอบ 

(Check List) จาํนวน 6 ขอ้ 

 ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามวัดพฤติกรรมการออกกําลังกายของประชากร ได้แก่ 

ลกัษณะการออกกาํลงักาย ระยะเวลา สาเหตุของการออกกาํลงักาย สถานท่ี ประโยชน์ของการออก
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กาํลงักายและความรู้ท่ีมีเก่ียวกบัการออกกาํลงักายเป็นคาํถามปลายเปิดแบบเลือกตอบ (Check List) 

จาํนวน 10 ขอ้ 

  ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามวดัระดบัความสาํคญัของปัจจยั ซ่ึงประกอบดว้ย ปัจจยั

ท่ีมีผลกระทบต่อการออกกาํลงักาย โดยลกัษณะคาํถามจะเป็นลกัษณะมาตรวดัแบบลิเคิต (Likert 

Scale) มีตวัเลือก 5 อนัดบั คือ ให้ความสาํคญัมากท่ีสุด ให้ความสาํคญัมาก ความสาํคญัปานกลาง 

ความสาํคญันอ้ย ใหค้วามสาํคญันอ้ยท่ีสุด ให ้ให ้จาํนวน 16 ขอ้  

       ส่วนท่ี 4  เป็นความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 

 

ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็ข้อมูล 

 1.การตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Validity) ของแบบสอบถาม โดยนาํแบบสอบถาม

ไปให้อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบเน้ือหาของเร่ืองท่ีตอ้งการศึกษา (Content Validity) เพ่ือแกไ้ขขอ้

คาํถามและปรับปรุงเน้ือหาของแบบสอบถามให้เหมาะสมและชดัเจนยิ่งข้ึน เป็นการตรวจสอบ

ความตรงตามเน้ือหา ความถูกตอ้ง ความครอบคลุมของเน้ือหา และความเหมาะสมของภาษาท่ีใช ้

 2.การตรวจสอบความเท่ียง (Reliability) มาตรวดั โดยการนาํแบบสอบถามไปทดลอง 

ใช้ (Try Out) กบักลุ่มตวัอย่างท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบักลุ่มตวัอย่างท่ีตอ้งการศึกษา คือนักศึกษา

มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จาํนวน 30 คน แลว้นํามาหาค่าสัมประสิทธ์ิ 

Alpha ของ Cronbach และทําการปรับปรุงข้อคําถาม ก่อนนําไปเก็บข้อมูลจริง สําหรับค่า

สมัประสิทธ์ิ Alpha ของ Cronbach จะตอ้งมีค่ามากกว่า 0.60 จึงจะสามารถนาํแบบสอบถามฉบบัน้ี

ไปใชเ้ก็บขอ้มูลจริงได ้ซ่ึงในคร้ังไดค่้าสมัประสิทธ์ิ Alpha ของ Cronbach เท่ากบั 0.893 ซ่ึงถือว่าอยู่

เกณฑร์ะดบัสูง 

  

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมขอ้มูลไดด้าํเนินการดงัต่อไปน้ี 

 1.ข้อ มู ล ป ฐ ม ภู มิ  (Primary data) เก็ บ รว บ ร วม ข้อ มู ล จาก ก าร สุ่ ม ต าม ส ะด ว ก 

(Convenience Random) โดยใชแ้บบสอบถามจาํนวน 336 ชุด กับประชากรในค่ายธนะรัตช์ โดย

ระยะเวลาในการสาํรวจ คือ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.  2553 แลว้นําข้อมูลท่ีไดไ้ปตรวจความถูกตอ้ง 

และนาํไปวิเคราะห์สรุปผลการศึกษาต่อไป 
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2.ข้อมูลทุ ติยภู มิ  (Secondary data) เก็บรวบรวมข้อมูลจาก เอกสารท างวิชาการ 

สารสนเทศ อิเลก็ทรอนิคส์ บทความ และ ผลการศึกษาและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย สถิติพรรณนา (Descriptive Statistic) 

ได้แก่  ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation)  

การวิเคราะห์ข้อมูล ผูว้ิจ ัยได้นําเสนอผลตามจุดประสงค์ของการวิจัย โดยแบ่งการ

นาํเสนอออกเป็น 3 ตอนคือ 

ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์เก่ียวกบัขอ้มูลปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ของนักศึกษา โดยใช้

ค่าความถ่ี และร้อยละ 

ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์เก่ียวกบัพฤติกรรมการออกกาํลงักาย โดยใชค่้าความถ่ีและร้อยละ 

       ตอนท่ี 3 การวิเคราะห์เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่การออกกาํลงักาย โดยใชค่้าเฉล่ีย ( x ) และค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D)  

 

การสรุปผล 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลสามารถนาํมาสรุปผลการวิจยัไดด้งัต่อไปน้ี  

1.ผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัขอ้มูลปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ของประชากรในค่ายธนะ

รัชต ์โดยใชค่้าความถ่ี และ ร้อยละ พบว่า ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ส่วนใหญ่มีอายรุะหว่าง 

20-29 ปี โดยมีระดบัการศึกษา คือ ปริญญาตรี มีสถานภาพคือสถานภาพโสดและมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือนส่วนใหญ่คือ ไม่เกิน 10,000 บาท และอาชีพในปัจจุบนัเป็นขา้ราชการ 

2.ผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัพฤติกรรมการออกกาํลงักาย พบว่า ส่วนใหญ่ประชากรจะใช้

วิธีการวิ่ง เดินและเตน้แอโรบิค ตามลาํดบั ซ่ึงจะออกกาํลงักายเป็นประจาํทุกวนั โดยใชเ้วลาในการ

ออกกาํลงักายคร้ังละ 20-30 นาที และจะออกกาํลงักายในช่วงเวลาประมาณ 17.00-18.00 น. โดย

ส่วนใหญ่แลว้จะไปออกกาํลงักายกับเพ่ือนเพ่ือสุขภาพท่ีดีและต้องการลดนํ้ าหนัก ในแต่ละคร้ัง

ประชากรส่วนใหญ่แล้วจะไม่มีอุปกรณ์ในการออกกาํลังกาย สถานท่ีท่ีไปออกกําลงักายคือ

สวนสาธารณะ สวนสุขภาพและฟิตเน็ตตามลาํดบั ประชากรส่วนใหญ่จะทราบถึงประโยชน์ของ

การออกกาํลงักายและมีความรู้ในเร่ืองของการออกกาํลงักายมาก 
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3.ผลการศึกษาสาเหตุในการออกกาํลงักายพบว่าในภาพรวมปัจจยัท่ีมีผลต่อการออกาํลงั

กายของประชากรในค่ายธนะรัชตห์มู่บา้นศ.ร.อาํเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์โดยภาพรวม

อยูใ่นระดบัมาก  โดยเม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า               

  3.1 ปัจจยัดา้นสถานท่ีเป็นสาเหตุของการออกกาํลงักายในระดบัมากท่ีสุด โดยเม่ือ

พิจารณาจากรายด้าน พบว่าประชากรตอ้งการสถานท่ีท่ีมีความสะดวกสบาย เป็นสาเหตุสําคัญ

อนัดบัแรก อนัดบัท่ีสองคือประชากรต้องการบรรยากาศท่ีถ่ายเทได้สะดวก  และอนัดบัท่ี 3 คือ 

ประชากรตอ้งการความปลอดภยัในสถานท่ีท่ีออกกาํลงักาย ตามลาํดบั 

  3.2 ปัจจัยด้านอุปกรณ์เป็นสาเหตุของการออกกาํลงักายในระดับมาก โดยเม่ือ

พิจารณาจากรายด้าน พบว่าประชากรต้องการเคร่ืองเล่นหรืออุปกรณ์มีปริมาณเพียงพอกับ

ผูใ้ชบ้ริการเป็นสาเหตุสาํคญัอนัดบัแรก อนัดบัท่ีสองคือประชากรตอ้งการเคร่ืองเล่นหรืออุปกรณ์มี

มาตรฐานและอนัดบัท่ี 3 คือ ประชากรตอ้งการมีการจดัวางเคร่ืองเล่นอยา่งเหมาะสมกาย ตามลาํดบั 

  3.3 ปัจจยัดา้นบุคคลเป็นสาเหตุของการออกกาํลงักายในระดบัปานกลาง โดยเม่ือ

พิจารณาจากรายดา้น พบว่าประชากรตอ้งการมีผูฝึ้กคอยควบคุมอยู่ตลอดเวลาเป็นสาเหตุสาํคัญ

อนัดบัแรก และอนัดบัท่ีสองคือ ประชากรคาํนึงถึงจาํนวนของผูท่ี้มาออกกาํลงักาย 

  3.4 ปัจจยัดา้นการให้บริการเป็นสาเหตุของการออกกาํลงักายในระดบัมาก โดย

เม่ือพิจารณาจากรายดา้น พบว่าประชากรตอ้งการการเดินทางท่ีสะดวกเป็นสาเหตุสาํคญัอนัดบัแรก 

อนัดบัท่ีสองคือประชากรตอ้งการช่วงเวลาในการให้บริการ และอนัดบัท่ี 3 คือ ประชากรตอ้งการ

ใหมี้บริการทุกวนัไม่เวน้วนัหยดุ ตามลาํดบั 

  

อภิปรายผล 

 การอภิปรายผลในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัสามารถสรุปและอภิปรายผลตามประเด็น

ต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. เม่ือศึกษาสาเหตุในการออกกาํลงักายในภาพรวม พบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการออกกาํลงั

กายของประชากรในค่ายธนะรัชต ์หมู่บา้นศ.ร.อาํเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์อยูใ่นระดบั

มาก โดยเม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ปัจจยัด้านสถานท่ีมีผลมากท่ีสุด อนัดับสอง คือ ปัจจัยดา้น

อุปกรณ์และการใหบ้ริการ และอนัดบัสุดทา้ย คือ ปัจจยัดา้นบุคคล 
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  1.1 ในดา้นสถานท่ีพบว่าประชากรให้ความสาํคญัในเร่ืองสถานท่ีเป็นอนัดบัแรก

เพราะว่าการใช้บริการสถานท่ีท่ีออกกาํลงักายเป็นสถานท่ีท่ีมีประชากรมาใช้เยอะมากทําให้

ประชากรตระหนกัในเร่ืองของความปลอดภยั ความสะดวกสบายและบรรยากาศท่ีถ่ายเทไดส้ะดวก 

  1.2 ในดา้นอุปกรณ์ พบว่าประชากรให้ความสาํคญัในเร่ืองของอุปกรณ์เน่ืองจาก

เคร่ืองเล่นท่ีมีมาตรฐานจะทาํให้มีความปลอดภัยในการเล่น ซ่ึงทางสถานท่ีให้บริการต้องหมัน่

ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองเล่นอยา่งสมํ่าเสมอเพ่ือใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความมัน่ใจในการใชบ้ริการ  

  1.3 ในด้านบุคคล พบว่าประชากรให้ความสําคัญในเร่ืองของผูฝึ้กสอนท่ีคอย

ควบคุมดูแลตลอดจนการออกกาํลงักาย ซ่ึงทาํให้ผูใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจในการบริการและ

ถา้มีจาํนวนผูใ้ชบ้ริการท่ีมากเกินไปจะทาํใหมี้พ้ืนท่ีในการออกกาํลงักายไม่เพียงพอ 

  1.4ในดา้นการให้บริการพบว่าประชากรใหค้วามสาํคญัในเร่ืองของการเดินทางท่ี

สะดวกต่อตนเองและช่วงเวลาในการใหบ้ริการท่ีเหมาะสมเพราะว่าถา้เปิดในช่วงเวลาท่ีตรงกบัการ

ทาํงานก็ไม่สามารถมาใชบ้ริการได ้ 

 

ข้อเสนอแนะจากการวจิยั 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

          1. ทางค่ายธนะรัชตค์วรท่ีจะมีการจดักิจกรรมรณรงคส่์งเสริมสุขภาพ กิจกรรมการแข่งกีฬา

โดยการเชิญชวนทั้งคนในค่ายและนอกค่ายมาร่วมกิจกรรมให้มากข้ึนเพ่ือลดการมัว่สุมของกลุ่ม

เยาวชนและอีกทั้งยงัเป็นการต่อตา้นภยัยาเสพติดท่ีกาํลงัระบาดอยูใ่น ณ ขณะน้ี  

          2. ทางค่ายธนะรัชตค์วรปรับปรุงสถานท่ีท่ีออกกาํลงักายใหดู้ทนัสมยัเพ่ือดึงดูดความสนใจ

ของประชากรในค่ายธนะรัชตร์วมถึงประชาชนทัว่ไป  

          ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัต ิ

           1. สถานท่ีท่ีให้บริการเร่ืองของการออกกาํลงักายควรมีการตรวจสภาพของอุปกรณ์และ

เคร่ืองเล่นอยา่งสมํ่าเสมอเพ่ือความปลอดภยัของผูใ้ชบ้ริการ 

         2. สวนสาธารณะต่างๆควรมีการทาํความสะอาด ตดัหญา้และกวาดลานวิ่งอยา่งสมํ่า- เสมอ

เพ่ือความสวยงามน่าใชบ้ริการและป้องกนัอนัตรายจากสตัวมี์พิษ เช่น งู ตะขาบ เป็นตน้ 

3. สถาบนัครอบครัวควรร่วมมือกบัทางค่ายทหารในการรณรงคเ์ก่ียวกบัพฤติกรรมการ

ออกกาํลงักายของคนในครอบครัว  ควรมีการให้คาํปรึกษา ให้ความรู้และควรใหค้วามร่วมมือกบั

กลุ่มคนท่ีออกกาํลงัเพ่ือใหทุ้กคนไดรู้้จกัการรักษาสุขภาพและการออกกาํลงักายท่ีถูกวธีิ 
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ข้อเสนอแนะในการจดัทําวจิยัในคร้ังต่อไป 

1.  ควรมีการสมัภาษณ์เชิงลึก กบัผูท่ี้ออกกาํลงักายเป็นประจาํทุกวนั เก่ียวกบัพฤติกรรม

การออกกาํลงักายโดยภาพรวม เพ่ือจะไดเ้ป็นขอ้มูลของพฤติกรรมในการออกกาํลงักายท่ีละเอียด

มากข้ึนเพ่ือประโยชน์ในการศึกษาวิจยัคร้ังต่อไป  

2.  ควรเพ่ิมตวัแปรอ่ืน ๆ ร่วมดว้ย เช่น รูปแบบการดาํรงชีวิตของผูท่ี้ออกกาํลงักาย หรือ

ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักบัการออกกาํลงักายให้มากข้ึน เป็นตน้เน่ืองจากขอ้มูลท่ีไดอ้าจจะไม่มี

นํ้ าหนกัเพียงพอท่ีจะอธิบายพฤติกรรมการออกกาํลงักายไดช้ดัเจนข้ึน 
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เลขท่ี…….. 

แบบสอบถาม 

เร่ือง ศึกษาพฤติกรรมการออกกาํลงักายของประชากรในค่ายธนะรัตช ์ 

กรณีศึกษา:  หมู่บา้น ศร. อาํเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์

คําชี้แจง  แบบสอบถามน้ีจดัทาํข้ึนเพ่ือนาํขอ้มูลไปใชป้ระกอบการศึกษา  การคน้ควา้อิสระของนักศึกษา

ระดบัปริญญาตรีหลกัสูตรบริหารธุรกิจบัณทิต  มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดย

ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากแบบสอบถามใชเ้พ่ือประโยชน์สาํหรับการวิเคราะห์ในเชิงวิชาการ เร่ืองพฤติกรรมการออก

กาํลงักายของประชากรในค่ายธนะรัชน์ อาํเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  อน่ึงข้อมูลท่ีไดรั้บจะ

จดัเก็บเป็นความลบัและขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีกรุณาใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถามคร้ังน้ี 

ผู้ดําเนินการศึกษา: นางสาววิลาวรรณ  นิลประเสริฐ หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัทิต มหาวิทยาลยัศิลปากร 

      นางสาวฐนนัวดี  สนัติวรคุณ     หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัทิต มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ส่วนที่1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 

กรุณาใส่เคร่ืองหมาย  ลงใน □ หนา้คาํตอบท่ีท่านเลือก หรือเติมคาํลงในช่องว่าง 

1. เพศ                          

 1.1) □ ชาย      1.2) □ หญิง 

2. อาย ุ

 2.1) □ ตํ่ากว่า 20 ปี     2.2) □ 20-29 ปี 

 2.3) □ 30-39 ปี      2.4) □ 40-49 ปี 

 2.5) □ 50-59 ปี      2.6) □ 60 ปีข้ึนไป 

3. ระดบัการศึกษา 

 3.1) □ ประถมศึกษา     3.2) □ มธัยมศึกษาตอนตน้ 

 3.3) □ มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.   3.4) □ อนุปริญญา/ปวส. 

 3.5) □ ปริญญาตรี     3.6) □ สูงกว่าปริญญาตรี 

 3.7)  □ อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................... 

4. สถานภาพ 

 4.1) □โสด   4.2) □ สมรส   4.3) □ หมา้ย/หยา่ร้าง 
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5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 5.1) □ ไม่เกิน 10,000 บาท    5.2) □ 10,001-20,000 บาท 

 5.3) □ 20,001-30,000 บาท    5.4) □ 30,001-40,000 บาท 

 5.5) □ 40,001-50,000 บาท    5.6) □ 50,000 บาทข้ึนไป 

6. อาชีพปัจจุบนั 

 6.1) □ นกัเรียน/นกัศึกษา    6.2) □ ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 

 6.3) □ พนกังานรัฐวิสาหกิจ    6.4) □ เกษตรกร 

 6.5) □ ขา้ราชการ     6.6) □ พนกังานบริษทัเอกชน/รับจา้ง 

 6.7) □ อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................... 

 

ส่วนที่2 พฤติกรรมการออกกาํลงักายของประชาชนในค่ายธนะรัชน ์

1. ท่านออกกาํลงักายเพ่ือสุขภาพดว้ยวิธีใดบา้ง (เลือกไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

 □ เดิน       □ วิ่ง 

 □ เตน้แอโรบิค      □ เขา้ฟิตเน็ต 

 □ ว่ายนํ้ า      □ แบตมินตนั 

 □ บาสเกตบอล      □ ฟุตบอล 

 □ ตระกร้อ      □ อ่ืนๆ(โปรดระบุ)................. 

 

2. ท่านออกกาํลงักายเพ่ือสุขภาพอาทิตยล์ะก่ีวนั 

 □ 1-2 วนั      □ 3-4 วนั 

 □ 5-6 วนั      □ ทุกวนั 

 

3. ท่านออกกาํลงักายเพ่ือสุขภาพคร้ังละก่ีนาที 

 □ 20-30   นาที      □ 30-40   นาที 

 □ 40-50   นาที      □ มากกว่า 1 ชัว่โมง 
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4. โดยส่วนใหญ่ท่านออกกาํลงักายในช่วงเวลาใด 

 □ (05.00-06.00น.)     □ (06.00-07.00น.) 

 □ (07.00-08.00น.)     □ (16.00-17.00น.) 

□ (17.00-18.00น.)     □ (18.00-19.00น.)  

 □ ตั้งแต่ 19.00น.เป็นตน้ไป 

 

5. โดยส่วนใหญ่ท่านไปออกกาํลงักายกบัใคร 

 □ คนเดียว      □ เพ่ือน 

 □ คนในครอบครัว     □ อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................. 

 

6. เหตุผลท่ีท่านมาออกกาํลงักายคือ (เลือกไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

 □ เพ่ือสุขภาพ      □ ลดนํ้ าหนกั 

 □ เพ่ือความสนุกสนาน     □ ตามเพ่ือน 

 □ อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................. 

 

7. ท่านมีอุปกรณ์ในการออกกาํลงักายหรือไม่ 

 □ มี (โปรดระบุ).................    □ ไม่มี 

 

8. ท่านไปออกกาํลงักายในสถานท่ีใด (เลือกไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

 □ โรงยมิ      □ สวนสาธารณะ 

 □ ฟิตเน็ต      □ สนามเด็กเล่น 

 □ สวนสุขภาพ      □ อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................. 

 

9. ท่านทราบประโยชน์ถึงการออกกาํลงักายหรือไม่ 

 □ ทราบ      □ ไม่ทราบ 
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10. ท่านมีความรู้เก่ียวกบัการออกกาํลงักายมากนอ้ยเพียงใด 

 □ มาก   □ ปานกลาง      □ นอ้ย 

ส่วนที่3 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการออกกาํลงักายของประชาชนค่ายธนะรัชน์  

จงทาํเคร่ืองหมาย  ลงในช่องว่างตามความคิดเห็นของท่าน 

 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการออกกาํลงักาย 

ระดบัความสําคญัของปัจจยั 

มาก คอ่นขา้งมาก ปานกลาง ไม่คอ่ย

สําคญั 

ไม่

สําคญั 

ด้านสถานท่ี      

1. ความสะดวกสบายของสถานท่ี      

2. ความปลอดภยัของสถานท่ี      

3. ความสะอาดของสถานท่ี      

4. ความสวยงามของสถานท่ี      

5. มีบรรยากาศถ่ายเทไดส้ะดวก      

6.การใหบ้ริการของสถานท่ี      

ด้านอุปกรณ์      

7. เคร่ืองเล่นหรืออุปกรณ์มีมาตรฐาน      

8. เคร่ืองเล่นหรืออุปกรณ์มีความทนัสมยัใชง้าน

ง่าย 

     

9. มีการจดัวางเคร่ืองเล่นเหมาะสม      

10. เคร่ืองเล่นหรืออุปกรณ์มีปริมาณเพียงพอกบั

ผูใ้ชบ้ริการ 

     

11. มีอุปกรณ์ใหเ้ลือกหลากหลาย      

ด้านบุคลากร      

12. มีผูฝึ้กคอยควบคุมตลอดเวลา      

13. จาํนวนของผูท่ี้มาออกกาํลงักาย      

ด้านการบริการ      

14.ช่วงเวลาในใหบ้ริการ      

15.การเดินทางสะดวก      

16.มีบริการทุกวนัไม่เวน้วนัหยดุ      
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ข้อเสนอแนะ

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

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

.......................................................................................................................................................................... 
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ประวตัผิู้วจิยั 

 

ช่ือ-นามสกลุ   นางสาวฐนนัวดี สนัติวรคุณ 

ท่ีอยู ่   228/9 ซ.ทิพยนิ์เวศน์ 5 ถ.เสือป่า ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 

 

ประวติัการศึกษา   

          พ.ศ. 2549  สาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา แผนการเรียนวิทย-์คณิต โรงเรียนราชโบริกานุ

เคราะห์ จงัหวดัราชบุรี 

          พ.ศ. 2553  กาํลงัศึกษาระดบัปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและ

ภาษาองักฤษ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร   วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี 
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ประวตัผิู้วจิยั 

 

ช่ือ-นามสกุล   นางสาววิลาวรรณ นิลประเสริฐ 

ท่ีอยู ่ 8/132 ค่ายสมเด็จพระศรีสุริโยทยั ต.หนองแก อ.หวัหิน จ.ประจวบคีรีขนัธ ์77110 

ประวติัการศึกษา   

          พ.ศ. 2549  สาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา แผนการเรียนศิลป์-คาํนวณ โรงเรียนรักษว์ิทยา 

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์

          พ.ศ. 2553  กาํลงัศึกษาระดบัปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและ

ภาษาองักฤษ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
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