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K44256214 :  สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน
คําสําคัญ  :  พฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกาย / ความรูเกี่ยวกับการออกกําลังกาย /   ความเช่ืออํานาจภายในตน
                   ดานสุขภาพ  /  ความเชื่ออํานาจภายนอกตนดานสุขภาพ  / การรับรูประโยชนของการออกกําลังกาย / แหลงจูงใจ
                   วารี  สายันหะ : พฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกายของประชาชนวัยผูใหญตอนกลาง    ก่ิงอําเภอ
บานคา  จังหวัดราชบุรี  (EXERCISE  - BASED  ACTIVITY  FOR  HEALTH  PROMOTION   OF   MIDDLE  –  AGED
ADULTS  IN  BAN   KHA  SUB –  DISTRICT,  RATCHABURI PROVINCE)    อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ : ผศ. ดร.
นวลฉวี  ประเสริฐสุข, รศ. ดร. สุรพล  พยอมแยม และ ผศ. ดร. สมทรัพย สุขอนันต.  163 หนา.  ISBN 974 – 653 – 828 - 4

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1)  ระดับความรูทั่วไปเกี่ยวกับการออกกําลังกาย     ความเชื่ออํานาจภายใน
ตนดานสุขภาพ  ความเชื่ออํานาจภายนอกตนดานสุขภาพ การรับรูประโยชนของการออกกําลังกาย  แหลงจูงใจใหออกกําลังกาย
และพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกายของประชาชนวัยผูใหญตอนกลาง 2)   เปรียบเทียบความแตกตางของ
พฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกายของประชาชนวัยผูใหญตอนกลาง  จําแนกตาม  เพศ  อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ  และรายได  3) ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกายในภาพรวม  แบบในวิถีชีวิตประจํา
วัน และแบบมีแบบแผน ของประชาชนวัยผูใหญตอนกลาง  กลุมตัวอยางเปนประชาชนวัยผูใหญตอนกลาง  ก่ิงอําเภอบานคา
จังหวัดราชบุรี จํานวน 360 คน โดยใชวิธีสุมอยางมีระบบ เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสัมภาษณ สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูล ไดแก  รอยละ  (%) คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบคาที (t - test) การวิเคราะหความแปรปรวน
ทางเดียว (One - way ANOVA)  และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ (Stepwise
Multiple Regression  Analysis)

ผลการวิจัยพบวา
1. พฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกายแบบในวิถีชีวิตประจําวัน            ความเชื่ออํานาจในตนดาน

สุขภาพ   การรับรูประโยชนของการออกกําลังกาย  อยูในระดับมาก
2. พฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกายในภาพรวม   แบบมีแบบแผน  ความเชื่ออํานาจภายนอกตน

ดานสุขภาพ   แหลงจูงใจใหออกกําลังกายในภาพรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง
3. พฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกายในภาพรวม  จําแนกตามระดับการศึกษา  อาชีพ  และรายได

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. แหลงจูงใจใหออกกําลังกายดานสื่อบุคคล  ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการออกกําลังกาย การรับรูประโยชนของการ

ออกกําลังกาย และแหลงจูงใจใหออกกําลังกายดานสื่อภายนอกทองถิ่น    สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการสรางสุขภาพ
ดานการออกกําลังกายแบบในวิถีชีวิตประจําวันของประชาชนวัยผูใหญตอนกลาง ไดรอยละ 17.1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .001

5. แหลงจูงใจใหออกกําลังกายดานสื่อภายในทองถิ่น    ดานสื่อบุคคล   การรับรูประโยชนของการออกกําลังกาย
และความเชื่ออํานาจภายนอกตนดานสุขภาพ      สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกายแบบมี
แบบแผนของประชาชนวัยผูใหญตอนกลาง ไดรอยละ 28.2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001

6. ภาพรวมของแหลงจูงใจใหออกกําลังกาย  การรับรูประโยชนของการออกกําลังกาย  ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการ
ออกกําลังกาย  สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกายในภาพรวม ของประชาชนวัยผูใหญ
ตอนกลาง ไดรอยละ 29.0  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว                  บัณฑิตวิทยาลัย    มหาวิทยาลัยศิลปากร                          ปการศึกษา  2546
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     WAREE  SAYANHA  :  EXERCISE – BASED ACTIVITY  FOR  HEALTH  PROMOTION OF  MIDDLE  -  AGED  ADULTS
IN  BAN  KHA  SUB – DISTRICT,  RATCHABURI   PROVINCE. THESIS   ADVISORS  :ASST. PROF.  NUANCHAVEE    
PRASERTSUK,  Ph.D.,   ASSO. PROF.  SURAPOL  PAYOMYAM,  Ph.D., AND ASST.  PROF.  SOMSAP   SOOKANAN, Ph.D.  163 pp.
ISBN  974 – 653 – 828 – 4

The purposes of this research were 1) to study knowledge of exercise, internal locus of control, external locus
of control,  perception of  benefits in exercises, sources of motivation to exercise – based activities and exercise – based
activities for health promotion of the middle – aged adults;  2)  to compare exercise – based activities for health
promotion of the middle – aged adults among samples of different sexes, age groups, educational levels, occupations
and income levels; 3) to find out variables determine the overview of exercise – based  behaviors, the daily life
behaviors, and the formal exercise – based  behaviors of middle – aged adults. Three  hundred sixty samples,  derived
by  systematic   random   sampling   technique   from   Ban   Kha Sub – District, Ratchaburi Province.  Constructed
interview  questionnaires  were used to collect data. The data were analyzed by means of percentage, mean, standard
deviation, t – test, one – way  ANOVA and  the stepwise  multiple  regression  technique.

The findings were as follows :
1. The exercise –  based   activities   for    health    promotion   in   daily life,  the   internal  locus of  control

and the  perception of  benefits in  exercises  were  high.
2. The  overview  on  exercise – based   behaviors,  the  formal   exercise –  based  behaviors,  the   external

locus of  control, the overview sources of motivation to exercises and each component of sources of  motivation to
exercises  were  average.

3.     The   overview  on   exercise  –  based    behaviors  of  middle – aged   adults  with  different  educational
levels,  occupations,  and  incomes   were significantly different  at a statistical  level  of .05.   

4. Sources  of   motivation  to  exercises  from   people,   knowledge  of   exercise,   perception   of  benefits
in  exercises  and   sources  of  motivation to exercises  from local media  predicted  the exercise – based behaviors in
daily life of middle – aged adults  at 17.1  %, with  a statistical  significant  level of  .001.

5. Sources  of   motivation   to   exercises   from  local  media,   sources   of    motivation  to exercises from   
people,  perception of  benefits in exercises and  external locus of control predicted the  formal  exercised – based
behaviors of  the  middle – aged adults  at 28.2  %, with  a statistical  significant  level of  .001.

6. An   overview   on   sources  of   motivation   to   exercises,   perception   of   benefits   in   exercises  and
knowledge of exercise predicted the overview on exercise – based  behaviors  of  the  middle – aged adults  at 29.0  %,
with  a statistical  significant  level of .001.
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คุณคายิ่ง

ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารยคณิต เขียววิชัย คณบดีคณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัย
ศลิปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ที่ใหเกียรติเปนผูทรงคุณวุฒิ ใหคําปรึกษาแนะนําและ
สละเวลาอันมีคาใหแกผูวิจัย

ขอขอบพระคุณคณาจารยภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตรทุกทานที่
ไดใหความรู คําแนะนํา  อบรมสั่งสอน

ขอขอบพระคุณ คุณพอสงวน ลาภศิริอนันตกุล   ผูอบรมสั่งสอนใหผูวิจัยตระหนักถึง
คุณคาของการศึกษา ขอขอบพระคุณ คุณแมกิม  ลาภศิริอนันตกุล  คุณพอมณี  คุณแมแตว  สายันหะ
ผูใหการสนับสนุนทางสังคมในทุก ๆ ดานแกผูวิจัย

ขอขอบคุณเจาหนาที่สาธารณสุขในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขกิ่งอําเภอบานคาทุก
ทานที่อํานวยความสะดวกในทุกดาน  โดยเฉพาะใหความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเปน
อยางดี

ขอขอบคุณ  คุณวินัย  สายันหะ  ที่ใหกําลังใจ  ใหความชวยเหลือและทําหนาที่ในทุก ๆ
เร่ืองแทนผูวิจัยเปนอยางดีตลอดระยะเวลาการลาศึกษาตอ       ขอขอบใจเด็กหญิงณัฐวรา    เด็กหญิง
สิตานันท   สายันหะ  ที่ทําใหผูวิจัยตัดสินใจลาศึกษาตอและเปนกําลังใจที่สําคัญที่สุดจนประสบ
ความสําเร็จในวันนี้

ขอขอบคุณพี่และนองครอบครัวลาภศิริอนันตกุล       คุณสิทธิรักษ     คุณวิไลพรรณ
ศรีตระกูล  เจาหนาที่ของภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว  เจาหนาที่บัณฑิตวิทยาลัย เจาหนาที่
หองสมุด   คุณนิตยา ทองใหญ  พี่และนองชาวจิตวิทยาชุมชนทุกคนโดยเฉพาะเพื่อนรวมรุนที่ไดให
ความชวยเหลือ หวงใยและใหกําลังใจมาโดยตลอด

คุณคาและประโยชนที่พึงจะเกิดจากวิทยานิพนธเลมนี้ ผูวิจัยขอบูชาพระคุณบิดา  มารดา
และคณาจารยทุกทานที่ใหโอกาสและมอบสิ่งดี ๆ ใหแกผูวิจัย.
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บทท่ี  1

บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

การมีสุขภาพที่ดีทั้งทางกายและทางใจเปนสิ่งที่ทุกคนพึงปรารถนา     การมีสุขภาพดีมิ
ไดมีความหมายเพียงการไมเจ็บปวยหรือปราศจากโรคภัยไขเจ็บเทานั้น       หากยังครอบคลุมถึงการ
มีสุขภาพที่สมบูรณของรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม (กระทรวงสาธารณสุข, กรมอนามัย  2545
ก: 1)  เมื่อพิจารณาชีวิตมนุษยในอดีต  จะพบวา   เปนชีวิตที่สมบุกสมบันดวยการใชกําลังในการ
ดํารงชีวิตซ่ึงสภาพของรางกายไดถูกสรางขึ้นมาใหเหมาะกับการใชกําลังกาย   แตในปจจุบันมนุษย
สามารถคิดประดิษฐ ปรับปรุงอุปกรณตาง ๆ ทั้งทางดานวัตถุและเทคโนโลยีขึ้นมาใช เพื่อทุนแรง
และอํานวยความสะดวก ทําใหมีการใชแรงกายกันนอยลง จนทําใหมองขามองคประกอบที่สําคัญ
ตอการดํารงชีวิตอีกประการหนึ่งไป  นั่นคือ “การออกกําลังกาย”  โรคภัยไขเจ็บตาง ๆ ที่มีผลมาจาก
การขาดการออกกําลังกายจึงเกิดขึ้น   (เจริญ  กระบวนรัตน  2540: 71;  นัยนา  หนูนิล  2543: 131)

เมื่อพิจารณาถึงโรคที่เปนปญหาสุขภาพของคนไทยในชวงสองทศวรรษที่ผานมาพบวา
ปญหาสุขภาพของคนไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมซ่ึงสวนใหญเปนโรคติดตอตาง ๆ เชน โรค
คอตีบ โรคไอกรน  โรคบาดทะยัก  โรคอุจจาระรวง  เปนตน  แตในปจจุบันโรคเหลานี้มีแนวโนม
ลดลง และบางโรคไดหมดไปจากประเทศไทยแลว  ในขณะเดียวกันปญหาสุขภาพที่เกี่ยวกับโรคไม
ติดตอ โรคที่เกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ และโรคเรื้อรังตาง ๆ  เชน โรคหัวใจ  โรคความดันโลหิตสูง
โรคเบาหวาน มีแนวโนมสูงขึ้น  เมื่อพิจารณาสาเหตุการเจ็บปวยดวยโรคเหลานี้  พบวา  เกิดมาจาก
การดํารงชีวิตที่ไมถูกตองและไมเอื้อตอการรักษาสุขภาพ  เชน  ขาดการออกกําลังกาย  การบริโภค
อาหารไมถูกตอง    ซ่ึงมีผลตอสภาวะสุขภาพของประชาชนอยางชัดเจน  (สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข, คณะกรรมการอํานวยการจัดทําแผนพัฒนาการสาธารณสุข 2540: 289 – 290) เมื่อ
เปรียบเทียบระหวางป พ.ศ. 2532  กับป พ.ศ. 2541 พบวา คนไทยปวยดวยโรคที่มีสาเหตุหนึ่งจาก
การขาดการออกกําลังกาย โดยอัตราปวยของทุกโรคเพิ่มสูงขึ้นอยางชัดเจน ไดแก  โรคหัวใจและ
หลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคมะเร็ง  อัตราปวยใน ป พ.ศ.  2532 คิดเปน
60.7, 43.5,  76.3  และ 43.7  ตอแสนประชากร ตามลําดับ ในป พ.ศ. 2541 เพิ่มขึ้นเปน 114.4, 175.7,
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169.6  และ 56.8  ตอแสนประชากร  ตามลําดับ   (สํานักนายกรัฐมนตรี, สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  2545: 60)   ประกอบกับโลกปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไป
อยางรวดเร็ว ทําใหประเทศไทยไดรับผลกระทบทั้งดานการเมือง   เศรษฐกิจ  สังคม  การคา
เทคโนโลยี  และวัฒนธรรม (ปรีดา  แตอารักษ และคณะ  2543: คํานํา)  โดยเฉพาะวิกฤตเศรษฐกิจ
ดานการเงินการคลังในป  พ.ศ.  2540  สงผลใหภาครัฐและภาคเอกชน    ตองจํากัดงบประมาณใน
ดานตาง ๆ ลง  ไมเวนแมแตงบประมาณดาน  “สุขภาพ”   ทุกฝายที่เกี่ยวของกลับมาทบทวนความ
คุมทุนในการใชงบประมาณในการลงทุนดานสุขภาพของประชาชนใหเกิดผลประโยชนสูงสุด 
(วิพุธ พูลเจริญ และคณะ  2543: 36 - 37)

จากการทบทวนการลงทุนดานสุขภาพที่ผานมา  พบวา     บุคลากรทางการแพทยและ
การสาธารณสุข  เนนการดูแลปญหาการเจ็บปวยที่ตั้งอยูบนพื้นฐานทางการแพทย  คือ  รักษา
“โรค” ไมใชรักษา “คน”   ขาดความเปนองครวม คือ ขาดการมองมิติทางดานมนุษยและสังคม
ควบคูกันไป  (ปรีดา  แตอารักษ และคณะ 2543: 1)  ซ่ึงไมสอดคลองกับเปาหมายของแผนพัฒนา
สุขภาพแหงชาติ  ฉบับที่  9  (พ.ศ.  2545  -  2549)  ที่มีแนวคิดหลักที่ยึด “คนเปนศูนยกลางของการ
พัฒนา”  ในทุกมิติอยางเปนองครวม  และใหความสําคัญกับการพัฒนาที่สมดุลทั้งทางดานตัวคน
สังคม  เศรษฐกิจ  และสิ่งแวดลอม  โดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางระบบบริหารจัดการภายในที่ดีให
เกิดขึ้นในทุกระดับ  (สํานักนายกรัฐมนตรี, สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ  2545: ข)  จากการดําเนินงานดานการแพทยและการสาธารณสุขที่ผานมา มุงเนนดานการ
รักษาพยาบาลเปนอันดับแรกซึ่งถือวาเปนการดําเนินงานแกไขปญหาสุขภาพที่ปลายเหตุทําใหเสีย
คาใชจายดานสุขภาพ    เพื่อการรักษาพยาบาลเปนจํานวนที่สูงมาก  ดังจะเห็นไดจากสถิติการจัด
สรรงบประมาณดานสุขภาพ  ในภาครัฐมีมูลคาสูง  และเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว     ในแผนพัฒนาการ
สาธารณสุข ฉบับที่  5, 6 และ 7 ประเทศไทยใชงบประมาณดานสุขภาพ จาก 45  พันลานบาท เปน
74 พันลานบาท  และ  224  พันลานบาทตามลําดับ   สัดสวนการใชงบประมาณในแผนพัฒนาการ
สาธารณสุข  ฉบับที่  5 –  ฉบับที่ 7   แบงเปน   กิจกรรมการรักษาพยาบาล,   กิจกรรมการสงเสริม
สุขภาพ  และกิจกรรมการปองกันโรค   เทากับรอยละ 58.54,  17.25  และ 10.12  ตามลําดับ   และ
ปรับเปลี่ยนเปนรอยละ  55.53,  19.29   และ  11.76 ในแผนพัฒนาสาธารณสุข ฉบับที่ 7 แสดงให
เห็นวาที่ผานมาการจัดสรรงบประมาณ  เพื่อการรักษาพยาบาลมากกวาเพื่อการสงเสริมสุขภาพและ
การปองกันโรค  (วิโรจน  ตั้งเจริญเสถียร  2540: 14 – 15)  ซ่ึงเปนคาใชจายในดานการรักษา
พยาบาลที่สูงกวา รอยละ 80 สวนรอยละ 20  เปนการจายเพื่อการสรางสุขภาพ (การสงเสริมสุขภาพ
และการปองกันโรค) ซ่ึงสอดคลองกับนายแพทยขวัญชัย วิศิษฐานนท  ผูชวยผูอํานวยการสํานักงาน
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ปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติ  ที่กลาววา   สภาพปญหาของระบบสุขภาพไทยมุงเนนที่การ  “ซอม
สุขภาพมากกวาการสรางสุขภาพ”  และเมื่อประเมินผลตอบแทนดานสุขภาพที่คนไทยไดรับจาก
การบริการทางการแพทยจึงไมคุมคากับงบประมาณที่ใชจายไป     ในขณะเดียวกันยังไมสามารถแก
ไขปญหาสภาวะสุขภาพของประชาชนใหดีขึ้นและทั่วถึงได   (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข,
สํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพ  2543: 19)

จากปญหาตาง ๆ ที่กลาวมาทําใหเกิดกระแสความตื่นตัวทางดานสุขภาพ รัฐบาลภายใต
การนําของพันตํารวจโท ดร. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี  จึงประกาศใหป พ.ศ. 2545  เปนปแหง
การเริ่มสรางสุขภาพทั่วไทยอยางจริงจัง  ภายใตกลยุทธ  “รวมพลังสรางสุขภาพ”   เพื่อใหประชาชน
ตลอดจนหนวยงานตาง ๆ  ทั้งภาครัฐ   และภาคเอกชนมีสวนรวมสนับสนุนใหเกิดการ    “สราง”
สุขภาพมากกวาการ  “ซอม”  สุขภาพ (ทักษิณ ชินวัตร 2546: 1)

 “การสรางสุขภาพ” โดยเฉพาะการออกกําลังกาย  เปนกลไกและมาตรการสําคัญในการ
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนไทยทุกคนใหมีสุขภาพที่ดีขึ้นเต็มตามศักยภาพของตนเอง (วิพุธ พูลเจริญ
2543: 140)  ซ่ึงสอดคลองกับที่  Mastsudo (1997:  16)  กลาววา  การออกกําลังกาย  เปรียบเสมือน
หนังสือเดินทางสูภาวะสุขภาพที่ดี  (Passport  for  Health)  ที่ทั้งโลกใหความสนใจอยางมาก  และ
ยอมรับกันวาการออกกําลังกายเปนกิจกรรมที่มีความสําคัญยิ่งตอมวลมนุษยชาติ  ที่จะชวยพัฒนา
ระบบตาง ๆ ของรางกาย เชน หัวใจ ปอด  ไต  กระดูก  กลามเนื้อใหมีความแข็งแรง  ทํางานไดดีขึ้น
นอกจากนี้ยังมีการสงเสริมพัฒนาทางอารมณ  ชวยลดความเครียด ความวิตกกังวล ทําใหจิตใจดี
ชวยใหบุคคลแกชาและมีอายุยืน  รวมทั้งยังชวยลดการเปนโรคความดันโลหิตสูง  โรคไขมันอุดตัน
ในเสนเลือด  โรคหัวใจ  โรคเบาหวาน  (สมบัติ  กาญจนกิจ  2541: 11 – 12)  นอกจากนี้  การออก
กําลังกายอยางสม่ําเสมอ ชวยลดความเสี่ยงของการเปนโรคที่สําคัญ เชน โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ
หรือโรคกลามเนื้อหัวใจขาดเลือด  โรคเบาหวาน  โรคไขมันในเสนเลือดสูง  ความดันโลหิตสูง
โรคมะเร็งลําไสใหญ และการตายกอนเวลาอันสมควร ซ่ึงพบวา  คนที่ไมออกกําลังกายมีความเสี่ยง
เปนโรคหลอดเลือดหัวใจตีบมากกวาคนที่ออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอถึง 2 เทา  (สมชาย  ล่ีทองอิน
2545 ก: 1)

กิ่งอําเภอบานคา  เปนอําเภอหนึ่งของจังหวัดราชบุรี  ที่มีปญหาดานสุขภาพเกี่ยวกับ
โรคไมติดตอ จากการศึกษาขอมูลจํานวนผูปวยโรคหัวใจ  โรคความดันโลหิตสูง  และโรคเบาหวาน
ของประชาชน   กิ่งอําเภอบานคา  จังหวัดราชบุรี  ในป  พ.ศ.  2543 – 2545 พบวา มีแนวโนมมาก
ขึ้นในทุกป    ไดแก  โรคหัวใจ   จํานวน 11, 13  และ 10  คน ตามลําดับ  โรคความดันโลหิตสูง
จํานวน  180,  215  และ  273  คน   ตามลําดับ  และโรคเบาหวาน  จํานวน 35, 102 และ 106  คน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



4

ตามลําดับ นอกจากนี้โรคดังกลาวยังเปนสาเหตุการตายของประชาชนใน 5  อันดับแรกอีกดวย
(สํานักงานสาธารณสุขกิ่งอําเภอบานคา, ฝายวิชาการและควบคุมโรคไมติดตอ    2543 – 2545: 1)

 จากขอมูลขางตน นอกจากจะทราบถึงจํานวนผูปวยที่มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นในทุกปแลว
จากการศึกษารายละเอียดของขอมูลยังพบอีกวา   รอยละ 80 ของผูปวยโรคดังกลาวเปนผูที่มีอายุ
มากกวา  60 ป  และรอยละ 20  เปนผูปวยที่มีอายุระหวาง 45 – 59  ป ดังนั้น   ผูวิจัยจึงสนใจที่จะทํา
การศึกษาวิจัยในกลุมประชาชนที่มีอายุระหวาง 40 – 59 ป  ซ่ึงทางจิตวิทยาเรียกวาเปน    “วัยผูใหญ
ตอนกลาง”  ที่เร่ิมมีการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย   มีพละกําลังนอยลง  เหนื่อยงาย  ประสาทสัมผัส
ตาง ๆ เร่ิมรับรูชา  การเคลื่อนไหวในดานกลามเนื้อในการทํางานชาลง  ทําใหโรคภัยตาง ๆ เขามา
เบียดเบียนไดงายเพื่อเปนการปองกันไมใหบุคคลเปนโรคที่เกิดจากการขาดการออกกําลังกาย ดังนั้น
จึงเปนหนาที่ของประชาชนทุกคนที่จะตองรับผิดชอบดูแลสุขภาพของตนเองดวยการออกกําลังกาย 
ซ่ึงการออกกําลังกาย    ถือวาเปนพฤติกรรมสุขภาพที่เกิดขึ้นจากการทํางานรวมกันระหวางปจจัย
ภายในและการรับรูสภาพแวดลอม  (Bandura 1986, อางถึงใน  สรัลรัตน  พลอินทร 2542: 3)    และ
จากการศึกษาพฤติกรรมการออกกําลังกาย พบวา   ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการออกกําลังกายมีทั้ง
ปจจัยภายในและปจจัยภายนอกซึ่งจะแตกตางกันไปแลวแตละบุคคล    เชน  ปจจัยดานประชากร
ดานเศรษฐกิจ   ดานสังคมและสิ่งแวดลอม รวมทั้งปจจัยดานจิตวิทยา (Willis and Camphell 1992,
อางถึงใน  สรัลรัตน  พลอินทร 2542: 3)   

       ปจจัยสวนบุคคล  ไดแก  เพศ อายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ และรายไดถือวาเปนปจจัยที่
สําคัญอยางหนึ่งตอการเกิดพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับคุณลักษณะที่แสดงออกถึงความเปนเอกลักษณ
เฉพาะบุคคลและเปนสาเหตุภายในผลักดันใหบุคคลแตละคนแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่แตกตางกัน  
(สุภาพ ไทยแท 2536: 36)  นอกจากนี้  พบวา  ความรูเปนปจจัยพื้นฐานที่ทาํใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้นและคอนขางถาวร (ประภาเพ็ญ   สุวรรณ   และ สวิง สุวรรณ 2536: 16)
ดังนั้น  การที่บุคคลจะแสดงพฤติกรรมออกกําลังกาย ความรูจะเปนพื้นฐานนํามาสูความเขาใจใน
สาระของการออกกําลังกายตามขอเท็จจริงจากประสบการณสงผลใหเกิดการปฏิบัติไดอยางถูกตอง
มากที่สุด  ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของชาคริต  เทพรัตน (2540: บทคัดยอ)  พบวา ความรูเกี่ยวกับ
การออกกําลังกายเปนตัวแปรตัวท่ีสองที่สามารถทํานายพฤติกรรมการออกกําลังกายของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน  แตการเพิ่มความรูแตเพียงอยางเดียวไมเพียงพอที่จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมไดเสมอไป  จะตองมีปจจัยอ่ืน ๆ ประกอบดวย (สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข,
กองสุขศึกษา 2542: 13)  ไดแก  ความเชื่ออํานาจภายในตนและภายนอกตนดานสุขภาพ  เปนปจจัย
ที่สามารถจําแนกบุคคลออกเปนกลุมตามลักษณะความเชื่อ  เชน บุคคลที่เชื่อวาการเจ็บปวยเปนเรื่อง
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ของเคราะหกรรมหรือโชคชะตาหรือเกิดจากการกระทําของบุคคลอื่น       บุคคลกลุมนี้จะใหคุณคา
ในการออกกําลังกายต่ําหรือคิดวาการออกกําลังกายเปนสิ่งไมจําเปน ทําใหบุคคลนั้นไมมีพฤติกรรม
การออกกําลังกาย             แตถาบุคคลเชื่อวาสุขภาพจะสมบูรณแข็งแรงหรือไมขึ้นอยูกับตนเองเปน
ผูกระทํา บุคคลกลุมนี้จะใหคุณคากับตนเองวาสามารถควบคุมสุขภาพไดและจะพยายามหาวิธีการ
ปองกันที่ถูกตองและปฏิบัติตามวิธีการเหลานั้น จึงทําใหบุคคลมีแนวโนมที่จะมีพฤติกรรมการออก
กําลังกาย   สวนการรับรู  เชื่อกันวามีผลกระตุนตอพฤติกรรมของบุคคล จากการศึกษาของกอบกุล
พันธเจริญกุล  (2528: 374) กลาววา ถาบุคคลไดทราบประโยชนของการปฏิบัติพฤติกรรมที่จะทําให
ตนเองมีสุขภาพสมบูรณ  แข็งแรงบุคคลนั้นยอมมีการปฏิบัติมากกวาบุคคลที่ไมมีการรับรูประโยชน
นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมนั้นยังขึ้นอยูกับปจจัยภายนอก ไดแก แหลงจูงใจใหบุคคล
แสดงพฤติกรรมตาง ๆ โดยเฉพาะพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกาย มีการเผยแพร
ประชาสัมพันธ เชิญชวนใหประชาชนออกกําลังกายในรูปแบบตาง ๆ โดยผานสื่อประเภทตาง ๆ ซ่ึง
เปนการสรางกระแสใหประชาชนมีความตื่นตัวในการออกกําลังกายเพิ่มขึ้น

จากเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการสรางสุขภาพดาน
การออกกําลังกายของประชาชนวัยผูใหญตอนกลาง กิ่งอําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี นอกจากจะ
เปนการสนองนโยบายของรัฐบาลแลว ยังสอดคลองกับการศึกษาสาขาจิตวิทยาชุมชน ซ่ึงเปนสาขา
ที่เนนการคนหาปญหา และพยายามหาแนวทางใหความชวยเหลือโดยมีหลักการที่สําคัญ คือการ
ปองกันและการสรางพลังอํานาจในตัวบุคคล   และสังคม เพื่อใหบคุคลสามารถดําเนินชีวิตที่ปกติ
ตอไปได   (กานดา  พูพุฒ  2545: 2 – 3)      อีกทั้งยังสามารถนําผลการศึกษามาเปนแนวทางในการ
สงเสริมพฤติกรรมดานการออกกําลังกายของประชาชน  กิ่งอําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี  ไดตรงกับ
สภาพของพื้นที่  อันจะนําไปสูการมีสุขภาพที่สมบูรณทั้งทางรางกายและจิตใจของประชาชนตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาระดับความรูทั่วไปเกี่ยวกับการออกกําลังกาย  ความเชื่ออํานาจภายในตน
ดานสุขภาพ  ความเชื่ออํานาจภายนอกตนดานสุขภาพ   การรับรูประโยชนของการออกกําลังกาย
แหลงจูงใจใหออกกําลังกาย และพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกาย    ของประชาชน
วัยผูใหญตอนกลาง    กิ่งอําเภอบานคา  จังหวัดราชบุรี
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2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกาย  ของประชาชน
วัยผูใหญตอนกลาง   กิ่งอําเภอบานคา  จังหวัดราชบุรี  ที่มีขอมูลสวนบุคคล  ไดแก  เพศ  อายุ ระดับ
การศึกษา  อาชีพ   และรายไดตางกัน

3. เพื่อศึกษาความรูทั่วไปเกี่ยวกับการออกกําลังกาย           ความเชื่ออํานาจภายในตน
ดานสุขภาพ      ความเชื่ออํานาจภายนอกตนดานสุขภาพ การรับรูประโยชนของการออกกําลังกาย
และองคประกอบแตละดานของแหลงจูงใจใหออกกําลังกาย เปนปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการ
สรางสุขภาพดานการออกกําลังกายแบบในวิถีชีวิตประจําวัน  ของประชาชนวัยผูใหญตอนกลาง
กิ่งอําเภอบานคา  จังหวัดราชบุรี

4. เพื่อศึกษาความรูทั่วไปเกี่ยวกับการออกกําลังกาย    ความเชื่ออํานาจภายในตนดาน
สุขภาพ  ความเชื่ออํานาจภายนอกตนดานสุขภาพ การรับรูประโยชนของการออกกําลังกาย และ
องคประกอบแตละดานของแหลงจูงใจใหออกกําลังกาย            เปนปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการ
สรางสุขภาพดานการออกกําลังกายแบบมีแบบแผน  ของประชาชนวัยผูใหญตอนกลาง   กิ่งอําเภอ
บานคา  จังหวัดราชบุรี

5.   เพื่อศึกษาความรูทั่วไปเกี่ยวกับการออกกําลังกาย     ความเชื่ออํานาจภายในตนดาน
สุขภาพ   ความเชื่ออํานาจภายนอกตนดานสุขภาพ       การรับรูประโยชนของการออกกําลังกาย
และแหลงจูงใจใหออกกําลังกาย  เปนปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออก
กําลังกาย  ของประชาชนวัยผูใหญตอนกลาง   กิ่งอําเภอบานคา  จังหวัดราชบุรี

ปญหาการวิจัย
 

1. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการออกกําลังกาย       ความเชื่ออํานาจภายในตนดานสุขภาพ
ความเชื่ออํานาจภายนอกตนดานสุขภาพ         การรับรูประโยชนของการออกกําลังกาย  แหลงจูงใจ
ใหออกกําลังกาย   และพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกาย     ของประชาชนวัยผูใหญ
ตอนกลางอยูในระดับใด

2. ประชาชนวัยผูใหญตอนกลางที่มีเพศ    อายุ    ระดับการศึกษา   อาชีพ   และรายได
แตกตางกันมีพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกายแตกตางกันหรือไมอยางไร

3. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการออกกําลังกาย       ความเชื่ออํานาจภายในตนดานสุขภาพ
ความเชื่ออํานาจภายนอกตนดานสุขภาพ การรับรูประโยชนของการออกกําลังกายและองคประกอบ
แตละดานของแหลงจูงใจใหออกกําลังกายเปนปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการ
ออกกําลังกายแบบในวิถีชีวิตประจําวัน  ของประชาชนวัยผูใหญตอนกลางไดหรือไม
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4. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการออกกําลังกาย       ความเชื่ออํานาจภายในตนดานสุขภาพ
ความเชื่ออํานาจภายนอกตนดานสุขภาพ การรับรูประโยชนของการออกกําลังกายและองคประกอบ
แตละดานของแหลงจูงใจใหออกกําลังกายเปนปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการ
ออกกําลังกายแบบมีแบบแผน  ของประชาชนวัยผูใหญตอนกลางไดหรือไม

5. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการออกกําลังกาย       ความเชื่ออํานาจภายในตนดานสุขภาพ
ความเชื่ออํานาจภายนอกตนดานสุขภาพ  การรับรูประโยชนของการออกกําลังกาย  และแหลงจูงใจ
ใหออกกําลังกายเปนปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกาย   ของ
ประชาชนวัยผูใหญตอนกลางไดหรือไม

สมมติฐานของการวิจัย

1. ประชาชนวัยผูใหญตอนกลางที่มีเพศแตกตางกันมีพฤติกรรมการสรางสุขภาพดาน
การออกกําลังกายแตกตางกัน

2. ประชาชนวัยผูใหญตอนกลางที่มีอายุแตกตางกันมีพฤติกรรมการสรางสุขภาพดาน
การออกกําลังกายแตกตางกัน

3. ประชาชนวัยผูใหญตอนกลางที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีพฤติกรรมการสราง
สุขภาพดานการออกกําลังกายแตกตางกัน

4. ประชาชนวัยผูใหญตอนกลางที่มีอาชีพแตกตางกัน    มีพฤติกรรมการสรางสุขภาพ
ดานการออกกําลังกายแตกตางกัน

5. ประชาชนวัยผูใหญตอนกลางที่มีรายไดแตกตางกัน   มีพฤติกรรมการสรางสุขภาพ
ดานการออกกําลังกายแตกตางกัน

6. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการออกกําลังกาย       ความเชื่ออํานาจภายในตนดานสุขภาพ
ความเชื่ออํานาจภายนอกตนดานสุขภาพ การรับรูประโยชนของการออกกําลังกายและองคประกอบ
แตละดานของแหลงจูงใจใหออกกําลังกาย   เปนปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการสรางสุขภาพดาน
การออกกําลังกายแบบในวิถีชีวิตประจําวัน  ของประชาชนวัยผูใหญตอนกลาง

7. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการออกกําลังกาย       ความเชื่ออํานาจภายในตนดานสุขภาพ
ความเชื่ออํานาจภายนอกตนดานสุขภาพ การรับรูประโยชนของการออกกําลังกายและองคประกอบ
แตละดานของแหลงจูงใจใหออกกําลังกาย   เปนปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการสรางสุขภาพดาน
การออกกําลังกายแบบมีแบบแผน ของประชาชนวัยผูใหญตอนกลาง
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8.  ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการออกกําลังกาย   ความเชื่ออํานาจภายในตนดานสุขภาพ
ความเชื่ออํานาจภายนอกตนดานสุขภาพ       การรับรูประโยชนของการออกกําลังกาย    และแหลง
จูงใจใหออกกําลังกาย เปนปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกาย ของ
ประชาชนวัยผูใหญตอนกลาง

ขอบเขตของการวิจัย

1. ขอบเขตดานประชากร

ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้  ไดแก ประชาชนวัยผูใหญตอนกลางที่มีอายุ
ระหวาง 40 – 59 ปทุกคนที่มีภูมิลําเนาอยูในทั้งสามตําบลของกิ่งอําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี  ไดแก
ตําบลบานคา ตําบลบานบึง และตําบลหนองพันจันทร ซ่ึงมีจํานวนทั้งหมด 4,419  คน  (สํานักงาน
สาธารณสุขกิ่งอําเภอบานคา,  ฝายวิชาการและขอมูลขาวสารสาธารณสุข    2546: 1 - 4)
         

2. ขอบเขตดานกลุมตัวอยาง
                            กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้   ไดแก  ประชาชนวัยผูใหญตอนกลางที่มี
อายุระหวาง  40 –  59  ป  ที่มีภูมิลําเนาอยูในทั้งสามตําบลของกิ่งอําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี   
จํานวน  367  คน   โดยผูวิจัยไดกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง โดยใชสูตรของทาโร ยามาเน (Taro
Yamane 1973: 887, อางถึงใน สุวิมล ติรกานันท  2542:  130 - 131)  ที่ระดับความเชื่อมั่น รอยละ 95
สําหรับความคลาดเคลื่อนรอยละ  5  และสุมกลุมตัวอยางแบบเปนระบบ  (Systematic random
sampling)  ตามสัดสวนประชากร

3.    ขอบเขตดานตัวแปรท่ีศึกษา

ตัวแปรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้   มีดังตอไปนี้

3.1  ตัวแปรอิสระ   ไดแก

3.1.1    ขอมูลสวนบุคคล  ประกอบดวย   เพศ   อายุ     ระดับการศึกษา  อาชีพ
และรายได

3.1.2 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการออกกําลังกาย  
3.1.3 ความเชื่ออํานาจภายในตนดานสุขภาพ
3.1.4 ความเชื่ออํานาจภายนอกตนดานสุขภาพ
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3.1.5 การรับรูประโยชนของการออกกําลังกาย
3.1.6 แหลงจูงใจใหออกกําลังกาย  แบงเปน  3  ดาน  ไดแก

3.1.6.1 ดานสื่อบุคคล
3.1.6.2 ดานสื่อภายนอกทองถ่ิน
3.1.6.3 ดานสื่อภายในทองถ่ิน

3.2   ตัวแปรตาม    ไดแก   พฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกาย  ของ
ประชาชนวัยผูใหญตอนกลาง  แบงเปน  2  แบบ  คือ  พฤติกรรมการออกกําลังกายแบบในวิถีชีวิต
ประจําวัน  และพฤติกรรมการออกกําลังกายแบบมีแบบแผน 

นิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย

เพื่อใหเขาใจความหมายของคําที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ใหตรงกัน               ผูวิจัยไดนิยาม
ความหมายของคําตาง ๆ ไวดังนี้

1. พฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกาย      หมายถึง       การปฏิบัติหรือ
การกระทําของบุคคลที่แสดงออกถึงการสงเสริมสุขภาพ และปองกันโรคดวยการออกกําลังกาย เพื่อ
ใหอวัยวะตาง ๆ  ในรางกายมีการเคลื่อนไหว  ใชแรงกลามเนื้ออยางสม่ําเสมอ สงผลใหรางกายและ
จิตใจสมบูรณ   แขง็แรง   แบงเปน  2  แบบ

1.1   การออกกําลังกายแบบในวิถีชีวิตประจําวัน     หมายถึง    การกระทํากิจกรรม
ตาง ๆ   ของบุคคลที่ทําใหอวัยวะของรางกายมีการเคลื่อนไหวใหมากขึ้น   โดยไมมีรูปแบบที่ชัดเจน
แตเปนการปฏิบัติจากกิจกรรมโดยการทํางานบาน งานอดิเรก การซักผา  รีดผา  ทําความสะอาดบาน
ลางรถ พรวนดินปลูกตนไม จากการประกอบอาชีพ การทําไร ขุดดิน  ถางหญา   การบริหารรางกาย
ในระหวางทํางาน  จากกิจวัตรประจําวัน  การเดินในระยะทางใกล ๆ  แทนการใชยานพาหนะ
การขี่รถจักรยานแทนรถจักรยานยนตหรือรถยนต  การเดินขึ้นลงบันได  โดยมีจุดมุงหมายเพื่อการ
สรางสุขภาพดานการออกกําลังกาย

1.2  การออกกําลังกายแบบมีแบบแผน    หมายถึง   วิธีการหรือการกระทํากิจกรรม
ตาง ๆ ของบุคคล  ใหกลามเนื้อใชพลังงานจากการสันดาปออกซิเจนเปนหลัก   และทําใหอวัยวะ
ตาง ๆ ของรางกายมีการเคลื่อนไหวอยางตอเนื่อง     โดยมีรูปแบบการปฏิบัติ    และ / หรือกติกาการ
เลนที่ชัดเจน  เชน  การเตนแอโรบิค      เดินเร็ว     วิ่งเหยาะ   รํามวยจีน    หรือการฝกเลนกีฬาตาง ๆ
ที่ไมใชการแขงขัน ซ่ึงประเมินจากออกกําลังกายจนเหนื่อยและมีเหงื่อออกมาก  หายใจแรงและลึก
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หรือรูสึกหัวใจเตนแรงและเร็วขึ้นมากกวาปกติ    และออกกําลังกายอยางนอยสัปดาหละ 3 วัน ๆ ละ
ไมต่ํากวา 30   นาที

2. ความรูท่ัวไปเก่ียวกับการออกกําลังกาย        หมายถึง    ความสามารถของบุคคลใน
การจํา เขาใจและอธิบายขอเท็จเกี่ยวกับการออกกําลังกายในวิถีชีวิตประจําวัน ลักษณะการออก
กําลังกายแบบมีแบบแผน หลักการออกกําลังกาย  ขอแนะนําและขอควรปฏิบัติในการออกกําลังกาย

3. ความเชื่ออํานาจภายในตนดานสุขภาพ  หมายถึง  บุคคลเชื่อวาในเรื่องของสุขภาพ
นั้นความเจ็บปวยข้ึนอยูกับการปฏิบัติของตนเอง โดยตนเองสามารถควบคุม  ดูแลรับผิดชอบได
รวมทั้งการปฏิบัติตามคําแนะนําของบุคลากรทางการแพทย

4. ความเชื่ออํานาจภายนอกตนดานสุขภาพ    หมายถึง   บุคคลเชื่อวาในเรื่องสุขภาพ
ความเจ็บปวยจะเกิดขึ้น เนื่องจากเปนเรื่องของโชคชะตา  เคราะหกรรม  และบุคคลอื่นเปนผูกําหนด
ตนเองไมสามารถควบคุมได ยกเวนเมื่อเกิดการเจ็บปวยและไดรับคําแนะนําใหปฏิบัติตนจาก
บุคลากรทางการแพทยที่เกี่ยวของ

5. การรับรูประโยชนของการออกกําลังกาย      หมายถึง      การที่บุคคลไดรับขาวสาร
เกี่ยวกับผลดี     หรือประโยชนที่จะไดรับจากการออกกําลังกายอันอาจทําใหระบบการทํางานของ
อวัยวะภายในตาง ๆ ทํางานไดดี  กระดูก กลามเนื้อ ขอตอแข็งแรง สามารถเคลื่อนไหวรางกายไดดี
สามารถทํางานไดอยางตอเนื่อง รวมทั้งมีผลใหจิตใจสบาย   แจมใส   สามารถลดความเสี่ยงตอการ
เปนโรคไมติดตอ และลดคาใชจายในการรักษาพยาบาล

6. แหลงจูงใจใหออกกําลังกาย     หมายถึง      แหลงกระตุนใหบุคคลมาออกกําลังกาย
โดยแบงเปน  3 ดาน  ไดแก

6.1 ดานสื่อบุคคล  หมายถึง  บุคคลภายในครอบครัว ไดแก    สามี    ภรรยา   บุตร
บิดา มารดา พี่นอง  และญาติที่ใกลชิด  และบุคคลภายนอกครอบครัว เชน  เพื่อนบาน ครู  เจาหนาที่
สาธารณสุข   ผูนําชุมชน

6.2 ดานสื่อภายนอกทองถ่ิน    หมายถึง   ส่ือที่รัฐบาล  หรือหนวยงานอื่นจัดทําขึ้น
เพื่อประชาสัมพันธขอมูลขาวสารโดยผานสื่อมวลชน    ไดแก  วิทยุ โทรทัศน  หนังสือพิมพ

6.3 ดานสื่อภายในทองถ่ิน  หมายถึง    ส่ือที่มีการดําเนินการเองในทองถ่ิน  ไดแก
เอกสารแผนพับ      การจัดบอรดนิทรรศการ   ปายโฆษณา   เสียงตามสายประจําหมูบาน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



11

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ

1. เปนขอมูลพื้นฐานแกหนวยงานตาง ๆ    ในการจัดหาแนวทางใหประชาชนมีความ
ตื่นตัวในการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกาย

2. เปนขอมูลพื้นฐานแกหนวยงานสาธารณสุขและหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในการ
วางแผนใหบริการ หรือการจัดทําโครงการทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเกี่ยวกับการออกกําลังกาย
ของประชาชน     โดยเฉพาะการเนนใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดตั้งชมรมออกกําลังกาย    เพื่อ
สุขภาพ

3. สามารถนําผลของการศึกษาวิจัยที่ไดรับมาเปนแนวทางในการดําเนินงานการสราง
สุขภาพดานการออกกําลังกาย   เพื่อการมีสุขภาพที่ดีทั้งทางรางกายและจิตใจ     ของประชาชนใน
กิ่งอําเภอบานคา  จังหวัดราชบุรี   
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บทท่ี  2

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ

เพื่อใหการศึกษาวิจัยเร่ือง   พฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกาย   ของ
ประชาชนวัยผูใหญตอนกลาง กิ่งอําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี ในครั้งนี้มีความถูกตอง  ครบถวน
สมบูรณตามหลักการ ทฤษฎี และระเบียบวิธีของการวิจัย ผูวิจัยไดทบทวนวรรณกรรม โดยนําเสนอ
แนวคิด ทฤษฎี  และงานวิจัยที่เกี่ยวของตาง ๆ ดังรายละเอียดตอไปนี้

1. พฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกาย

1.1    การสรางสุขภาพกับแนวคิดจิตวิทยาชุมชน
1.2    การสรางสุขภาพกับแนวคิดนักสาธารณสุข
1.3    การสรางสุขภาพดานการออกกําลังกาย
1.4    การออกกําลังกายแบบในวิถีชีวิตประจําวัน
1.5    การออกกําลังกายแบบมีแบบแผน
1.6     ปจจัยสวนบุคคลที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการออกกําลังกาย
1.7    งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมการออกกําลังกาย

2. ความรูเก่ียวกับวัยผูใหญตอนกลาง
2.1  แนวคิด  ทฤษฎีเกี่ยวกับวัยผูใหญตอนกลาง
2.2     การเปลี่ยนแปลงของวัยผูใหญตอนกลาง
2.3     ปญหาดานสุขภาพที่พบในวัยผูใหญตอนกลาง
2.4     พฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกายกับประชาชนวัยผูใหญ

ตอนกลาง

3. ความเชื่ออํานาจภายในตนดานสุขภาพ           และความเชื่ออํานาจภายนอกตนดาน
สุขภาพ

3.1      ความหมายของความเชื่อ
3.2      แนวคิด   ทฤษฎีเกี่ยวกับความเชื่ออํานาจภายในตนและอํานาจภายนอกตน
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3.3    งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับความเชื่ออํานาจภายในตนดานสุขภาพ    และความเชื่อ
อํานาจภายนอกตนดานสุขภาพ

4. การรับรูประโยชนของการออกกําลังกาย
4.1      ความหมายของการรับรู
4.2      กระบวนการของการรับรู
4.3      การรับรูกับพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกาย
4.4      งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการรับรูประโยชนของการออกกําลังกาย

5. แหลงจูงใจใหออกกําลังกาย
5.1      แหลงจูงใจ
5.2      งานวิจัยที่เกี่ยวของกับแหลงจูงใจใหออกกําลังกาย

1.   พฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกาย

พฤติกรรม          เปนการแสดงออกแหงการตอบสนองตอส่ิงตาง ๆ ที่บุคคลเลือกแลววา
เหมาะสมโดยการแสดงออกของแตละบุคคลมีความแตกตางกันแมวาจะอยูในสถานการณดียวกันที่
เปนเชนนี้เพราะบุคคลมีความแตกตางกันในเรื่องของพันธุกรรมและสิ่งแวดลอม ดังนั้น การสราง
สุขภาพตองสรางใหประชาชนทุกคนแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่พึงประสงคอยางตอเนื่อง  สม่ําเสมอ
โดยเฉพาะพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกาย

การสรางสุขภาพเปนคําใหมที่รัฐบาลกําหนดขึ้นเพื่อใหประชาชนและทุกภาคของสังคม
เขามามีสวนรวมในการพัฒนาสุขภาพดังนั้นในความหมายของนักสาธารณสุข “การสรางสุขภาพ”
จึงหมายถึง “การสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรค”  นั่นเอง  (สุรเกียรติ   อาชานานุภาพ  2544,
อางถึงใน ยุย  2546)  ตั้งแตในอดีตมักจะไดยินคํากลาววา  "อโรคยา   ปรมา   ลาภา"    ซ่ึงแปลวา
“ความไมมีโรคเปนลาภอันประเสริฐ”   และมีคําสอนที่เปนคติเตือนใจตออีกวา    "กันไวดีกวาแก"
ประชาชนชาวไทยสวนใหญก็เชื่อดังนี้ แตในความเปนจริงกลับใหความสําคัญตอการสงเสริม
สุขภาพและการปองกันโรค  (การสรางสุขภาพ)   กันนอย   แตใหความสําคัญกับการรักษาพยาบาล
(การซอมสุขภาพ)  เพื่อแกปญหากันที่ปลายเหตุ  (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, สํานักงานปฏิรูป
ระบบสุขภาพ   2543: 14 – 17)
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ดังนั้น  เพื่อความเขาใจที่ตรงกัน เมื่อพูดถึงเรื่องการสรางสุขภาพ สุขภาพดีจึงมิไดมี
ความหมายเพียงการไมเจ็บปวยหรือปราศจากโรคภัยไขเจ็บเทานั้น แตครอบคลุมถึงการมีสุขภาวะที่
สมบูรณของรางกาย   จิตใจ   อารมณ  และสังคม (สมชาย  ล่ีทองอิน 2545 ก: 1) จึงถึงเวลาแลวที่
ประชาชนชาวไทยทุกคนควรมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ “การสรางสุขภาพ” วาเปนสิ่งที่ทุกคนควร
ปฏิบัติ โดยเริ่มไดทั้งที่บาน ที่ครอบครัว ที่ทํางาน หรือในชุมชน  โดยไมจําเปนตองเสียเงินเกินจําเปน
และยังไดผลลัพธสูงกวา  ที่สําคัญคือ สามารถเพิ่มความสุขและเพิ่มคุณภาพชีวิตไดมากกวา

ในฐานะที่ผูวิจัยศึกษาในสาขาจิตวิทยาชุมชน และเปนเจาหนาที่สาธารณสุขซ่ึงเมื่อ
พิจารณาแลว พบวา การสรางสุขภาพในแนวคิดของนักสาธารณสุขกับแนวคิดของจิตวิทยาชุมชนมี
ความคลายคลึงกัน ดังนั้น ผูวิจัยจึงขอเสนอ “การสรางสุขภาพ” ในแนวคิดของจิตวิทยาชุมชนและ
แนวคิดของนักสาธารณสุข   พอสังเขป  ดังนี้

1.1   การสรางสุขภาพกับแนวคิดจิตวิทยาชุมชน
 

กานดา  พูพุฒ  (2545: 2 - 3)  กลาววา  จิตวิทยาชุมชนเปนสาขาที่เนนการคนหาปญหา
และพยายามหาแนวทางใหความชวยเหลือ  โดยมีหลักการที่สําคัญ  คือ การปองกัน  (Prevention)
แนวความคิดดานการปองกันเปนความพยายามที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอปญหา จึงใชไดกับ
การจัดการกับปญหาทั้งทางดานกายและทางดานจิต  การปองกันแบงไดเปน 3 ระดับ  ไดแก  1.
การปองกันเบื้องตน   คือ  ความพยายามที่จะกําจัดตนกําเนิดของปญหา  2.  การปองกันระดับที่สอง
คือ   การเขาแทรกแซงกับปญหาในระยะเริ่มแรก เพื่อยับยั้งไมใหปญหาลุกลาม และ 3. การปองกัน
ระดับที่สาม คือ   กระทําเมื่อปญหาลุกลามพัฒนาเต็มที่แลว เพื่อลดอันตรายหรือความเสียหายที่จะ
เกิดขึ้น และเพื่อชวยใหบุคคลมีการดําเนินชีวิตที่ปกติตอไปได โดยนักจิตวิทยาชุมชนจะเนนให
ความสําคัญกับการปองกันในการปองกันระดับเบื้องตน และระดับที่สอง

นอกจากแนวทางการปองกันแลวจิตวิทยาชุมชนยังมีแนวทางในการพัฒนาสมรรถภาพ
ดานตาง ๆ  (Competence Development) ซ่ึงจะเกี่ยวของกับความสามารถในการควบคุม   และ
เปลี่ยนแปลงทั้งในระดับบุคคล   กลุม   และชุมชน ดังนั้น  การเสริมสรางพลังอํานาจจึงคํานึงถึง
บุคคล  และสิ่งแวดลอมที่บุคคลนั้นอาศัยอยู โดยการสรางพลังอํานาจกระทําไดใน 2  ประการ  ดังนี้

        การสรางพลังอํานาจในตัวบุคคล เปนการสนับสนุนใหบุคคลมองเห็นความสัมพันธ
ของตนเองกับสิ่งแวดลอม     และเชื่อวาตนสามารถกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสุขภาพของตนเอง
ชุมชน และสังคมได  โดยการพัฒนาบุคคลในดานความคิด บุคลิกภาพทางสังคม รวมทั้งการคิด
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อยางวิจารณญาณ  การแกปญหา ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน การนับถือตนเอง ความ
ภาคภูมิใจในตนเอง   (Self – esteem)  ความสนใจที่จะเรียนรูหรือการศึกษาดวยตนเองอยางตอเนื่อง
มีความรับผิดชอบตอชีวิตของตนเอง และสามารถควบคุมตนเองใหมีการพัฒนาไปในทางที่ถูกตอง
(Jurmo  1989,  อางถึงใน  สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, กองสุขศึกษา 2542: 81)

การสรางพลังอํานาจในสังคม  เร่ิมจากการที่กลุมบุคคลที่มีความตองการหรือมีความ
สนใจตรงกันมารวมกลุมกัน ทําความเขาใจถึงปญหา ไดทราบขอเท็จจริงของปจจัยที่เกี่ยวโยงกับ
ปญหาดังกลาว และมุงใหบคุคลวิเคราะหและกําหนดสิ่งที่ตองกระทําในการเผชิญปญหานั้น ๆ รวม
กับการเรียนรูจากการปฏิบัติ  การมีสวนรวมในการทํากิจกรรมของกลุม เพื่อใหสังคมเปลี่ยนแปลง
ไปในทิศทางที่ตองการ

สรุป  จิตวิทยาชุมชน ใหความสนใจในชีวิตความเปนอยูที่ดีของคนในสังคมทั้งทาง
ดานรางกายและจิตใจมีวัตถุประสงคที่จะทําความเขาใจคนในสภาพแวดลอมที่ดํารงอยู และพยายาม
ใชความเขาใจนั้น ๆ พัฒนาคน และสังคมใหมีสมรรถภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

1.2    การสรางสุขภาพกับแนวคิดของนักสาธารณสุข

  นักสาธารณสุขใหความหมายของ “การสรางสุขภาพ” หมายถึง การสงเสริมสุขภาพ
และการปองกันโรค  (สุรเกียรติ   อาชานานุภาพ  2544, อางถึงใน Yui  2003)  ตั้งแตในอดีตมักจะ
ไดยินคํากลาววา  "อโรคยา ปรมา ลาภา"  ซ่ึงแปลวา “ความไมมีโรคเปนลาภอันประเสริฐ”  และมี
คําสอนที่เปนคติเตือนใจตออีกวา  "กันไวดีกวาแก" ประชาชนชาวไทยสวนใหญก็เชื่อดังนี้    แตใน
ความเปนจริงกลับใหความสําคัญตอการสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรค  (การสรางสุขภาพ)
กันนอย   แตใหความสําคัญกับการรักษาพยาบาล   (การซอมสุขภาพ)  เพื่อแกปญหากันที่ปลายเหตุ
(สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, สํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพ, 2543: 14 – 17)

ดังนั้น   เพื่อความเขาใจที่ตรงกัน  เมื่อพูดถึงเรื่องการสรางสุขภาพ   สุขภาพดีจึงมิไดมี
ความหมายเพียงการไมเจ็บปวยหรือปราศจากโรคภัยไขเจ็บเทานั้น แตครอบคลุมถึงการมีสุขภาวะที่
สมบูรณของรางกาย   จิตใจ   อารมณ  และสังคม (สมชาย  ล่ีทองอิน 2545 ข: 1) จึงถึงเวลาแลวที่
ประชาชนชาวไทยทุกคนควรมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ “การสรางสุขภาพ”  วาเปนสิ่งที่ทุกคน
ควรปฏิบัติ โดยเริ่มไดทั้งที่บาน ที่ครอบครัว   ที่ทํางาน  หรือในชุมชน  โดยไมจําเปนตองเสียเงินเกิน
จําเปน    และยังไดผลลัพธสูงกวา  ที่สําคัญคือ สามารถเพิ่มความสุขและเพิ่มคุณภาพชีวิตไดมากกวา
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สํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (2543: 42) กลาววาการ
สรางสุขภาพเปนการใชยุทธศาสตรเชิงรุก คือเปนการกระทําทุกวิถีทาง เพื่อไมใหประชาชนเจ็บปวย
และลมตายโดยไมจําเปน และในขณะเดียวกันก็ตองทําใหคนมีความสามารถ   และมีโอกาสในการ
ดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชนได

        กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข (2545 ค: 1)     ใหความหมายของการสรางสุขภาพ
หมายถึง การที่บุคคลแสดงออกถึงการมีพฤติกรรมอันสงผลใหบุคคลมีความสมบูรณแข็งแรงทั้งทาง
รางกาย และจิตใจ  ไมเจ็บปวยดวยโรคที่สามารถปองกันได   ในทางสาธารณสุขแบงออกเปน  การ
สงเสริมสุขภาพ   และการปองกันโรค

ดังนั้น เพื่อความเขาใจที่ตรงกัน  ผูวิจัยจึงขอเสนอความหมายของการสรางสุขภาพ
ในความหมายของการสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรคตามแนวคิดของนักสาธารณสุข  ดังนี้

1.2.1   การสงเสริมสุขภาพ

       กรีน   และ      คริวเตอร  (Green    and    Kreuter   1991,  อางถึงใน  กระทรวง
สาธารณสุข,  กรมอนามัย  2545 ก: 1)     กลาววา   การสงเสริมสุขภาพ หมายถึง  ผลรวมของการ
สนับสนุนทางดานการศึกษา     และการสนับสนุนทางดานสิ่งแวดลอม    เพื่อใหเกิดผลทางการ
กระทํา / ปฏิบัติ และสภาพการณของการดํารงชีวิตที่จะกอใหเกิดสภาวะสุขภาพที่สมบูรณ  การ
กระทํา / ปฏิบัตินั้นอาจจะเปนของบุคคล ชุมชน นายจาง  ครู  หรือกลุมบุคคลอื่น ๆ ซ่ึงการกระทํา /
ปฏิบัติเหลานั้นมีอิทธิพลตอสุขภาพของบุคคลชุมชน     และสังคมสวนรวม
           

     ประภาเพ็ญ  สุวรรณ  และคณะ  (2540: 11)  กลาววา  การสงเสริมสุขภาพ  มีคํา
ที่ควรจะทําความเขาใจอีกคําหนึ่ง คือ สภาพการดํารงชีวิต (living condition)  การใชคํานี้ชวยใหเกิด
ความเขาใจวา พฤติกรรมสุขภาพนั้นไมใชการเนนในที่การปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพโดยตรง   แตจะ
รวมพฤติกรรมในลักษณะที่สลับซับซอนที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรมบรรทัดฐานของ
สังคมและสิ่งแวดลอม ทางเศรษฐกิจและสังคม    ซ่ึงทั้งหมดนี้จะเกี่ยวของกับวิถีการดําเนินชีวิต
(life – style)  ของบุคคล

   กฎบัตรออตตาวา    (Ottawa    Charter   for  Health   Promotion)           ซ่ึงเปน
พระราชบัญญัติการสงเสริมสุขภาพ   ที่เกิดจากขอเสนอแนะของคณะผูเชี่ยวชาญดานการสงเสริม
สุขภาพและสุขศึกษา        ขององคการอนามัยโลกที่บัญญัติขึ้นเพื่อใหประเทศในภาคพื้นเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตใช เปนแนวทางการดําเนินงานในการสงเสริมสุขภาพใหแกประชาชน    
(กระทรวงสาธารณสุข, กรมอนามัย 2545 ก: 2)   ใหความหมายของการสงเสริมสุขภาพ  วาหมายถึง
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กระบวนการเพื่อใหประชาชนเพิ่มความสามารถในการควบคุม   และสรางเสริมสุขภาพของตนเอง
ใหดีขึ้น   เพื่อใหมีสุขภาพดีทั้งรางกาย จิตใจ และสังคม

กลาวโดยสรุป   การสงเสริมสุขภาพ  หมายถึง  การกระทําหรือการปฏิบัติการ
ใด ๆ ที่ทํากับรางกายหรือการจัดสภาพแวดลอมรอบ ๆ ตัวของบุคคลใหมีสภาพที่เหมาะสมสงผลให
บุคคลมีสุขภาพที่สมบูรณ แข็งแรงสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุขตามสภาพของ
แตละบุคคล

1.2.2   การปองกันโรค

การปองกันโรคเริ่มตนจากการนําเอาขอสังเกต      และสมมติฐานจากลักษณะ
การเกิดโรค    การแพรกระจายของโรค     และอาการสําคัญของผูปวยในชุมชนมาใชประกอบการ
ปองกันโรค (วิชิต มธุรสภาษณ 2530: 324 – 345) โดยมีขอบเขตของการปองกันโรค แบงออกเปน
3  ระดับ  ไดแก

            1.  การปองกันโรคลวงหนา    หรือการปองกันโรคระดับปฐมภูมิ      (primary
prevention)    เปนวิธีการปองกันโรคที่ไดผลดี  และมีประสิทธิภาพมากที่สุด เปาหมายหลัก คือ การ
ปรับสภาพการดํารงชีวิตและความเปนอยูของมนุษย หรือสภาวะสิ่งแวดลอมใหเหมาะสม เพื่อไมให
มีโรคเกิดขึ้น

            2.  การปองกันระยะมีโรคเกิดขึ้น   หรือการปองกันระดับทุติยภูมิ  (secondary
prevention)  เปนการเรงคนหาผูปวยในระยะเริ่มแรกทั้งในสวนบุคคลและในชุมชน    เปนสิ่งจําเปน
และสําคัญที่สุด เพื่อรักษาโรคใหหายและระงับกระบวนการดําเนินของโรค  รวมทั้งการปองกันการ
แพรกระจายของโรคไปยังบุคคลอื่นในชุมชน

3. การปองกันการเกิดความพิการ  หรือการปองกันระดับตติยภูมิ  (tertiary
prevention)  เปนสิ่งที่ตองดําเนินการควบคูไปกับการรักษา     และกําจัดสาเหตุของการเจบ็ปวย เพื่อ
ปองกันโรคแทรกซอนและผลเสียตามมาหลังจากการเจ็บปวย

ในความหมายดังกลาวมาขางตน    สรุปไดวาการปองกันโรคเปนการกระทํา
ใด ๆ ก็ตามที่จะทําใหบุคคลไมเปนโรค   แตเมื่อเปนโรคแลวสามารถรักษาใหหายโดยเร็ว   เพื่อเปน
การปองกันการแพรกระจายของโรค และเปนการปองกันความพิการไมใหเกิดขึ้นภายหลังที่เกิด
ความเจ็บปวย

              สรุปในมุมมองของนักสาธารณสุข        พฤติกรรมการสรางสุขภาพเปนการ
สงเสริมใหประชาชนกระทําการใด ๆ เพื่อใหตนเองมีสุขภาพที่สมบูรณ แข็งแรง ทั้งทางดานรางกาย
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และจิตใจ ไมเจ็บปวยดวยโรคที่สามารถปองกันได โดยเฉพาะโรคไมติดตอ และเมื่อเกิดการเจ็บปวย
แลวสามารถดูแลตนเองไดถูกตอง เหมาะสมทําใหอาการของโรคไมรุนแรงมากขึ้น

 จากที่กลาวขางตน สรุปไดวานักจิตวิทยาชุมชนกับนักสาธารณสุข  มีเปาหมาย
ในการดําเนินงานที่เหมือนกัน คือ “การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน” และยังมีแนวทางการ
ดําเนินงานที่สอดคลองกัน กลาวคือ มีงานดานการปองกัน ซ่ึงแบงออกเปน 3 ระดับเหมือนกัน  และ
มุงเนนการปองกันในระดับที่ 1 และในระดับที่ 2 เชนเดียวกัน  สวนงานอีกดานของนักสาธารณสุข
คือ  การสงเสริมสุขภาพ  เมื่อวิเคราะหมีความใกลเคียงกับงานของนักจิตวิทยาชุมชนในสวนของ
การสรางพลังอํานาจ   คือเปนการสงเสริมใหบุคคลมีการพึ่งพาตนเอง และสงเสริมใหกลุมบุคคลอื่น
ทั้งในครอบครัวและในชุมชนชวยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกัน  ซ่ึงเห็นไดชัดเจนจากนโยบายการ
สรางสุขภาพดานการออกกําลังกาย  เมื่อประชาชนมีพฤติกรรมการออกกําลังกาย  นอกจากเปนการ
ปองกันโรคตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นกับรางกายแลวยังถือวาเปนการสรางพลังอํานาจในตัวบุคคลให
เกิดขึ้น เพราะเมื่อออกกําลังกายแลวจะทําใหมีสุขภาพที่สมบูรณ แข็งแรง มีทรวดทรงที่ดี    การ
เคล่ือนไหวคลองแคลว  กระฉับกระเฉง  ทําใหบุคคลเกิดความเชื่อมั่น มีความภาคภูมิใจในตนเอง
นอกจากนี้ยังเปนการสรางพลังอํานาจในสังคมดวย ดังจะเห็นไดจาก   “โครงการขยับกาย สบายชีวี”
และการจัดตั้ง  “ชมรมสรางสุขภาพดานการออกกําลังกาย”  สมาชิกของชมรมจะตองมีการติดตอ
ประสานงาน  มีการทํากิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่อง สม่ําเสมอ ภายใตเหตุผลความตองการเดียวกัน
คือ  การมีสุขภาพที่สมบูรณและแข็งแรง   ดังนั้น  การจัดตั้งชมรมสรางสุขภาพจะประสบผลสําเร็จ
นอกจากสมาชิกจะตองมีการติดตอปฏิสัมพันธกันแลว การมีปฏิสัมพันธกับบุคลากรและหนวยงาน
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  เชน  เจาหนาที่สาธารณสุข ที่มีบทบาทในการกระตุนใหสมาชิกมีสวนรวมใน
การเรียนรู รวมคิด รวมตัดสินใจในการดูแลสุขภาพของตนเอง  สวนผูนําชุมชน  องคการบริหาร
สวนตําบล  หนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนมีบทบาทในการสนับสนุนงบประมาณการ
ดําเนินงานของชมรม   เชน  การจัดหาสถานที่ออกกําลังกายที่เหมาะสม  การสรางผูนําการออก
กําลังกาย  การสนับสนุนวัสดุ อุปกรณตาง ๆ   เปนตน  จากการมีปฏิสัมพันธกัน  ความรวมมือกัน
ของบุคคลและหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวาชุมชนนั้น  “มีเครือขายทาง
สังคม”  ที่เขมแข็งที่พรอมจะสงเสริมสนับสนุน  ชวยเหลือซ่ึงกันและกันในการปองกันโรค การสง
เสริมสุขภาพ   และการสรางเสริมพลังอํานาจในตัวบุคคลและในสังคม      ซ่ึงเปนแนวทางการ
ดําเนินงานของนักจิตวิทยาชุมชน และนักสาธารณสุขที่มีเปาหมายหลักเดียวกัน  คือ  “การมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของประชาชน”
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1.3   การสรางสุขภาพดานการออกกําลังกาย

ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   พุทธศักราช  2540  ซ่ึงถือได
วาเปนรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ไดบัญญัติสาระสําคัญดานสาธารณสุขไวอยางชัดเจน  ในหมวด
3 วาดวยสิทธิและหนาที่ของประชาชนชาวไทย   มาตรา  52  บัญญัติใหประชาชนชาวไทยทุกคนมี
สิทธิเสมอกันในการรับบริการทางสาธารณสุขที่ไดมาตรฐาน    และผูยากไรมีสิทธิไดรับการรักษา
พยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุข โดยไมเสียคาใชจาย  และการใหบริการสาธารณสุขนั้นจะ
ตองเปนไปอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ   เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ  รัฐบาล
จึงมีนโยบาย “สรางหลักประกันสุขภาพ” ใหกับประชาชนทุกคน ในนามที่รูจักกันโดยทั่วไปวา
“โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค”  โดยมีวัตถุประสงค  3  ประการ  ไดแก

1.   ใหประชาชนทุกคนไดรับสิทธิในการรักษาพยาบาลอยางทั่วถึง       และเทาเทียมกัน
ความจนไมเปนอุปสรรคตอการรักษาพยาบาล

2. การปฏิรูประบบบริการสุขภาพใหมีคุณภาพใหคนไทยทุกคน สามารถเขาถึงบริการ
ที่มีคุณภาพ  ไดมาตรฐานเดียวกัน

3. การสรางสุขภาพ    เปนหัวใจสําคัญ     ที่มีจุดมุงหมายใหประชาชนมีการสรางเสริม
พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค  ภายใต  นโยบาย  5  อ.  ไดแก  ออกกําลังกาย (พฤติกรรมการออก
กําลังกาย เพื่อสุขภาพ)  อาหาร (พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการ)  อารมณ
(พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพจิต)  อนามัย (พฤติกรรมการดูแลสุขภาพอนามัย)  และ อโรคยา
(พฤติกรรมการปองกันยาเสพติด  การลดอัตราปวยหรือตายของโรคหัวใจ  โรคความดันโลหิตสูง
โรคเบาหวาน  โรคมะเร็ง  โรคไขเลือดออก  และโรคเอดส)

ดังนั้น    รัฐบาลจึงประกาศใหป    พ.ศ.  2545 –  2547     เปนปแหงการรณรงคการสราง
สุขภาพ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อให  ประชาชน องคกร หนวยงานทั้งภาครัฐ  และภาคเอกชน ไดรับรู
และตระหนักใสใจสุขภาพรวมมือกันดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว ชุมชน เพื่อใหทุกคนมีสุขภาพดี

     “การออกกําลังกาย” เปนวิธีหนึ่งในการสรางสุขภาพ รัฐบาลจึงกําหนดเปาหมายสงเสริม
ใหคนไทยอายุ 6 ปขึ้นไป  ไมนอยกวารอยละ 50  ออกกําลังกายอยางนอยสัปดาหละ 3 วัน วันละ 30
นาที เพื่อความสมบูรณแข็งแรงของรางกายเพราะการออกกําลังกายจะทําใหอวัยวะสําคัญในรางกาย
เชน  หัวใจ  ปอด  ระบบการไหลเวียนโลหิตในรางกายแข็งแรง   ซ่ึงจะสงผลใหการทํางานในระบบ
ตาง ๆ หรืออวัยวะตาง ๆ ในรางกายทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพไปดวย รวมทั้งลดความเสี่ยงตอ
การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด  โรคความดันโลหิตสูง  โรคเบาหวาน และโรคมะเร็งลําไสใหญ
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เพื่อใหทุกฝายเห็นความสําคัญของการออกกําลังกาย  รัฐบาลจึงกําหนดนโยบายการออกกําลังกาย
เพื่อสุขภาพ  (กระทรวงสาธารณสุข, กรมอนามัย  2545 ง:  4)  ไวดังนี้

นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขในการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกาย
        

1.  ใหประชาชนทุกกลุมอายุ ทุกสภาพรางกายมีการออกกําลังกายอยางถูกตองเหมาะสม
ตอเนื่อง สม่ําเสมอโดยถือเอาการออกกําลังกายเปนสวนหนึ่งของชีวิต และปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหมี
การเคลื่อนไหวรางกายในการประกอบกิจวัตรประจําวันใหมากขึ้น     เพื่อสงผลใหอายุยืนยาว  มี
คุณภาพ  ชีวิตที่ดีไมเจ็บปวย  และตายดวยโรคอันเกิดจากการขาดการออกกําลังกายกอนวัยอันควร

2.  ใหมีการประยุกตกิจกรรม การละเลนพื้นบานของไทย     เพื่อการออกกําลังกาย  เพื่อ
สุขภาพใหสอดคลองกับศิลปวัฒนธรรม ความเปนอยูของประชาชนแตละภาค

3.  ใหมีการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางมีประสิทธิภาพ      ในการสงเสริมการออกกําลังกาย
เพื่อสุขภาพ โดยพัฒนารูปแบบการบริหารศูนยกีฬา  สถานที่ราชการ  สวนสาธารณะ   เพื่อเปนแบบ
อยางในการจัดการเชิงรุกสูประชาชน     และเปดโอกาสใหประชาชนใชในการออกกําลังกาย     เพื่อ
สุขภาพอยางทั่วถึงตอบสนองความตองการของประชาชนมากยิ่งขึ้น

4. กระทรวงสาธารณสุขประสานงานกับหนวยงานอื่น ที่รับผิดชอบดานการกีฬา   เชน
การกีฬาแหงประเทศไทย กรมพลศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย  สมาคมกีฬา     เพื่อกําหนดบทบาทและ
ทิศทางการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพของประเทศไทย   ตลอดจนพัฒนาความรวมมือในการสงเสริม
การออกกําลังกาย เพื่อสุขภาพทางเลือกอื่น ๆ

5. ใหมีการพัฒนาปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริการในสถานบริการสาธารณสุข    ใหเปน
แบบองครวม ผสมผสานรูปแบบการออกกําลังกาย เพื่อสุขภาพ การใหคําแนะนําปรึกษาดานการ
ออกกําลังกาย  เพื่อสุขภาพ  เปนสวนหนึ่งของการใหบริการดานสุขภาพอนามัย  โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ

6. ใหสงเสริมบทบาทผูนําชุมชน   อาสาสมัคร    องคกรทองถ่ิน องคกรเอกชน ในการ
เปนผูนํา การสงเสริมการออกกําลังกาย  เพื่อสุขภาพ ซ่ึงมีหนวยงานของรัฐเปนผูใหการสนับสนุน
โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขเปนหนวยงานหลักในการสรางผูนําการออกกําลังกาย  เพื่อสุขภาพ

7. ใหมีกิจกรรมสงเสริมคานิยมของครอบครัว  ในการออกกําลังกาย   เพื่อสุขภาพของ
ทุกครอบครัวทั่วประเทศไทยในโอกาสตาง ๆ

8. ใหหนวยงานตาง ๆ โดยเฉพาะหนวยงานในภาครัฐ  จัดใหบุคลากรในหนวยงานได
ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพในวันราชการ เพื่อเปนแบบอยางแกประชาชนและหนวยงานภาคเอกชน
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จากนโยบายออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ      โดยเฉพาะขอที่ 1 มุงสงเสริมใหประชาชนทุก
กลุมอายุ ทุกสภาพรางกายมีการออกกําลังกายอยางถูกตอง  เหมาะสม ตอเนื่อง สม่ําเสมอ โดยถือเอา
การออกกําลังกายเปนสวนหนึ่งของชีวิต  และปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหมีการเคลื่อนไหวรางกายในการ
ประกอบกิจวัตรประจําวันใหมากขึ้น  ซ่ึงแตกตางจากอดีตที่ผานมาที่เมื่อกลาวถึง  การออกกําลังกาย
เพื่อสุขภาพ   จะเนนรูปแบบการออกกําลังกายแบบมีแบบแผนเพียงอยางเดียว ซ่ึงหมายถึงการออก
กําลังกายอยางตอเนื่อง และสม่ําเสมอ  อยางนอยสัปดาหละ 3 วัน ๆ ละ  20 นาที  แตจากรายงาน
ของสมาคมศัลยแพทย   ศูนยควบคุมและปองกันโรค    ประเทศสหรัฐอเมริกา (Surgeon  general ,s
report) กลาววา ประโยชนตอสุขภาพและความสมบูรณแข็งแรง มีความสัมพันธกับการเคลื่อนไหว
ออกแรง / ออกกําลัง (Dose Response Relationship)    ดังนั้น  นอกจากการออกกําลังกายแบบมี
แบบแผนแลวยังพบวาการที่บุคคลมีการออกแรงเคลื่อนไหวใหมากขึ้น  ดวยความแรงปานกลางที่
ทําอยางสม่ําเสมอเปนชวง  ๆ  คือ  นอยกวา  20   นาทีตอคร้ัง    และความแรงนอยกวารอยละ  50
ของพลังแอโรบิคสูงสุด จากการประกอบกิจวัตรประจําวัน ไมวาจะเปนจากงานอาชีพหรืองานบาน
ยอมมีประโยชนตอสุขภาพและความสมบูรณแข็งแรงของรางกาย จากหลักการนี้ กรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข จึงแบงประเภทของการออกกําลังกายเปน 2 ประเภท ไดแก การออกกําลังกาย
แบบในวิถีชีวิตประจําวัน และการออกกําลังกายแบบมีแบบแผน  (ภักดี โพธิศิริ  2545: 1)

จากการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวของ     พบวา  การดําเนินงานเรื่องการออกกําลังกาย  ของ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแตป พ.ศ.  2545  เปนตนไป จะเนนหนักการออกกําลังกาย
แบบในวิถีชีวิตประจําวัน     ซ่ึงเปนการทําใหบุคคลมีทางเลือกมากขึ้นในการออกกําลังกายจากเดิม
ที่เขาใจวาจะตองออกกําลังกายแบบหนัก ๆ            หรือเปนแบบแผนแตเพียงอยางเดียวไปสูการ
ออกกําลังกายในระดับที่เบากวา  คือการเคลื่อนไหวในวิถีชีวิตประจําวัน โดยจะทําแบบสะสมเปน
ชวง ๆ    หรือตอเนื่องแลวแตความชอบ  และความจําเปน ทําใหเวลา  สถานที่ และอุปกรณไมเปน
อุปสรรคตอการออกกําลังกาย ดังนั้น เพื่อใหงานวิจัยมีเนื้อหาสมบูรณ ชัดเจน การออกกําลังกาย
แบบในวิถีชีวิตประจําวัน   ผูวิจัยใชแนวคิดของกรมอนามัย    กระทรวงสาธารณสุข      และการ
ออกกําลังกายแบบมีแบบแผน  ผูวิจัยใชแนวคิดของวิทยาศาสตรการกีฬา    โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.4   การออกกําลังกายแบบในวิถีชีวิตประจําวัน

จากอดีตที่ผานมาเมื่อกลาวถึงการออกกําลังกายทุกคนจะเขาใจ และใหความสําคัญกับ
การออกกําลังกายที่เปนรูปแบบ (formal Exercise) หรือที่เรียกวาการออกกําลังกายแบบแอโรบิค
หรือการออกกําลังกายแบบมีแบบแผนเทานั้นโดยละเลยและไมใหความสําคัญกับการออกกําลังกาย
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แบบในวิถีชีวิตประจําวันจากการทํางานบานหรืองานจากการประกอบอาชีพ  เนื่องจากเห็นวาการ
ออกกําลังทางรางกายในชีวิตประจําวันไมมากเพียงพอที่จะมีผลตอการสงเสริมสุขภาพ ดังทัศนะ
ของนายแพทยบรรลุ  ศิริพานิช    (อางถึงใน สมชาย ล่ีทองอิน 2545 ข: 2 – 3)     ที่ศึกษาเรื่องการ
ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพสําหรับผูสูงอายุ ใหความหมายการออกกําลังกายคือ การที่รางกายมีการ
หด – ยืดกลามเนื้อของรางกาย    บางครั้งจะมีการเคลื่อนไหวของขอ  บางครั้งก็ไมมีการลงน้ําหนัก
ตอโครงสรางของรางกาย ในชีวิตประจําวันของคนเรามีกิจกรรมการออกกําลังกาย   โดยแบงเปน
1.  การออกกําลังกายจากกิจวัตรประจําวัน  เชน การเดินภายในบาน  การกวาดบาน ถูบาน เปนตน
2.  การออกกําลังกายจากการประกอบงานอาชีพ  เชน  การทําไร  การรับจาง  เปนตน  แตสรุปวา
ในการทํากิจวัตรประจําวัน   ความหนักของการออกกําลังกายไมมากพอที่จะทําใหเกิดประโยชนตอ
สุขภาพรางกาย  สวนการทํางานจากการประกอบอาชีพ บางอาชีพหนักเกินไป บางอาชีพเบาเกินไป
และสวนใหญจะมีความเครียดเนื่องจากตองการทํางานใหบรรลุเปาหมาย ดังนั้น  การออกกําลังกาย
จากกิจกรรมทั้งสองจึงไมใชการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ

แตในป  ค.ศ. 1994 คณะผูเชี่ยวชาญของสหรัฐอเมริกา จากสมาคมวิชาชีพและสถาบัน
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ   ภายใตการอํานวยการของสมาคมศัลยแพทย   (Office of the Surgeon General)
ศูนยควบคุมและปองกันโรค และวิทยาลัยกีฬาเวชศาสตรแหงสหรัฐอเมริกา (Russell R. Pate and
others 1994 : 402,  อางถึงใน สมชาย ล่ีทองอิน  2545 ก: 3) ไดประชุมสัมมนาเรื่องการเคลื่อนไหว
ทางรางกายกับสุขภาพโดยมีวัตถุประสงคเพื่อทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับบทบาทของการเคลื่อน
ไหวทางรางกายกับการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค และสงเสริมใหประชาชนชาวอเมริกันทุก
กลุมอายุใหความสําคัญกับสุขภาพโดยคํานึงถึงชนิด และปริมาณของการเคลื่อนไหวออกแรงทาง
รางกาย เพื่อการสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรค ผลของการประชุมสัมมนา  (สมชาย  ล่ีทองอิน
2545 ข: 3 – 4)  สรุปไดดังนี้

1.  สุขภาพ (Health)  และสมรรถภาพ (Fitness)  ไมจําเปนตองเปนเรื่องเดียวกันหรือ
อยูในระดับเดียวกัน เพราะระดับการเคลื่อนไหวทางรางกายที่มีผลตอสุขภาพ (Threshold for Health
Benefits) ต่ํากวาระดับการเคลื่อนไหวทางรางกายที่มีผลตอสมรรถภาพ  (Fitness and Performance
Threshold)  โดยการเคลื่อนไหวออกแรง  ออกกําลังกายในระดับความแรงปานกลางสะสมวันละ 3
คร้ัง ๆ ละ 10 นาที มีผลทําใหสุขภาพสมบูรณ  แข็งแรงสามารถปองกันโรคหัวใจและหลอดเลือดได
สวนการออกกําลังกายที่มีผลตอสมรรถภาพ   เปนการออกกําลังกายของนักกีฬาที่มีการฝกซอม
อยางหนัก เพื่อมุงหวังชัยชนะ
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2.  การเคลื่อนไหวทางรางกายเพื่อสุขภาพ     ไมจําเปนตองเปนการเคลื่อนไหวทาง
รางกายที่หนัก    การเคลื่อนไหวทางรางกายในระดับต่ําถึงปานกลางก็เกิดประโยชนตอสุขภาพได
เชนกัน  แตตองกระทําโดยใชเวลานานกวาหรือบอยกวา

3.   ประโยชนตอสุขภาพ   เปนสัดสวนโดยตรงตอปริมาณการเคลื่อนไหวทางรางกาย
ในดานปริมาณจะพิจารณาจากจํานวนพลังงานที่ใชไปหรือเวลาที่ใชในการเคลื่อนไหวทางรางกาย

4.   การเคลื่อนไหวทางรางกายในชวงเวลาสั้น ๆ  ประมาณ  8 – 10 นาที สะสมทั้งวัน
รวมเวลา 30 นาทีหรือมากกวา โดยกระทําทุกวันหรือเกือบทุกวันก็มีประโยชนตอสุขภาพไดเชนกัน

 จากขอสรุปดังกลาวขางตน ในการประชุมสมัชชาอนามัยโลกครั้งที่   54  เมื่อวันที่
12  พฤษภาคม  2544   จึงนําประเด็นของการที่หลาย ๆ ภูมิภาคของโลก พบวา โรคที่ประชาชน
สวนใหญเปน คือ  โรคไมติดตอ ที่เปนเชนนี้สวนหนึ่งเปนเพราะการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วใน
วิถีชีวิตอันทําใหรางกายมีการเคลื่อนไหวออกแรงลดลง       จึงสงผลตอการเพิ่มขึ้นของโรคมะเร็ง
เบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด ดงันั้น โกร ฮารเล็ม บรันแลนด (2544: 1) ผูอํานวยการองคการ
อนามัยโลกจึงมีความเห็นวาถึงเวลาแลวที่จะตองมีการอภิปรายระดับโลกเพื่อช้ีใหเห็นถึงความ
สําคัญและนําไปสูการปองกันมากเทา ๆ กับการรักษา  เพราะการปองกันจะทําใหประชาชนทั้งหมด
ไดประโยชนโดยทั่วกัน    ดังนั้น    เพื่อเปนการกระตุนความสนใจของผูกําหนดนโยบาย   ชุมชน
สาธารณสุข และประชาคม  ผูอํานวยการองคการอนามัยโลก ไดประกาศวา วันอนามัยโลกป 2002
จะเนนในเรื่องความสําคัญของความสมบูรณแข็งแรงของรางกาย และการมีวิถีชีวิตที่เอื้อตอสุขภาพ
ความจําเปนและคุณประโยชนของการเคลื่อนไหวออกกําลังกาย    จะเปนหัวขอหลักสําคัญของกิจ
กรรมตาง ๆ โดยกําหนดคําขวัญวันอนามัยโลกป  2002  คือ Move  for  Health  ประเทศไทยเปน
สมาชิกหนึ่งขององคการอนามัยโลก   กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงเปนผูรับผิดชอบใน
การดําเนินงาน  ภายใตคําขวัญในวันอนามัยโลกของประเทศไทย  ที่วา   "ขยับกาย  สบายชีวี"  ดัง
นั้น ในปจจุบันแนวความคิดใหมของการสงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพดีจึงเปน การเคลื่อนไหว
ทางรางกายใหมากขึ้นหรือที่เรียกวา   “การออกกําลังกายแบบในวิถีชีวิตประจําวัน”  นั่นเอง

การออกกําลังกายแบบในวิถีชีวิตประจําวัน      เปนการเคลื่อนไหวของรางกาย   โดยใช
กลามเนื้อมัดใหญ ๆ เชนที่บริเวณแขน ขา หลัง เปนตน ทําใหรางกายเผาผลาญพลังงานเพิ่มขึ้นจาก
ภาวะปกติขณะพักซึ่งแบงลักษณะการเคลื่อนไหวออกแรงตามลักษณะกิจกรรมที่กระทํา  ออกเปน
3  ประเภท  คือ  การเคลื่อนไหวในงานอาชีพ  (Occupational Activity)   การเคลื่อนไหวในงานบาน
(Household Activity)  การเคลื่อนไหวในกิจกรรมยามวาง      (Leisure Time Activity)     โดยมีผูให
ความหมายการออกกําลังกายแบบในวิถีชีวิตประจําวัน  ไวดังนี้
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การกีฬาแหงประเทศไทย       สํานักนายกรัฐมนตรี  (2538: 3)     ใหความหมายของการ
ออกกําลังกายแบบในวิถีชีวิตประจําวัน  ใน  2   ความหมาย  ไดแก

การออกกําลังกายในอาชีพ   หมายถึง   การกระทําใด ๆ    ที่ทําใหมีการเคลื่อนไหวสวน
ตาง ๆ ของรางกาย   เพื่อการประกอบอาชีพ  เชน  กรรมกรรับจาง ทํานา  และเกษตรกรรม
พนักงาน- บริการ

การเคลื่อนไหวในชีวิตประจําวัน      หมายถึง       การกระทําใด ๆ      ที่ทําใหมีการ
เคล่ือนไหวสวนตาง ๆ ของรางกายในการดําเนินกิจวัตรประจําวัน  เชน  การทํางานบาน  ทําสวน
ลางรถ  การขึ้นลงบันได การเดินหรือข่ีจักรยานไปทํางาน

สํานักสงเสริมสุขภาพ  กรมอนามัย (2545: 3)   กลาววา  การออกกําลังกายแบบในวิถี
ชีวิตประจําวัน หมายถึง การที่บุคคลมีการเคลื่อนไหวออกแรงไมวาจะเปนการทํางานบาน  งาน
อาชีพ  หรือในเวลาวางดวยความแรงระดับปานกลาง (หายใจแรงขึ้น แตไมเหนื่อยจนหอบ ยังพูด
กับผูอ่ืนไดจนจบประโยคโดยไมตองหยุดพักเพื่อหายใจ) ทุกวันหรือเกือบทุกวันสะสมอยางนอย 30
นาทีตอวัน

สมชาย   ล่ีทองอิน    (2545 ก: 2)   กลาววา    การออกกําลังกายแบบในวิถีชีวิตประจําวัน
หมายถึง   การออกกําลังดวยความแรงปานกลาง (โดยวัดจากความรูสึกของแตละบุคคลวาเริ่มรูสึก
เหนื่อยถึงคอนขางเหนื่อย)  คร้ังละ 10 นาที  สะสมทั้งวันใหไดอยางนอย 30 นาที  จากการทํางาน
บาน ทําไร ทําสวน งานอดิเรก  และงานอาชีพ

การออกกําลังกายแบบในวิถีชีวิตประจําวัน (อลิสา พิงรังคะเปาระ, ผูแปล 2546: 4)
ใหความหมายวาเปนการเคลื่อนไหวสวนตาง ๆ ของรางกาย  ซ่ึงกอใหเกิดการเผาผลาญพลังงาน
(แคลอรี)  ดวยความแรงระดับปานกลาง อยางนอย 30 นาทีทุกวัน  หรือเผาผลาญพลังงานใหได 150
แคลอรีทุกวัน จากกิจกรรม  เชน  ลงจากรถประจําทาง 2 ปายกอนถึงที่ทํางาน แลวเดินไปทํางานใช
เวลา 20 นาที  และลงจากปายรถประจําทางกอนถึงบาน 1 ปายแลวเดินกลับบาน ใชเวลา 10 นาที
หรือการทําความสะอาดบานวันละ 2 คร้ัง ๆ ละ 10 นาที บวกกับถีบจักรยานอยูกับที่ใชเวลา 10 นาที
หรือการเลนกีฬาตาง ๆ วันละ 30 นาที

จากความหมายดังกลาวขางตน      การออกกําลังกายแบบในวิถีชีวิตประจําวันเปนการ
ออกกําลังกายในการทํางานบาน     หรืองานอาชีพ     หรือในกิจกรรมยามวาง    ดังตัวอยางกิจกรรม
ในตารางที่  1
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ตารางที่  1  ตัวอยางกิจกรรมและระยะเวลาที่ใชในการออกกําลังกายแบบในวิถีชีวิตประจําวัน

กิจกรรม ระยะเวลาที่ควรปฏิบัติ
1. ลางและเช็ดขัดรถยนต
2. เช็ดถูบาน  หนาตาง
3. ซักผาดวยมือ
4. เลนวอลเลยบอล
5. ทําสวน  ทําไร  ขุดดิน
6. คราดหญา  โกยหญา
7. หมุนลอรถเข็นขณะนั่งในรถเข็น
8. เดินประมาณ 2.8 กิโลเมตร
9. ชูดลูกบาสเกตบอล
10. เตนรําในจังหวะเร็ว
11. ขี่จักรยาน 8 กิโลเมตร
12. เดิน 3.2  กิโลเมตร
13. เตนแอโรบิคในน้ํา
14. วายน้ํา
15. เลนบาสเกตบอลลอเข็น  (ผูพิการ)
16. เลนบาสเกตบอล
17. ขี่จักรยาน 6.4 กิโลเมตร
18. วิ่ง 2.4  กิโลเมตร
19. เดินขึ้นบันได
20. กระโดดเชือก

45 – 60 นาที                 เบาใชเวลานาน
40 – 60 นาที
45 – 60 นาที
        45 นาที
30 – 45 นาที
30 – 40 นาที
30 – 40 นาที
        35 นาที
        30 นาที

 30 นาที
 30 นาที
 30 นาที
 30 นาที
 20 นาที
 20 นาที

15 – 20 นาที
        15 นาที
        15 นาที
        15 นาที
        15 นาท ี               หนักใชเวลานอย

ที่มา  : U.S. Department of Health and Human Services,  Physical Activity and Health : A Report
of the Surgeon General  (Atlanta, GA  1996), อางถึงใน   กระทรวงสาธารณสุข, กรมอนามัย,  คูมือ
การสงเสริมการออกกําลังกายสําหรับเจาหนาที่สาธารณสุข     (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพองคการ
ทหารผานศึก, 2545),  36. 

จากกิจกรรมดังกลาวขางตน สมชาย ล่ีทองอิน (2545 ข: 1 – 10)  กลาววา  กิจกรรมที่
สามารถปฏิบัติไดในวิถีชีวิตประจําวัน      เมื่อปฏิบัติใหมีการเคลื่อนไหวออกแรงใหมากขึ้น      และ
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ตอเนื่องจะสงเสริมใหบุคคลมีสุขภาพที่ดีและมีสมรรถภาพทางกายที่แข็งแรง โดยเฉพาะการปองกัน
(ลดความเสี่ยง) โรคหัวใจ และหลอดเลือดนั้น ไมจําเปนตองออกกําลังกาย ดวยความแรงระดับที่
หนัก การออกกําลังกายดวยความแรงระดับปานกลาง หรือคอนขางรูสึกเหนื่อย หายใจแรงขึ้น หัวใจ
เตนเร็วขึ้นบางก็พอเพียงตอการปองกันโรค ยิ่งออกกําลังกายมากขึ้น ก็จะไดรับประโยชนตอสุขภาพ
และสมรรถภาพเพิ่มมากขึ้นดวย และตราบใดที่ทานออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ ดวยความแรง
ระดับปานกลางแลว ยอมไมมีการออกกําลังกายแบบใดแบบหนึ่งดี หรือดอยกวากัน ในการกอให
เกิดประโยชนตอสุขภาพ ดังนั้น ความสําคัญจึงอยูที่ การออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ และตอเนื่อง
หรือไมเทานั้น

จากการทบทวนงานวิจัยตาง  ๆ กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข  (2545 ข: 34 –
35) สรุปวา  ผูที่ออกกําลังกายเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้นจากการทํากิจวัตรประจําวันจะไดรับประโยชนเพิ่ม
ขึ้น โดยที่ประโยชนจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับระดับการเคลื่อนไหวของคน ๆ นั้น  ซ่ึงพบวาผูที่ไม
เคล่ือนไหวมีชีวิตแบบสบาย   จะไดรับประโยชนมากที่สุดจากการเพิ่มการเคลื่อนไหวออกกําลังกาย
ถึงระดับที่กําหนด ดังนั้น จึงแนะนําใหทุกคนควรเคลื่อนไหวออกกําลังกายทุกวันหรือเกือบทุกวัน
สะสมใหไดอยางนอย 30 นาทีตอวัน ดวยความแรงระดับปานกลาง  ซ่ึงพอเพียงที่จะทําใหหัวใจและ
ปอดมีความแข็งแรง

จากแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการออกกําลังกาย สามารถสรุปดวยรูปพีระมิด
เพิ่มพลัง  ดังแผนภูมิที่  1

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



27

ระดับท่ี 3  กิจกรรมการออกกําลังกายเพ่ือเสริมสราง
ความแข็งแรง  ทนทานและออนตวัของกลามเน้ือ
เชนการยกนํ้าหนัก  การบรหิารรางกายโดยใช
นํ้าหนักตัวเอง  การยดึเหยยีดกลามเน้ือ  โดยทาํ
กิจกรรมเหลาน้ี 2 – 3 วัน/สปัดาห

ระดับท่ี 2 กิจกรรมออกกําลังกาย
แบบแอโรบคิท่ีเปนแบบแผน    ชวย
สงเสรมิสมรรถภาพความแขง็แรง
ของหวัใจและปอด  โดยทาํกิจกรรม
เหลาน้ี 3 – 5 วัน/สปัดาห  อยางนอย
ครัง้ละ 20 นาท ี    ดวยความแรง
ปานกลางถงึหนัก

ระดับท่ี 4  สหกิจกรรมประเภทท่ีไม
คอยมกีารเคล่ือนไหวออกแรง/ออก
กําลังกาย  เชน คอมพิวเตอร  การน่ัง
นอนเลน นาน  ๆยกเวนการพักผอน
นอนหลับ  ซึง่มคีวามจาํเปน

ระดับท่ี 1  กิจกรรมในวถีิชวีติท่ีตองเคล่ือนไหวออกแรง/ออกกําลังกาย
(Lifestyle Physical Activity)  ทุกวนั  ชวยสงเสรมิการมสีขุภาพดี    มี
สมรรถภาพและความสขุสบาย  โดยทาํดวยแรงปานกลางขึน้ไปทกุวัน
สะสมใหไดอยางนอย 30 นาที

ท่ีมา  : กระทรวงสาธารณสขุ,  กรมอนามยั,  แนวคิดการออกกาํลังกายเพือ่สุขภาพ   (นนทบรีุ :
กรมอนามยั  กระทรวงสาธารณสขุ, 2545), 8.

แผนภูมท่ีิ 1  พีระมดิเพ่ิมพลัง
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จากแผนภูมิที่   1   พบวา     ระดับที่  1  ฐานลางสุดของพีระมิด      แสดงถึงกิจกรรมการ
ออกกําลังกายแบบในวิถีชีวิตประจําวันที่ตองกระทํา  (Lifestyle Physical Activity) ชวยสงเสริมการ
มีสุขภาพดี มีสมรรถภาพ   และความสุขสบายได   เชน   การทํากิจกรรมจากงานบาน  การประกอบ
อาชีพ  หรือกิจกรรมยามวาง    โดยทําดวยความแรงปานกลางขึ้นไป  สะสมใหไดอยางนอย 30 นาที
จะไดประโยชนตอสุขภาพ   กิจกรรมในวิถีชีวิตหลายอยางหากทําอยางกระฉับกระเฉงตอเนื่องและ
นานพอก็จะเปนกิจกรรมการออกกําลังกายแบบแอโรบิค   ระดับที่ 2 เปนกิจกรรมการออกกําลังกาย
แบบเปนแบบแผนซึ่งคอนขางหนักกวากิจกรรมในระดับที่ 1 ไดแก การออกกําลังกายแบบแอโรบิค
หรือเลนกีฬาและนันทนาการบางอยาง    ตองการอุปกรณ     และใชเวลาพอสมควร กิจกรรมเหลานี้
จะทําใหหัวใจเตนเร็วขึ้น จะชวยสงเสริมสมรรถภาพของหัวใจ และปอด ความสามารถในการ
ปฏิบัติการ (Performance)   และชวยควบคุมไขมันในรางกาย โดยทํากิจกรรมเหลานี้ 3 - 5 วันตอ
สัปดาห  อยางนอยครั้งละ  20  นาที   ดวยความแรงปานกลางถึงหนัก    ระดับที่ 3 เปนกิจกรรมการ
ออกกําลังกาย  เพื่อเสริมสรางความแข็งแรง ทนทาน  และออนตัวของกลามเนื้อ เชน การยกน้ําหนัก
การบริหารรางกาย   โดยใชน้ําหนักตนเอง   การยืดเหยียดกลามเนื้อ โดยทํากิจกรรม สัปดาหละ 2 -
3 วัน กิจกรรมในวิถีชีวิตไมคอยเสริมความออนตัว ดังนั้น การยืดเหยียดกลามเนื้อคอนขางจําเปน
ทําโดยการยืดเหยียดกลามเนื้อมัดใหญจนถึงจุดที่เร่ิมรูสึกตึง ๆ   (mild discomfort)   แตไมเจ็บอาจ
ทําไดสัปดาหละ 3 - 7 วัน สําหรับการฝกกลามเนื้อ หรือความแข็งแรง  โดยการยกน้ําหนักนั้น เปน
การฝกกลามเนื้อมัดใหญ  สัปดาหละ 2 - 3 วัน โดยสลับการพัก 1 วัน จะชวยทําใหกลามเนื้อตึงตัว
และแข็งแรง กิจกรรมเหลานี้ไมจําเปนตองใชเครื่องมือพิเศษ แตจําเปนตองเรียนรูเทคนิคที่ถูกตอง   
ระดับที่ 4  ซ่ึงเปนสุดยอดของพีระมิดนั้น    แสดงใหเห็นวา   การทํากิจกรรมบางประเภทที่ไมคอยมี
การเคลื่อนไหวออกกําลังกาย เชน การนั่งดูโทรทัศน การเลนเกมสคอมพิวเตอร  ตองลดลงยกเวน
การพักผอนนอนหลับตองเพียงพอ  อยางนอยวันละ 6 – 8 ช่ัวโมง

การแนะนําใหบุคคลที่มีอาชีพแตกตางกันออกกําลังกาย    จะใช      "พีระมิดเพิ่มพลัง"
เปนหลักตองพิจารณาพฤติกรรมของแตละบุคคล โดยเฉพาะการทํากิจกรรมในชีวิตประจําวันและ
การประกอบอาชีพวา มีการเคลื่อนไหวมากนอยเพียงใด ในที่นี้ จะแบงออกเปน 2 กรณี คือ ผูที่ใช
แรงงานสมองกับผูที่ใชแรงงานกาย

1.4.1   ผูท่ีใชแรงงานสมอง
   ผูที่ใชแรงงานสมอง    อาชีพที่ทําคอนขางเบา   และนั่งเฉย  ๆ    อยูกับโตะควร

ออกกําลังกาย เพื่อความแข็งแรงของหัวใจและปอดเปนหลักแตแทบไมมีเวลาที่จะไปออกกําลังกาย
ที่เปนแบบแผนเลย ดังนั้น แนะนําใหเดินใหมากขึ้น ในระหวางวันของการทํางาน จนกระทั่ง
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สามารถเดินไดอยางนอย 30 นาที หรือเดินขึ้นบันไดแทนการใชลิฟท โดยเริ่มเบา ๆ  ชา ๆ กอน เชน
เดินขึ้นบันไดเพียง 1 ช้ันกอน ระหวางนั้น ถาเหนื่อยมากก็หยุดพัก แลวคอยเดินตอ ทําเชนนี้เปน
ประจําในที่สุดก็สามารถเดินขึ้นบันไดไดหลายชั้นโดยไมตองหยุดพัก ถาเดินขึ้นบันได 15 นาที จะ
ใชพลังงานประมาณ  150 แคลอรีหรือจะเดินขึ้นบันได วันละ 5 คร้ัง  ๆ ละ 5 ช้ันก็ไดเชนกัน
นอกจากนี้ยังสามารถออกกําลังกาย เพื่อความแข็งแรง ทนทาน และความยืดหยุนของกลามเนื้อ
ระหวางนั่งที่โตะทํางานหรือยืนขาง ๆ โตะ โดยการทําการบริหาร ซ่ึงใชเวลาไมมาก ถาหากสามารถ
ออกกําลังกายแบบแอโรบิคไดนาน   และหนักขึ้นก็จะเปนประโยชนตอสุขภาพ และสมรรถภาพ
มากขึ้นดวย

1.4.2   ผูใชแรงกาย
 ผูใชแรงกายการออกแรงกายทํางานอาชีพมีความหลากหลายตั้งแตยืนอยูกับที่

ใชสองแขนเคลื่อนไหวตลอดเวลา ดังเชน กรรมการในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร คอมพิวเตอร
ไปจนถึงกลุมที่ออกแรงกายอยางหนัก เชน กรรมกร  ชาวไร  ชาวสวน รับจาง  การทํากิจกรรมใน
ชีวิตประจําวัน    ตองออกแรงทําเองสวนใหญ เมื่อพิจารณาจาก "พีระมิดเพิ่มพลัง" จะพบวา การ
ออกแรงในแตละวัน ทําใหมีการใชพลังงานเกิดขึ้นมากกวา 150 แคลอรี ดังนั้น ถาทํางานทุกวัน
ยอมพอเพียงตอการลดความเสี่ยง หรือปองกันการเกิดโรคเรื้อรัง แตสมรรถภาพของหัวใจ และปอด
อาจไมแข็งแรงเทากับผูที่ออกกําลังกายโดยการวิ่ง   นอกจากนี้  ในการทํางานยังชวยเสริมสราง
ความแข็งแรงของกลามเนื้อดวย   ส่ิงที่ยังขาดสําหรับกลุมนี้ คือ การออกกําลังกาย เพื่อความยืดหยุน
ของกลามเนื้อ  ดังนั้น    การออกกําลังกายที่จําเปน   คือ การออกกําลังกาย เพื่อความยืดหยุนของ
กลามเนื้อ  เพื่อปองกันและลดการบาดเจ็บสะสมของกลามเนื้อ   เชน ปวดหลัง ปวดขอเขา ดังนั้น
ขอแนะนํา คือถาเปนไปได ถาสามารถปลีกเวลาออกกําลังกายแบบแอโรบิคเพิ่มขึ้น จะเปน
ประโยชนตอสุขภาพ และสมรรถภาพมากขึ้น   สวนการเคลื่อนไหวออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ  ควร
ออกกําลังระดับปานกลางสะสมอยางนอย 30 นาทีทุกวัน  หรือเกือบทุกวันก็เพียงพอ และในวิถีชีวิต
ประจําวันพยายามเคลื่อนไหวรางกายใหมากขึ้น จะทําใหเกิดประโยชน

 1.4.3     ประโยชนของการออกกําลังกายแบบในวิถีชีวิตประจําวัน
                การออกกําลังกายแบบในวิถีชีวิตประจําวันเปนการเคลื่อนไหวรางกายให

มากขึ้น โดยมุงหวังเพื่อใหบุคคลมีรางกายสมบูรณแข็งแรง  สามารถทํางานตาง ๆ ทุกวันไดตามที่
ตองการ   หรือที่ตั้งใจไวโดยไมเหน็ดเหนื่อยออนลาจนเกินไป  อีกทั้งยังมีกําลังเหลือพอที่จะทํา
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อยางอื่นได ดังนั้น จึงกอใหเกิดประโยชนตอสุขภาพ (Corbin CB. And Lindsey R. 1997,    อางถึง
ใน กระทรวงสาธารณสุข, กรมอนามัย 2545 ข: 13 – 18,  2545 ก: 2)  สรุปไดดังนี้

1.4.3.1  ประโยชนในดานการปองกันโรค   การออกกําลังกายแบบในวิถี
ชีวิตประจําวันอยางสม่ําเสมอเปนการเสริมสรางความอดทนของหัวใจและปอด กลามเนื้อของหัวใจ
และปอดแข็งแรงขึ้น ทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น การไหลเวียนของหลอดเลือดหัวใจและหลอด
เลือดสวนปลายเพิ่มมากขึ้น  จึงเปนการปองกันหรือยับยั้งการเกาะของไขมันที่ผนังหลอดเลือด  ชวย
ลดความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคไมติดตอที่สําคัญ เชน โรคหัวใจและหลอดเลือด โรค
ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน  โรคมะเร็งลําไสใหญ

1.4.3.2   ประโยชนดานการสงเสริมสุขภาพ    การออกกําลังกายแบบในวิถี
ชีวิตประจําวัน   เปนการออกกําลังกายโดยการเคลื่อนไหวรางกายใหมากขึ้น   ทําใหกลามเนื้อมี
ความแข็งแรงและทนทานขึ้น   ชวยลดไขมันตามรางกาย  รูปรางดีขึ้น  สงผลใหบุคคลมีบุคลิกภาพ
ที่ดี  มีความมั่นใจในตนเองเพิ่มมากขึ้น จิตใจผองใส ผอนคลายความเครียด ความวิตกกังวล
สามารถปฏิบัติงานและดํารงชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพ  สงผลใหสภาวะสุขภาพจิตดีตามไปดวย

1.4.3.3  ประโยชนดานการรักษาโรค การออกกําลังกายแบบในวิถีชีวิต
ประจําวันอยางสม่ําเสมอจะทําใหสวนตาง ๆ ของรางกายสมบูรณแข็งแรง   ดังนั้น     เมื่อเกิดการ
เจ็บปวยจะสามารถฟนตัวไดอยางรวดเร็ว  ชวยลดความรุนแรงของโรคลงดวย ทําใหอายุยืนนานขึ้น

จากที่กลาวมาขางตน จะพบวา การออกกําลังกายแบบในวิถีชีวิตประจําวัน
ซ่ึงมุงเนนใหบุคคลมีการเคลื่อนไหวออกแรงในการประกอบกิจกรรมตาง ๆ ใหมากขึ้น ประชาชน
สวนใหญ  โดยเฉพาะประชาชนที่ใชแรงงานมักเขาใจวา ตนเองไดทํางานประจําวันมาเหนื่อยมาก
แลว  ดังนั้น  เมื่อกลับถึงบานควรตองนอนพักผอน    หรือนั่งดูโทรทัศน  สวนในกลุมพอคา  นัก
ธุรกิจ  ขาราชการมักอางวาแมรางกายไมเหนื่อยมากนักจากการทํางานแตสมองเครียดเหลือเกิน ขอ
พักผอนดีกวา ซ่ึงเปนความเขาใจที่ตรงขามกับความเปนจริง    เพราะการออกกําลังกายที่พอเหมาะ
พอดีจะชวยผอนคลายความเมื่อยลา ตลอดจนความเครียดตาง ๆ ไดอยางดีที่สุด ขอสําคัญคือจะตอง
เลือกชนิดของการออกกําลังกายใหเหมาะสม และกระทําดวยความพอดี  (ดํารง กิจมั่น 2527: 27)
นอกจากนี้เมื่อพิจารณาถึงผลที่จะเกิดแกรางกายแลวจะพบวาการออกกําลังกายแบบในวิถีชีวิต
ประจําวันมีสวนชวยเพิ่มความแข็งแรงของหัวใจและปอด และเพิ่มความแข็งแรงและทนทานของ
กลามเนื้อ  แตไมไดชวยกลามเนื้อใหมีความออนตัว    ดังนั้น  จึงพบวาผูที่ทํางานหนัก  เชน กลุม
เกษตรกร หรือรับจาง  หลังจากเลิกงานแลว    จะมีอาการปวดเมื่อยตามรางกาย  ดังนั้น  การออก
กําลังกายที่จะใหเกิดผลดีกับรางกายในทุกระบบ  จึงเปนการออกกําลังกายแบบมีแบบแผน
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จากที่กลาวมา      สรุปไดวา        การออกกําลังกายแบบในวิถีชีวิตประจําวัน
หมายถึง          การกระทํากิจกรรมตาง ๆ   ของบุคคลที่ทําใหอวัยวะของรางกายมีการเคลื่อนไหวให
มากขึ้น   โดยไมมีรูปแบบที่ชัดเจนแตเปนการปฏิบัติ   จากกิจกรรมโดยการทํางานบาน  งานอดิเรก
เชน    การซักผา   รีดผา  ทําความสะอาดบาน  ลางรถ  พรวนดินปลูกตนไม  และจากการประกอบ
อาชีพ เชน  การทําไร  ขุดดิน   ถางหญา  การบริหารรางกายในระหวางทํางาน จากกิจวัตรประจําวัน
การเดินในระยะทางใกล ๆ    แทนการใชยานพาหนะ    การขี่รถจักรยานแทนรถจักรยานยนตหรือ
รถยนต  การเดินขึ้นลงบันได โดยมีจุดมุงหมายเพื่อการเสริมสรางสุขภาพดานการออกกําลังกาย

1.5   การออกกําลังกายแบบมีแบบแผน

การออกกําลังกายแบบมีแบบแผนเปนการออกกําลังกายที่มีรูปแบบปฏิบัติที่ชัดเจน    
แนนอน   และเมื่อมีการปฏิบัติอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ  จะมีบทบาทมากในการพัฒนาสุขภาพทั้งทาง
รางกายและจิตใจ    มีผูใหความหมายไวดังนี้

1.5.1   ความหมายของการออกกําลังกายแบบมีแบบแผน
 คูเปอร  (Cooper  1970,   อางถึงใน  กระทรวงสาธารณสุข, กรมอนามัย 2540 ก:

29)    ไดคิดวิธีการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ  โดยเรียกวา    “แอโรบิคเอ็กเซอรไซส”  โดยนําคํา
“แอโรบิค”  มาจากศัพททางวิชาการ ซ่ึงใชในวงการวิทยาศาสตรการกีฬา  กลาววาในการทํางาน
ออกแรงหรือเคลื่อนไหวของกลามเนื้อจะมีการทํางานอยู   2 แบบ  แบบแรกคือ  การออกแรงชวง
ส้ัน ๆ เชน ทุมน้ําหนัก ขวางจักร  พุงแหลน  วิ่งเร็ว 100 เมตร  นักกีฬาจะใชพลังงานที่มีสํารองใน
กลามเนื้ออยูแลว ซ่ึงชวงนี้นักกีฬาอาจจะกลั้นหายใจขณะออกแรงได เพราะไมจําเปนตองสูดอากาศ
เขาไปชวยพลังงานในกลามเนื้อ  จึงเรียกกระบวนการใชกําลังงานแบบนี้วา  “แบบแอนแนโรบิค”
หรือไมตองใชอากาศหรือไมตองใชออกซิเจน การทํางานนี้มีชวงเวลานาน 0 – 30 วินาที แบบที่สอง
ตองออกแรงในเวลานานขึ้น  ดังนั้น  พลังสํารองในกลามเนื้อแตอยางเดียวจึงไมพอ  รางกายตอง
หายใจเอาอากาศเพื่อนําออกซิเจนไปสันดาปในขบวนการสรางพลังงาน จึงเรียกการทํางานนี้วา
กระบวนการสรางพลังงานแบบแอโรบิค หรือการออกกําลังกายที่ตองใชอากาศหรือออกซิเจน การ
ออกกําลังกายแบบมีแบบแผน  มีจุดมุงหมายที่สําคัญ  3 ประการ  คือ

1.    การหายใจจะตองเร็วและแรงขึ้น  เพื่อนําออกซิเจนเขาสูรางกายไดมากขึ้น
2.   หัวใจจะตองเตนเร็วและแรงขึ้น เพื่อสามารถสูบฉีดโลหิตไดมากพอ

    3.   หลอดเลือดทั้งใหญและเล็ก      จะตองนําเลือดไปยังสวนตาง ๆ ของรางกาย
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ไดอยางมีประสิทธิภาพ

ฉะนั้น   การออกกําลังกายแบบแอโรบิค   หมายถึง   การออกกําลังกายที่กระตุน
ใหรางกายตองสรางพลังงานแบบใชออกซิเจน  ซ่ึงในที่นี้มีความหมายเดียวกับการออกกําลังกาย
แบบมีแบบแผน   เพื่อความเขาใจตรงกัน ในงานวิจัยนี้จะใชคําวาการออกกําลังกายแบบมีแบบแผน
ซ่ึงมีผูใหความหมาย  ไวดังนี้

การกีฬาแหงประเทศไทย สํานักนายกรัฐมนตรี  (2538: 3)  ใหความหมายของ
การออกกําลังกายแบบมีแบบแผน  หมายถึงการกระทําใด ๆ ที่ทําใหมีการเคลื่อนไหวสวนตาง ๆ
ของรางกายเพื่อเสริมสรางสุขภาพ  เพื่อความสนุกสนาน  เพื่อสังคม  โดยใชกิจกรรมงาย ๆ หรือมี
กฎ กติกา  การแขงขันงาย ๆ    เชน  เดิน  วิ่ง  กระโดดเชือก    การบริหารรางกาย   การยกน้ําหนัก
แอโรบิคดานซ  รํามวยจีน  วายน้ํา  ขี่จักรยาน  เกมและการละเลนพื้นเมือง และอ่ืน ๆ ยกเวนการ
ออกกําลังกายในการประกอบอาชีพและการเคลื่อนไหวในชีวิตประจําวัน

คูล  (2546: 1)  กลาววา เมื่อพูดถึงการออกกําลังกายแบบแอโรบิคหรือการออก
กําลังกายแบบมีแบบแผนหลายคนจะนึกถึงการเตนแอโรบิคแตเพียงอยางเดียว แตความจริงแลว
จะหมายถึง  การที่เราออกกําลังกายโดยใหกลามเนื้อใชพลังงานจากการสันดาปออกซิเจนเปนหลัก
ซ่ึงสามารถทําไดหลายวิธี  เชน วิ่ง  วายน้ํา  เดินเร็ว  ปนจักรยาน  เปนตน  ดังนั้น  จะใชวิธีไหนใน
การออกกําลังกายไดแลวแตความชอบและความถนัดของแตละบุคคล

     กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข (2540 ข:  3 – 4)  ใหความหมายการออก
กําลังกายแบบมีแบบแผน   ไว  4   ประการ  ดังนี้

เปนการศึกษาเกี่ยวกับการออกกําลังที่สามารถตอบสนองตอรางกายของคน ใน
รูปแบบของการออกกําลังกายเฉพาะอยาง และสามารถดัดแปลงใหรางกายเกิดผลตอการฝกเฉพาะ
อยางนั้น  ๆ

  เปนการออกแรงทางกายที่ทําใหรางกายแข็งแรงทั้งระบบโครงสราง ทําใหกลาม
เนื้อสามารถรวมกันตอตานและเอาชนะแรงบังคับไดหากขาดการออกกําลังกายจะลดศักยภาพใน
การเคลื่อนไหว นอกจากนี้ยังทําใหกิจกรรมทางปญญา อารมณ และความรูสึกดีขึ้น

   เปนกิจกรรมของกลามเนื้อที่ทําใหรางกายมีสุขภาพ   และรูปรางดี    เพิ่มทักษะ
และศักยภาพในกีฬา  ตลอดจนฟนฟูกลามเนื้อหลังจากการบาดเจ็บหรือพิการไดดวย

เปนการออกกําลังกายที่มีการใชไขมันเปนพลังงาน            ใชออกซิเจนชวยใน
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การสันดาป    เปนระยะเวลานานติดตอกันเพียงพอที่จะกอใหเกิดความอดทนของปอด หัวใจ และ
ระบบไหลเวียนเลือดจึงจะมีผลตอสุขภาพ

     จรวยพร ธรณินทร (2540: 13)   ใหความหมายการออกกําลังกายแบบมีแบบแผน
หมายถึง  กระบวนการสรางพลังงานของกลามเนื้อ  ซ่ึงตองใชออกซิเจนชวยในการสันดาป การ
ออกกําลังกายแบบมีแบบแผน   จึงเปนการฝกที่ใชระยะเวลานานติดตอกันพอสมควร ทําใหรางกาย
ตองใชพลังงาน    หัวใจตองสูบฉีดเลือดมากขึ้น   เมื่อฝกแลวจะเกิดประโยชนตอรางกาย  ตัวอยาง
กิจกรรมไดแก  วิ่งเหยาะ วายน้ํา ฟุตบอล แอโรบิคแดนซ

    พินิจ  กุลละวณิชย  (2540: 11)  ใหความหมาย การออกกําลังกายแบบมีแบบ
แผน  หมายถึง  การออกกําลังกายที่ใชกลามเนื้อกลุมใหญอยางตอเนื่องเกิน 2 นาที ซ่ึงเปนระบบที่
ตองใชออกซิเจน และถาจะใหผลดีตอหัวใจและปอดควรออกกําลังกายอยางนอยเปนเวลา 30 นาที
เชน เดิน วิ่ง วายน้ํา กระโดดเชือก ถีบจักรยาน เตนแอโรบิค  ควรทําสัปดาหละ 3 คร้ัง เปนอยางนอย
และ 6 คร้ังเปนอยางมาก

   จากที่กลาวมาขางตน      สรุปไดวาการออกกําลังกายแบบมีแบบแผน    หมายถึง
วิธีการหรือการกระทํากิจกรรมตาง ๆ ของบุคคล  ใหกลามเนื้อใชพลังงานจากการสันดาปออกซิเจน
เปนหลัก และทําใหอวัยวะตาง ๆ ของรางกายมีการเคลื่อนไหวอยางตอเนื่องโดยมีรูปแบบการ
ปฏิบัติ    และ / หรือกติกาการเลนที่ชัดเจน  เชน  การเตนแอโรบิค   เดินเร็ว     วิ่งเหยาะ   รํามวยจีน
หรือการฝกเลนกีฬาตาง ๆ ที่ไมใชการแขงขัน ซ่ึงประเมินจากออกกําลังกายจนเหนื่อยและมีเหงื่อ
ออกมาก หายใจแรงและลึก หรือรูสึกหัวใจเตนแรงและเร็วข้ึนมากกวาปกติ  และออกกําลังกายอยาง
นอยสัปดาหละ 3 วัน ๆ ละ  30   นาที

1.5.2   หลักของการออกกําลังกาย
   จรวยพร ธรณินทร (2534: 12 – 15;  กระทรวงสาธารณสุข, กรมอนามัย  2545 ก:

1 – 3)  กลาววาในการออกกําลังกายแบบมีแบบแผนตองออกกําลังกายโดยคอยเปนคอยไป จากเบา
ไปหาหนัก   โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

1.5.3 ขั้นตอนการออกกําลังกายแบบมีแบบแผน
    การออกกําลังกายตองทําอยางเต็มใจจึงจะนํามาซึ่งความสุข      และจะกลายเปน

ปกติวิสัย     การออกกําลังกายแบบมีแบบแผน     เปนการออกกําลังกายอยางมีขั้นตอน    เพื่อลดการ
บาดเจ็บ เนื่องจากการออกกําลังกาย      และยังชวยปรับสมดุลของรางกายใหเขาสูภาวะปกติไดดีขึ้น
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ประกอบดวย 3   ขั้นตอน ดังนี้

1.   ขั้นตอนทํารางกายใหอบอุน  (warm   up)    ใชเวลาประมาณ 3 – 5 นาที โดย
การออกกําลังกายเบา ๆ จะเปนการเดิน กายบริหารหรือใชทักษะพื้นฐานของกิจกรรมที่จะฝกอยาง
เบา ๆ  ทุก ๆ   ขอตอและกลามเนื้อรวมทั้งการยืดเสนเอ็นเพื่อเปนการยืดกลามเนื้อและเสริมสราง
ความแข็งแรงของกลามเนื้อ      และความออนตัวของขอตอ    เพื่อทําใหอุณหภูมิของรางกายสูงขึ้น
ทีละนอยเปนการคอย ๆ ปรับรางกายใหทํางานเพิ่มขึ้น

2.  ขั้นตอนการออกกําลังกายใหถึงระดับแอโรบิค ใชเวลาประมาณ 20 - 30 นาที
เพื่อบริหารความอดทนของปอด หัวใจ และระบบไหลเวียนของโลหิตโดยแตละกลุมอายุจะฝกหนัก
ไมเทากัน และความแข็งแรงของแตละคนก็ไมเทากัน โดยยึดหลักความเหนื่อยตามอัตราการเตน
ของหัวใจ  ซ่ึงมีวิธีที่ใชกันอยูทั่วไปคือ  หาอัตราเตนของหัวใจที่เหมาะสมหรือที่เรียกวาอัตราเตน
ของหัวใจที่เปนเปาหมาย (target heart rate)  ใหไดกอนวาหัวใจควรเตนกี่คร้ัง / นาที แลวจึงออก
กําลังกายใหหัวใจเตนไดถึงจุดที่กําหนดตอเนื่องกันเปนเวลา  12 - 20 นาที  สูตรที่นิยมใชในการ
คํานวณอัตราการเตนของหัวใจ (ดํารง กิจกุศล  2527: 74 -  75 ;  สมชาย  ล่ีทองอิน  2546 ก: 3)  ราย
ละเอียด  ดังนี้

หาอัตราการเตนสูงสุดของหัวใจกอน     โดยเอาอายุไปลบออกจาก  220   เชน
ผูที่อายุ 40 ป อัตราเตนสูงสุดของหัวใจ = 220 – 40  = 180 คร้ัง / นาที   จากนั้นจึงเอารอยละ 60 – 90
ของอัตราเตนสูงสุดของหัวใจมาหาอัตราเตนของหัวใจที่เปนเปาหมาย โดยแบงเปนระดับ  ดังนี้

ระดับที่ 1 คนที่ไมเคยออกกําลังกาย กําหนดอัตราเตนของหัวใจสูงสุด รอยละ
60 ดังนั้น อัตราการเตนของหัวใจสูงสุดที่เปนเปาหมาย   คือ  108  คร้ัง / นาที

ระดับที่   2   สําหรับผูที่ไดออกกําลังกาย      และรางกายเริ่มปรับตัวไดแลวให
พัฒนาความเหนื่อยขึ้นไปอีก  กําหนดอัตราเตนของหัวใจสูงสุด รอยละ 70 ดังนั้น อัตราการเตนของ
หัวใจสูงสุดที่เปนเปาหมาย   คือ  126  คร้ัง / นาที

ระดับที่  3   สําหรับผูที่แข็งแรงและตองการพัฒนาความอดทน    แข็งแรงของ
ปอด หัวใจ และระบบไหลเวียนเลือดใหสูงขึ้นไปอีกแตไมควรจะสูงกวานี้ในทางสุขภาพกําหนด
อัตราเตนของหัวใจสูงสุด รอยละ 90 ดังนั้น อัตราการเตนของหัวใจสูงสุดที่เปนเปาหมาย   คือ  162
คร้ัง / นาที

3. ขั้นตอนสุดทายเปนการทําใหรางกายคอย ๆ เย็นลง (cool down) โดยการ
ออกกําลังกายตอดวยความหนักที่คอย ๆ    เบาลงทีละนอย  โดยทํายอนกลับกับการวอรมอัพ
(warm up) ใชเวลาประมาณ  3  –  5   นาที  ดวยการเดินอยางชา ๆ ก็ได  แตอยานั่งหรือนอน และไม
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ควรหยุดทันที เพราะอาจทําใหเลือดไหลกลับไปเลี้ยงหัวใจไมทันอาจทําใหช็อค หรือเสียชีวิตได
รวมระยะเวลาในการออกกําลังกายติดตอกันหมดอยางนอย  30  นาทีตอวัน

1.5.4     เวลาที่ควรออกกําลังกาย

                             ชวงเวลาที่เหมาะสมกับการออกกําลังกาย    คือ   กอนอาหารถาหลังรับประทาน
อาหารควรเวน  2  ช่ัวโมง   ถาออกกําลังกายตอนกลางคืนควรพัก    1 ช่ัวโมงกอนเขานอน  และควร
ออกกําลังกายเวลาเดียวกัน   เชน  ทุกเชา   ทุกเย็น  ทุกวันจันทร  วันพุธ   วันศุกร   หรือทุกวันอังคาร
วันพฤหัสบดีและวันเสาร ควรออกกําลังกายอยางนอยวันละ 30 นาที และอยางนอยสัปดาหละ 3 วัน
ถาจะใหเหมาะสมควรจะเปน 4 วัน

        จากแนวคิด      และทฤษฎีทีก่ลาวมาขางตน สรุปไดวาการออกกําลังกายแบบมี
แบบแผนเปนการออกกําลังกายอยางมีรูปแบบปฏิบัติที่ชัดเจน  ผูที่ออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอจะ
ทําใหรางกายมีความสมบูรณ แข็งแรง  สามารถปฏิบัติภารกิจตาง ๆ ไดอยางตอเนื่อง  หรือที่เรียกวา
เปนผูที่มีสมรรถภาพทางกายที่ดี  (Physical Fitness)   ดังรายละเอียดพอสังเขปตอไปนี้

1.5.5   สมรรถภาพทางกาย  (Physical Fitness)
        เมื่อกลาวถึง     “สุขภาพ”      สมรรถภาพทางกายเปนองคประกอบหนึ่งที่มีความ

สําคัญที่ชวยใหบุคคลมีสุขภาพดี  ดังนั้น     ผูวิจัยจึงขอเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับสมรรถภาพทางกาย
พอสังเขปดังนี้

1.5.5.1   ความหมายสมรรถภาพทางกาย

           คณิต  เขียววิชัย  (2523: 4)    กลาววาสมรรถภาพทางกาย   หมายถึง
ความสามารถของบุคคลที่แสดงออกมา  สามารถควบคุมตนเองไดเปนอยางดี  ซ่ึงจะรวมทั้งความ
สามารถอื่น ๆ  ที่รางกายกระทําตองานหรือภาระกิจตาง ๆ  ไดเปนเวลานานโดยไมเมื่อยลาหรือ
เหน็ดเหนื่อยกอนกําหนดหรือเร็วเกินไป

การกีฬาแหงประเทศไทย  สํานักนายกรัฐมนตรี    (2533: 78)     ให
ความหมาย  สมรรถภาพทางกาย   หมายถึง  ความสามารถของรางกายในการประกอบกิจกรรมการ
เลนกีฬาหรือออกกําลังไดอยางมีประสิทธิภาพ

อํานวยโชค  ร่ืนเริง  (2542: 227)  กลาววา    สมรรถภาพทางกาย
หมายถึง  ประสิทธิภาพในการทํางานของรางกาย   เพื่อประกอบกิจกรรมตาง ๆ    ใหสําเร็จบรรลุผล
ตามจุดมุงหมายของงาน
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กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข (2546 ข: 1) ใหความหมาย
สมรรถภาพทางกาย หมายถึง ลักษณะสภาพรางกายที่มีความสมบูรณแข็งแรง    มีความทนทานและ
คลองแคลว วองไวตอการปฏิบัติงาน    ผูที่มีสมรรถภาพทางกายที่ดีมักจะเปนผูที่มีสุขภาพรางกาย
แข็งแรง จิตใจราเริง  แจมใส บุคลิกดี ความมั่นใจตนเองสูง และทํางานอยางมีประสิทธิภาพ

สรุปสมรรถภาพทางกาย  เปนสิ่งสําคัญในการดํารงชีวิตที่ทําให
บุคคลประกอบภาระกิจในชีวิตประจําวันไดเปนอยางดีและมีประสิทธิภาพ  

1.5.5.2   องคประกอบของสมรรถภาพทางกาย
สมรรถภาพทางกายมีองคประกอบที่แตกตางกัน         และในแตละ

องคประกอบตองการพัฒนาและรักษาสภาพใหคงอยูแตกตางกัน   สมาคมสุขศึกษา  พลศึกษา
สันทนาการและเตนรําแหงสหรัฐอเมริกา      ไดแบงองคประกอบของสมรรถภาพทางกายออกเปน
2 ประเภท  (อํานวยโชค  ร่ืนเริง  2542: 228 - 229)  ดังนี้

 องคประกอบดานสมรรถภาพของสุขภาพ           มีความสําคัญตอ
ชีวิตที่มีประสิทธิภาพ  ดังนี้

1.  ความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิต        (Cardiovascular
Endurance) หมายถึง  คนที่มีสมรรถภาพทางระบบหายใจและการไหลเวียนของเลือดสูง จะสามารถ
ยืนหยัดตอการทํางานหนัก ๆ    หรืออกกําลังกายที่ตองใชกลุมกลามเนื้อมัดใหญ ๆ ไดติดตอกันเปน
เวลานาน ๆ เชน   วายน้ํา   เลนฟุตบอล   การวิ่งมาราธอน    บาสเกตบอล   เตนแอโรบิค เปนตน
                            2.   ความอดทนของกลามเนื้อ     (Muscular Endurance)    หมายถึง
ความสามารถของกลามเนื้อมัดหนึ่ง ๆ  หรือหลาย ๆ มัด ที่สามารถประกอบกิจกรรมติดตอกันได
เปนเวลานาน ๆ โดยไมหยุดยั้ง และยังสามารถรักษาคุณภาพของกิจกรรมนั้น ๆ ไดอยางสม่ําเสมอ
หรือดีกวาเดิม  เชน  การดึงขอ  ดันพื้น  ลุก - นั่ง   กิจกรรมกีฬา   เชน   วิ่งทางไกล   เลนยิมนาสติค
                             3.  ความแข็งแรงของกลามเนื้อ  (Muscular    Strength)  หมายถึง
ความสามารถของกลามเนื้อในการออกแรงยก  ดัน  ดึง บีบ   วัตถุที่มีแรงตานใหวัตถุนั้นสามารถ
เคล่ือนที่ไปไดตามแรงที่บังคับของกลามเนื้อนั้นไดสูงสุดเพียงครั้งเดียว   เชน   ยกน้ําหนัก   หิ้ว
กระปองน้ํา เปนตน

 4.   ความออนตัว  (Flexibility)  หมายถึง ความสามารถของรางกาย
หรือของกลามเนื้อและขอตอตาง ๆ ที่สามารถพับ บิด ดัดไดตามธรรมชาติ    เชน    การพับตัวไป
ขางหนาการแอนตัวไปขางหลังการแยกขาเปนตน
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5.   สัดสวนของรางกาย (Body Composition)     หมายถึง ปริมาณ
ของไขมันที่วัดออกมาเปนเปอรเซนต   ทําใหลักษณะของรางกายที่โครงรางไดสัดสวน   คือ ไมสูง
ไมอวน ไมผอม จนเกินไป

องคประกอบดานสมรรถภาพของความสามารถทางกลไก   มีความ
สําคัญตอทักษะกีฬาที่ดีและประสิทธิภาพตอการเลนกีฬา  ประกอบดวย
                                   1. ความคลองตัว  (Agility)   หมายถึง   ความสามารถในการเปลี่ยน
ทิศทางอยางรวดเร็วและควบคุมได
                                   2. การทรงตัว  (Balance)   หมายถึง   ความสามารถรักษาดุลยภาพ
ไวไดในขณะอยูกับที่หรือเคลื่อนที่
                                 3 . ก า ร ป ร ะ ส า น ข อ ง ร ะ บ บ ป ร ะ ส า ท แ ล ะ ก ล า ม เ นื้ อ       
(Neuromuscular Co –ordination)  หมายถึง    ความสามารถในการเคลื่อนไหวไดอยางตอเนื่องและ
มีประสิทธิภาพ

4.  พลัง (Power) หมายถึง  ความสามารถใชแรงดวยความเร็วสูงสุด
1 คร้ัง   ซ่ึงเปนการผสมผสานกันระหวางความแข็งแรงกับความเร็วที่ใชในระยะเวลาสั้น ๆ เพียง
คร้ังเดียว
                                   5.  เวลาปฏิกิริยา  (Reaction Time)  หมายถึง  ระยะเวลาในระหวาง
การไดรับส่ิงกระตุนกับการตอบสนองทางรางกายที่มีตอตัวกระตุน
                                   6.  ความเร็ว   (Speed)  หมายถึง   ความสามารถในการเคลื่อนที่
ของรางกายอยางรวดเร็ว

กลาวโดยสรุป   สมรรถภาพทางกาย    เปนฐานเบื้องตนในการที่จะ
ทําใหมนุษยประกอบภารกิจในชีวิตประจําวันไดสําเร็จเปนอยางดีและมีประสิทธิภาพ    และเปนสิ่ง
สําคัญสําหรับนักกีฬา ผูที่มีสมรรถภาพทางกายดี  จะเปนผูประสบความสําเร็จจากการแขงขันกีฬา
ประเภทตาง ๆ มากกวาผูที่มีสมรรถภาพทางกายที่ไมดี

1.5.5.3   ความสําคัญของการมีสมรรถภาพทางกายที่ดี
ความสําคัญของสมรรถภาพทางกาย  หรือกลาวอีกอยางหนึ่งคือ

ประโยชนของการออกกําลังกายแบบมีแบบแผน มีความสําคัญตอการปรับปรุงคุณภาพชีวิต เปน
สวนสําคัญที่จะทําใหมนุษยสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ        ผลของการเปนผูที่มี
ประสิทธิภาพทางกายที่ดี  สรุปไดพอสังเขป  ดังนี้
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1.5.5.3.1   ประโยชนสวนบุคคล    เปนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน
ขณะและภายหลังการเคลื่อนไหวออกกําลังกายที่เกิดขึ้นแกผูปฏิบัติเองโดยตรงทั้งทางดานรางกาย
และจิตใจ

1.5.5.3.2   ประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ    ในแตละปรัฐบาล
ตองเสียงบประมาณในการรักษาพยาบาลโรคภัยไขเจ็บตาง ๆ  เปนเงินหลายพันลานบาท ซ่ึงถา
ประชาชนทุกคนแข็งแรง    งบประมาณเหลานี้สามารถนํามาใชจายเพื่อแกปญหาตาง ๆ ของ
ประเทศชาติได

นอกจากนี้การออกกําลังกายยังมีประโยชนทั้งในระดับครอบครัว
และประเทศชาติ       ในระดับครอบครัวเมื่อพอ แม ลูกไดรวมออกกําลังกายดวยกันจะเปนการเชื่อม
ชองวางระหวางวัยโดยไมรูตัว   ทําใหสัมพันธภาพในครอบครัวแนนแฟนขึ้น     ในระดับหมูบาน
หรือในที่ทํางานการจัดกิจกรรมใหสมาชิกออกกําลังกายรวมกัน  นอกจากเปนการสงเสริมสุขภาพ
ยังเปนการสรางความสามัคคีของคนในกลุมดวย   ซ่ึงในปจจุบันรัฐบาลสงเสริมใหประชาชนทุกคน
เขารวมโครงการขยับกาย สบายชีวี ในทุกตําบล โดยหวังวาในไมชาคนไทยทั้งประเทศจะมีสุขภาพ
แข็งแรง มีพลังที่จะพัฒนาประเทศ  ไมตองเสียงบประมาณไปซื้อยาเขามาบริโภคปละเปนพัน ๆ
ลานบาท

จากที่กลาวมาสรุปไดวา         การมีสมรรถภาพทางกายที่ดีจะนําซ่ึง
ประโยชนทั้งตอตนเองทําใหบุคคลที่ออกกําลังกายมีสุขภาพสมบูรณ แข็งแรง ตอครอบครัวทําให
สัมพันธภาพของสมาชิกในครอบครัวแนนแฟนมากขึ้น ตอสังคมและประเทศชาติ ทําใหสามารถนํา
งบประมาณไปใชพัฒนาประเทศในดานตาง ๆ มากยิ่งขึ้น

1.5.6   โทษของการขาดการออกกําลังกาย
   โพธ์ิสวัสดิ์    แสงสวาง  (2531, อางถึงใน  สมบัติ     กาญจนกิจ   2541:  15 – 19)

 ไดสรุปผลงานวิจัยเกี่ยวกับโทษของการขาดการออกกําลังกายในระดับวัยตาง ๆ  ที่สงผลกระทบตอ
รางกายและจิตใจของบุคคล  ดังนี้

        ในวัยเด็ก     เปนวัยที่มีการเจริญเติบโตทั้งทางดานขนาด   รูปรางการทํางานของ
อวัยวะตาง ๆ รวมถึงดานจิตใจ   ความคิด  และความจํา การขาดการออกกําลังกายจะเกิดผลเสียตอ
การเจริญเติบโต  กระดูกจะเล็ก   เปราะบาง  และขยายสวนดานยาวไมไดเทาที่ควร เปนผลใหเติบโต
ชา แคระแกร็น  การที่กระดูกเจริญนอย  กลามเนื้อที่มีนอยและไมแข็งแรง  ทําใหการดึงตัวของ
กลามเนื้อเพื่อคงรูปรางในสภาพที่ถูกตองเสียไป เชน ขาโกง  การเดินเขาชิดกัน  หลังโกง เปนตน
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สําหรับสุขภาพทั่วไป   เด็กจะมีความตานทานโรคต่ํา  เจ็บปวยงาย เมื่อเจ็บปวยมักหายชา      การ
ประสานงานของกลามเนื้อและระบบประสาทต่ํา  จะทําใหมีปฏิกิริยาในการหลีกเลี่ยงจากอันตราย
ตาง ๆ ต่ําไปดวย   สวนในดานสังคมและจิตใจ  เด็กมักเก็บตัว  มีเพื่อนนอย  จิตใจไมสดชื่นราเริง
บางรายหันไปหาอบายมุขหรือยาเสพติด   เด็กที่ขาดการออกกําลังกายจะมีนิสัยไมชอบการออก
กําลังกายติดตัวไป และจะไดรับผลรายของการขาดการออกกําลังกายมากขึ้นเมื่อเปนผูใหญ

ในวัยหนุมสาว     พวกที่ขาดการออกกําลังกายตั้งแตในวัยเด็ก  จะเริ่มมีการเสื่อม
ในเรื่องรูปราง และหนาที่การทํางานของอวัยวะภายในหลายระบบ  จนสามารถแสดงอาการคลาย
เปนโรคที่มีพยาธิสภาพได เชน อาการเหนื่อยหอบ ใจสั่น  เมื่อใชรางกายเพียงเล็กนอย สวนในพวก
ที่การเจริญเติบโตไมมีขอบกพรองมากอน     แตรูปรางทรวดทรงอาจเปลี่ยนแปลงไปไดมากจาก
การขาดการออกกําลังกายในวัยนี้    เนื่องจากการที่กลามเนื้อลดนอยลงและมีการสะสมไขมันมาก
ขึ้น สมรรถภาพทางกายดานตาง ๆ จะลดต่ําลงอยางรวดเร็ว

ในวัยกลางคนและวัยชรา   การขาดการออกกําลังกายในวัยนี้    อาจเปนสาเหตุนํา
ของโรครายหลายชนิด  ไดแก  โรคประสาทเสียดุลยภาพ  โรคความดันโลหิตสูง  โรคหลอดเลือด
หัวใจเสื่อมสภาพ   โรคอวน  โรคเบาหวาน   โรคขอตอและกระดูก

กลาวโดยสรุป     ผูที่ไมออกกําลังกายมักมีรางกายเล็กแคระ        และมีโรคในวัย
หนุมสาว  แตบุคคลที่ออกกําลังกายจะเกิดโทษเชนเดียวกัน  โดยเกิดจากการออกกําลังกายที่ไม
เหมาะสม  เชน  หนักเกินไปหรือยากเกินไป  โอกาสเกิดผลรายเหลานี้ตองเอาใจใสและคํานึงถึง
ตลอดเวลาที่ออกกําลังกาย

1.5.7    ขอแนะนําและขอควรระวังในการออกกําลังกาย

การออกกําลังกายแบบในวิถีชีวิตประจําวัน      และการออกกําลังกายแบบมีแบบ
แผนจะใหไดผลดี   ผูที่ออกกําลังกายตองมีความเอาใจใส    ระมัดระวังตนเองเมื่อจะออกกําลังกาย
ไมวาจะเปนการออกกําลังแบบใด    ขอแนะนําที่ควรปฏิบัติและควรระวัง  (ชิดพงษ  ไชยวสุ 2528:
107 – 108)  สรุปไดดังนี้

1.  กอนเลนกีฬาควรไดรับการตรวจเช็คสุขภาพจากแพทยกอนวา  สุขภาพ
สมบูรณเพียงไร  มีโรคประจําตัวอยูหรือไม และถาเปนไปไดใหทดสอบสภาพความสมบูรณของ
รางกาย (overall fitness)  รวมทั้งการทํางานของระบบหายใจและระบบไหลเวียนโลหิตดวย

2.     ผูที่เปนโรคไสเล่ือนควรไดรับการรักษากอน
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             2.1  ผูไดรับการผาตัดควรพักผอนจนกวาแพทยจะอนุญาตใหออกกําลังกาย
ได

2.2  ในระหวางที่เปนไขไมควรออกกําลังกาย    และควรพักอยางนอย 48
ช่ัวโมงหลังจากหายไขแลว

2.3   ในระหวางออกกําลังกาย หากมีอาการเจ็บหนาอก  ใจสั่น   เปนลม
หรือเหนื่อยมากผิดปกติ  ควรหยุด  และรีบปรึกษาแพทย

      2.4   ผูที่มีปญหาเกี่ยวกับขอ    กระดูกสันหลัง    หรือเคยไดรับบาดเจ็บ
สวนใดสวนหนึ่งของรางกาย   ควรงดปฏิบัติทาที่อาจทําใหเกิดการบาดเจ็บบริเวณเหลานั้นขึ้นมาอีก

2.5    การบริหารอาจกระตุนโรคขออักเสบที่สงบอยู    ใหมีอาการรุนแรง
ขึ้นได  ควรเลือกปฏิบัติเฉพาะทาที่ขอที่อักเสบไมตองเคลื่อนไหวหรือรับน้ําหนักมาก และควร
ประเมินผลการเคลื่อนไหวของขอนั้น ๆ ดวย

2.6     ควรงดเวนการออกกําลังกายทานอนคว่ํา     หรือทายืนที่แอนหลัง
มาก ๆ

      2.7   ผูที่อายุเกิน 40 ป ควรระมัดระวังในการหมุนขอไหล  เพราะบางคน
อาจมีเอ็นหุมขออักเสบอยูกอน

2.8   งดสูบบุหร่ีในระหวางการออกกําลังกาย  และเพื่อสุขภาพที่ดีไมควร
สูบบุหร่ีเลย

จากที่กลาวมาทั้งหมดสรุปไดวาไมวาจะเปนการออกกําลังกายแบบในวิถี
ชีวิตประจําวันหรือแบบมีแบบแผน    จะเกิดประโยชนสูงสุดตอเมื่อบุคคลมีพฤติกรรมการออก
กําลังกายที่ถูกตอง  เหมาะสม  และตอเนื่องสม่ําเสมอ   

กลาวโดยสรุป   จากแนวคิด  และงานวิจัยที่กลาวมาทั้งหมดขางตน  พบวา  การออก
กําลังกายทั้งแบบในวิถีชีวิตประจําวันและการออกกําลังกายแบบมีแบบแผน ใชหลักการของความ
หนัก  ความนาน  และความบอยเชนเดียวกัน   แตมีขอแตกตางกันบาง  พอสรุปไดดังนี้

   1.  การออกกําลังกายของกรมอนามัย   กระทรวงสาธารณสุข  จะเนนการออกกําลังกาย
ทั้งสองรูปแบบ แตในการดําเนินงานในปจจุบันจะประชาสัมพันธใหประชาชนหันมาออกกําลังกาย
แบบในวิถีชีวิตประจําวัน  ซ่ึงถือวาเปนทางเลือกใหมในการที่จะแกปญหาอุปสรรค ที่ทําใหบุคคล
ไมไดออกกําลังกายแบบมีแบบแผน

  2.  ในการวัดระดับพฤติกรรมของการออกกําลังกายของกรมอนามัย     กระทรวง
สาธารณสุขจะประเมินความหนักของการออกกําลังกายที่อัตราการเตนของหัวใจ  เชนเดียวกับของ
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วิทยาศาสตรการกีฬาแลว  ยังสามารถประเมินไดจากความรูสึก  เชน  ประเมินจากความรูสึกวา
เหนื่อย  ประเมินจากลักษณะการพูด  และประเมินจากการสังเกตการมีเหงื่อออก

3. การประเมินดานความนานวิทยาศาสตรการกีฬาจะออกกําลังกายอยางตอเนื่องวันละ
1 คร้ัง ๆ ละ 20 – 30 นาที  แตกระทรวงสาธารณสุข, กรมอนามัย  สามารถเคลื่อนไหวรางกายสะสม
ไดคร้ังละ 10 นาที  วันละ 3 คร้ัง  ซ่ึงรวมแลวจะไดวันละ  30 นาทีเชนเดียวกัน

4.  การประเมินความบอย       วิทยาศาสตรการกีฬา    ประเมินจากใน     1  สัปดาห
ออกกําลังกายไมนอยกวา  3  วัน หรือออกกําลังกายวันเวนวัน กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข
จะใหเคล่ือนไหวออกแรงออกกําลังในระดับที่เบาถึงปานกลางไมนอยกวา 5  วัน หรือทุกวันไดยิ่งดี

จากที่กลาวขางตน      ไมวาจะเปนวิทยาศาสตรการกีฬา   หรือกระทรวงสาธารณสุข  มี
ความคิดเห็นตรงกันวา การออกกําลังกายใหประโยชนเหมือนกัน ถามีการออกกําลังกายที่สม่ําเสมอ
และตอเนื่อง     ดังนั้น      เพื่อใหงานวิจัยมีความสมบูรณ     ผูวิจัยจึงแบงพฤติกรรมการสรางสุขภาพ
ดานการออกกําลังกาย เปน 2 ประเภท ไดแก  พฤติกรรมการออกกําลังกายแบบในวิถีชีวิตประจําวัน
และพฤติกรรมการออกกําลังกายแบบมีแบบแผน

จากแนวคิด   ทฤษฎีที่กลาวมาขางตน สรุปไดวาความรูเกี่ยวกับการออกกําลังกายทั้ง
แบบในวิถีชีวิตประจําวัน และการออกกําลังกายแบบมีแบบแผน เปนสิ่งที่มีความสําคัญ เนื่องจาก
เมื่อบุคคลมีความรู  ผลของการเรียนรูจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ เชน การพูด การ
กระทํา  ซ่ึงสวนใหญจะเปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้นและคอนขางถาวร  การที่
บุคคลจะแสดงพฤติกรรมดานการออกกําลังกาย  ความรูจะเปนพื้นฐานนํามาสูความเขาใจในสาระ
สําคัญของการออกกําลังกายตามขอเท็จจริงจากประสบการณสงผลใหเกิดการปฏิบัติไดอยางถูกตอง
มากที่สุด   ดังนั้น จึงทําใหผูวิจัยตั้งสมมติฐานการวิจัยไววา ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการออกกําลังกาย
เปนปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกาย   ของประชาชนวัยผูใหญ
ตอนกลาง    กิ่งอําเภอบานคา   จังหวัดราชบุรีได

1.6   ปจจัยสวนบุคคลท่ีเก่ียวของและมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการออกกําลังกาย

1.6.1   เพศ

      ดํารง  กิจกุศล (2527: 53 – 56)  กลาววา  เพศที่แตกตางกันไมทําใหเกิดความ
แตกตางในเรื่องของการออกกําลังกายมากนัก แตโดยธรรมชาติเพศชายจะแข็งแรงกวาเพศหญิง
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เพราะมีโครงสรางที่ใหญกวา  มีอัตราความเจริญเติบโตของกลามเนื้อ   น้ําหนัก  สวนสูงมากกวา
เพศหญิง        จึงสงผลใหเพศชายทํางานหรือออกกําลังกายไดสูงกวาหรือมีประสิทธิภาพมากกวา
เพศหญิง จากการศึกษาของ  มนูญ    ขอเสงี่ยม  และพิสุทธิ์  คงขํา  (2542: 70)   พบวา  เพศชายนิยม
ออกกําลังกายมากกวาเพศหญิง  ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของประดิษฐ นาทวิชัย  (2540: ค)  ศึกษา
ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมการออกกําลังกายของครูในจังหวัดชัยนาท   พบวา  เพศชายมีความ
สัมพันธกับพฤติกรรม   การออกกําลังกายดานจํานวนวัน ระยะเวลา และประเภทกิจกรรมที่ใชออก
กําลังกาย อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .001 และสัมพันธกับประเภทกิจกรรมที่ใชออกกําลังกาย อยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ .01     และการศึกษาของถนอมวรรณ   อยูขํา (2536: 126)    ศึกษาเรื่องพฤติกรรม
การออกกําลังกาย เพื่อสุขภาพของบุคลากร พบวา บุคคลในสังกัดกรมพละในสวนกลาง  เพศชายมี
การปฏิบัติดานการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพดีกวาเพศหญิง   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
แตไมสอดคลองกับการสํารวจของการกีฬาแหงประเทศไทย  สํานักนายกรัฐมนตรี  (2538: 13)
สํารวจการเขารวมกิจกรรม การออกกําลังกาย เลนกีฬา  และดูกีฬาของประชากรในประเทศไทย
พ.ศ.  2538  พบวา ประชากรที่มีอายุตั้งแต 6 ปขึ้นไปทั่วราชอาณาจักร  เปนผูที่ออกกําลังกาย รอยละ
15.0 เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย รอยละ 15.2    และ 14.6   ตามลําดับ    เชนเดียวกับการศึกษาของ
นัยนา     พิพัฒนวณิชา   (2535,  อางถึงใน  สุกัญญา  ไผทโสภณ 2540: 71)    พบวา       เพศหญิงมี
ความสามารถในการดูแลตนเองไดดีกวาเพศชาย โดยเฉพาะในยามเจ็บปวย  และจากการศึกษาของ
Walker และคณะ  (1988,  อางถึงใน สุกัญญา ไผทโสภณ 2540)   พบวา  เพศหญิงมีพฤติกรรมการ
สงเสริมสุขภาพดานความรับผิดชอบตอสุขภาพ และดานการออกกําลังกายสูงกวาเพศชายแตการ
ศึกษาของทรงศักดิ์   ไพศาล (2541:  บทคัดยอ) พบวาบุคลากรในสํานักงานเลขาธิการคุรุสภาที่มี
เพศตางกันมีความรูในการออกกําลังกาย  เพื่อสุขภาพไมแตกตางกัน    แตมีการปฏิบัติตนในการ
ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากแนวคิดและงานวิจัยที่กลาวมาขางตน   สรุปวา เพศชายจะมีโครงสราง
กลามเนื้อแข็งแรงกวาเพศหญิง   แตเพศหญิงจะมีความสามารถในการดูแลตนเองและรับผิดชอบตอ
สุขภาพไดดีกวาเพศชาย  จึงทําใหผูวิจัยตั้งสมมติฐานการวิจัยไววาประชาชนวัยผูใหญตอนกลาง
กิ่งอําเภอบานคา    จังหวัดราชบุรี    ที่มีเพศแตกตางกันมีพฤติกรรมการออกกําลังกายที่แตกตางกัน

1.6.2   อายุ
อายุเปนปจจัยหนึ่งที่มีผลเกี่ยวของกับพฤติกรรมสุขภาพโดยเหตุวาผูมีอายุนอย

มักมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรงกวาผูที่มีอายุมาก จึงเปนผลใหไมสนใจในการดูแลสุขภาพของตนเอง
ในขณะที่ผูมีอายุมากขึ้นจะใหความสนใจตอสุขภาพมากยิ่งขึ้น (Andreason 1981, อางถึงใน อรทัย
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ธรรมกันมา 2540: 46)   นอกจากนี้อายุยังเปนตัวกําหนดความสามารถ     และสมรรถภาพสูงสุดทาง
กายของบุคคลในชวงวัยตาง ๆ ซ่ึงจะสัมพันธกับการเคลื่อนไหวในการออกกําลังกาย จากการสํารวจ
ของการกีฬาแหงประเทศไทย สํานักนายกรัฐมนตรี (2538: 39) สํารวจการเขารวมกิจกรรม การออก
กําลังกาย เลนกีฬา  และดู กีฬาของประชากรในประเทศไทย พ.ศ.  2538    พบวา    อัตรารอยละของ
ผูออกกําลังกายสวนใหญจะอยูในวัยทํางาน  กลาวคือ ประชากรกลุมอายุ 40 – 59 ป  เปนผูที่ออก
กําลังกายมากที่สุด รอยละ 27.4 รองลงมา ไดแกกลุมอายุ 25 – 39 ป และ 60 ปขึ้นไป รอยละ 25.3
และ 20.8  ตามลําดับ   สวนจุฬาภรณ  รุงพิสุทธิพงษ  (2530: 112)  กลาววา   บุคลากรเมื่อเขาสูวัย
กลางคนที่มีอายุระหวาง 41 – 50 ป      จะมีประสิทธิภาพและความกระฉับกระเฉงของรางกายเริ่ม
ลดลง แตมีความรูและเชื่อวาการออกกําลังกายจะชวยปองกันโรคตาง ๆ และไมทําใหแกกอนวัย    
และศิริรัตน  หิรัญรัตน  (2546:  1) กลาววา บุคคลที่มีอายุเกิน 50 ป  จะมีสมรรถภาพทางกายที่ลดลง
เพราะความเสื่อมสภาพของระบบตาง ๆ ภายในรางกาย  ดังนั้น พฤติกรรมการออกกําลังกายสําหรับ
คนกลุมนี้จะตองออกกําลังกายโดยปฏิบัติอยางชา ๆ คอยเปนคอยไป      สําหรับการศึกษาของ
ถนอมวรรณ  อยูขํา  (2536: 127)  พบวา บุคลากรที่มีอายุตางกันมีเจตคติดานการออกกําลังกาย
เพื่อสุขภาพแตกตางกัน   อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05    ซ่ึงแตกตางจากการศึกษาของประภาเพ็ญ
สุวรรณ และคณะ (2542: ค – ง) พบวา นักเรียนที่มีอายุนอยกวามีพฤติกรรมการออกกําลังกายดีกวา
นักเรียนที่มีอายุมากกวา และจากการศึกษาของประดิษฐ นาทวิชัย (2540: ค)  พบวา อายุนอยมีความ
สัมพันธกับประเภทกิจกรรมที่ใชออกกําลังกาย อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .001     สวนการศึกษาของ
มนูญ  ขอเสงี่ยม   และพิสุทธิ์  คงขํา  (2542: 70)   พบวา  อายุไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
ออกกําลังกาย  และการศึกษาของทรงศักดิ์  ไพศาล (2541: บทคัดยอ)  พบวา  บุคลากรในสํานักงาน
เลขาธิการคุรุสภา  ที่มีอายุตางกันมีความรูและการปฏิบัติตนในการออกกําลังกาย     เพื่อสุขภาพไม
แตกตาง      นอกจากนี้  สไมเลย  และ  กรู  (Smiley and  Gould  1969,  อางถึงใน  วสุ  ศรีวังพล
2544: 24)   กลาวไววาคนที่มีอายุระหวาง 30 – 50 ป  รางกายตองการออกกําลังกายในกิจกรรมที่
หนักปานกลางอยางนอย   วันละ 1 ช่ัวโมง  สวนบุคคลที่มีอายุตั้ง  51  ปขึ้นไป  รางกายตองการออก
กําลังกายในกิจกรรมที่เบา ๆ  อยางนอย  วันละ  1  ช่ัวโมง

จากแนวคิด และงานวิจัยที่กลาวมาขางตน   สรุปวา  อายุเปนตัวกําหนดความ
สามารถ    สมรรถภาพทางกาย  การปฏิบัติและความตองการออกกําลังกายของบุคคลในแตละวัย
จึงทําใหผูวิจัยตั้งสมมติฐานการวิจัยไววาประชาชนวัยผูใหญตอนกลาง  กิ่งอําเภอบานคา  จังหวัด
ราชบุรี    ที่มีอายุแตกตางกันมีพฤติกรรมการออกกําลังกายที่แตกตางกัน
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1.6.3  ระดับการศึกษา
                         การศึกษามีผลตอพฤติกรรมสุขภาพของบุคคลแตกตางกัน เนื่องจากการศึกษา
เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาสติปญญาอันเปนพื้นฐานสําคัญของการรูคิด การตัดสินใจ ทําให
บุคคลตระหนักถึงความสําคัญ เห็นประโยชน แสวงหาความรู และวิธีการที่ดีในการสงเสริมสุขภาพ
โดยทั่วไปบุคคลที่มีการศึกษาสูง นาจะมีความรูและปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพดีกวาคนที่มี
การศึกษาต่ํา   (ประภาเพ็ญ  สุวรรณ  2527: 182)   การศึกษาเปนการพัฒนาความรู  ความเขาใจ
และทัศนคติ เปนผลใหบุคคลมีการดําเนินชีวิตและมีพฤติกรรมสุขภาพไปในทางบวก โดยบุคคลที่มี
การศึกษาสูงจะมีความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติตนดานสุขภาพอนามัยดีกวาผูที่มีการศึกษาต่ํา
เพราะผูที่มีการศึกษาสูงนาจะมีโอกาสแสวงหาสิ่งที่เปนประโยชน หรือเอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติ
กิจกรรมเพื่อสุขภาพซึ่งแตกตางจากผูที่มีการศึกษานอย นอกจากการศึกษาจะมีผลตอพฤติกรรมแลว
การศึกษายังมีผลตอการรับรูของบุคคล การศึกษาจะชวยพัฒนาสติปญญาของบุคคลในการที่จะ
เลือกรับรูในสิ่งที่กอใหเกิดประโยชนตอตน จากการสํารวจของการกีฬาแหงประเทศไทย สํานัก
นายกรัฐมนตรี (2538: 15) สํารวจการเขารวมกิจกรรม การออกกําลังกาย เลนกีฬา  และดูกีฬาของ
ประชากรในประเทศไทย พ.ศ. 2538  พบวา   ประชากรที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีเปนประชากร
ที่มีการออกกําลังกายมากที่สุด รอยละ 24.0 รองลงมาไดแกประชากรที่มีการศึกษาสูงกวาปริญญา
ตรี และอนุปริญญา รอยละ  19.5 และ 19.2  ตามลําดับ จากการศึกษาของ Walker  และคณะ (1988,
อางถึงใน ศิริมา   วงศแหลมทอง  2542: 29)  พบวา  ผูที่มีการศึกษาสูงจะมีการปฏิบัติพฤติกรรม
สงเสริมสุขภาพมากกวาผูที่มีการศึกษาต่ํา   ซ่ึงคลายคลึงกับการศึกษาของดวงพร  รัตนอมรชัย
(2535:   บทคัดยอ)  และวันดี     แยมจันทรฉาย   (2538: บทคัดยอ) พบวา  ผูสูงอายุที่มีการศึกษา
แตกตางกันจะมีพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพที่แตกตางกัน    โดยผูสูงอายุที่มีการศึกษาสูงจะมี
พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพดีกวาผูสูงอายุที่มีการศึกษาต่ํา นอกจากนี้ ถนอมวรรณ อยูขํา (2536:
130)  ศึกษาพฤติกรรมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพของบุคลากร สังกัดกรมพลศึกษาในสวนกลาง
พบวาบุคลากรที่มีการศึกษาแตกตางกันมีความรูดานการออกกําลังกาย    เพื่อสุขภาพแตกตางกัน
แตการศึกษาของอภิญญา  กังสนารักษ  และนัยพินิจ  คชภักดี  (2533: บทคัดยอ)  พบวา  ผูสูงอายุที่
มีระดับการศึกษาแตกตางกัน    ความสามารถในการเรียนรูไมแตกตางกัน แตมีแนวโนมวาเมื่อ
ระดับการศึกษาสูงขึ้น    การเรียนรูจะดีกวาผูที่มีการศึกษาต่ํากวา  บุคคลที่มีการศึกษาสูงจะทําใหมี
ความสามารถในการรับรู    และแปลความหมายในสิ่งที่รับรูไดถูกตองดีกวาผูที่มีการศึกษานอย  ซ่ึง
จะสงผลตอการปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพตามมา       ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของมนูญ
ขอเสงี่ยม และพิสุทธิ์ คงขํา  (2542: 70)  พบวา  ประชากรที่มีระดับการศึกษาสูงกวามีพฤติกรรม
การออกกําลังกายมากกวาประชากรที่มีระดับการศึกษาต่ํากวา  และการศึกษาของกชกร  สมมัง
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(2542: ง)    พบวา    ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการออกกําลังกาย เพื่อสุขภาพ
รวมทั้งการศึกษาของมยุรี   นิรัตธราดร  (2539: บทคัดยอ)   พบวา  ระดับการศึกษาจะมีผลตอการ
ปฏิบัติ เพื่อการสงเสริมสุขภาพของบุคคล    แตไมสอดคลองกับการศึกษาของอุนจิตต   บุญสม
(2540: 53)  พบวา    ระดับการศึกษาของหญิงตั้งครรภที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ
ไมแตกตางกัน เชนเดียวกับการศึกษาของทรงศักดิ์  ไพศาล (2541: บทคัดยอ)  พบวา  บุคลากรใน
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความรู  การปฏิบัติตนในการออกกําลังกาย
เพื่อสุขภาพไมแตกตางกัน

จากแนวคิด  และงานวิจัยที่กลาวมาขางตน   สรุปวา  ผูที่มีระดับการศึกษาสูงจะมี
ความรู ความเขาใจ และตัดสินใจที่จะปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพไดดีกวาผูที่มีระดับการศึกษา
ต่ําจึงทําใหผูวิจัยตั้งสมมติฐานการวิจัยไววาประชาชนวัยผูใหญตอนกลาง กิ่งอําเภอบานคา จังหวัด
ราชบุรี ที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีพฤติกรรมการออกกําลังกายที่แตกตางกัน

     1.6.4   อาชีพ
   อาชีพเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหบุคคลมีความแตกตางกันดังจะเห็นไดจากพฤติกรรม

การทํางานของบุคคลในแตละอาชีพโดยทั่วไปเปนที่ยอมรับกันดีวาผูที่มีอาชีพเกษตรกรรม,  คาขาย,
รับจาง   หรือประกอบอาชีพสวนตัวตาง ๆ จะมีพฤติกรรมในการเคลื่อนไหวรางกายหรือมีโอกาส
ไดออกกําลังกายมากกวาผูที่รับราชการหรือผูที่นั่งทํางานในสํานักงาน ประกอบกับนโยบายการ
ออกกําลังกายในปจจุบัน  ยึดหลักของการเคลื่อนไหวออกแรงในวิถีชีวิตประจําวันใหมากขึ้นเปน
การออกกําลังกายแบบหนึ่ง ดังนั้น  พฤติกรรมการออกกําลังกายของบุคคลในแตละอาชีพจึงนาจะมี
ความแตกตางกัน จากการสํารวจของการกีฬาแหงประเทศไทย สํานักนายกรัฐมนตรี (2538: 40)
สํารวจการเขารวมกิจกรรม การออกกําลังกาย เลนกีฬา  และดูกีฬาของประชากรในประเทศไทย
พ.ศ.  2538    พบวา    ประชากรที่มีอายุตั้งแต 6 ปขึ้นไป ที่ออกกําลังกายมีอาชีพเปนนักเรียน นิสิต
นักศึกษามากที่สุด รอยละ 20.7  รองลงมา ไดแก ผูมีอาชีพเปนนักธุรกิจ นายจาง อาชีพอิสระ และ
ผูมีอาชีพเกษตร รอยละ 19.4 และ 18.4 ตามลําดับ ซ่ึงไมสอดคลองกับการศึกษาของอุนจิตต  บุญสม
(2540: 53)  พบวา  อาชีพของหญิงตั้งครรภที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพไมแตกตาง
กัน   และจากการศึกษาของมนูญ  ขอเสงี่ยม และพิสุทธิ์  คงขํา  (2542: 70)  ที่ทําการศึกษาสภาวะ
สุขภาพในกลุมประชาชน จังหวัดราชบุรี พบวา อาชีพไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการออก
กําลังกาย

จากแนวคิดและงานวิจัยที่กลาวมาขางตนสรุปวาอาชีพแตละอาชีพจะมีพฤติกรรม
ในการเคลื่อนไหวออกแรงแตกตางกัน จึงทําใหผูวิจัยตั้งสมมติฐานการวิจัยไววาประชาชนวัยผูใหญ
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ตอนกลาง    กิ่งอําเภอบานคา    จังหวัดราชบุรี    ที่มีอาชีพแตกตางกันมีพฤติกรรมการออกกําลังกาย
ที่แตกตางกัน

1.6.5   รายได
เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิตดานการตอบสนองความตองการพื้นฐาน

ของบุคคล ทําใหชีวิตความเปนอยูของบุคคลดีขึ้น (Orem 1985: 175)  นอกจากนี้รายไดยังบงบอกถึง
สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม   ผูที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจดี จะมีโอกาสในการแสวงหาสิ่งที่
เปนประโยชนในการดูแลสุขภาพของตนเอง ชวยใหบุคคลไดรับอาหารอยางเพียงพอและเขาถึง
บริการไดอยางเหมาะสมในขณะที่ผูมีรายไดนอยจะมีขอจํากัดในการแสวงหาสิ่งบริการ เพื่อสงเสริม
สุขภาพ อีกทั้งรายไดยังเปนปจจัยที่จะชวยสงเสริมการรับรูของบุคคล ทําใหสามารถแสวงหาขอมูล
ขาวสารที่เปนประโยชนตอตนเอง และสงผลใหมีการปฏิบัติตัวท่ีถูกตองมากขึ้น จากการสํารวจของ
การกีฬาแหงประเทศไทย สํานักนายกรัฐมนตรี (2538: 16) สํารวจการเขารวมกิจกรรม การออก
กําลังกาย เลนกีฬา  และดกูีฬาของประชากรในประเทศไทย พ.ศ.  2538    พบวา    ประชากรกลุมที่
มีรายได 10,001 – 20,000 บาทตอเดือน เปนผูที่ออกกําลังกายมากที่สุด รอยละ 23.1 รองลงมาไดแก
กลุมที่มีรายได 20,001 – 30,000 บาท และ กลุมที่มีรายได 2,500 – 10,000 บาท รอยละ 21.9 และ
20.6 ตามลําดับ  สวนการศึกษาของ วลิดา  ศักดิ์บัณฑิตสกุล (2541: ง)  พบวา สตรีที่ใชแรงงานใน
โรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอที่มีรายไดแตกตางกันมีพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพแตกตางกัน  ซึ่ง
สอดคลองกับการศึกษาของมยุรี  นิรัตธราดร  (2539: 87) พบวา  บุคคลที่มีรายไดสูงจะมีผลตอการ
ปฏิบัติ    เพื่อการสงเสริมสุขภาพ   และสามารถรวมทํานายพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของหญิง
ตั้งครรภวัยรุน    สวนการศึกษาของอุนจิตต บุญสม (2540: ก - ข) พบวา  หญิงตั้งครรภที่มีรายได
ตางกันมีพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพโดยรวมตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
จากการศึกษาของประดิษฐ  นาทวิชัย  (2540: ค) พบวา รายไดมีความสัมพันธกับประเภทกิจกรรมที่
ใชออกกําลังกาย  เพราะสามารถที่จะเลือกประเภทการออกกําลังกายตามสภาพรายไดของตนเอง
แตไมสอดคลองกับการศึกษาของกมลรัตน  ศุภวิทิตพัฒนา (2533: 65) พบวา รายไดของครอบครัว
ไมมีความสัมพันธกับการปฏิบัติดานสุขภาพของหญิงตั้งครรภวัยรุน   และการศึกษาของทรงศักดิ์
ไพศาล   (2541: บทคัดยอ)   พบวา     บุคลากรในสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา  ที่มีรายไดตอเดือน
ตางกันมีความรู  และการปฏิบัติตนในการออกกําลังกาย เพื่อสุขภาพไมแตกตางกัน

จากแนวคิด  และงานวิจัยที่กลาวมาขางตน สรุปวา ผูที่มีรายไดสูงสามารถที่จะ
แสวงหาสิ่งที่เปนประโยชนในการดูแลสุขภาพไดมากกวาผูที่มีรายไดต่ํา         จึงทําใหผูวิจัยตั้ง
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สมมติฐานการวิจัยไววาประชาชนวัยผูใหญตอนกลาง กิ่งอําเภอบานคา   จังหวัดราชบุรี    ที่มีรายได
แตกตางกันมีพฤติกรรมการออกกําลังกายที่แตกตางกัน

1.7   งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมการออกกําลังกาย

 พาฟเฟนบารเกอร ( Paffenbarger 1984,  อางถึงใน ชิดพงษ  ไชยวสุ  2528: 96)  รายงาน
ผลการวิเคราะหขอมูลจากศิษยเกา มหาวิทยาลัยฮารวารด   พบวา   ในระยะเวลา 10 ป (ป  พ.ศ. 2505
– 2515)  มีศิษยเกาเปนโรคหัวใจ    เนื่องจากเสนเลือดโคโรนารี่ตีบตัน  572  คน และในระยะเวลา
16  ป (ป พ.ศ.  2505 – 2521)  มีศิษยเกาเสียชีวิต  1,413  คน  หนึ่งในสามของจํานวนที่เสียชีวิตดวย
โรคหัวใจ เนื่องจากเสนเลือดโคโรนารี่ตีบตัน  เมื่อวิเคราะหประวัติการออกกําลังกายของคนที่ปวย
หรือเสียชีวิตดวยโรคหัวใจ พบวา  สวนใหญเปนคนที่ไมคอยไดออกกําลังกายทําใหมีอัตราเสี่ยงตอ
โรคหัวใจมากกวาคนที่ออกกําลังกายอยูเสมอ  นอกจากนี้มีการคํานวณจากสถิติ  พบวา  ถาศิษยเกา
ทุกคนออกกําลังกายใหไดอยางนอยสัปดาหละ 2,000 แคลอรี่ขึ้นไป จะทําใหลดอัตราการเปนโรค
หัวใจลงไดถึงรอยละ 23

คูเปอร  (Cooper 1984, อางถึงใน ชิดพงษ   ไชยวสุ   2528: 96) รายงานผลการศึกษา
สมรรถภาพทางกายของผูชายและผูหญิง   ซ่ึงไมมีประวัติของโรคหัวใจ และโรคความดันโลหิตสูง
เพื่อจะเปรียบเทียบวาคนที่ออกกําลังกายสม่ําเสมอและมีสมรรถภาพทางกายสูงนั้น จะมีอัตราการ
เกิดโรคความดันโลหิตสูงแตกตางจากคนที่ไมออกกําลังกายและมีสมรรถภาพทางกายต่ําหรือไม  
หลังจากการติดตามศึกษาเปนเวลา 12 ป  สรุปไดวา  คนที่มีสมรรถภาพทางกายต่ํา เพราะไมคอย
ออกกําลังกายนั้นมีโอกาสเกิดโรคความดันโลหิตสูงไดมากกวาคนที่ออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ 
1.52  เทา

วูดและคณะ  (Wood  et al. 1983,  อางถึงใน ชิดพงษ  ไชยวสุ  2528: 97)  รายงานวาการ
ออกกําลังกายทําใหไขมันของรางกายลดลง    และเกิดการปรับดุลยของไขมันชนิดตาง ๆ ในรางกาย
ไขมันที่จับกับโปรตีนและมีความหนาแนนสูง ซ่ึงเปนตัวปองกันหลอดเลือดแข็งตัวจะมีมากขึ้น
สวนไขมันที่จับกับโปรตีนและมีความหนาแนนต่ํา    ซ่ึงเปนตัวการเรงใหหลอดเลือดแข็งตัวจะมี
นอยลง เพราะฉะนั้นการออกกําลังกายจึงทําใหหลอดเลือดแข็งตัวนอยลง  โอกาสที่จะเปนโรคหัวใจ
และโรคความดันโลหิตสูงจึงลดลง

การกีฬาแหงประเทศไทย    สํานักนายกรัฐมนตรี (2538: 62 - 63)  สํารวจการเขารวม
กิจกรรมการออกกําลังกาย เลนกีฬา  และดูกีฬาของประชากรในประเทศไทย พ.ศ.  2538 พบวา
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ประชากรที่มีอายุตั้งแต 6 ปขึ้นไปที่ออกกําลังกายจําแนกตามกิจกรรมที่ทําในบานมากที่สุด ไดแก
กิจกรรมการประกอบอาหาร รอยละ 25.6  รองลงมาไดแกกิจกรรมกวาดบาน ถูบาน และกิจกรรม
ซักผาดวยมือ รอยละ 21.1 และ 12.2  ตามลําดับ  และมีผูที่ไมไดออกกําลังกายในกิจกรรมประจําวัน
รอยละ 17.8 สวนการออกกําลังกาย จําแนกตามการขึ้นลงบันไดในสถานที่ทํางาน ในบาน และใน
โรงเรียน  พบวา ประชากรใชบันไดมากที่สุด รอยละ 82.3 ใชลิฟต รอยละ 2.2  และเปนผูที่ไมตอง
ขึ้นลงบันได   รอยละ 15.4    สวนการเดินในชีวิตประจําวัน พบวา ประชากรมีการเดิน 1 กิโลเมตร
ตอวัน รอยละ 28.4  รองลงมา ไดแกการเดินนอยกวา 1 กิโลเมตรตอวัน  รอยละ 22.3 และ 2
กิโลเมตรตอวัน รอยละ 21.4

ชาคริต    เทพรัตน  (2540: บทคัดยอ) ศึกษาปจจัยที่ทํานายพฤติกรรมการออกกําลังกาย
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน จังหวัดชัยนาท พบวา รอยละ 50 ของกลุมตัวอยางมีพฤติกรรม
การออกกําลังกายเกิน 30 นาที   และออกกําลังกายเฉลี่ยเพียง  1   คร้ังตอสัปดาหเทานั้น หลังจากการ
ออกกําลังกายในแตละครั้ง พบวา นักเรียนสวนใหญมีการหายใจแรงและเร็วกวาปกติมากที่สุด
นอกจากนั้นยังมีเหงื่อออกมากกวาปกติทุกครั้งที่ออกกําลังกายจํานวนมากที่สุดเชนกัน และพบวา
ความรูเกี่ยวกับการออกกําลังกายเปนตัวแปรที่สองที่สามารถทํานายพฤติกรรม การออกกําลังกาย
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน

ประดิษฐ นาทวิชัย  (2540: ค)  ศึกษาภาวะสุขภาพและพฤติกรรมการออกกําลังกายของ
ครู  ในจังหวัดชัยนาท  พบวาพฤติกรรมการออกกําลังกายโดยรวมยังอยูในระดับต่ํา มีจํานวนวันใน
การออกกําลังกาย  1 – 2 วัน / สัปดาห  ระยะเวลาในการออกกําลังกาย 5 – 15 นาที / ครั้ง
ความหนักในการออกกําลังกายเพียงรูสึกเหนื่อยและเหงื่อออกเล็กนอย  ประเภทกิจกรรมที่เลือกใช
ออกกําลังกายเปนกิจกรรมเบา ๆ เชน เดิน  วิ่งเบา ๆ และกายบริหาร  ชวงเวลาการออกกําลังกายเปน
ชวงเวลาเย็น  และภาวะสุขภาพมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการออกกําลังกายดานระยะเวลาที่ใช
ออกกําลังกายอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .001 มีความสัมพันธกับจํานวนวันที่ใชออกกําลังกาย และ
ชวงเวลาที่ใชในการออกกําลังกาย อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01

ทรงศักดิ์  ไพศาล (2541: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องความรู เจตคติ และการปฏิบัติตนในการ
ออกกําลังกาย เพื่อสุขภาพของบุคลากรในสํานักงานเลขานุการคุรุสภา พบวา  บุคลากรในสํานักงาน
เลขาธิการคุรุสภา  มีความรู  เจตคติ และการปฏิบัติตนในการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ  มีความ
สัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

กชกร  สมมัง (2542: ง)  ศึกษาเรื่องการประยุกตแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพรวมกับ
แรงสนับสนุนทางสังคม เพื่อสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกาย เพื่อสุขภาพในผูสูงอายุ  จังหวัด
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ลพบุรี  เปนการศึกษาวิจัยกึ่งทดลอง  ภายหลังการทดลอง  พบวา   ผูสูงอายุกลุมทดลองมีความรู การ
รับรูและมีพฤติกรรมการออกกําลังกาย เพื่อสุขภาพที่ถูกตองและเหมาะสมกวากอนการทดลองและ
มากกวากลุมเปรียบเทียบ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01    และพบวา     ความรูเกี่ยวกับการ
ออกกําลังกายมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการออกกําลังกาย เพื่อสุขภาพ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05

ประภาเพ็ญ สุวรรณ และคณะ  (2542: ค – ง) ศึกษาวิจัยการสํารวจสถานะสุขภาพและ
พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ ของกลุมเด็กดอยโอกาส  กลุมตัวอยางประกอบดวยนักเรียนตาบอด
และกลุมนักเรียนหูหนวก     โดยสุมเลือกจาก 4 ภาค  และกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบวา
กลุมตัวอยางภาคใตมีพฤติกรรมการออกกําลังกายดีกวาภาคอื่น ๆ และพบวา   นักเรียนหูหนวกมี
พฤติกรรมการออกกําลังกายดีกวานักเรียนตาบอด

มนูญ  ขอเสงี่ยม และพิสุทธิ์  คงขํา  (2542: 70) ศึกษาสภาวะสุขภาพในกลุมประชาชน
จังหวัดราชบุรี   พบวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการออกกําลังกายทุกวัน แตไมไดออกกําลังกาย
อยางตอเนื่องและเพียงวันละ 1 คร้ัง  สวนใหญการออกกําลังกายจะไดมาจากการเคลื่อนไหวรางกาย
อยางตอเนื่องสะสมนานมากกวา 30นาทีขึ้นไป      เมื่อพิจารณาภาพรวมของพฤติกรรมการออก
กําลังกาย พบวาอยูในระดับต่ําจํานวนมากที่สุด     จึงทําใหเกิดความแตกตางของพฤติกรรมการ
ออกกําลังกายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

2.    ความรูเก่ียวกับวัยผูใหญตอนกลาง

วัยผูใหญตอนกลางหรือวัยกลางคน   (Middle Age)    อยูชวงกลางระหวางวัยผูใหญ
ตอนตนกับวัยสูงอายุ  มีแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของใน    “วัยผูใหญตอนกลาง”   ดังนี้

2.1   แนวคิด  ทฤษฎีเก่ียวกับวัยผูใหญตอนกลาง

สุณีย ธีรดากร (2524: 243) กลาววา วัยผูใหญตอนกลางเริ่มตนตั้งแตอายุ 40 – 60  ป
เปนระยะที่บุคคลบรรลุสูจุดสุดยอดแหงความเขมแข็งทางกาย  ความมีพลังทางเศรษฐกิจ  และความ
มีหนามีตาทางสังคม  และเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทางรางกายไปในทางเสื่อม  ระยะนี้จึงเปนระยะที่
บุคคลเริ่มประเมินผลการดําเนินชีวิตในอดีตของตนวาประสบความสําเร็จ   หรือความลมเหลวมาก
นอยเพียงใด
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สุรางค       จันทรเอม    (2525:  77)        กลาววา  วัยผูใหญตอนกลางเริ่มตนตั้งแตอายุ
ประมาณ  40 – 60  ป  เปนชวงระยะเวลาที่ยาวนานและเปนชวงที่สําคัญที่สุดของชีวิตอีกระยะหนึ่ง
เพราะเปนวัยที่จะพิสูจนใหเห็นวาบุคคลประสบความสําเร็จในชีวิตเพียงใด

เชียรศรี  วิวิธสิริ (2534: 58 - 59)  กลาววา  บุคคลวัยนี้จะบรรลุถึงจุดสูงสุดแหงความ
เขมแข็งทางกาย    ความมีพลังทางเศรษฐกิจ  และความมีหนามีตาทางสังคม  และจะเริ่มมีการ
เปลี่ยนแปลงทางรางกายไปในทางเสื่อมลง  รวมทั้งความสามารถทางเพศดวย  ในระยะแรก ๆ ความ
เปลี่ยนแปลงจะเห็นไมชัด       เพราะเปนไปทีละนอยและชามาก  และจะเริ่มเห็นไดชัดเมื่อเขาสู
ตอนปลายของวัยนี้  วัยนี้จึงเปนระยะที่บุคคลเริ่มประเมินผลการดําเนินชีวิตในอดีตเปนตนมาวา
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวเพียงใด

 ศรีเรือน  แกวกังวาล  (2545:  472)  กลาววา  เปนวัยที่มีอายุระหวาง 40 – 65  ป  เปน
คนวัยทํางาน  ซ่ึงมีความรับผิดชอบตอความเจริญและความเสื่อมถอยของครอบครัว  ชุมชน  สังคม
และประเทศชาติ เปนวัยที่ตองมีการปรับตัวใหทันกับสภาพรางกาย  อารมณ  จิตใจ  และสังคม
หากปรับตัวไมทันจะทําใหชีวิตวัยผูใหญตอนกลางสับสนอลเวง  ไรความสุข

สุรพล พยอมแยม (2545: 34) กลาววา  เปนวัยของบุคคลที่แสดงความรับผิดชอบตอ
สังคมมากขึ้น  ความเจริญงอกงามทางชีวิตครอบครัวมีสูงขึ้น เร่ิมมีพฤติกรรมการปรับตัวตอรางกาย
ของตน พฤติกรรมการทํางานจะเปนพฤติกรรมที่เดนชัดของบุคคลวัยนี้  สําหรับบุคคลที่ไมประสบ
ผลสําเร็จในการทํางาน หรือการมีชีวิตคู จะมีพฤติกรรมที่เปนการแสดงออกถึงความเครียดซ่ึงจะมี
มากในบุคคลวัยนี้

2.2   การเปล่ียนแปลงของวัยผูใหญตอนกลาง

เมื่อบุคคลเขาสูวัยผูใหญตอนกลางจะมีการเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ (สุณีย  ธีรดากร
2524:  244 - 245;  เชียรศรี  วิวิธสิริ   2534: 59 ; ศรีเรือน แกวกังวาล  2545:  479 - 485)  ดังนี้

2.2.1   การเปลี่ยนแปลงทางรางกายในวัยผูใหญตอนกลาง            เปนชวงวัยแหงการ
เปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพทางรางกายลดลง   พละกําลังเริ่มลดนอยลง   เหนื่อยงาย  การเคลื่อนไหว
ทางดานกลามเนื้อในการทํางานชาลง   ผิวหนังเริ่มเหี่ยวยน  ไมเตงตึง  รอยยนปรากฏบนใบหนา
เห็นไดชัด  ผมเร่ิมรวงและเริ่มหงอก    ความตองการทางเพศลดนอยลง ซ่ึงความเปลี่ยนแปลงทาง
รางกายจะสงผลกระทบตอจิตใจดวยบางคนจะมีความวิตกกังวลตอตนเองจนทําใหมีความผิดปกติ
เพิ่มมากขึ้น      คนที่ไมไดออกกําลังกายจะลงพุง   ผูหญิง 45 – 60  ป จะหมดประจําเดือน  เพราะ
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รางกายเริ่มหยุดผลิตไข ระยะนี้โรคภัยตาง ๆ เร่ิมรบกวน  เชน  โรคความดันโลหิตสูง  โรคเบาหวาน
โรคหัวใจ  เปนตน กลามเนื้อไมแข็งแรง  ทําใหการสูบฉีดโลหิตทําไดนอยลง   หัวใจทํางานหนัก
ไมมีแรง  เกิดความเฉื่อยชา  ประกอบกับประสิทธิภาพของอวัยวะรับสัมผัสเริ่มลดลง  กลาวคือ
สายตาเริ่มยาวจนตองสวมแวนตายาว  โดยปกติเมื่อบุคคลอายุ 40 ป  ประสิทธิภาพการมองเห็นจะ
ลดลงรอยละ 10 ดังนั้น  บุคคลวัยนี้จึงตองการแสงสวางสูง  การไดยิน  จะไดยินไมคอยชัดเจน
เหมือนเมื่ออายุ 20 ป  และประสิทธิภาพของการไดกล่ิน รส จะคอย ๆ ลดลงดวย  จากประสิทธิภาพ
ของการสัมผัสที่ลดลงทําใหคนวัยกลางคนตองการความชัดเจนสูงขึ้นและจะปรับตัวไปสูความสุขุม
รอบคอบ เพื่อชดเชยสวนที่ตัวเองสูญเสียไป

2.2.2  การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ        บุคคลวัยนี้จะตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของ
สังขารวาความเปนหนุมเปนสาวกําลังจะหมดไป        ประกอบกับมีความกังวลใจในการงานที่รับ
ผิดชอบ     บางครั้งจึงเกิดอารมณเศรา  อารมณเครียด  ความรูสึกรําคาญใจ  ปนปวนใจ   ดังนั้นวัยนี้
จึงถือเปนชวงของชีวิตที่สับสนอลหมาน ซ่ึงทางการแพทยและทางจิตวิทยา   เรียกวัยนี้วา  “วัยวิกฤต
ตอนกลางชีวิต”  (mid – life crisis)

2.2.3   การเปลี่ยนแปลงทางดานสังคมและการงาน คนที่อยูวัยนี้มักจะประสบผล
สําเร็จในดานอาชีพ  หรืออาจมีการโยกยายตําแหนงสูงขึ้น ทําใหตองมีการปรับตัวทั้งในดานสวนตัว
ครอบครัว และสัมพันธภาพกับเพื่อนรวมงาน แตเมื่อเขาสูวัยผูใหญตอนปลายสวนใหญมักจะวาง
จากการงานอาชีพและภาระในครอบครัวเบาบางลงในวัยนี้จะหวนกลับมาสรางสัมพันธในหมูเพื่อน
และจะสนิทกันมากกวาวัยตนของชีวิต  (Craig 1999 ; Papalia  and  Olds 1995)

2.2.4     การเปลี่ยนแปลงทางดานสติปญญา        ความจําเกี่ยวกับตัวเลข    และการคิด
คํานวณคอย ๆ ลดลง   แตความสามารถของสมองดานอื่น ๆ สูงขึ้น    เชน   การจําจํานวนคําศัพท
และผลงานการคนควา พบวา  ชวงอายุ 40 ปขึ้นไป เปนชวงที่มีผลงานมากที่สุด  เนื่องจากวัยนี้จะมี
การคิดอยางมีระบบ  มีการใชเหตุผลจากการสั่งสมประสบการณและทักษะในการปฏิบัติงานโดย
ตรงในชีวิตจริงมาจัดการกับขอขัดแยงหรือปญหาตาง ๆ ไดดี

2.3   ปญหาดานสุขภาพที่พบในวัยผูใหญตอนกลาง

      จากการเปลี่ยนแปลงในดานตาง  ๆ ดังที่กลาวขางตน  โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงใน
ดานรางกายและจิตใจ  ทําใหพบวาประชาชนวัยผูใหญตอนกลางจะมีปญหาในดานสุขภาพ (เชียรศรี
วิวิธสิริ   2534: 59 ; ศรีเรือน แกวกังวาล  2545: 486 - 491)  สรุปไดดังนี้
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2.3.1  ปญหาจากการไมยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เสื่อมถอยของรางกาย และจิตใจ
บุคคลวัยนี้พยายามจะฝนทุกอยางใหดําเนินไปเหมือนวัยผูใหญตอนตน    แตก็ทําไมได เนื่องจาก
ขาดความฉับไวและกําลังกายออนลง  จึงกอใหเกิดความผิดหวัง   ความคับของใจ  บางคนหาทาง
ออกชดเชยในทางที่ไมเหมาะสม

2.3.2   ปญหาจากโรคภัยไขเจ็บ โรคที่เกิดกับวัยนี้มีมากมาย เชน โรคหัวใจ โรคมะเร็ง
โรคความดันโลหิตสูง  โรคกระดูก ซ่ึงทําใหมีการเจ็บปวยทั่วรางกาย บางคนอาจเปนอุปสรรคตอ
การมีเพศสัมพันธทําใหเกิดอารมณตึงเครียด นอกจากนี้อวัยวะรับความรูสึก  ไดแก  ตาและหูเสื่อม
ลงตามวัยแลวยังมีโรคเกี่ยวกับตาและหูดวย เชน  ตอกระจก  ตอหิน  หรือน้ําในชองหูสวนในแหง

2.4   พฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกายกับประชาชนวัยผูใหญตอนกลาง

        วัยผูใหญตอนกลาง    มีอายุอยูระหวาง  40 – 59  ป  เปนวัยที่เร่ิมมีการเปลี่ยนแปลงใน
ดานตาง ๆ  โดยเฉพาะดานรางกาย  พบวาอวัยวะตาง ๆ เร่ิมเสื่อมถอยทําหนาที่ไดดีไมเหมือนเดิม
อันจะนําซ่ึงโรคตาง ๆ  จากการศึกษาคนควาเอกสารทางวิชาการ   พบวา   “การออกกําลังกาย”  เปน
วิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่ง ที่จะชวยปองกันโรค  ลดโอกาสเสี่ยงของการเปนโรค  และทําใหอัตราตายลดลง
ดังเชนการศึกษาของ    เบลล็อก  และ  บรีสโล  (Belloc and  Breslow  1972,  อางถึงใน  ศรีเรือน
แกวกังวาล 2545:  479 - 480)  พบวา  บุคคลที่ไมออกกําลังกายทั้งเพศหญิงและเพศชายมีอัตราตาย
มากกวาผูที่ออกกําลังกาย  2  เทา  ซ่ึงสอดคลองกับเสก  อักษรานุเคราะห  (ม.ป.ป. : บทนํา)  กลาววา
การออกกําลังกายแมไมมากนักทําใหคนมีสุขภาพดีกวาการไมออกกําลังกายเลย  นอกจากนี้การออก
กําลังกายจะใหคุณประโยชนที่เกี่ยวของกับระบบปอด  หัวใจ  การไหลเวียนของเลือด และยัง
สามารถที่จะชวยลดอัตราการเกิดโรคบางโรค  หรือลดความรุนแรงของโรคได  เชน  โรคเบาหวาน
โรคความดันโลหิตสูง  โรคเสนเลือดหัวใจตีบตัน อีกทั้งการออกกําลังกายเปนอาวุธสําคัญในการ
ชะลอความแก   ดังนั้น  ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกาย
ของประชาชนวัยผูใหญตอนกลาง    เพื่อเปนการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต

3.    ความเชื่ออํานาจภายในตนดานสุขภาพและความเชื่ออํานาจภายนอกตนดานสุขภาพ

แตละบุคคลจะมีความเชื่อที่เหมือนกันหรือแตกตางกัน    ขึ้นอยูกับประสบการณของแต
ละบุคคลและความรูสึกนึกคิด       ความเชื่อเปนพื้นฐานที่ทําใหบุคคลแสดงพฤติกรรมที่แตกตางกัน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



53

เพื่อใหเขาใจในเรื่องความเชื่ออํานาจดานการควบคุม จึงควรทําความเขาใจในเรื่อง “ความเชื่อ” กอน
ดังรายละเอียดตอไปนี้

3.1   ความหมายของความเชื่อ

      จรรจา  สุวรรณทัต  (2527: 141)   กลาววา      ความเชื่อเปนความนึกคิดหรือความเขาใจ
ของบุคคลตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งซ่ึงอาจจะมีเหตุผลหรือไมมีเหตุผลก็ได และทําใหมนุษยมีความโนมเอียง
ที่จะปฏิบัติตามแนวคิดและความเขาใจนั้น ๆ

 อัญชลีย วงศทางสวัสดิ์  (2538: 38)   ใหความหมายความเชื่อวาเปนการยอมรับขอเท็จ
จริงตาง ๆ    เปนแนวความคิดที่คนเรามีตอส่ิงแวดลอม      อันเปนผลมาจากการไดรับประสบการณ
ตาง ๆ ทําใหเกิดความเชื่อและความเขาใจในสิ่งนั้น ๆ ความเชื่อจะมีบทบาทสําคัญตอทัศนคติของ
บุคคล และเปนการกําหนดแนวทางหรือรูปแบบพฤติกรรมของบุคคล

      กิตติมา  ร้ิวแดง   (2545: 12)  กลาววา  ความเชื่อ หมายถึง  สภาพที่บุคคลใหความมั่นใจ
เห็นคลอยตามสิ่งใดสิ่งหนึ่งแลวนําไปปฏิบัติหรือถายทอดใหบุคคลอื่นไดทราบ เพื่อใหเกิดความมั่น
ใจ เห็นคลอยตาม โดยไมคํานึงถึงวาความเชื่อนั้น ๆ จะมีเหตุผลที่สามารถพิสูจนไดหรือไม

     จากความหมายดังกลาวสรุปไดวา   ความเชื่อ  หมายถึง   การที่บุคคลใหความวางใจ  ให
ความมั่นใจในสิ่งตาง ๆ และยึดถือปฏิบัติตามความเชื่อนั้น ๆ   ไมวาจะเปนในเรื่องเนื้อหาหรือวัตถุ
โดยไมคํานึงวาส่ิงนั้นเปนสิ่งที่ถูกตองหรือมีเหตุผลอันสมควรเชื่อหรือไม

3.2   แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับความเชื่ออํานาจภายในตนและอํานาจภายนอกตน

แนวคิดเกี่ยวกับความเชื่ออํานาจภายในตนและความเชื่ออํานาจภายนอกตนซึ่งสรางขึ้น
โดยนักจิตวิทยาชาวอเมริกันชื่อ รอตเตอร   (Rotter 1966: 2 - 3)  ไดแบงประเภทของอํานาจดานการ
ควบคุมออกเปน  2  ประเภท  ไดแก  ความเชื่ออํานาจภายในตน และความเชื่ออํานาจภายนอกตน
ซ่ึงเกิดจากการตั้งขอสังเกตวาพฤติกรรมของมนุษยไดมาจากการเรียนรู ประสบการณ และความเชื่อ
ของแตละบุคคล  ผูที่เชื่อวาเหตุการณหรือผลที่เกิดขึ้นนั้นเปนผลมาจากการกระทําของตนเองโดย
ตรงและตนเองสามารถควบคุมหรือแกไขสถานการณได ไดช่ือวาบุคคลนั้นเปนผูที่มีคามเชื่ออํานาจ
ภายในตนเอง ในขณะที่ผูที่เชื่อวาโชค  เคราะห  ความบังเอิญ   หรือผูอ่ืนมีอิทธิพลดลบันดาลใหเปน
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ไปหรือเปนเรื่องที่เกิดขึ้นอยางไมคาดฝนดวยอํานาจใด ๆ ที่อยูรอบตัว ไดช่ือวาบุคคลนั้นมีความเชื่อ
อํานาจภายนอกตนซึ่งจากการรับรูในผลตอบแทนที่ไดจากพฤติกรรมอันหนึ่งของบุคคลยอมกอให
เกิดความคาดหวังวาจะตองไดรับผลตอบแทนเชนเดียวกันในพฤติกรรมอันใหม   ความคาดหวัง
เหลานี้กอใหเกิดพฤติกรรมที่จะกลายเปนบุคลิกภาพที่สําคัญในตัวของบุคคลนั้น  ๆ

จากแนวคิดที่กลาวมาขางตน รอตเตอรใหความหมายของความเชื่ออํานาจภายในตน
และความเชื่ออํานาจภายนอกตน  ไวดังนี้

ความเชื่ออํานาจภายในตน  หมายถึง  ความคิดที่เชื่อวาความสําเร็จ ความลมเหลว หรือ
ความเปนไปของเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับตนเปนผลมาจากความสามารถ ทักษะ หรือการ
กระทําของตนเอง

ความเชื่ออํานาจภายนอกตน หมายถึง ความคิด ความเชื่อวาความสําเร็จ  ความลมเหลว
หรือความเปนไปของเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับตน  เปนผลมาจากอิทธิพลภายนอกตนที่ไม
สามารถควบคุมได  เชน  โชค  เคราะห  ความบังเอิญหรืออิทธิพลของบุคคลอื่น

จากที่กลาวมาขางตน  ผูวิจัยจึงใชแนวคิดและทฤษฎีของรอตเตอร  โดยมุงประเด็นไปที่
ความเชื่ออํานาจควบคุมดานสุขภาพ กลาวคือ บุคคลที่มีอํานาจภายในตนจะขวนขวายหาความรูดาน
สุขภาพ มีพฤติกรรมการสงเสริมและการปองกัน ตลอดจนมีพฤติกรรมใหความรวมมือกับบุคลากร
ทางการแพทยมากกวาบุคคลที่มีความเชื่ออํานาจภายนอกตน   ซ่ึงความเชื่ออํานาจการควบคุมดาน
สุขภาพ เปนความเชื่อเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดโรคหรือความเจ็บปวย เปนชุดแบบแผนทางความ
คิด  และการปฏิบัติตอความเจ็บปวย   อาจเกิดจากสิ่งใดก็ได เชน บรรพบุรุษ  พระเจา  หรืออํานาจ
ของสิ่งเหนือธรรมชาติ  ดังนั้น  ความเชื่ออํานาจดานการควบคุมที่เกี่ยวของกับสุขภาพ เปนความเชื่อ
ที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิตของคนไทย โดยเฉพาะชาวชนบทคอนขางมากตั้งแตเกิดจนตาย  โดยท่ีบุคคล
บางคนสามารถควบคุมการกระทําของตนเองไดโดยไมตองใหใครมาบังคับ บุคคลประเภทนี้จัดวา
เปนบุคคลที่มีความเชื่อภายในตน (Internal Locus of Control)     เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการสราง
สุขภาพดานการออกกําลังกาย บุคคลที่มีความเชื่ออํานาจภายในตนจะใหคุณคากับตนเองวาสามารถ
ควบคุมสุขภาพไดจะพยายามหาวิธีการปองกันที่ถูกตอง และปฏิบัติตามวิธีการเหลานั้น  สวนบุคคล
ที่มีความเชื่อวาตนเองไมสามารถควบคุมการกระทําได เพราะเชื่อวาส่ิงแวดลอมภายนอก ไดแก
โชค เคราะห ดวงโอกาส  และเชื่อในอิทธิพลของคนอื่นทั้งจากภายในและภายนอกครอบครัว
บุคคลประเภทนี้จัดวาเปนบุคคลที่มีความเชื่อภายนอกตน (External Locus of Control) บุคคลกลุมนี้
จะใหคุณคาในการปฏิบัติพฤติกรรมการออกกําลังกายต่ํา     หรือคิดวาการออกกําลังกายเปนสิ่งไม
จําเปน  ทําใหบุคคลนั้นจะไมออกกําลังกาย
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3.3   งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับความเชื่ออํานาจภายในตนดานสุขภาพ และความเชื่ออํานาจภายนอกตน
ดานสุขภาพ

การศึกษาความเชื่ออํานาจการควบคุมดานสุขภาพที่เปนความเชื่ออํานาจภายในตนและ
ความเชื่ออํานาจภายนอกตน  มีงานวิจัยโดยตรงและที่เกี่ยวของ   ดังนี้

วิลเล่ียม  (Williams  1972,  อางถึงใน  ประภาเพ็ญ  สุวรรณ และคณะ 2540: 23)  ศึกษา
เกี่ยวกับการรับรูอํานาจตนดานสุขภาพ  พบวา  กลุมตัวอยางที่เชื่ออํานาจภายในตน  จะใชเข็มขัด
นิรภัยมากกวากลุมตัวอยางที่เชื่ออํานาจภายนอกตน

วอลตัน  (Wallton 1976, อางถึงใน    ประภาเพ็ญ สุวรรณ และคณะ 2540: 23)  ศึกษา
เกี่ยวกับการรับรูอํานาจตนทางดานสุขภาพ  พบวา  ผลสําเร็จในการลดน้ําหนักขึ้นอยูกับลักษณะ
โครงสราง / ลักษณะของโปรแกรมการลดน้ําหนักที่ใชที่เหมาะสมกับลักษณะของความเชื่ออํานาจ
ตนกลุมที่เชื่ออํานาจภายนอกตนจะประสบผลสําเร็จมากกวากลุมที่เชื่ออํานาจภายในตนในโครงการ
ที่ใชแรงกดดันทางสังคม  เปนสิ่งจูงใจ และกลุมที่เชื่ออํานาจภายในตนจะประสบผลสําเร็จในการ
ลดน้ําหนักมากกวากลุมที่เชื่ออํานาจภายนอกตนเมื่อใชโครงการที่เนนใหควบคุมตนเอง

ลาฟเฟรย และ ไอเซนเบอรก   (Laffrey and Isenberg 1983: 1)  ศกึษาความสัมพันธ
ระหวางความเชื่ออํานาจภายในตน คานิยมทางสุขภาพ การรับรูประโยชนของการออกกําลังกาย
และการมีสวนรวมในกิจกรรมการออกกําลังกาย  ของสตรีอายุระหวาง 24 – 65  ป  พบวา  ความเชื่อ
อํานาจภายในตนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการออกกําลังกาย

ประภาเพ็ญ   สุวรรณ  และคณะ  (2540:  บทคัดยอ,  47)    ศึกษาพฤติกรรมและเงื่อนไข
ส่ิงแวดลอม เพื่อการสงเสริมสุขภาพของประชาชนในกลุมเยาวชน แมบาน และคนงานในโรงงาน
พบวา

1.   เยาวชน  แมบาน   และคนงาน มีความเชื่ออํานาจดานสุขภาพในตนเองมากกวา
ความเชื่ออํานาจภายนอกตนและความเชื่อโชคชะตา

2.   ระดับความเชื่ออํานาจดานสุขภาพภายในตน      ความเชื่ออํานาจดานสุขภาพภาย
นอกตน  และความเชื่ออํานาจสุขภาพดานโชคชะตา  พบวา คะแนนความเชื่ออํานาจภายในตนของ
ทั้ง  3  กลุมไมแตกตางกัน  และรอยละสวนใหญของทั้ง 3  กลุม  มีระดับคะแนนสูง

3. ระดับความเชื่ออํานาจดานสุขภาพภายนอกตนของกลุมเยาวชน    แมบาน  และคนงาน
เทากับ   14.8,  15.6  และ 15.2  ตามลําดับ   คาเฉลี่ยของคะแนนความเชื่อโชคชะตาของกลุมตัวอยาง
ทั้ง 3 กลุม เทากับ 10.5, 11.8 และ 11.2  ตามลําดับ
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 กรุณา   ศิริบุญญา   (2535: บทคัดยอ)  ทําการศึกษาอิทธิพลของความเชื่ออํานาจภายใน
และภายนอกตนตอผลสําเร็จในการลดน้ําหนักของสตรีวัยกลางคน  พบวา  กลุมตัวอยางที่มีความ
เชื่ออํานาจภายนอกตนสูงจะประสบความสําเร็จในการลดน้ําหนักมากกวากลุมตัวอยางที่มีความเชื่อ
อํานาจภายนอกตนต่ํา  และกลุมตัวอยางที่มีความเชื่ออํานาจภายในตนต่ํา จะประสบผลสําเร็จในการ
ลดน้ําหนักมากกวากลุมตัวอยางที่มีความเชื่ออํานาจภายในตนสูง

จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่กลาวมาขางตน  สรุปไดวา  การที่แตละบุคคลมีความ
เชื่อในอํานาจดานการควบคุมที่แตกตางกัน จะสงผลใหมีการแสดงพฤติกรรมที่แตกตางกัน  ดังนั้น
จึงทําใหผูวิจัยตั้งสมมติฐานการวิจัยไววาความเชื่ออํานาจการควบคุมดานสุขภาพ ซ่ึงแบงเปน 2
ประเภท ไดแก ความเชื่ออํานาจภายในตนดานสุขภาพ และความเชื่ออํานาจภายนอกตนดานสุขภาพ
เปนปจจัยที่สามารถทํานายพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกายของประชาชนวัย       
ผูใหญตอนกลาง  กิ่งอําเภอบานคา จังหวัดราชบุรีได

4.   การรับรูประโยชนของการออกกําลังกาย

การศึกษาการรับรูประโยชนของการออกกําลังกาย   ควรศึกษารายละเอียดของแนวคิด
ทฤษฎีของการรับรู ซ่ึงเปนปจจัยทางจิตวิทยาสังคมที่มีอิทธิพลตอการแสดงพฤติกรรมในเรื่องตาง ๆ
และบุคคลมีแนวโนมที่จะปฏิบัติตามการรับรูและความคิดในเรื่องนั้น ถาปราศจากการรับรูแลว
บุคคลจะไมมีความจํา หรือการเรียนรูไดเลย  (ประภาเพ็ญ  สุวรรณ  2527: 173)  การรับรูเปน
กระบวนการทางความคิด ที่แสดงออกถึงความรูสึกนึกคิด  ความเขาใจตอส่ิงเราที่ผานเขามาโดยใช
อวัยวะรับสัมผัส  (Sense Organ)  ทั้ง 5 ไดแก  หู  ตา  จมูก  ปาก  และผิวหนัง  แลวสมองตีความจาก
ส่ิงเราที่ไดรับโดยอาศัยความรูและประสบการณเดิมของแตละบุคคล  ทําใหแตละบุคคลมีการรับรู
แตกตางกันไปแมวาจะมีส่ิงเราเดียวกัน

4.1   ความหมายของการรับรู

   การรับรูของบุคคล     เพื่อใหเกิดพฤติกรรมตาง ๆ   ตามที่ตองการ       โดยเฉพาะการรับรู
เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ  ดานการออกกําลังกายมีส่ิงเราหลายประการเขามาเกี่ยวของ  ทําใหบุคคลมีการ
รับรูที่แตกตางกัน  ดังนั้นจึงควรศึกษาความหมายของการรับรูใหชัดเจน  ดังรายละเอียดตอไปนี้

ฮิลการด  (Hilgard  1960,  อางถึงใน ประภาเพ็ญ  สุวรรณ  2527: 172)  กลาววา   การรับรู
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เปนการทํางานของอินทรียขั้นแรกสุดของการติดตอกับโลกภายนอก  โดยผานประสาทสัมผัสทางหู
ตา  จมูก ล้ิน ผิวหนัง ชวยทําใหอินทรียเรียนรูไดในบรรดาสิ่งเราทั้งปวง

โรเบิรต อี. ซิลเวอรแมน (Robert E. Silverman 1975, อางถึงใน  สุปราณี  สนธิรัตน 2541:
123) ใหความหมายการรับรู หมายถึง การที่บุคคลตระหนัก (aware)  และมีปฏิกิริยาตอบสนอง
(reaction)  ตอส่ิงเราโดยผานระบบรับสัมผัส  ซ่ึงไดแก   ตา  หู  จมูก ปาก  ผิวหนัง  และกลามเนื้อ
ส่ิงเราที่ผานประสาทรับสัมผัสจะถูกสงไปยังสมอง สมองจะตีความเปนการรับรูวาส่ิงที่เห็น  ไดยิน
หรือรูสึกนั้นคืออะไร

 จากที่กลาวมาสรุปไดวา     การรับรู  หมายถึง  กระบวนการทางดานความคิดที่บุคคลแปล
ความหมายจากสิ่งเราที่ที่ผานอวัยวะรับสัมผัส    โดยอาศัยความรู  ความเชื่อ  และประสบการณเดิม
ของแตละบุคคล     ซ่ึงสงผลใหบุคคลมีแนวโนมที่จะปฏิบัติพฤติกรรมตามประสบการณและความ
เชื่อนั้น ๆ

4.2   กระบวนการของการรับรู

   กันยา สุวรรณแสง  (2532: 128 – 131)  กลาววา   เปนกระบวนการที่คาบเกี่ยวกันระหวาง
ความเขาใจ  การคิด  การรูสึก  (Sensing)  ความจํา  (Memory)  การเรียนรู  (Learning)  การตัดสินใจ
(Decision  making)   ซ่ึงเขียนแผนภูมิไดดังนี้

การตีความ
ส่ิงเรา

กา
รร
ูสึก

การคิด  ความเขาใจ  ความจํา
 การเรียนรู มโนภาพ คิด
ตัด

สิน
ใจ

 พฤติกรรม

ขบวนการภายนอก                          ขบวนการภายใน                                         ขบวนการแสดงออก
ส่ิงเรา การรับรู                  ปฏิกิริยาตอบสนอง

แผนภูมิที่  2  กระบวนการของการรับรู

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



58

จากแผนภูมิที่   2  กระบวนการรับสัมผัส  เปนบันไดขั้นแรกของการรับรู  และหลังจาก
ไดขอมูลมาจากอวัยวะรับสัมผัสแลวนําขอมูลมาตีความ    ซ่ึงเปนบันไดขั้นที่สองของการรับรู  ถา
ส่ิงเราเบาบางเกินไป เชน เสียงเบา กล่ินจางมากจะไมเกิดการรับสัมผัส แตถาส่ิงเรามีระดับความเขม
มากพอ  เชน   เสียงดังมาก  กล่ินหอมมาก  อวัยวะรับสัมผัสจะรับส่ิงเราแลวสงไปที่สมอง  สมองจะ
เกิดการคิด การเขาใจ เกิดการรับรู โดยอาศัยความรูเดิมและประสบการณเดิมแปลความหมาย  และ
สงคําส่ังไปใหอวัยวะตาง ๆ   แสดงปฏิกิริยาตอบสนองเปนพฤติกรรมในรูปแบบตาง ๆ      ในทาง
จิตวิทยาเรียกวา “พฤติกรรมที่มีความมุงหมาย” ดังนั้นการรับรูจึงมีอิทธิพลอยางมากตอพฤติกรรม
ของบุคคล

จากการที่บุคคลมีการรับรูดานสุขภาพแตกตางกัน       ทําใหบุคคลมีพฤติกรรมการสราง
สุขภาพที่แตกตางกันไปดวย  แตส่ิงที่บุคคลทุกคนพึงปรารถนา  คือ  การมีสุขภาพที่ดี  ดังนั้นการ
ปฏิบัติเพื่อใหมีสุขภาพที่ดีไดนั้น  มิใชวาทุกคนจะปฏิบัติไดเชนเดียวกัน  การปฏิบัตินอกจากจะขึ้น
อยูกับบุคคลแลวยังขึ้นอยูกับสิ่งแวดลอมรอบตัวบุคคลดวย  มีผูสนใจที่จะนําแนวคิด ทฤษฎีตาง ๆ
มาใชในเรื่องการรับรูดานสุขภาพเพื่อคนหาปจจัยที่จะชวยสงเสริมใหบุคคลเกิดพฤติกรรม   โดย
เฉพาะพฤติกรรมการออกกําลังกาย   แนวคิดการรับรูที่นํามาใชและกลาวถึงกันมาก ไดแก รูปแบบ
การสงเสริมสุขภาพของเพนเดอร  (Pender  1996: 66 – 73)  กลาวถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
สงเสริมสุขภาพ ไดแก ปจจัยดานความรู  ความเขาใจ  และความรูสึกนึกคิดที่มีผลตอพฤติกรรม
(Behavior – Specific  Cognitions  and  affect)  ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญที่จะนําไปสูการตอบสนองตอ
การรับรู     ทําใหเกิดแรงจูงใจที่บุคคลจะแสดงพฤติกรรมตาง ๆ ออกมาโดยตรง  ดังนั้นปจจัยดานนี้
จึงเปนแกนสําคัญที่ผูปฏิบัติงานดานสุขภาพจะนําไปใชปฏิบัติ  เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ของบุคคลตอไป

การรับรูประโยชนของการออกกําลังกาย  เพนเดอร (Pender) เสนอวา  การรับรูประโยชน
เปนแรงจูงใจตอพฤติกรรมทั้งทางตรงและทางออม         โดยกําหนดความตั้งใจที่จะปฏิบัติตาม
พันธสัญญา   หรือขอผูกพัน  เพื่อนําไปสูการกระทําพฤติกรรมที่คาดหวังวาจะเกิดประโยชน   การ
คาดการณประโยชนที่จะไดรับเปนสิ่งสําคัญของการจูงใจที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของลักษณะและ
ประสบการณที่ผานมาโดยตรงหรือจากการเรียนรูจากสิ่งตาง ๆ ที่ผานมา  ซ่ึงประโยชนที่ไดรับจาก
การกระทําพฤติกรรมอาจเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดทั้งภายในและภายนอก      ประโยชนที่เกิดขึ้นภายใน
ไดแก การเพิ่มความตื่นตัว (Increased  alertness)    และเปนการลดความรูสึกเหนื่อยลา  (Decreased
feeling  of  fatigue)  ประโยชนภายนอก ไดแก รางวัล  การไดรับการชมเชย ทรัพยสินเงินทอง
หรือการไดมีปฏิสัมพันธกับบุคคลตาง ๆ ในชวงแรก  ประโยชนภายนอกจะเปนแรงจูงใจสําคัญใน
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การนําเขาสูการปฏิบัติพฤติกรรม  ซ่ึงตอมาเมื่อปฏิบัติบอยครั้ง ประโยชนภายในจะเปนพลังจูงใจให
บุคคลมีพฤติกรรมที่ตอเนื่องมากกวาประโยชนภายนอก  ความสําคัญของการรับรูของการกระทํา
เปนตัวสนับสนุนใหบุคคลแสดงพฤติกรรม   และไดนําแนวคิดนี้ไปทดสอบในกลุมประชากรตาง ๆ
พบวาการรับรูประโยชนของการกระทํามีผลตอพฤติกรรมสุขภาพ รอยละ 55 ของการศึกษาทั้งหมด

4.3   การรับรูกับพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกาย

สุขภาพของบุคคล   ประกอบดวย    ภาวะที่มีสุขภาพดีกับภาวะความเจ็บปวยที่สลับหรือ
ตอเนื่องกันไป โดยบุคคลไมสามารถที่จะหลีกเลี่ยงได แตการรับรูภาวะสุขภาพของแตละบุคคลจะ
แตกตางกันไป  กลาวคือ  บางคนจะรับรูความเจ็บปวยเปนเพียงส่ิงผิดปกติเล็กนอยและไมเปน
อุปสรรคตอการดํารงชีวิต   แตในบางคนรูสึกวาความเจ็บปวยเปนสิ่งคุกคามชีวิต    จะเกิดความกลัว
ความทอแททุกครั้งที่มีการเจ็บปวย (กอบกุล  พันธเจริญกุล  2528: 374) ดังนั้น  ถาบุคคลไดทราบ
เกี่ยวกับประโยชนของการปฏิบัติพฤติกรรมที่จะทําใหตนเองมีสุขภาพแข็งแรง บคุคลนั้นยอมมีการ
ปฏิบัติมากกวาบุคคลที่ไมมีการรับรูประโยชน จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของการรับรูประโยชน
ของการออกกําลังกายแบบมีแบบแผน       เปนที่ยอมรับกันวาจะสงผลใหบุคคลตั้งใจที่จะแสดง
พฤติกรรมการออกกําลังกายแตการออกกําลังกายแบบในวิถีชีวิตประจําวันซึ่งเปนการออกกําลังกาย
แนวใหมที่นอกจากทําใหผูปฏิบัติมีรางกายสมบูรณ แข็งแรงแลว  ยังทําใหหัวใจและปอดมีความ
แข็งแรง ทนทาน ถาปฏิบัติอยางตอเนื่องสามารถปองกันโรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด  โรค
ความดันโลหิตสูง  โรคเบาหวาน  ดังนั้น  การใหบุคคลรับรูประโยชนจากกิจกรรมที่ตนเองตอง
ปฏิบัติเปนกิจวัตรประจําวัน ไมวาจะเปนกิจกรรมจากการประกอบอาชีพ  กิจกรรมจากการทํางาน
บาน  หรือกิจกรรมจากงานอดิเรก  จะทําใหเกิดประโยชนสูงสุด เชน ในกลุมเกษตรกรเปนกลุม
ทํางานที่ตองออกแรงมากหลังจากเสร็จงานในแตละวันสวนใหญจะเกิดอาการปวดเมื่อยตามรางกาย 
ทําใหในวันตอไปทํางานไดปริมาณที่ลดลง  แตถารับรูวาการเคลื่อนไหวออกแรงจากการทํางานให
ถูกตอง  จะทําใหเกิดประโยชนตอตนเองแลว หลังเลิกงานใหบริหารรางกายแบบยืดเหยียดกลาม
เนื้อเพิ่มขึ้น จะชวยลดความปวดเมื่อยลงได    การทํางานในวันตอไปเมื่อกลามเนื้อไมปวดเมื่อยจะ
ทําใหทํางานไดมากขึ้นสงผลใหไดผลผลิตมากขึ้น รายไดเพิ่มขึ้น สงผลใหคุณภาพชีวิตของตนเอง
และบุคคลในครอบครัวดีขึ้นดวย
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4.4  งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการรับรูประโยชนของการออกกําลังกาย

บรูเนอร (Brunner 1969, quoted in Pender 1987, อางถึงใน สรัลรัตน ผลอินทร 2542 :
35)  อธิบายกลาววา  บุคคลที่มีการรับรูประโยชนของการออกกําลังกายวาจะเกิดผลดีตอตนเองอยาง
ตอเนื่องเปนเวลานาน  พบวา  จะมีการปฏิบัติพฤติกรรมการออกกําลังกายไดบอยกวาบุคคลที่มีการ
รับรูประโยชนของการปฏิบัติพฤติกรรมการออกกําลังกายในระยะเวลาสั้น

ซิดนียและเชฟเฟรด  (Sidney and Shephard, quoted in Pender 1987: Abstract)   ไดศึกษา
กลุมผูสูงอายุชายและหญิงที่เขารวมในการฝกสมรรถภาพทางรางกาย   พบวา  แตละคนที่เขารวมใน
การทํากิจกรรมอยางสม่ําเสมอจะมีความตระหนักและเห็นความสําคัญของการมีสุขภาพดี จะใสใจ
ในตนเองและมีความพึงพอใจตอกิจกรรมการออกกําลังกายมากกวากลุมที่รวมกิจกรรมไมบอยนัก 
การรับรูประโยชนปฏิบัติะเปนส่ิงที่กระตุนใหเกิดการปฏิบัติที่ตอเนื่องและขณะเดียวกันการได
ปฏิบตัิซํ้าจะเปนสิ่งที่เพิ่มพลังและเสริมความเชื่อเกี่ยวกับประโยชนในการปฏิบัติของบุคคล

การเซียและคณะ (Garcia et al. 1995, อางถึงใน สรัลรัตน พลอินทร 2542: 36)  กลาววา
การรับรูประโยชนของการออกกําลังกาย      สามารถทํานายการเกิดพฤติกรรมการออกกําลังกายได
อยางมีนัยสําคัญ

 สรัลรัตน  พลอินทร  (2542:  บทคัดยอ)  ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล
การรับรูความสามารถของตนเองในการออกกําลังกาย  การรับรูประโยชนของการออกกําลังกาย
และสภาพแวดลอมของวิทยาลัยกับพฤติกรรมการออกกําลังกายของนักศึกษาพยาบาล  พบวา
การรับรูประโยชนของการออกกําลังกายมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการออกกําลังกาย
ของนักศึกษาพยาบาล  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ดวงเดือน    พันธุโยธี    (2539:  บทคัดยอ)     ศึกษาความสัมพันธระหวางความสําคัญของ
สุขภาพ  การรับรูประโยชนของการออกกําลังกาย และพฤติกรรมการออกกําลังกายของผูสูงอายุ
ในจังหวัดเชียงใหม พบวา การรับรูประโยชนของการออกกําลังกายไมมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการออกกําลังกายของผูสูงอายุและไมสามารถที่จะทํานายพฤติกรรมการออกกําลังกาย
ของผูสูงอายุได

มยุรี  นิรัตธราดร  (2539 :บทคัดยอ)   ศึกษาการรับรูประโยชน  การรับรูอุปสรรคของการ
สงเสริมสุขภาพและพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภวัยรุน  ตามแนวคิดการสงเสริม
สุขภาพของเพนเดอร พบวา        ปจจัยดานการรับรูโดยเฉพาะการรับรูประโยชนของการสงเสริม
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สุขภาพ  มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ     อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .001    และรายไดสามารถรวมทํานายพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภวัยรุน
ไดรอยละ  34.4   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001

   ประดิษฐ   นาทวิชัย   (2540: ค)   ศึกษาภาวะสุขภาพและพฤติกรรมการออกกําลังกายของ
ครู  ในจังหวัดชัยนาท   พบวา ปจจัยหลักดานการรับรูเรื่องการออกกําลังกายมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการออกกําลังกาย ดานระยะเวลาที่ใชออกกําลังกาย   อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01

กชกร  สมมัง (2542 : ง)  ศึกษาเรื่องการประยุกตแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพรวมกับ
แรงสนับสนุนทางสังคม เพื่อสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกาย เพื่อสุขภาพในผูสูงอายุ    จังหวัด
ลพบุรี  เปนการศึกษาวิจัยกึ่งทดลอง  ภายหลังการทดลอง  พบวา   การรับรูประโยชนของการ
ออกกําลังกายมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการออกกําลังกาย เพื่อสุขภาพ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05

จากแนวคิด ทฤษฎี   และงานวิจัยที่กลาวมาขางตน  สรุปไดวา  การรับรูเกี่ยวกับ
ประโยชนของการปฏิบัติพฤติกรรม โดยเฉพาะพฤติกรรมดานการออกกําลังกาย จะทําใหตนเองมี
สุขภาพแข็งแรง บุคคลนั้นยอมมีการปฏิบัติมากกวาบุคคลที่ไมมีการรับรูประโยชน  ดังนั้น  จึงทําให
ผูวิจัยตั้งสมมติฐานการวิจัยไววาการรับรูประโยชนของการออกกําลังกาย เปนปจจัยที่สามารถ
ทํานายพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกายของประชาชนวัยผูใหญตอนกลาง         
กิ่งอําเภอบานคา   จังหวัดราชบุรีได

5.   แหลงจูงใจใหออกกําลังกาย

การเสริมสรางพฤติกรรมใหม ๆ  หรือการปรับปรุงพฤติกรรมที่มีอยูเดิมแลวใหดีขึ้น
จําเปนที่จะตองมีส่ิงกระตุนใหบุคคลเกิดความสนใจ ตื่นตัวและมีความตองการที่จะแสดงพฤติกรรม
ใหม ๆ  การที่จะใหประชาชนสนใจในการสรางสุขภาพ   ดวยการมาออกกําลังกายอยางตอเนื่อง
และสม่ําเสมอ  จึงตองมีแหลงจูงใจที่เปนตัวกระตุนใหบุคคลออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ   ผูวิจัยจึง
เสนอรายละเอียดตอไปนี้
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5.1    แหลงจูงใจ

พจนานุกรม    ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.  2525     (ราชบัณฑิตยสถาน, คณะกรรมการ
ชําระพจนานุกรม  2538: 904)   ใหความหมายคําวา   แหลง  หมายถึง  ถ่ิน ที่อยู บริเวณ  ศูนยรวม
บอเกิด แหง  ที่   และใหความหมายของคําวา  จูงใจ  (ราชบัณฑิตยสถาน,  คณะกรรมการชําระ
พจนานุกรม 2538: 236)     หมายถึง  ชักนําหรือเกล้ียกลอม เพื่อใหเห็นคลอยตาม  เชน  การพูดจูงใจ

จากความหมายที่กลาวขางตน  จึงสรุปไดวา  แหลงจูงใจ  หมายถึง  ศูนยรวมหรือบอเกิดที่
ชักนําใหบุคคลมีความเห็นคลอยตามวาส่ิงที่ไดยิน  ไดพบ  ไดเห็น  ไดล้ิมรส  และไดสัมผัส  เปนสิ่ง
ที่ถูกตอง   และเกิดความตองการที่จะปฏิบัติตาม  เพราะจะเกิดประโยชนตอตนเอง   จากความหมาย
ดังกลาว  จะพบวา มีความคิดเห็นที่สอดคลองกับกองสุขศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(2542: 26)   ที่เขียนไววา  ปจจัยชักนําเปนตัวแปรดานการสนับสนุนใหเกิดการปฏิบัติ  หรือเปนสิ่ง
ชักนําใหเกิดการปฏิบัติ (cues to action) ไดแก  ส่ิงกระตุน (trigger)  ที่นําไปสูการปฏิบัติที่เหมาะสม
ตัวแปรเหลานี้อาจเปนสิ่งที่อยูภายในตัวบุคคล  เชน  อาการไมสุขสบาย  เจ็บปวด  ออนเพลีย  หรือ
เปนตัวแปรที่อยูภายนอกตัวบุคคล  ซ่ึงเปนตัวที่กระตุนใหบุคคลแสดงพฤติกรรม  เชน ขอมูลขาว
สารตาง ๆ  การรณรงคหรือขาวสารจากสื่อมวลชน  คําแนะนําที่ไดรับจากเจาหนาที่  เพื่อนบาน
หรือบุคคลอื่น ๆ  แหลงหรือผูใหคําแนะนําอ่ืน ๆ บัตรใหมาตรวจตามนัด  ไปรษณียบัตรเตือน
เปนตน

นอกจากนี้ยังสอดคลองกับที่    เบคเกอร   และคณะ   (Becker et al. 1974, อางถึงใน
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข,  กองสุขศึกษา 2542: 19 – 20) กลาวไววา  การวิจัยเกี่ยวกับ
พฤติกรรมสุขภาพ นอกจากจะมีองคประกอบดานความเชื่อหรือการรับรูแลวยังมีปจจัยอ่ืนที่
เกี่ยวของที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติในการปองกันโรคของบุคคลสิ่งนั้นคือ ส่ิงชักนําสูการปฏิบัติหรือ
ปจจัยชักนําสูการปฏิบัติ และสอดคลองกับเบคเกอร และ ไมแมน (Becker and Maiman 1975: 1)
กลาววา  ปจจัยชักนําเปนเหตุการณ    หรือส่ิงสงเสริมใหบุคคลมีความพรอมในการแสดงพฤติกรรม   
ซ่ึงมี  2  ชนิด  ไดแก ส่ิงชักนําภายใน เปนการรับรูสภาวะรางกายตนเอง เชน เมื่อรูสึกวาเจ็บปวย
และส่ิงชักนําภายนอก    เปนปฏิสัมพันธของบุคคล   เชน  การไดรับคําแนะนําจากบุคคลอื่น หรือ
ผลของสิ่งตาง ๆ เชนการรณรงคทางสุขภาพ หรือการไดรับการกระตุนเตือนจากบุคลากรทางการ
แพทย สวน โรเซนสตอก (Rosenstock 1974, อางถึงใน  เฉลิมพล  ตันสกุล  2541: 137)  กลาววา
ในการวัดหรือศึกษาบทบาทของ “ปจจัยชักนํา”  เปนสิ่งที่ตองคํานึงถึงเปนอยางมาก เนื่องจากเปน
ส่ิงที่ลืมไดโดยงาย และผูที่เคยไดรับปจจัยชักนําแลวมีการปฏิบัติกับผูที่เคยไดรับแนะนําแลวไมได
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ปฏิบัติ    จะมีความจําในเรื่องนั้น ๆ  ตางกัน   นอกจากนี้แลว   กองสุขศึกษา   สํานักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข (2542: 26)  ยังกลาวอีกวา  ส่ิงชักนําใหเกิดการปฏิบัติหรือตัวกระตุนจะตอง
เกิดขึ้นสอดคลองเหมาะสมกับพฤติกรรม ระดับความเขมของสิ่งกระตุนที่จะกอใหเกิดพฤติกรรมที่
เหมาะสมแตกตางกันไปตามระดับความพรอมดานจิตใจของบุคคลที่จะแสดงพฤติกรรม  คือ     ถามี
ความพรอมดานจิตใจนอยจําเปนตองอาศัยปจจัยชักนํามาก แตถามีความพรอมดานจิตใจสูงอยูแลว
จะตองการสิ่งกระตุนหรือปจจัยชักนําเพียงเล็กนอยเทานั้น

จากแนวคิดที่กลาวมาขางตน    สรุปไดวา  ปจจัยชักนําในความหมายของกระทรวง
สาธารณสุข  สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข     เปนแหลงจูงใจที่จะเปนตัวกระตุนใหบุคคล
ปฏิบัติพฤติกรรมไปตามสิ่งที่ชักนํานั้น ๆ ดังนั้น ผูวิจัยจึงใชแนวคิดนี้เปนกรอบในการวิจัย  โดยแบง
แหลงจูงใจ   ออกเปน 3  กลุม  ไดแก  แหลงจูงใจใหออกกําลังกายดานสื่อบุคคล แหลงจูงใจให
ออกกําลังกายดานสื่อภายนอกทองถ่ิน  และแหลงจูงใจใหออกกําลังกายดานสื่อภายในทองถ่ิน

เพื่อใหงานวิจัยสมบูรณ ผูวิจัยจึงขอเสนอสื่อดานตาง ๆ ที่เปนแหลงจูงใจใหออกกําลังกาย
พอสังเขป  ดังนี้

5.1.1   สื่อบุคคล
ธนวดี  บุญลือ  (2532:  88 – 90)  กลาววา   การสื่อสารระหวางบุคคลจะเปนการ

ส่ือสารกลับไปกลับมาระหวางผูสงสารและผูรับสาร ซ่ึงตางผลัดกันเปนทั้งผูรับและผูสงในชวงที่
กําลังเกิดการสื่อสาร  เรียกวา    เปนการสื่อสารแบบสองทิศทาง จึงเปนขอไดเปรียบของสื่อระหวาง
บุคคล  ดังนั้น หากจะใชส่ือเพื่อการจูงใจหรือเปลี่ยนแปลงทัศนคติตามหลักจิตวิทยาแลวส่ือบุคคล
ยอมทําหนาที่ไดดีกวาเพราะไมเพียงแตการสื่อสารสามารถยืดหยุนไปตามการปอนกลับ แตผูทําการ
ส่ือสารมีความใกลชิด  และสามารถทําความรูจักกับผูรับสารของบุคคลไดลวงหนา  ความใกลชิดนี้
เปนที่มาของการสรางความประทับใจดีกวาผูที่หางเหินกัน   ฉะนั้น    ถาผูสงสารมีขอมูลของผูรับ
สารมากเทาใด  หรือรูจักผูรับสารมากเทาใดก็ยอมจะปรับเนื้อหาขาวสารใหเหมาะสมกับสภาพการ
รับรูของผูรับสารไดมากเทานั้น  และยังไดทราบวาจะตองใชกลวิธีใดในการโนมนาวใจไปในทางที่
ตนตองการอีกดวย นอกจากนี้ส่ือบุคคล  สามารถใชชองทางการสื่อสารถายทอดขอมูลขาวสารได
หลายชองทางในเวลาเดียวกัน    รวมทั้งสามารถใชอวัจนภาษา เพื่อชวยใหขอมูลขาวสารชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น
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5.1.2  สื่อภายนอกทองถิ่น
ในงานวิจัยจะหมายถึงส่ือมวลชน   3  ประเภทที่สามารถเปนแหลงจูงใจใหบุคคล

ออกกําลังกาย   ไดแก  โทรทัศน  วิทยุ  และหนังสือพิมพ  สรุปรายละเอียดพอสังเขป  ไดดังนี้

5.1.2.1  โทรทัศน
 อรวรรณ  ปลันธนโอวาท (2542: 152)  กลาววาโทรทัศนเปนสื่อมวลชน

ประเภทหนึ่ง  ที่สามารถสื่อสารใหผูรับเกิดความเขาใจไดงายเพราะใหภาพที่เคล่ือนไหวไดพรอม
เสียง  ทําใหผูชมเกิดความเพลิดเพลิน  มีอารมณคลอยตามทําใหทราบเนื้อหาเกิดความเขาใจไดโดย
งาย และเปนสื่อที่สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายเฉพาะได  โดยการเลือกรายการและเวลาในการ
โฆษณาหรือประชาสัมพันธ   อีกทั้งยังเปนสื่อที่ครอบคลุมทั่วประเทศ   และเกิดประสิทธิภาพมาก
เมื่อเทียบอัตราการใชงบประมาณตอกลุมเปาหมาย 1,000  คน   ดังนั้น โอกาสที่จะเผยแพรขาวสาร
ของงานตาง ๆ เปนไปไดงายและสามารถโนมนาวใจใหประชาชนยอมรับรวมมือไดดี  แตส่ือ
โทรทัศนจะมีจุดดอย  คือ  ขอความที่ทําการประชาสัมพันธมีอายุส้ันตองใชคาใชจายสูงและไม
สามารถดึงดูดความสนใจของผูชมไดทุกครั้งที่มีการออกอากาศ

5.1.2.2   วิทยุ
อรวรรณ  ปลันธนโอวาท (2542: 152 - 153)  กลาววา   เหตุผลในการใช

ส่ือวิทยุก็คือ  ความสามารถเลือกกลุมเปาหมายที่เฉพาะเจาะจงตามลักษณะรายการประชาสัมพันธ
ไดครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดการออกอากาศซ้ําสามารถทําไดงายอีกทั้งยังสามารถเขาถึงกลุมเปาหมาย
ไดแมขณะปฏิบัติงาน  หรือประกอบกิจกรรมตาง ๆ อยู  และที่สําคัญก็คือการแกไขขอความที่
ประชาสัมพันธสามารถทําไดโดยงาย  ราคาไมสูงนัก ขอจํากัดในการใชส่ือวิทยุจะเห็นวา  จํานวน
สถานีวิทยุมีมากเกินไป  การจะประชาสัมพันธใหครบทุกสถานีจะเสียคาใชจายสูงมาก  และผูฟงเอง
ไมสามารถจดจําขอความไดหมด  จะจําไดเพียงบางสวนเทานั้น  นอกจากนี้วิทยุเปนสื่อที่เขาถึง
ประชาชนไดรวดเร็วและทั่วถึง  ทําหนาที่เปรียบเสมือน  “ส่ือเคลื่อนที่” นอกจากนั้นตามครัวเรือน
สวนใหญก็มีวิทยุกันเกือบทุกครัวเรือน    จึงนับเปนสื่อที่จะอํานวยประโยชนในการประชาสัมพันธ
โครงการรณรงคไดเปนอยางดี

5.1.2.3   หนังสือพิมพ

อรวรรณ  ปลันธนโอวาท (2542: 153)  กลาววา  หนังสือพิมพเปนสื่อที่มี
ความหลากหลายในเนื้อหาและพิมพเปนรายประจําแนนอนสม่ําเสมอ  และพิมพเผยแพรสู
สาธารณชนจํานวนมาก ๆ เปดโอกาสใหทุกคนซื้ออานได ขอดีของหนังสือพิมพ ผูอานจะรูสึกวา
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ขอความที่ปรากฏในหนาหนังสือพิมพจะเปนขาวหรือเปนสิ่งใหมเสมอ ในการประชาสัมพันธ
ก็สามารถเลือกใชไดทั้งหนังสือพิมพที่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ  และหนังสือพิมพเฉพาะพื้นที่
หรือหนังสือพิมพทองถ่ิน    การแกไขขอความตาง ๆ ก็ทําไดสะดวก   กลุมเปาหมายสามารถอาน
รายละเอียดไดซํ้าหลาย ๆ คร้ัง งายตอการจดจํา  สวนขอจํากัดของหนังสือพิมพคือ  คุณภาพของการ
พิมพจองมีคุณภาพเพราะจะทําใหส่ือที่ออกมาสวยงาม นาสนใจเปนการดึงดูดผูอานใหอานมากขึ้น
การเลือกลงโฆษณาเฉพาะหนาใดหนาหนึ่งก็สําคัญมาก ที่จะทําใหผูอาน ไดอานมากหรือนอย  และ
ที่สําคัญก็คือคาใชจายคอนขางสูงมาก

5.1.3   สื่อภายในทองถิ่น
ในงานวิจัยส่ือภายในทองถ่ิน  หมายถึง ส่ือที่มีการดําเนินงานกันเองในทองถ่ิน

และสามารถเปนแหลงจูงใจใหบุคคลออกกําลังกาย     ไดแก   ปายโฆษณาขนาดใหญหรือเรียกวา
ส่ือกลางแจง   เอกสารแผนพับ  ส่ือโปสเตอร และส่ือประเพณี  สรุปรายละเอียดพอสังเขป  ไดดังนี้

5.1.3.1    ปายโฆษณาขนาดใหญหรือสื่อกลางแจง
  อรวรรณ    ปลันธนโอวาท   (2542: 153)    กลาววา  ส่ือกลางแจง   ไดแก

ปายโฆษณาขนาดใหญ หรือขนาดเล็ก  รวมทั้งปายคัทเอาทที่มมีากมายตามทองถนน  อาคารรานคา
หรือตามสถานที่ตาง ๆ  ขอดีของการใชส่ือกลางแจงก็คือ  เปนสื่อที่สะดุดตา  มีจุดเริ่มตนและจบใน
ตัวเอง  ผูดูสามารถเขาใจไดไมตองอาศัยผูบรรยายประกอบซึ่งเหมาะกับคนทุกระดับชั้น  ครอบคลุม
กลุมเปาหมายไดเฉพาะจุด  ใหความถี่ในการเห็นไดสูง  มีขนาดใหญกวาส่ืออ่ืน ๆ  จึงเกิดสะดุดตา
และเกิดความสนใจไดงาย  สามารถเลือกสถานที่แสดงสื่อที่เหมาะกันได  และเหมาะกับการเผยแพร
ขอความที่ส้ันและสะดวกตาเทานั้น

5.1.3.2   เอกสารแผนพับ

บุญยง  เกี่ยวการคา (2539: 435 -  436) กลาววา แผนพับเปนเอกสารที่ใช
ไดดีในการเผยแพรความรูเฉพาะเรื่องเรียงเปนลําดับตอเนื่องตั้งแตหนาแรกจนถึงหนาสุดทายและ
เปนเอกสารที่จัดทํางาย ราคาถูก ใชเวลาเตรียมการนอยจึงสามารถจัดพิมพเผยแพรขอมูลไดตลอด
เวลา  ทั้งยังแจกจายไดหลายวิธีตามกลุมเปาหมายที่ตองการได
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5.1.3.3   สื่อโปสเตอร
บุญยง  เกี่ยวการคา (2539: 437)  กลาววา ส่ือโปสเตอรเปนสื่อที่สรางขึ้น

เพื่อการจูงใจ  สรางความประทับใจ    เชื่อถือศรัทธาแกผูพบเห็นและเปนการนําไปสูการแสวงหา
ขอมูลเพิ่มเติมในเวลาตอมา และหากมีจุดเดนที่เหมาะสมแลวผูชมก็สามารถรับรูและเขาใจในสิ่งที่
ปรากฏในภาพนั้นได  หรือเกิดความจําติดตาและกลับมาพิจารณาใหนานขึ้นอีกครั้ง

5.1.3.4   เสียงตามสายประจําหมูบาน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ   กระทรวงสาธารณสุข (2546:124) กลาววา

เสียงตามสายประจําหมูบาน   ถือไดวาเปนสื่อทองถ่ินเพื่อชวยในการเผยแพรขอมูลขาวสารและ
ความรูแกชุมชนอีกชองทางหนึ่งโดยมีจุดมุงหมายเพื่อใชประกาศขาว  หรือประชาสัมพันธ    ขอมูล
ขาวสารความรูของทางราชการหรือของชุมชนนั้น ๆ ทําใหชาวบานที่ รับฟงถูกกระตุนให  รับรูหรือ
เกิดความรวมมือในกิจกรรมตาง ๆ เชน   รับฟงขาวสารความรูที่เปนประโยชน    เพื่อแกไขปญหา
ของประชาชน  หรือการรับทราบขาวสารของชุมชนโดยตรง  เชน  กิจกรรมงานบุญ         งาน
ประเพณีของหมูบาน เปนตน

5.1.3.5   สื่อประเพณี
สมควร กวียะ  (2530, อางถึงใน อรวรรณ  ปลันธโอวาท 2542: 148 - 148)

ใหความหมายสื่อประเพณี  หมายถึง  วัฒนธรรมทั้งมวลที่คนไทยและสังคมไทยไดสรางสรรคและ
ส่ังสมกันมาตั้งแตอดีตกลายเปนเครื่องมือท่ีสงรับและเก็บขาวสารที่เปนสัญญลักษณและเอกลักษณ
ของระบบสังคมไทย  ปรากฏใหรูใหเห็นในรูปของคําพูด  ขอเขียน  บทเพลง    การละเลน  การรอง
การรํา  ส่ือประเพณีอาจอยูในรูปของบุคคล  วัตถุ   เสียงภาพ  การเคลื่อนไหว    กระบวนการหรือวิธี
การที่สามารถเก็บบันทึกหรือถายทอดขาวสารระบบสังคม และที่สําคัญที่สุดคือ  ส่ือประเพณี
สามารถถายทอดขาวสารจากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลหนึ่งหรือจากสถานที่หนึ่งไปยังสถานที่หนึ่ง
โดยผานระยะเวลาหลายรอยป  ส่ือประเพณีมีทั้งไดยินดวยหู  เชน  เพลงกลอม  นิทาน  ตลกพื้นบาน
และรับรูดวยตา  เชน  สถาปตยกรรม  ลิเก  เครื่องรําไทย  ภาษาทาทาง เชนการไหว  การยิ้มแยม  ส่ือ
ประเพณีที่รับรูดวยหูและตา   ไดแก  การฟอนรํา  การละเลนเพลงเรือ  และเทาที่ผานมาไมมีหนวย
งานใดใชส่ือประเพณีอยางสัมฤทธิ์ผลในการสื่อสารโนมนาวใจในงาน       ประชาสัมพันธ

กลาวโดยสรุป   ส่ือบุคคล   ส่ือภายนอกทองถ่ิน  และส่ือภายในทองถ่ิน  มีบทบาทในการ
ใหความรูและโนมนาวใจ การใชส่ือทั้งสามอยางควบคูกันไปใหผลดีมากที่สุด  จําเปนตองเลือกใช
ส่ือหลายประเภทใหเหมาะสมและใหเกิดประโยชนสูงสุด  โดยพิจารณาใหเหมาะแกความตองการ
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ของแตละบุคคล ความสนใจ ความสามารถ  พื้นฐานทางเศรษฐกิจ  สังคมและอายุของกลุมเปาหมาย
การเลือกใชส่ือหลายประเภทจะเปนการตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางทั่วถึง

ในปจจุบันแมวาจะมีแหลงจูงใจใหออกกําลังกายหลายชนิด         แตเมื่อกลาวถึงการออก
กําลังกาย   เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวา  “การออกกําลังกาย”      เปนสิ่งสําคัญและมีประโยชน
อยางยิ่งกับบุคคลทุกคน  แตคงไมมีใครปฏิเสธไดวา  บุคคลสวนใหญไมตระหนักถึงความสําคัญ
ของการออกกําลังกาย   โดยแตละบุคคลจะมีเหตุผลตาง ๆ นา ๆ  ที่ทําใหไมสามารถออกกําลังกาย
ได   จากการทบทวนแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการออกกําลังกาย  สามารถสรุปสาเหตุของ
บุคคลที่ไมออกกําลังกายไดเปน  2  ประการ  คือ

ประการที่  1 ไมมีเวลา เปนสาเหตุแรกที่บุคคลกลาววาเปนสาเหตุหลักโดยใหเหตุผลวา
ในสถานการณปจจุบันสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางดานสังคม เศรษฐกิจ  การเมือง และการ
พัฒนาดานเทคโนโลยีตาง ๆ    ที่สงผลตอสภาพชีวิตของบุคคลทําใหตองแกงแยง      ชิงดีชิงเดนกัน
เพื่อการดํารงชีวิตอยู  ทําใหไมมีเวลาที่จะออกกําลังกาย

ประการที่ 2 จากความเขาใจที่วาตนเองทํางานหนักมาตลอดทั้งวันแลว  วันนี้ขอพักผอน
กอน พรุงนี้คอยออกกําลังกาย  ผลัดวันประกันพรุงไปเรื่อย ๆ หรือบางคนกลาววาไมมีเพื่อน  ไป
ออกกําลังกายคนเดียวเหงา  ไมสนุก  ทําใหบุคคลไมไปออกกําลังกาย

ดังนั้น     จะเห็นไดวาการที่บุคคลจะมีพฤติกรรมออกกําลังกาย       นอกจากตนเองแลว
ปจจัยภายนอกมีความจําเปนไมนอย     เพราะจะเปนสิ่งกระตุนใหบุคคลเกิดการปฏิบัติ       ในอดีต
กิ่งอําเภอบานคา  จังหวัดราชบุรี  การคมนาคมไมสะดวก ไฟฟามีไมทั่วถึงในทุกหมูบาน  การติดตอ
ส่ือสารไมวาจะเปนดานสุขภาพ    หรือขาวสารทางราชการที่จําเปนตองใหประชาชนรับทราบและ
ถือปฏิบัติจะใชส่ือบุคคล เชน  อาสาสมัครสาธารณสุข   ผูใหญบาน   กํานัน   คณะกรรมการหมูบาน
พระ  หรือครู  เปนผูสงขาวสารโดยปากตอปาก แตในสภาพการณปจจุบัน ทุกครัวเรือนมีไฟฟาใช
ทําใหการติดตอส่ือสารเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง  ประชาชนสามารถรับฟง  ขาวสารโดยผานสื่อตาง ๆ
ไมวาจะเปนการสื่อสารทางโทรทัศน  วิทยุ  วีดีทัศน  หนังสือพิมพ  เสียงตามสาย    ที่ชวยสงเสริม
ใหบุคคลสามารถรับทราบขอมูลไดเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับรัฐบาลชุดปจจุบันไดมีนโยบายเนน
หนักในดานการออกกําลังกาย โดยเฉพาะการออกกําลังกายแบบในวิถีชีวิตประจําวัน ซ่ึงเปนการ
เพิ่มทางเลือกใหแกประชาชนที่ตองการออกกําลังกายแตมีอุปสรรคตาง ๆ ทําใหไมสามารถออก
กําลังกายแบบมีแบบแผนได จึงมีการเผยแพรประชาสัมพันธเชิญชวนใหประชาชนออกกําลังกาย
เพื่อสุขภาพในรูปแบบตาง ๆ  โดยผานสื่อทางโทรทัศน   วิทยุ  วีดีทัศน  หนังสือพิมพ   ซ่ึงจากการ
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ประเมินของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  พบวา  การประชาสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ เปน
การสรางกระแสใหประชาชนมีความตื่นตัวในการออกกําลังกายเพิ่มมากขึ้นในระดับหนึ่ง

5.2   งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับแหลงจูงใจใหออกกําลังกาย

จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของ  พบวา  ไมมีผูใดศึกษาแหลงจูงใจใหออกกําลังกาย
โดยตรง  แตมีการศึกษาที่ใกลเคียง พอสรุปได   ดังนี้

สุภรณ   วัชรศิริธรรม     (2526: บทคัดยอ)    ศึกษาเรื่อง  “ความสัมพันธระหวางการเปด
รับส่ือของครูกับการยอมรับแนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรประถมศึกษา     ใน
โรงเรียนประถมศึกษา   จังหวัดนครปฐม  พบวา  การเปดรับสื่อของกลุมตัวอยางมีความสัมพันธกับ
การยอมรับนวตกรรมมากที่สุด   รองลงมา   คือ    การเปดรับสื่อที่เหมาะสมที่จะนําไปใชเพื่อการ
เผยแพรนวตกรรมในสังคมที่อยูในระยะเปลี่ยนทางสังคมมากกวาส่ือประเภทอื่น

วิชากร จันทรโคตร (2533:  บทคัดยอ)  ไดรายงานถึงรายการกีฬาทางโทรทัศนที่มีผลตอ
การเรียนวิชาพลศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครวารายการ
โทรทัศนที่มีผลตอการเรียนการสอนพลศึกษาและการออกกําลังกายในดานตาง ๆ ไดแก  การชม
รายการกีฬาทางโทรทัศนมีผลตอความรูความเขาใจเกี่ยวกับการออกกําลังกายและกีฬา  ชวยเพิ่มพูน
เทคนิคและทักษะทางกีฬาและการออกกําลังกายสงผลตอการเรียนรูคุณธรรมและความประพฤติ  
และรายการกีฬาทางโทรทัศนมีผลตอการใชเวลาวางเขารวมกิจกรรมนันทนาการของเยาวชนเปน
อยางดี

การกีฬาแหงประเทศไทย   สํานักนายกรัฐมนตรี (2538: ข)  รายงานผลการสํารวจการ
เขารวมกิจกรรม การออกกําลังกาย  เลนกีฬา  และดูกีฬาของประชากรในประเทศไทย พ.ศ.  2538
พบวาการติดตามขาวสารกีฬา  ประชากรที่มีอายุตั้งแต 6 ปขึ้นไป ที่ออกกําลังกาย    มีการติดตาม
ขาวสารกีฬาเปนประจํา  รอยละ 25.3  ติดตามเปนคร้ังคราวรอยละ   65.9   และไมเคยติดตามเลย
รอยละ 8.8 สวนใหญรอยละ 90.3  ติดตามจากโทรทัศน  รองลงมาคือ  ติดตามจากหนังสือพิมพ
รอยละ 5.8   สําหรับผูที่ไมเลนกีฬา  และไมออกกําลังกาย   มีการติดตามขาวสารกีฬาใกลเคียงกัน
และไมเคยติดตามขาวสารกีฬาเลย   คือ  รอยละ 11.6  และ  26.1  ตามลําดับ

ชาคริต เทพรัตน (2540:  บทคัดยอ) ศึกษาปจจัยที่ทํานายพฤติกรรมการออกกําลังกาย
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน   จังหวัดชัยนาท พบวาการเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการ
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ออกกําลังกายเปนปจจัยที่สามารถทํานายพฤติกรรมการออกกําลังกาย    ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ประดิษฐ  นาทวิชัย (2540: ค)  ศึกษาภาวะสุขภาพ  และพฤติกรรมการออกกําลังกาย
ของครู  ในจังหวัดชัยนาท  พบวา ปจจัยสนับสนุนดานทรัพยากรทองถ่ินและการเลือกใชทรัพยากร
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการออกกําลังกาย  ดานจํานวนวัน  ระยะเวลา อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ
.001 และสัมพันธกับชวงเวลาที่ใชออกกําลังกาย อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01  นอกจากนี้ยังพบวา
ปจจัยเสริมดานการสนับสนุนจากผูบังคับบัญชา เพื่อน บุคคลในครอบครัว  มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการออกกําลังกาย ดานจํานวนวัน  ระยะเวลาที่ใชออกกําลังกาย   อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ
.001   และสัมพันธกับชวงเวลา   ประเภทกิจกรรมที่ใชออกกําลังกาย อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01

จากแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ สรุปไดวา  แหลงจูงใจใหออกกําลังกายเปน
แหลงกระตุนเตือนใหบุคคลหันมาออกกําลังกาย  ดังนั้น  จึงทําใหผูวิจัยตั้งสมมติฐานการวิจัยไววา
แหลงจูงใจใหออกกําลังกาย    ซ่ึงแบงเปน  2 ดาน  ไดแก  แหลงจูงใจดานบุคคล และแหลงจูงใจ
ดานสื่อตาง ๆ เปนปจจัยที่สามารถทํานายพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกายของ
ประชาชนวัยผูใหญตอนกลาง  กิ่งอําเภอบานคา จังหวัดราชบุรีได

จากแนวคิด   ทฤษฎี        และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการ
ออกกําลังกาย สรุปไดวาวัยผูใหญตอนกลางเปนวัยที่เร่ิมมีการเปลี่ยนแปลงในทุกดานโดยเฉพาะทาง
ดานรางกาย      การทําหนาที่ของอวัยวะตาง ๆ เร่ิมเสื่อมถอยลง ทําใหมีโอกาสเสี่ยงตอการเปนโรค
ไมติดตอตาง ๆ  ไดมากขึ้น การออกกําลังกาย  เปนวิธีที่ดีวิธีหนึ่งที่สามารถชวยลดโอกาสเสี่ยงของ
การเกิดโรคไมติดตอได   ดังนั้น  ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการออกกําลังกาย  โดยศึกษา
เปรียบเทียบพฤติกรรมการออกกําลังกาย ของประชาชนวัยผูใหญตอนกลางที่มีเพศ  อายุ ระดับการ
ศึกษา อาชีพ และรายได  แตกตางกัน     และสนใจที่จะศึกษาปจจัย  ไดแก  ความรูทั่วไปเกี่ยวกับ
การออกกําลังกาย ความเชื่ออํานาจดานการควบคุม การรับรูประโยชนของการออกกําลังกาย และ
แหลงจูงใจใหออกกําลังกาย เปนปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการสรางสุขภาพ ดานการออกกําลังกาย
ของประชาชนวัยผูใหญตอนกลาง กิ่งอําเภอบานคา  จังหวัดราชบุรี  และเพื่อใหเห็นภาพงานวิจัยที่
ชัดเจน  ผูวิจัยจึงสรุปกรอบแนวคิดของการวิจัยไวดังนี้
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กรอบแนวคิดการวิจัย

                ตัวแปรตน                ตัวแปรตาม

ขอมูลสวนบุคคล
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายได

-    ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการออก
     กําลังกาย (X1)
-    ความเชื่ออํานาจภายในตนดาน
     สุขภาพ (x2)
-    ความเชื่ออํานาจภายนอกตนดาน
     สุขภาพ  (x3)
-    การรับรูประโยชนของการ
     ออกกําลังกาย (X4)
-    แหลงจูงใจใหออกกําลังกาย

(X5)
     -    ดานสื่อบุคคล  (x51)
     -    ดานสื่อภายในทองถ่ิน  (x52)
     -    ดานสื่อภายนอกทองถ่ิน (x53)

พฤติกรรมการสรางสุขภาพ
ดานการออกกําลังกาย (Y)

-  การออกกําลังกายแบบในวิถีชีวิตประจําวัน (y1)
-  การออกกําลังกายแบบมีแบบแผน (y2)
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บทท่ี  3

วิธีดําเนินการวิจัย

การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เพื่อศึกษาพฤติกรรม 
การสรางสุขภาพดานการออกกําลังกาย  ของประชาชนวัยผูใหญตอนกลาง  กิ่งอําเภอบานคา  
จังหวัดราชบุรี  โดยมีขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย  ดังตอไปนี้

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
2. ตัวแปรที่ศึกษา
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
4. ขั้นตอนการสรางและพัฒนาเครื่องมือ
5. การเก็บรวบรวมขอมูล
6. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช

1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง

      ประชากร
    กิ่งอําเภอบานคา  จังหวัดราชบุรี  มีทั้งหมด   3 ตําบล   ไดแก    ตําบลบานคา   ตําบล
บานบึง และตําบลหนองพันจันทร ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้  ไดแก ประชาชนวัยผูใหญ
ตอนกลางที่มีอายุระหวาง 40 – 59  ปทุกคน  ที่มีภูมิลําเนาอยูในทั้งสามตําบลของกิ่งอําเภอบานคา
จังหวัดราชบุรี ซึ่งมีจํานวนทั้งหมด 4,419 คน (สํานักงานสาธารณสุขกิ่งอําเภอบานคา, ฝายวิชาการ
และขอมูลขาวสารสาธารณสุข  2546: 1 -  4)

กลุมตัวอยาง
         กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดแก ประชาชนวัยผูใหญตอนกลางที่มีอายุ
ระหวาง  40 – 59  ป  ที่มีภูมิลําเนาอยูในทั้งสามตําบลของกิ่งอําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี  จํานวน
367  คน    โดยผูวิจัยไดกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง   ดังขั้นตอนตอไปนี้
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1.  การกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง    โดยใชสูตรของทาโร ยามาเน  (Taro Yamane 1973:
887,  อางถึงใน สุวิมล  ติรกานันท  2542:  130 - 131)  ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ  95  สําหรับ
ความคลาดเคลื่อน  รอยละ 5  การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางใชสูตรคํานวณ  ดังนี้

n =                 N
              1 + N (e)2

n = ขนาดของกลุมตัวอยาง
N = ขนาดของประชากร
e = ความคลาดเคลื่อนของขอมูลที่ยอมรับได

(ในที่นี้กําหนดให e = 5%)
แทนคาในสูตร
n =                   4,419                       =    366.72

                  1 + [ 4,419 (0.05)2 ]

n     =   ในการศึกษาวิจัยไดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน   367 คน

2.  คํานวณหาสัดสวนกลุมตัวอยางในแตละตําบล  ดังรายละเอียดตามตารางที่   2

ตารางที่  2   จํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง  จําแนกรายตําบล  กิ่งอําเภอบานคา  จังหวัดราชบุรี

ประชากรทั้งหมด   (คน) กลุมตัวอยาง   (คน)ตําบล
เพศชาย เพศหญิง รวม เพศชาย เพศหญิง รวม

บานคา
บานบึง
หนองพันจันทร

776
851
622

731
811
628

1,507
1,659
1,246

64
71
52

61
67
52

125
138
104

รวม 2,249 2,170 4,419 187 180 367

3.  ใชวิธีการสุมอยางมีระบบ (Systematic random sampling) เปนการสุมตัวอยางเฉพาะ
หนวยเร่ิมตนเทานั้น  สวนหนวยถัดไปใชวิธีนับระยะหางเทา ๆ กัน  ขั้นตอนการสุมตัวอยาง คือ

3.1   ทํากรอบบัญชีรายช่ือ   โดย
     3.1.1   เรียงลําดับรายชื่อประชากรอายุ 40 – 59 ป  จากหมูบานที่ 1   ถึงหมูบาน

สุดทาย  จําแนกรายตําบล
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3.1.2 ในแตละตําบล เรียงลําดับรายชื่อประชากรจําแนกชายและหญิง     จาก
บานเลขที่นอยไปหาบานเลขที่มาก

3.2   คํานวณระยะหาง  (Interval  = I)    โดยนําจํานวนตัวอยางที่ตองการ (n)  ไปหาร
จํานวนประชากร (N)     ดังสูตร

I = N = 4,419 =  12.04  =     12  คน
n   367

3.3  สุมหมายเลขเริ่มตน   โดยการจับสลาก  เมื่อ  I เทากับ  12  ใหทําฉลากหมายเลข
เร่ิมตั้งแต  1 – 12   แลวจับหมายเลขเริ่มตน  แลวสุมตัวอยางใหไดจํานวนตามที่ตองการโดยใชสูตร
เลขเริ่มตน,  เลขเริ่มตน  + I,   เลขเริ่มตน  +  2I  เลขเริ่มตน + 3I, …..ตามลําดับจนไดจํานวนตัวอยาง
ครบ  367  คน  ตามตองการ

3.4  ในกรณีลําดับที่กลุมตัวอยางที่ไดรับการสุมไมอยูหรือไมสามารถติดตอไดไมวา
กรณีใด ๆ จะทําการเลื่อนตัวอยางไปเปนหมายเลขที่ใกลเคียงกับตัวอยางที่อยูกอนและหลัง 1 อันดับ   
เชน   ตัวอยางหมายเลข 75  ไมอยูหรือไมสามารถติดตอได จะเลื่อนตัวอยางเปนหมายเลข 76  กอน  
ถาหมายเลข 76  ไมอยูหรือติดตอไมไดอีก จะเลื่อนกลุมตัวอยางมาเปนหมายเลข 74

2.   ตัวแปรที่ใชในการวิจัย

ตัวแปรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  ประกอบดวยตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม   ดังนี้

2.1   ตัวแปรอิสระ
        2.1.1    ขอมูลสวนบุคคล  ไดแก

       -   เพศ   แบงเปน
                1.     เพศชาย 2.   เพศหญิง

-  อายุ   แบงเปน  2  กลุม  ไดแก
          1.     อายุ    40 – 49  ป 2.   อายุ 50  –  59    ป

-  ระดับการศึกษา    แบงเปน  4  กลุม    ไดแก
1.    จบชั้นประถมศึกษา  (ป. 1 -  ป.6)
2. จบชั้นมัธยมศึกษา (ม.1 – ม. 6)
3. อนุปริญญาหรือเทียบเทา
4. ปริญญาตรีหรือสูงกวา
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-      อาชีพ   แบงเปน  4  กลุม  ไดแก
1.   เกษตรกรรม   (ทําไร  ทําสวน   เล้ียงสัตว)
2.   รับจาง    (ทุกประเภท)
3.   อาชีพสวนตัว     ไดแก       การประกอบกิจกรรมสวนตัว  (คาขาย

ตัดเสื้อผา  ตัดผม    ซอมรถยนตและรถจักรยานยนต
       4.     รับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
-     รายได    แบงเปน  4  กลุม  ไดแก

                                                1.    ต่ํากวา  5,000  บาทตอเดือน
2. 5,001 -  10,000  บาทตอเดือน
3. 10,001 -  15,000  บาทตอเดือน
4. มากกวา  15,000  บาทขึ้นไป

2.1.2 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการออกกําลังกาย
2.1.3 ความเชื่ออํานาจภายในตนดานสุขภาพ
2.1.4 ความเชื่ออํานาจภายนอกตนดานสุขภาพ
2.1.5 การรับรูประโยชนของการออกกําลังกาย
2.1.6 แหลงจูงใจใหออกกําลังกาย  แบงเปน  3  กลุม  ไดแก

      2.1.6.1    ดานสื่อบุคคล
2.1.6.2 ดานสื่อภายนอกทองถ่ิน
2.1.6.3 ดานสื่อภายในทองถ่ิน

2.2   ตัวแปรตาม  ไดแก  พฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกาย   แบงเปน 
2   แบบ  คือ

- การออกกําลังกายแบบในวิถีชีวิตประจําวัน
- การออกกําลังกายแบบมีแบบแผน 

3.    เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสัมภาษณ
จํานวน   1 ชุด  ที่เจาหนาที่เปนผูสัมภาษณขอมูลจากกลุมตัวอยาง    แบงออกเปน  6  สวน    ดังนี้
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      สวนที่  1  ขอมูลสวนบุคคล ไดแก  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  และรายได
ลักษณะคําถามเปนแบบกําหนดตัวเลือก (forced choice) จํานวน   5  ขอ

    สวนที่ 2   ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการออกกําลังกาย   ซ่ึงผูวิจัยไดสรางและพัฒนาแบบ
สัมภาษณตามนิยามศัพทและการทบทวนวรรณกรรม   มีขอคําถามทั้งหมด  จํานวน 21 ขอ

ลักษณะแบบสัมภาษณเปนแบบสัมภาษณที่มีคําตอบ   2   ลักษณะคือ  ถูก  และ ผิด โดย
มีเกณฑการใหคะแนนของแบบวัดความรู กําหนดดังนี้

      ตอบถูก     ใหคะแนนเทากับ  1  คะแนน
ตอบผิด     ใหคะแนนเทากับ  0  คะแนน

สวนที่  3  ความเชื่ออํานาจภายในตนดานสุขภาพและความเชื่ออํานาจภายนอกตนดาน
สุขภาพ ซ่ึงผูวิจัยสรางแบบสัมภาษณโดยปรับจากแบบวัดความเชื่อในอํานาจควบคุมดานสุขภาพ
ของประภาเพ็ญ  สุวรรณและคณะ  (2540)  ซ่ึงมีขอคําถามทั้งหมด 12 ขอ โดยแบงออกเปน  2   ตอน
ดังนี้

1.        ความเชื่ออํานาจภายในตนดานสุขภาพ  จํานวน     6     ขอ   (ขอ 1 – 6)
2.        ความเชื่ออํานาจภายนอกตนดานสุขภาพ  จํานวน     6     ขอ   (ขอ 7 – 12)

ลักษณะแบบสัมภาษณเปนแบบมาตราสวนประมาณคา  (Rating Scale)  มี 3 ระดับ ดังนี้
 เห็นดวย         หมายถึง   ทานเห็นดวยกับขอความนั้น

 ไมแนใจ         หมายถึง   ทานไมแนใจกับขอความนั้น
                  ไมเห็นดวย     หมายถึง   ทานไมเห็นดวยกับขอความนั้น

      เกณฑในการใหคะแนน         ขอความที่แสดงวาผูตอบมีความเชื่ออํานาจภายในตนดาน
สุขภาพ  และความเชื่ออํานาจภายนอกตนดานสุขภาพ   ใหคะแนน 3,  2   และ 1 สําหรับคําตอบ
เห็นดวย  ไมแนใจ  และไมเห็นดวย  ตามลําดับ  ผูที่ไดคะแนนมากแสดงวามีความเชื่ออํานาจภายใน
ตนดานสุขภาพ  และความเชื่ออํานาจภายนอกตนดานสุขภาพมากกวาผูที่ไดคะแนนนอย

สวนที่  4   การรับรูประโยชนของการออกกําลังกาย  เปนแบบสัมภาษณ      ซ่ึงผูวิจัยได
สรางและพัฒนาเครื่องมือตามนิยามศัพทและการทบทวนวรรณกรรมตามแนวคิดของเพนเดอร  
(Pender)     มีขอคําถาม จํานวน    14    ขอ

ลักษณะแบบสัมภาษณเปนแบบมาตราสวนประมาณคา   (Rating   Scale)     ม ี 3  ระดับ
ดังนี้

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



76

มาก   หมายถึง  ผูตอบแบบสัมภาษณ         มีการรับรูประโยชนของการ
ออกกําลังกายมาก

ปานกลาง  หมายถึง              ผูตอบแบบสัมภาษณ        มีการรับรูประโยชนของการ
ออกกําลังกายปานกลาง

นอย           หมายถึง    ผูตอบแบบสัมภาษณ         มีการรับรูประโยชนของการ
                                                        ออกกําลังกายนอย

เกณฑในการใหคะแนน      ขอความที่แสดงวาผูตอบมีการรับรูประโยชนของการออก
กําลังกายจากมากถึงนอย  ใหคะแนน 3,  2  และ 1 ตามลําดับ   สวนขอความที่ตรงขามจะใหคะแนน
กลับกัน ผูที่ไดคะแนนมากแสดงวามีการรับรูประโยชนของการออกกําลังกายมากกวาผูที่ไดคะแนน
นอย

สวนที่  5  แหลงจูงใจใหออกกําลังกาย    ซ่ึงผูวิจัยไดสรางและพัฒนาแบบสัมภาษณ
ตามนิยามศัพทและการทบทวนวรรณกรรม  มีขอคําถาม  จํานวน  14  ขอ  โดยแบงเปน   3    ดาน
ไดแก

1. ดานสื่อบุคคล จํานวน         5        ขอ     (ขอ 1 – 5)
2. ดานสื่อภายนอกทองถ่ิน จํานวน         5        ขอ     (ขอ 6 – 10)
3. ดานสื่อภายในทองถ่ิน     จํานวน         4        ขอ     (ขอ 11 – 14)

ลักษณะแบบสัมภาษณเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มี 3 ระดับ
ดังนี้

มาก           หมายถึง    ขอความนั้นตรงกับความคิดเห็นผูตอบแบบสัมภาษณมาก
ปานกลาง  หมายถึง    ขอความนั้นตรงกับความคิดเห็นผูตอบแบบสัมภาษณปานกลาง
นอย          หมายถึง    ขอความนั้นตรงกับความคิดเห็นผูตอบแบบสัมภาษณนอย

เกณฑในการใหคะแนน    ขอความที่แสดงวาผูตอบมีปจจัยดานบุคคลและปจจัยดาน
ส่ือตาง  ๆ   เปนแหลงจูงใจใหออกกําลังกาย จะใหคะแนน   3,   2  และ 1    สําหรับคําตอบมาก
ปานกลาง  และนอย  ตามลําดับ    ผูที่ไดคะแนนมากแสดงวาเปนผูที่ไดรับส่ือจูงใจใหออกกําลังกาย
มากกวาผูที่ไดคะแนนนอย

สวนที่  6  พฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกาย  ผูวิจัยไดสรางและพัฒนา
แบบสัมภาษณตามนิยามศัพทและการทบทวนวรรณกรรม แบงออกเปน 2 ตอน ไดแก แบบ
สัมภาษณพฤติกรรมการออกกําลังกายแบบในวิถีชีวิตประจําวัน มีขอคําถาม จํานวน 6 ขอ (ขอ 1 –
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6) แบบสัมภาษณพฤติกรรมการออกกําลังกายแบบมีแบบแผน  มีขอคําถามทั้งหมด จํานวน 7 ขอ
(ขอ 7 – 13)   และแบบสัมภาษณพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกาย  มีขอคําถามทั้ง
หมด  6   ขอ (ขอ 14 – 19)

ลักษณะแบบสัมภาษณเปนแบบมาตราสวนประมาณคา   (Rating Scale)  มี   3  ระดับ
ดังนี้

ปฏิบัติทุกครั้ง / เปนประจํา       หมายถึง        ผูตอบแบบสัมภาษณมีพฤติกรรม     หรือ
           ปฏิบัติกิจกรรมตามขอความนั้นทุกครั้ง
           หรือเกือบทุกวัน

ปฏิบัติบอยครั้ง                          หมายถึง        ผูตอบแบบสัมภาษณมีพฤติกรรม    หรือ
                                                                                             ปฏิบัติกิจกรรมตามขอความนั้นบอยครั้ง
                                                                                             แตไมปฏิบัติเปนประจํา

ปฏิบัติบางครั้ง / ไมเคยปฏิบัติ   หมายถึง        ผูตอบแบบสัมภาษณมพีฤติกรรม    หรือ
                                                                                             ปฏิบัติกิจกรรมตามขอความนั้น       เปน
                                                                                             บางครั้ง   หรือนาน  ๆ  คร้ัง   หรือไมเคย
                                                                                             ปฏิบัติเลย

เกณฑในการใหคะแนน ขอความที่แสดงวาผูตอบมีพฤติกรรมการออกกําลังกายแบบ
ในวิถีชีวิตประจําวันและแบบมีแบบแผน จะใหคะแนน 3, 2  และ  1  สําหรับคําตอบปฏิบัติทุกครั้ง /
เปนประจํา   ปฏิบัติบอยครั้ง     และปฏิบัติบางครั้ง   /    ไมเคยปฏิบัติ   ตามลําดับ  สวนขอความที่
ตรงกันขามจะใหคะแนนกลับกัน ผูที่ไดคะแนนมากแสดงวามีพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการ
ออกกําลังกายมากกวาผูที่ไดคะแนนนอย

4.    การสรางและพัฒนาเครื่องมือ

ในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยทําการสรางและพัฒนาเครื่องมือ โดยดําเนินการตามขั้นตอน
ดังนี้

1. ผูวิจัยศึกษาคนควาเอกสาร งานวิจัย และวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับความรูทั่วไป
เกี่ยวกับการออกกําลังกาย ความเชื่ออํานาจภายในตนดานสุขภาพ  ความเชื่ออํานาจภายนอกตนดาน
สุขภาพ  การรับรูประโยชนของการออกกําลังกาย  แหลงจูงใจใหออกกําลังกายและพฤติกรรมการ
สรางสุขภาพดานการออกกําลังกายเพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสัมภาษณ
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2.  กําหนดกรอบและแนวคิด     เพื่อสรางแบบสัมภาษณที่ใชในการวิจัย
3.  สรางเครื่องมือ  ซ่ึงพัฒนาเปนแบบสัมภาษณที่มีเนื้อหาครอบคลุมตามวัตถุประสงค

ของการวิจัยและตรวจสอบความถูกตอง ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) โดยอาจารย
ที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ    จํานวนทั้งส้ิน  5  ทาน

4.  นําแบบสัมภาษณที่สรางขึ้น  และไดรับการปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช  (Try
out) กับกลุมประชาชนวัยผูใหญตอนกลาง  ที่มีอายุระหวาง 40 – 59  ป  กิ่งอําเภอบานคา  จังหวัด
ราชบุรี  ที่ไมใชกลุมตัวอยางในการวิจัย   จํานวน   30    คน

5.   หาคาความเชื่อมั่น   (Reliability)    ของแบบสัมภาษณ     ดังนี้
5.1  แบบวัดความรูทั่วไปเกี่ยวกับการออกกําลังกาย  ทดสอบหาความเชื่อมั่น

โดยใชสูตร KR - 20  ของคูเดอร -  ริชารดสัน  (Kuder -  Richardson   method,  อางถึงใน  สุวิมล
ติรกานันท  2542  :  174 - 175)  โดยใชสูตรการหาคาความเชื่อมั่น    ดังนี้

สูตร KR  20 Rtt   =   (k / k - 1) (1 - ∑  pq / S2)
k    หมายถึง   จํานวนขอสอบ
p    หมายถึง   สัดสวนของคนทําถูกในแตละขอ
q    หมายถึง   สัดสวนของคนทําผิดในแตละขอ  = 1 -  p
S2   หมายถึง   ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ

ในการวิจัยคร้ังนี้ ไดคาความเชื่อมั่นของแบบวัดความรูทั่วไปเกี่ยวกับ
การออกกําลังกายเทากับ   .7090

5.2  แบบสัมภาษณเกี่ยวกับความเชื่ออํานาจภายในตนดานสุขภาพ  ความเชื่อ
อํานาจภายนอกตนดานสุขภาพ      การรับรูประโยชนของการออกกําลังกาย         แหลงจูงใจให
ออกกําลังกายและพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกาย หาคาความเชื่อมั่น (Reliability)
โดยใชสัมประสิทธิ์อัลฟาของ ครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
SPSS for Windows (Statistical Package for the Social Sciences)

5.2.1 แบบสัมภาษณความเชื่ออํานาจภายในตนดานสุขภาพ          มีคา
ความเชื่อมั่นเทากับ  .7006

5.2.2 แบบสัมภาษณความเชื่ออํานาจภายนอกตนดานสุขภาพ       มีคา
ความเชื่อมั่นเทากับ  .7201

5.2.3 แบบสัมภาษณการรับรูประโยชนของการออกกําลังกาย      มีคา
ความเชื่อมั่นเทากับ .8713
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5.2.4 แบบสัมภาษณแหลงจูงใจใหออกกําลังกายในภาพรวม        มีคา
ความเชื่อมั่นเทากับ .8817

5.2.4.1    แบบสัมภาษณแหลงจูงใจใหออกกําลังกาย      ดานสื่อ
บุคคล  มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .7407

5.2.4.2 แบบสัมภาษณแหลงจูงใจใหออกกําลังกาย        ดานสื่อ
ภายนอกทองถ่ิน มีคาความเชื่อมั่นเทากับ  .7567

5.2.4.3 แบบสัมภาษณแหลงจูงใจใหออกกําลังกาย        ดานสื่อ
ภายในทองถ่ิน    มีคาความเชื่อมั่นเทากับ  .8448

5.2.5    แบบสัมภาษณพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกาย
ในภาพรวม   มีคาความเชื่อมั่นเทากับ  .8702

 5.2.5.1    แบบสัมภาษณพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออก
กําลังกายแบบในวิถีชีวิตประจําวัน   มีคาความเชื่อมั่นเทากับ  .8533

5.2.5.2   แบบสัมภาษณพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออก
กําลังกายแบบมีแบบแผน    มีคาความเชื่อมั่นเทากับ  .8350

5.   การเก็บรวบรวมขอมูล

การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้     ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอน    ดังนี้

1. ผูวิจัยทําหนังสือถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย    มหาวิทยาลัยศิลปากร     เพื่อทําหนังสือ
ขอความรวมมือไปยังปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี เพื่อขอ
อนุญาตเก็บขอมูลจากประชาชนวัยผูใหญตอนกลาง

2. ผูวิจัยคัดเลือกเจาหนาที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานีอนามัย ในสังกัดสํานักงาน
สาธารณสุขกิ่งอําเภอบานคา ที่มีประสบการณในการเก็บขอมูล  และมีความสมัครใจที่จะชวยเก็บ
ขอมูล ตําบลละ 3 – 5 คน  รวมทั้งส้ิน  12  คน

3. ผูวิจัยช้ีแจงแบบสัมภาษณใหแกเจาหนาที่ที่ชวยเก็บขอมูล เพื่อทําความเขาใจใหตรง
กันในสิ่งที่ตองการสัมภาษณ

4. ผูวิจัยนําแบบสัมภาษณที่ไดผานการพัฒนา      และปรับปรุงจนมีคุณภาพในระดับที่
ยอมรับไดใหทีมงานนําไปดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง   ระหวางวันที่  16
กรกฎาคม – 18  กันยายน  2546
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5.    กลุมตัวอยางทั้งส้ิน    367  คน  ผูวิจัยและทีมงานสัมภาษณกลุมตัวอยางได  360 คน
คิดเปนรอยละ 98.09

6.    ผูวิจัยตรวจสอบความสมบูรณของแบบสัมภาษณ  พบวาทุกฉบับมีความสมบูรณ

6.    การวิเคราะหขอมูล

การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําแบบสัมภาษณที่ไดรับคืนมาจัดระเบียบ ลงรหัส และทําการ
วิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร (Statistical Package for
the Social Sciences : SPSS for Windows Version 9.10) เพื่อประมวลผลขอมูลและทําการวิเคราะห
ทางสถิติ

สถิติท่ีใชในการวิจัย     ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูล   โดยใชสถิติในการวิจัย    ดังนี้

1.   การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคล   ไดแก      เพศ   อายุ   ระดับการศึกษา   อาชีพ  และ
รายได  ใชสถิติความถี่และคารอยละ

2.   การวิเคราะหระดับความรูทั่วไปเกี่ยวกับการออกกําลังกาย   ความเชื่ออํานาจภายใน
ตนดานสุขภาพ  ความเชื่ออํานาจภายนอกตนดานสุขภาพ การรับรูประโยชนของการออกกําลังกาย
แหลงจูงใจใหออกกําลังกาย และพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกาย   ใชสถิติคาเฉลี่ย
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

กําหนดเกณฑในการประเมินความรูทั่วไปเกี่ยวกับการออกกําลังกาย   ผูวิจัยใช
เกณฑการประเมินโดยใชคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน      ประยุกตตามแนวคิดของสมหวัง
พิธิยานุวัฒน  และอุษาวดี  จันทรสนธิ   (2537 : 846-847)  แปลความหมายคะแนน โดยมีเกณฑดังนี้

คะแนนเฉลี่ยต่ํากวา X –  1S.D. หมายถึง  มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับการออกกําลังกาย
อยูในระดับนอย

คะแนนเฉลี่ยระหวาง X –  1S.D. ถึง  X  + 1S.D. หมายถึง  มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับ
การออกกําลังกายอยูในระดับปานกลาง

คะแนนเฉลี่ยสูงกวา X  + 1S.D. หมายถึง มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับการออกกําลังกาย
อยูในระดับมาก

เกณฑในการประเมินระดับความความเชื่ออํานาจภายในตนดานสุขภาพ  ความเชื่อ
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อํานาจภายนอกตนดานสุขภาพ      การรับรูประโยชนของการออกกําลังกาย      แหลงจูงใจใหออก
กําลังกาย   และพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกาย ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑในการ
วิเคราะหขอมูลโดยใชอันตรภาคชั้น  ดังนี้ (ลวน  สายยศ และอังคณา  สายยศ  2540: 157 – 160)

อันตรภาคชั้น    =      คะแนนสูงสุด   –    คะแนนต่ําสุด     
     

                  จํานวนชั้น

แทนคาในสูตร
อันตรภาคชั้น     = 3  –  1  =  1.67

   3

การแปลความหมายคะแนนของความเชื่ออํานาจภายในตนดานสุขภาพ  ความเชื่อ
อํานาจภายนอกตนดานสุขภาพ  และการรับรูประโยชนของการออกกําลังกาย  จะใชเกณฑดังนี้

คาเฉลี่ย  1.00  -  1.67  หมายถึง   มีความเชื่ออํานาจภายในตนดานสุขภาพ   ความ
เชื่ออํานาจภายนอกตนดานสุขภาพและการรับรู
ประโยชนของการออกกําลังกายอยูในระดับนอย

คาเฉลี่ย  1.68  -  2.34  หมายถึง   มีความเชื่ออํานาจภายในตนดานสุขภาพ   ความ
เชื่ออํานาจภายนอกตนดานสุขภาพและการรับรู
ประโยชนของการออกกําลังกาย     อยูในระดับ
ปานกลาง

คาเฉลี่ย  2.35  -  3.00  หมายถึง   มีความเชื่ออํานาจภายในตนดานสุขภาพ   ความ
เชื่ออํานาจภายนอกตนดานสุขภาพและการรับรู
ประโยชนของการออกกําลังกายอยูในระดับ มาก

การแปลความหมายของคะแนนแหลงจูงใจใหออกกําลังกายดานสื่อบุคคล  ดานสื่อ
ภายนอกทองถ่ิน และดานสื่อภายในทองถ่ิน    จะใชเกณฑ    ดังนี้

คาเฉลี่ย  1.00  -  1.67        หมายถึง     มีความคิดเห็นวาแหลงนั้นจูงใจใหออกกําลังกาย
                   อยูในระดับนอย

คาเฉลี่ย  1.68  -  2.34        หมายถึง     มีความคิดเห็นวาแหลงนั้นจูงใจใหออกกําลังกาย
            อยูในระดับปานกลาง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



82

คาเฉลี่ย 2.35  -  3.00 หมายถึง      มีความคิดเห็นวาแหลงนั้นจูงใจใหออกกําลังกายอยู
        ในระดับมาก

             การแปลความหมายคะแนนของพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกาย 
แบบในวิถีชีวิตประจําวัน และแบบมีแบบแผนจะใชเกณฑ    ดังนี้

คาเฉลี่ย  1.00  - 1.67   หมายถึง      มีพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกาย
                                                                            แบบในวิถีชีวิตประจําวันและแบบมีแบบแผน  ของ

              ประชาชนวัยผูใหญตอนกลาง  อยูในระดับนอย
คาเฉลี่ย  1.68  - 2.34   หมายถึง     มีพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกาย

                                                                           แบบในวิถีชีวิตประจําวัน  และแบบมีแบบแผนของ
                                                       ประชาชนวัยผูใหญตอนกลางอยูในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 2.35 -  3.00    หมายถึง     มีพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกาย

                                                แบบในวิถีชีวิตประจําวันและแบบมีแบบแผน   ของ
                                                                           ประชาชนวัยผูใหญตอนกลาง     อยูในระดับมาก

3. การเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกาย
จําแนกตาม เพศ   อายุ   ใชการทดสอบคาที    (t -  test)

4. การเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกาย
จําแนกตามระดับการศึกษา อาชีพ  และรายได  ใชการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One - way
ANOVA)     และหากพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ    ผูวิจัยทําการทดสอบหาความ
แตกตางรายคูดวยวิธีของ    Scheffe,

5. การวิเคราะหปจจัยที่สามารถทํานายพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลัง
กาย   ไดแก ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการออกกําลังกาย  การรับรูประโยชนของการออกกําลังกาย ความ
เชื่ออํานาจภายในตนดานสุขภาพ  ความเชื่ออํานาจภายนอกตนดานสุขภาพ และแหลงจูงใจใหออก
กําลังกาย  ใชการวิเคราะหถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่เขาสมการ   (Stepwise
Multiple  Regression  Analysis)
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บทท่ี 4

ผลการวิเคราะหขอมูล

     การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสัมภาษณของประชาชนวัยผูใหญ
ตอนกลาง กิ่งอําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี มาวิเคราะหและเสนอผลการวิเคราะหโดยใชตาราง
ประกอบคําบรรยาย   จําแนกเปน   6   ตอน    ดังมีรายละเอียดตอไปนี้

     ตอนที่  1      การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง   ใชคารอยละ (%)

     ตอนที่  2   การวิเคราะหระดับความรูทั่วไปเกี่ยวกับการออกกําลังกาย   โดยใชความถี่
รอยละ (%)   ความเชื่ออํานาจภายในตนดานสุขภาพ    ความเชื่ออํานาจภายนอกตนดานสุขภาพ
การรับรูประโยชนของการออกกําลังกาย   แหลงจูงใจใหออกกําลังกาย   และพฤติกรรมการสราง
สุขภาพดานการออกกําลังกายของกลุมตัวอยาง   โดยใชคาเฉลี่ย  ( X )   และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.)

    ตอนที่ 3  การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการสรางสุขภาพดาน
การออกกําลังกาย  ของประชาชนวัยผูใหญตอนกลาง กิ่งอําเภอบานคา  จังหวัดราชบุรี จําแนกตาม
เพศ  อายุที่แตกตางกัน   โดยใชการทดสอบคา t และจําแนกตามระดับการศึกษา อาชีพ  และรายได
ที่แตกตางกัน   โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว   (One – Way  ANOVA)

    ตอนที่ 4       การวิเคราะหตัวแปร ไดแก    ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการออกกําลังกาย  ความ
เชื่ออํานาจภายในตนดานสุขภาพ  ความเชื่ออํานาจภายนอกตนดานสุขภาพ   การรับรูประโยชนของ
การออกกําลังกาย    แหลงจูงใจใหออกกําลังกายดานสื่อบุคคล   แหลงจูงใจใหออกกําลังกายดานสื่อ
ภายนอกทองถ่ิน   แหลงจูงใจใหออกกําลังกายดานสื่อภายในทองถ่ินที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ
สรางสุขภาพดานการออกกําลังกายแบบในวิถีชีวิตประจําวัน  ของประชาชนวัยผูใหญตอนกลาง   
กิ่งอําเภอบานคา   จังหวัดราชบุรี    โดยใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญ
ของตัวแปรที่นําเขาสมการ (Stepwise  Multiple  Regression  Analysis)
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ตอนที่ 5  การวิเคราะหตัวแปร ไดแก    ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการออกกําลังกาย  ความเชื่อ
อํานาจภายในตนดานสุขภาพ  ความเชื่ออํานาจภายนอกตนดานสุขภาพ   การรับรูประโยชนของการ
ออกกําลังกาย       แหลงจูงใจใหออกกําลังกายดานสื่อบุคคล  แหลงจูงใจใหออกกําลังกายดานสื่อ
ภายนอกทองถ่ิน แหลงจูงใจใหออกกําลังกายดานสื่อภายในทองถ่ินที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ
สรางสุขภาพดานการออกกําลังกายแบบมีแบบแผนของประชาชนวัยผูใหญตอนกลาง  กิ่งอําเภอ
บานคา   จังหวัดราชบุรี    โดยใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปร
ที่นําเขาสมการ (Stepwise  Multiple  Regression  Analysis)

ตอนที่  6    การวิเคราะหตัวแปร  ไดแก    ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการออกกําลังกาย  ความ
เชื่ออํานาจภายในตนดานสุขภาพ  ความเชื่ออํานาจภายนอกตนดานสุขภาพ   การรับรูประโยชนของ
การออกกําลังกาย        แหลงจูงใจใหออกกําลังกายในภาพรวมที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการสราง
สุขภาพดานการออกกําลังกายในภาพรวม  ของประชาชนวัยผูใหญตอนกลาง กิ่งอําเภอบานคา
จังหวัดราชบุรี    โดยใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขา
สมการ (Stepwise  Multiple  Regression  Analysis)

สัญลักษณท่ีใชในการวิจัย มีรายละเอียดดังตอไปนี้

     Y            แทน          พฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกายในภาพรวม
     Y1  แทน          พฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกาย   แบบในวิถี

    ชีวิตประจําวัน
     Y2  แทน          พฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกายแบบมีแบบ

    แผน
     X1            แทน          ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการออกกําลังกาย
     X2           แทน          ความเชื่ออํานาจภายในตนดานสุขภาพ
     X3           แทน          ความเชื่ออํานาจภายนอกตนดานสุขภาพ

                   X4              แทน          การรับรูประโยชนของการออกกําลังกาย
X5            แทน          แหลงจูงใจใหออกกําลังกายในภาพรวม

     X51           แทน          แหลงจูงใจใหออกกําลังกายดานสื่อบุคคล
X52          แทน           แหลงจูงใจใหออกกําลังกายดานสื่อภายนอกทองถ่ิน

 X53          แทน           แหลงจูงใจใหออกกําลังกายดานสื่อภายในทองถ่ิน      
                  X             แทน           คาเฉลี่ย   (Mean)
 S.D.        แทน           คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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                   F             แทน           คาสถิติที่ใชพิจารณาใน   F-distribution
t              แทน           คาสถิติที่ใชพิจารณาใน    t-distribution

       df        แทน           องศาอิสระ  (Degree  of  Freedom)
                   SS      แทน   ผลรวมของกําลังสองของคาเบี่ยงเบน   (Sum of Square)
       MS        แทน           คาเฉลี่ยความเบี่ยงเบนกําลังสอง    (Mean  Square)
       R        แทน           สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (Multiple R)
       R2        แทน           ประสิทธิภาพในการทํานาย    (R Square)

     Adj R2      แทน          ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว   (Adjusted R Square)
     R2 Change  แทน           คา R2 ที่เพิ่มขึ้น เมื่อเพิ่มตัวแปรอิสระเขาสมการถดถอย
     b       แทน           คาสัมประสิทธิ์ความถดถอย    (Regression  Coefficients)
     Beta       แทน           คาสัมประสิทธิ์ความถดถอยมาตรฐาน

                                                            (Standardized   Regression   Coefficients)
S.E.        แทน           ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย

     (Standard  Error  of the  Estimate)
     Constant (a)   แทน          คาคงที่

ตอนที่ 1   การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง    ใชคารอยละ (%)

ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยางซึ่งเปนประชาชนวัยผูใหญตอนกลางกิ่งอําเภอบานคา  
จังหวัดราชบุรี   จํานวน   360   คน โดยมีรายละเอียดดังตารางที่  3
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ตารางที่   3   จํานวนและรอยละของขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง

ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง จํานวน (คน) รอยละ
เพศ

1. ชาย
2. หญิง

186
174

51.7
48.3

                         รวม 360            100.0
อายุ

1. 40  –  49   ป
2. 50  –  59   ป

211
149

58.6
41.4

                         รวม 360            100.0
ระดับการศึกษา

1. จบชั้นประถมศึกษา    (ป. 1 – ป. 6)
2. จบชั้นมัธยมศึกษา (ม. 1 – ม. 6)
3. อนุปริญญาหรือเทียบเทา
4. ปริญญาตรีหรือสูงกวา

252
39
15
54

70.0
10.8
4.2

15.0
                         รวม 360            100.0
อาชีพ

1. เกษตรกรรม (ทําไร ทําสวน เล้ียงสัตว)
2. รับจาง (รวมทุกประเภท)
3. อาชีพสวนตัว (คาขาย  ตัดเสื้อผา  ตัดผม

ชางซอมรถยนต  รถจักรยานยนต)
4. รับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ

196
53
40

71

54.4
14.7
11.1

19.7
                         รวม 360            100.0
รายได

1. ต่ํากวา        5,000  บาทตอเดือน
2. 5,001    -  10,000  บาทตอเดือน
3. 10,001  -  15,000  บาทตอเดือน
4. มากกวา   15,000  บาทตอเดือน

205
76
26
53

56.9
21.1
7.2

14.7
                        รวม 360            100.0
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  จากตารางที่ 3 พบวา  กลุมตัวอยางเปนเพศชาย  รอยละ 51.7   เปนเพศหญิง รอยละ 48.3
มีอายุระหวาง 40 – 49 ป  รอยละ 58.6 อายุระหวาง 50 – 59 ป  รอยละ  41.4   จบการศึกษาระดับชั้น
ประถมศึกษามากที่สุด รอยละ 70.0    อาชีพหลักคือ  อาชีพเกษตรกรรมมากที่สุด  รอยละ 54.4
สวนใหญมีรายไดต่ํากวา 5,000 บาท รอยละ 56.9

ตอนที่ 2   การวิเคราะหระดับความรูทั่วไปเกี่ยวกับการออกกําลังกาย  ความเชื่ออํานาจอํานาจภายใน
ตนดานสุขภาพ   ความเชื่ออํานาจภายนอกตนดานสุขภาพ  การรับรูประโยชนของการออกกําลังกาย
แหลงจูงใจใหออกกําลังกายและพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกายของกลุมตัวอยาง

2.1   การวิเคราะหระดับความรูทั่วไปเกี่ยวกับการออกกําลังกาย ของกลุมตัวอยางโดยใช
จํานวนและรอยละ ดังรายละเอียดในตารางที่  4    

ตารางที่ 4  จํานวน  และรอยละของระดับความรูทั่วไปเกี่ยวกับการออกกําลังกาย   ของกลุมตัวอยาง

ระดับความรูทั่วไปเกี่ยวกับการออกกําลังกาย  (X1) จํานวน  (คน) รอยละ
ระดับนอย            (นอยกวา  9.12  คะแนน)
ระดับปานกลาง    (ตั้งแต  9.12 – 14.56  คะแนน)
ระดับมาก             (มากกวา  14.56  คะแนน)

73
225
62

20.3
62.5
17.2

               X   =  11.8389               S.D.  =  2.7172 Min  =  5 Max  =  21

จากตารางที่ 4 พบวา กลุมตัวอยาง มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับการออกกําลังกาย  อยูใน
ระดับปานกลาง รอยละ 62.5  รองลงมามีความรูอยูในระดับนอย รอยละ 20.3 และมีความรูอยูใน
ระดับมากรอยละ 17.2   ตามลําดับ  มีคาเฉลี่ยเทากับ  11.8389
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ตารางที่ 5 คาเฉลี่ย   และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความเชื่ออํานาจภายในตนดานสุขภาพ  ความ
เชื่ออํานาจภายนอกตนดานสุขภาพ  การรับรูประโยชนของการออกกําลังกาย  แหลงจูงใจ
ใหออกกําลังกาย และพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกาย ของกลุมตัวอยาง

ตัวแปรที่ศึกษา X S.D. คาระดับ
1. ความเชื่ออํานาจภายในตนดานสุขภาพ  (X2)
2. ความเชื่ออํานาจภายนอกตนดานสุขภาพ (X3)
3. การรับรูประโยชนของการออกกําลังกาย (X4)
4. แหลงจูงใจใหออกกําลังกายในภาพรวม (X5)

- ดานสื่อบุคคล (X51)
- ดานสื่อภายนอกทองถ่ิน (X52)
- ดานสื่อภายในทองถ่ิน (X53)

5.  พฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกายในภาพรวม (Y)
- แบบในวิถีชีวิตประจําวัน (Y1)
- แบบมีแบบแผน  (Y2)

2.6741
2.1074
2.5083
2.0429
2.0417
2.1528
1.9069
2.0083
2.4250
1.7104

.3433

.5104

.3832

.4491

.4964

.5356

.6024

.3992

.4269

.5639

มาก
ปานกลาง
มาก

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก

ปานกลาง

จากตารางที่ 5 พบวา กลุมตัวอยางมีความเชื่ออํานาจภายในตนดานสุขภาพ   การรับรู
ประโยชนของการออกกําลังกาย และพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกายแบบในวิถี
ชีวิตประจําวัน อยูในระดับมาก  ( X  = 2.6741, 2.5083  และ 2.4250 ตามลําดับ)  ความเชื่ออํานาจ
ภายนอกตนดานสุขภาพ  แหลงจูงใจใหออกกําลังกายในภาพรวมและรายดาน   พฤติกรรมการสราง
สุขภาพดานการออกกําลังกายในภาพรวมและแบบมีแบบแผนอยูในระดับปานกลาง ( X  =  2.1074,
2.0429, 2.0083 และ  1.7104  ตามลําดับ)

ตอนที่ 3  การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลัง
กาย ของประชาชนวัยผูใหญตอนกลาง กิ่งอําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี จําแนกตามเพศ  อายุ   ระดับ
การศึกษา  อาชีพ  และรายได

ในการวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกาย            
ของประชาชนวัยผูใหญตอนกลาง กิ่งอําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี จําแนกตามเพศ   อายุ  ระดับการ
ศึกษา   อาชีพ  และรายได   มีรายละเอียดดังนี้
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 3.1   การวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกายในภาพ
รวมของประชาชนวัยผูใหญตอนกลาง  กิ่งอําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี     จําแนกตามเพศและอายุที่
แตกตางกัน   โดยใชสถิติ  t- test

ตารางที่  6   การเปรียบเทียบพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกายในภาพรวม        ของ
      กลุมตัวอยาง  จําแนกตามเพศ

เพศ จํานวน (คน) X S.D.  t
เพศชาย
เพศหญิง

186
174

1.9743
2.0448

.3926

.4041
-1.679

จากตารางที่  6  พบวา   ประชาชนวัยผูใหญตอนกลาง  กิ่งอําเภอบานคา จังหวัดราชบุรีที่
มีเพศตางกันมีพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกายในภาพรวม ไมแตกตางกัน

ตารางที่  7   การเปรียบเทียบพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกายในภาพรวม        ของ
                    กลุมตัวอยาง  จําแนกตามอายุ

อายุ จํานวน (คน) X S.D.   t
40 – 49  ป
50 – 59 ป

211
149

1.9761
2.0540

.4003

.3944
-1.832

จากตารางที่  7  พบวา    ประชาชนวัยผูใหญตอนกลาง   กิ่งอําเภอบานคา   จังหวัดราชบุรี
ที่มีกลุมอายุตางกันมีพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกายในภาพรวม ไมแตกตางกัน

3.2    การวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกายในภาพ
รวมของประชาชนวัยผูใหญตอนกลาง กิ่งอําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี จําแนกตามระดับการศึกษา
อาชีพและรายได โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) หากพบความ
แตกตางทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe,) ดังรายละเอียดในตารางที่ 8
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ตารางที่  8  คาเฉลี่ย           และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออก
กําลังกายในภาพรวมของกลุมตัวอยาง   จําแนกตามระดับการศึกษา

ระดับการศึกษา จํานวน (คน) X S.D. ระดับ
จบชั้นประถมศึกษา
จบชั้นมัธยมศึกษา
อนุปริญญาหรือเทียบเทา
ปริญญาตรีหรือสูงกวา

252
39
15
54

2.0741
1.9703
1.7404
1.8031

.3889

.4137

.3544

.3497

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 8 พบวา  กลุมตัวอยางที่จบการศึกษาทุกระดับมีคาเฉลี่ยพฤติกรรมการสราง
สุขภาพดานการออกกําลังกายในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยกลุมตัวอยางที่มีการศึกษา
ระดับชั้นประถมศึกษามีคาเฉลี่ยของพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกายมากที่สุด 
( X =  2.0741)

ตารางที่   9   การวิเคราะหความแปรปรวนของพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกายใน
                     ภาพรวมของประชาชนวัยผูใหญตอนกลาง    กิ่งอําเภอบานคา   จังหวัดราชบุรี  จําแนก
   ตามระดับการศึกษา    

แหลงความแปรปรวน df SS MS F
ระหวางกลุม
ภายในกลุม

รวม

3
356
359

4.499
52.714
57.213

1.500
.148

10.128***

  ***  p < .001

จากตารางที่   9   พบวา   ประชาชนวัยผูใหญตอนกลาง ที่มีระดับการศึกษาตางกันมี
พฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกายในภาพรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .001   แสดงวา ประชาชนวัยผูใหญตอนกลางมีระดับการศึกษาตางกันมีพฤติกรรมการสราง
สุขภาพดานการออกกําลังกายแตกตางกันอยางนอย 1 คู  จึงทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคู
ดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe,)   ดังตารางที่ 10
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ตารางที่ 10  การวิเคราะหความแปรปรวนของพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกาย ใน
   ภาพรวมของประชาชนของวัยผูใหญตอนกลาง จําแนกตามระดับการศึกษาเปนรายคู  

พฤติกรรมการสรางสุขภาพ
จําแนกตามระดับการศึกษา

อนุปริญญา
หรือเทียบเทา
( X = 1.7404)

ปริญญาตรี
หรือสูงกวา
( X = 1.8031)

มัธยม
ศึกษา

( X = 1.9703)

ประถม
ศึกษา

( X = 2.0741)

อนุปริญญาหรือเทียบเทา ( X = 1.7404)
ปริญญาตรีหรือสูงกวา ( X = 1.8031)
มัธยมศึกษา        ( X = 1.9703)
ประถมศึกษา     ( X = 2.0741)

-
.0628
.2300

.3338*

-
.1672

.2710*
-

.1038 -
 * p < .05

จากตารางที่ 10 พบวา ประชาชนวัยผูใหญตอนกลาง ที่มีการศึกษาในระดับชั้นประถม
ศึกษา  มีพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกายในภาพรวมมากกวาประชาชนวัยผูใหญ
ตอนกลางที่มีการศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทาและมากกวาประชาชนวัยผูใหญตอนกลาง
ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   นอกนั้นไมพบ
ความแตกตางกัน

ตารางที่ 11   คาเฉลี่ย         และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออก
                     กําลังกายในภาพรวมของกลุมตัวอยาง  จําแนกตามอาชีพ    

อาชีพ จํานวน (คน) X S.D. ระดับ
เกษตรกรรม
รับจาง
สวนตัว
รับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ

196
53
40
71

2.0572
2.0755
2.0868
1.7791

.3737

.4415

.4097

.3509

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่   11   พบวา กลุมตัวอยางที่ประกอบอาชีพทั้ง 4 อาชีพมีพฤติกรรมการสราง
สุขภาพดานการออกกําลังกายในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยกลุมตัวอยางที่ประกอบอาชีพ
สวนตัวมีคาเฉลี่ยของพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกายมากที่สุด
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ตารางที่  12  การวิเคราะหความแปรปรวนของพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกายใน
                     ภาพรวมของประชาชนวัยผูใหญตอนกลาง  จําแนกตามอาชีพ

แหลงความแปรปรวน df SS MS F
ระหวางกลุม
ภายในกลุม

รวม

3
356
359

4.684
52.529
57.213

1.561
.148

10.583***

  ***  p < .001

จากตารางที่ 12  ผลการวิเคราะหความแปรปรวน   พบวา  ประชาชนวัยผูใหญตอนกลาง
ที่ประกอบอาชีพตางกันมีพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกายในภาพรวมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 แสดงวาประชาชนวัยผูใหญตอนกลางที่ประกอบอาชีพ
ตางกันมีพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกายแตกตางกันอยางนอย 1 คู จึงทําการ
ทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ ( Scheffe,)   ดังตารางที่ 13

ตารางที่ 13    ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกาย   ใน
                      ภาพรวมของประชาชนวัยผูใหญตอนกลาง  จําแนกตามอาชีพเปนรายคู  

พฤติกรรมการสรางสุขภาพ
จําแนกตามอาชีพ

รับราชการ
หรือ
 รัฐวิสาหกิจ

( X = 1.7791)

เกษตรกรรม
( X = 2.0572)

รับจาง
( X = 2.0755)

สวนตัว
( X =2.0868)

รับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ( X = 1.7791)
เกษตรกรรม  ( X = 2.0572)
รับจาง ( X = 2.0755)
สวนตัว  ( X = 2.0868)

.2781*

.2964*

.3077*

-
.0183
.0296

-
.0114 -

 * p < .05
จากตารางที่ 13 พบวา ประชาชนวัยผูใหญตอนกลาง ที่ประกอบอาชีพสวนตัว  ประกอบ

อาชีพรับจาง  และประกอบอาชีพเกษตรกรรม    มีพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกาย
ในภาพรวมมากกวาประชาชนวัยผูใหญตอนกลางที่ประกอบอาชีพรับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  นอกนั้นไมพบความแตกตางกัน
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ตารางที่ 14   คาเฉลี่ย         และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออก
                     กําลังกายในภาพรวมของกลุมตัวอยาง  จําแนกตามรายได    

รายได จํานวน (คน) X S.D. ระดับ
ต่ํากวา 5,000 บาท
5,001– 10,000 บาท
10,001 – 15,000 บาท
มากกวา  15,001 บาท

205
76
26
53

2.0806
2.0062
1.7753
1.8461

.3859

.4057

.3963

.3584

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่  14   พบวา  คาเฉลี่ยของรายไดของกลุมตัวอยางทุกกลุม มีพฤติกรรมการ
สรางสุขภาพดานการออกกําลังกายในภาพรวม  อยูในระดับปานกลาง  โดยกลุมตัวอยางที่มีรายได
ต่ํากวา 5,000 บาท  มีคาเฉลี่ยของพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกายมากที่สุด ( X =
2.0806)

ตารางที่ 15  การวิเคราะหความแปรปรวนของพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกาย ใน
                   ภาพรวมของประชาชนวัยผูใหญตอนกลาง  จําแนกตามรายได

   
แหลงความแปรปรวน df SS MS F

ระหวางกลุม
ภายในกลุม

รวม

3
356
359

3.879
52.335
57.213

1.293
.150

8.630***

***   p < .001

จากตารางที่ 15  ผลการวิเคราะหความแปรปรวน   พบวา  ประชาชนวัยผูใหญตอนกลาง
ที่มีรายไดตางกันมีพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกายในภาพรวมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงวา  ประชาชนวัยผูใหญตอนกลางที่มีรายไดตางกันมีพฤติกรรม
การสรางสุขภาพดานการออกกําลังกายแตกตางกันอยางนอย  1 คู  จึงทําการทดสอบความแตกตาง
เปนรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ ( Scheffe,)   ดังตารางที่ 16
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ตารางที่  16  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกาย    ใน
    ภาพรวมของประชาชนวัยผูใหญตอนกลาง   จําแนกตามรายไดเปนรายคู

พฤติกรรมการสรางสุขภาพ
จําแนกตามรายได (บาท)

10,001   – 15,000
( X = 1.7753)

มากกวา 15,000
( X = 1.8461)

5,001 – 10,000
( X = 2.0062)

ตํ่ากวา 5,000
( X = 2.0806)

10,001 – 15,000 ( X = 1.7753)
มากกวา 15,000 ( X = 1.8461)
5,001 – 10,000  ( X = 2.0062)
ต่ํากวา 5,000 ( X = 2.0806)

-
.0708
.2309

.3053*

-
.1602

.2345*
-

.0744 -
 * p < .05

จากตารางที่  16   พบวา   ประชาชนวัยผูใหญตอนกลางที่มีรายไดต่ํากวา  5,000 บาท  มี
พฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกายในภาพรวมมากกวาประชาชนวัยผูใหญตอนกลาง
ที่มีรายไดระหวาง 10,001 – 15,000  บาท    และมากกวาประชาชนวัยผูใหญตอนกลางที่มีรายได
มากกวา  15,000 บาท   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  นอกนั้นไมพบความแตกตางกัน

ตอนที่  4  การวิเคราะหตัวแปร  ไดแก    ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการออกกําลังกาย  ความเชื่ออํานาจ
ภายในตนดานสุขภาพ  ความเชื่ออํานาจภายนอกตนดานสุขภาพ  การรับรูประโยชนของการออก
กําลังกาย  แหลงจูงใจใหออกกําลังกายดานสื่อบุคคล  แหลงจูงใจใหออกกําลังกายดานสื่อภายนอก
ทองถ่ิน       แหลงจูงใจใหออกกําลังกายดานสื่อภายในทองถ่ินที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการสราง
สุขภาพดานการออกกําลังกายแบบในวิถีชีวิตประจําวันของประชาชนวัยผูใหญตอนกลาง กิ่งอําเภอ
บานคา  จังหวัดราชบุรี     โดยใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปร
ที่นําเขาสมการ

4 .1 การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปร     ไดแก    ความรูทั่วไป
เกี่ยวกับการออกกําลังกาย  ความเชื่ออํานาจภายในตนดานสุขภาพ  ความเชื่ออํานาจภายนอกตนดาน
สุขภาพ  การรับรูประโยชนของการออกกําลังกาย  แหลงจูงใจใหออกกําลังกายดานสื่อบุคคล
แหลงจูงใจใหออกกําลังกายดานสื่อภายนอกทองถ่ิน  แหลงจูงใจใหออกกําลังกายดานสื่อภายใน
ทองถ่ิน   และพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกายแบบในวิถีชีวิตประจําวัน ของ
ประชาชนวัยผูใหญตอนกลาง กิ่งอําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี   ดังรายละเอียดในตารางที่   17
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ตารางที่ 17  การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางความรูทั่วไปเกี่ยวกับการออกกําลังกาย
                   (X1)     ความเชื่ออํานาจภายในตนดานสุขภาพ (X2)      ความเชื่ออํานาจภายนอกตนดาน
                   สุขภาพ (X3) การรับรูประโยชนของการออกกําลังกาย (X4) แหลงจูงใจใหออกกําลังกาย
                   ดานสื่อบุคคล   (X51)   แหลงจูงใจใหออกกําลังกายดานสื่อภายนอกทองถ่ิน (X42)  แหลง

จูงใจใหออกกําลังกายดานสื่อภายในทองถ่ิน  (X43) และพฤติกรรมการสรางสุขภาพดาน
การออกกําลังกายแบบในวิถีชีวิตประจําวัน  (Y1)        ของประชาชนวัยผูใหญตอนกลาง
กิ่งอําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี

ตัวแปร Y1 X1 X2 X3 X4 X51 X52 X53

Y1

X1

X2

X3

X4

X51

X52

X53

1.00
-.235**
.115*
.163**
.190**
.300**
.298**
.238**

1.00
-.052

-.228**
.123*

-.136**
-.136**
-.079

1.00
.129*

.284**
.134*

.215**

.210**

1.00
-.039

.221**

.196**
.128*

1.00
.180**
.205**
.267**

1.00
.581**
.423**

1.00
.590** 1.00

* p < .05         ** p < .01

จากตารางที่  17  เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม พบวา
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการออกกําลังกาย มีความสัมพันธกันทางลบกับพฤติกรรมการสรางสุขภาพ
ดานการออกกําลังกายแบบในวิถีชีวิตประจําวัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = -.235)
ความเชื่ออํานาจภายในตนดานสุขภาพ  ความเชื่ออํานาจภายนอกตนดานสุขภาพ การรับรูประโยชน
ของการออกกําลังกาย องคประกอบของแหลงจูงใจใหออกกําลังกาย       และพฤติกรรมการสราง
สุขภาพดานการออกกําลังกายแบบในวิถีชีวิตประจําวันมีความสัมพันธกันทางบวกมีคาอยูระหวาง 
.115 ถึง .300 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05 โดยท่ีแหลงจูงใจใหออกกําลังกายดาน
ส่ือบุคคลกับพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกายแบบในวิถีชีวิตประจําวันมีความ
สัมพันธกันมากที่สุด   (r = .300)    และความเชื่ออํานาจภายในตนดานสุขภาพกับพฤติกรรมการ
สรางสุขภาพดานการออกกําลังกายแบบในวิถีชีวิตประจําวัน มคีวามสัมพันธกันนอยที่สุด  (r =
.115)
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ความสัมพันธของตัวแปรอิสระดวยกันเอง พบวา ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการออกกําลัง
กาย ความเชื่ออํานาจภายนอกตนดานสุขภาพ แหลงจูงใจใหออกกําลังกายดานสื่อบุคคล และดาน
ส่ือภายนอกทองถ่ินมีความสัมพันธกันทางลบมีคาอยูระหวาง -.136 ถึง -.228  อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01     โดยความเชื่ออํานาจภายนอกตนดานสุขภาพกับความรูทั่วไปเกี่ยวกับการออก
กําลังกายมีความสัมพันธกันทางลบมากที่สุด    (r = -.228)  และแหลงจูงใจใหออกกําลังกายดานสื่อ
บุคคลและดานสื่อภายนอกทองถ่ินกับความรูทั่วไปเกี่ยวกับการออกกําลังกายมีความสัมพันธกัน
ทางลบนอยที่สุด (r = -.136) นอกนั้นมีความสัมพันธกันทางบวกมีคาอยูระหวาง .123 ถึง .590 อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05   โดยการรับรูประโยชนของการออกกําลังกายกับความรู
ทั่วไปเกี่ยวกับการออกกําลังกายมีความสัมพันธกันนอยที่สุด  (r = .123) และแหลงจูงใจใหออก
กําลังกายดานสื่อภายในทองถ่ินกับแหลงจูงใจใหออกกําลังกายดานสื่อภายนอกทองถ่ินมีความ
สัมพันธกันมากที่สุด (r = .590)

4.2  การวิเคราะหตัวแปร    ไดแก  ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการออกกําลังกาย   ความเชื่อ
อํานาจภายในตนดานสุขภาพ    ความเชื่ออํานาจภายนอกตนดานสุขภาพ   การรับรูประโยชนของ
การออกกําลังกาย   แหลงจูงใจใหออกกําลังกายดานสื่อบุคคล  แหลงจูงใจใหออกกําลังกายดานสื่อ
ภายนอกทองถ่ิน    แหลงใจใหออกกําลังกายดานสื่อภายในทองถ่ินที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ
สรางสุขภาพดานการออกกําลังกายแบบในวิถีชีวิตประจําวัน  ของประชาชนวัยผูใหญตอนกลาง   
กิ่งอําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี      โดยใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญ
ของตัวแปรที่นําเขาสมการ   ดังรายละเอียดในตารางที่  18
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ตารางที่ 18   การวิเคราะหตัวแปร ไดแก    ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการออกกําลังกาย   (X1)    ความเชื่อ
                     อํานาจภายในตนดานสุขภาพ   (X2)        ความเชื่ออํานาจภายนอกตนดานสุขภาพ  (X3)

       การรับรูประโยชนของการออกกําลังกาย  (X4)       แหลงจูงใจใหออกกําลังกายดานสื่อ
       บุคคล  (X51)   แหลงจูงใจใหออกกําลังกายดานสื่อภายนอกทองถ่ิน  (X52)    แหลงจูงใจ
       ใหออกกําลังกายดานสื่อภายในทองถ่ิน      (X53)       ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการสราง
       สุขภาพดานการออกกําลังกายแบบในวิถีชีวิตประจําวัน  (Y1)   ของประชาชนวัยผูใหญ
       ตอนกลาง    กิ่งอําเภอบานคา   จังหวัดราชบุรี    โดยใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ
       ตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ

ลําดับที่ของตัวแปรที่ไดรับ
คัดเลือกเขาสมการ R R2 Adj R2 R2

Change b Beta t

1. แหลงจูงใจใหออกกําลังกาย
ดานสื่อบุคคล (X51)

2. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการ
ออกกําลังกาย  (X1)

3. การรับรูประโยชนของการ
ออกกําลังกาย (X3)

4. แหลงจูงใจใหออกกําลังกายf
ด านสื่ อภายนอกทองถิ่ น  
(X52)

.300

.359

.397

.414

.090

.129

.157

.171

.087

.124

.150

.162

.090

.039

.029

.014

 .136

-.705

.176

.115

.158

-.214

.158

.145

2.652**

-4.312***

3.152**

2.405*

Constant (a) =    1.654                         S.E. =  0.391                               F =  18.306***
* p < .05   ** p < .01      *** p < .001

จากตารางที่ 18 พบวาตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการทํานายพฤติกรรมการสรางสุขภาพ
ดานการออกกําลังกายแบบในวิถีชีวิตประจําวัน (Y1) ของประชาชนวัยผูใหญตอนกลาง ไดแกแหลง
จูงใจใหออกกําลังกายดานสื่อบุคคล (X51)   ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการออกกําลังกาย  (X1)  การรับรู
ประโยชนของการออกกําลังกาย (X4)  แหลงจูงใจใหออกกําลังกายดานสื่อภายนอกทองถ่ิน (X52)
โดยแหลงจูงใจใหออกกําลังกายดานสื่อบุคคล (X51)   เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปน
ลําดับที่ 1สามารถทํานายพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกายแบบในวิถีชีวิตประจําวัน
ของประชาชนวัยผูใหญตอนกลาง ไดรอยละ 9.0  และเมื่อเพิ่มตัวแปรความรูทั่วไปเกี่ยวกับการออก
กําลังกาย  (X1) การรับรูประโยชนของการออกกําลังกาย (X4) และแหลงจูงใจใหออกกําลังกายดาน
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ส่ือภายนอกทองถ่ิน (X52) เขาดวยกันแลวประสิทธิภาพในการทํานายพฤติกรรมการสรางสุขภาพ
ดานการออกกําลังกายแบบในวิถีชีวิตประจําวันเพิ่มขึ้นอีกรอยละ 3.90,  2.90  และ 1.40  ตามลําดับ
โดยตัวแปรทั้ง 4 ตัวแปร   สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกาย
แบบในวิถีชีวิตประจําวันของประชาชนวัยผูใหญตอนกลางไดรอยละ  17.1  และสมการที่ไดจาก
การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .001  สามารถเขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอยในรูปคะแนนดิบและในรูป
คะแนนมาตรฐานไดดังนี้

ในรูปคะแนนดิบ
                   Y  =   1.654 + .136(X41) - .705(X1) + .176(X3) + .115(X42)

     ในรูปคะแนนมาตรฐาน
Z =  .158(X41)  - .214(X1)+ .158(X3) + .145(X42)

ตอนที่  5   การวิเคราะหตัวแปร    ไดแก    ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการออกกําลังกาย  ความเชื่ออํานาจ
ภายในตนดานสุขภาพ  ความเชื่ออํานาจภายนอกตนดานสุขภาพ  การรับรูประโยชนของการออก
กําลังกาย  แหลงจูงใจใหออกกําลังกายดานสื่อบุคคล  แหลงจูงใจใหออกกําลังกายดานสื่อภายนอก
ทองถ่ิน  แหลงจูงใจใหออกกําลังกายดานสื่อภายในทองถ่ินมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการสรางสุขภาพ
ดานการออกกําลังกายแบบมีแบบแผน ของประชาชนวัยผูใหญตอนกลาง กิ่งอําเภอบานคา  จังหวัด
ราชบุรี   โดยใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคณูตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ

5.1 การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปร     ไดแก   ความรูทั่วไป
เกี่ยวกับการออกกําลังกาย  ความเชื่ออํานาจภายในตนดานสุขภาพ  ความเชื่ออํานาจภายนอกตนดาน
สุขภาพ  การรับรูประโยชนของการออกกําลังกาย  แหลงจูงใจใหออกกําลังกายดานสื่อบุคคล
แหลงจูงใจใหออกกําลังกายดานสื่อภายนอกทองถ่ิน  แหลงจูงใจใหออกกําลังกายดานสื่อภายใน
ทองถ่ิน   และพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกายแบบมีแบบแผน       ของประชาชน
วัยผูใหญตอนกลาง  กิ่งอําเภอบานคา  จังหวัดราชบุรี   ดังรายละเอียดในตารางที่   19
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ตารางที่ 19  การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางความรูทั่วไปเกี่ยวกับการออกกําลังกาย
                    (X1)     ความเชื่ออํานาจภายในตนดานสุขภาพ (X2)     ความเชื่ออํานาจภายนอกตนดาน
                    สุขภาพ  (X3)   การรับรูประโยชนของการออกกําลังกาย (X4)   แหลงจูงใจใหออกกําลัง
                    กายดานสื่อบุคคล    (X51)      แหลงจูงใจใหออกกําลังกายดานสื่อภายนอกทองถ่ิน (X52)
  แหลงจูงใจใหออกกําลังกายดานสื่อภายในทองถ่ิน     (X53)       และพฤติกรรมการสราง

สุขภาพดานการออกกําลังกายแบบมีแบบแผน (Y2)    ของประชาชนวัยผูใหญตอนกลาง
กิ่งอําเภอบานคา  จังหวัดราชบุรี

ตัวแปร Y2 X1 X2 X3 X4 X51 X52 X53

Y2

X1

X2

X3

X4

X51

X52

X53

1.00
.027

.145**
-.008

.303**

.376**

.377**

.449**

1.00
-.052

-.228**
.123*

-.136**
-.136**
-.079

1.00
.129*

.284**
.134*

.215**

.210**

1.00
-.039

.221**

.196**
.128*

1.00
.180**
.205**
.267**

1.00
.581**
.423**

1.00
.590** 1.00

* p < .05         ** p < .01

จากตารางที่  19  เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม พบวา
ความเชื่ออํานาจภายในตนดานสุขภาพ  การรับรูประโยชนของการออกกําลังกาย องคประกอบของ
แหลงจูงใจใหออกกําลังกาย และพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกายแบบมีแบบแผน
มีความสัมพันธกันทางบวกมีคาอยูระหวาง  .145 ถึง .449 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดย
ที่แหลงจูงใจใหออกกําลังกายดานสื่อภายในทองถ่ินกับพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออก
กําลังกายแบบมีแบบแผนมีความสัมพันธกันมากที่สุด   (r = .449)    และความเชื่ออํานาจภายในตน
ดานสุขภาพกับพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกายแบบมีแบบแผน มีความสัมพันธ
กันนอยที่สุด  (r = .145)   ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการออกกําลังกาย  และความเชื่ออํานาจภายนอกตน
ดานสุขภาพไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกายแบบมีแบบแผน

ความสัมพันธของตัวแปรอิสระดวยกันเอง พบวาความเชื่ออํานาจภายในตนดานสุขภาพ
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการออกกําลังกาย การรับรูประโยชนของการออกกําลังกาย ความเชื่ออํานาจ
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ภายนอกตนดานสุขภาพ และแหลงจูงใจใหออกกําลังกายดานสื่อภายในทองถ่ินไมมีความสัมพันธ
กัน  นอกนั้นมีความสัมพันธกัน  โดยทางลบมีคาอยูระหวาง  -.136 ถึง -.228  อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 โดยความเชื่ออํานาจภายนอกตนกับความรูทั่วไปเกี่ยวกับการออกกําลังกายมีความ
สัมพันธทางลบมากที่สุด (r = -.228) และแหลงจูงใจใหออกกําลังกายดานสื่อบุคคลและดานสื่อภาย
นอกทองถ่ินกับความรูเกี่ยวกับการออกกําลังกายมีความสัมพันธทางลบนอยที่สุด (r = -.136) และ
ความสัมพันธทางบวกมีคาอยูระหวาง .123 ถึง .590  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05    โดย
แหลงจูงใจใหออกกําลังกายดานสื่อภายในทองถ่ินกับแหลงจูงใจใหออกกําลังกายดานสื่อภายนอก
ทองถ่ินมีความสัมพันธกันมากที่สุด  (r = .590)  การรับรูประโยชนของการออกกําลังกายกับความรู
ทั่วไปเกี่ยวกับการออกกําลังกายมีความสัมพันธกันนอยที่สุด (r = .123)

     5.2  การวิเคราะหตัวแปร ไดแก  ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการออกกําลังกาย   ความเชื่อ
อํานาจภายในตนดานสุขภาพ    ความเชื่ออํานาจภายนอกตนดานสุขภาพ   การรับรูประโยชนของ
การออกกําลังกาย   แหลงจูงใจใหออกกําลังกายดานสื่อบุคคล    แหลงจูงใจใหออกกําลังกายดานสื่อ
ภายนอกทองถ่ิน แหลงใจใหออกกําลังกายดานสื่อภายในทองถ่ินที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการสราง
สุขภาพดานการออกกําลังกายแบบมีแบบแผนของประชาชนวัยผูใหญตอนกลาง  กิ่งอําเภอบานคา
จังหวัดราชบุรี    โดยใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขา
สมการ   ดังรายละเอียดในตารางที่  20
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ตารางที่   20  การวิเคราะหตัวแปร   ไดแก   ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการออกกําลังกาย  (X1)  ความเชื่อ
                     อํานาจภายในตนดานสุขภาพ   (X2)      ความเชื่ออํานาจภายนอกตนดานสุขภาพ   (X3)
                     การรับรูประโยชนของการออกกําลังกาย   (X4)      แหลงจูงใจใหออกกําลังกายดานสื่อ

บุคคล  (X51)    แหลงจูงใจใหออกกําลังกายดานสื่อภายนอกทองถ่ิน (X52)    แหลงจูงใจ
ใหออกกําลังกายดานสื่อภายในทองถ่ิน(X53) ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการสรางสุขภาพ
ดานการออกกําลังกายแบบมีแบบแผน     (Y2)    ของประชาชนวัยผูใหญตอนกลาง  กิ่ง
อําเภอบานคา   จังหวัดราชบุรี  โดยใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับ
ความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ

ลําดับที่ของตัวแปรที่ไดรับ
คัดเลือกเขาสมการ R R2 Adj R2 R2

Change b Beta t

1. แหลงจูงใจใหออกกําลังกาย
ดานสื่อภายในทองถิ่น (X53)

2. แหลงจูงใจใหออกกําลังกาย
ดานสื่อบุคคล (X51)

3. การรับรูประโยชนของการ
ออกกําลังกาย (X4)

4. ความเช่ืออํานาจภายนอกตน
ดานสุขภาพ (X3)

.449

.494

.524

.531

.202

.244

.274

.282

.199

.240

.268

.274

.202

.042

.030

.008

.297

.262

.254

-.102

.317

.231

.173

-.093

6.230***

4.552***

3.679***

2.002**

Constant (a) =   .187                         S.E. =  0.480                              F =  34.910***
** p < .01      *** p < .001

จากตารางที่   20   พบวา    ตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการทํานายพฤติกรรมการสราง
สุขภาพดานการออกกําลังกายแบบมีแบบแผน (Y2) ของประชาชนวัยผูใหญตอนกลาง ไดแก แหลง
จูงใจใหออกกําลังกายดานสื่อภายในทองถ่ิน  (X53) แหลงจูงใจใหออกกําลังกายดานสื่อบุคคล (X51)   
การรับรูประโยชนของการออกกําลังกาย  (X4)  ความเชื่ออํานาจภายนอกตนดานสุขภาพ (X3)โดย
แหลงจูงใจใหออกกําลังกายดานสื่อภายในทองถ่ิน (X53)   เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ
เปนลําดับที่ 1 สามารถทํานายพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกายแบบมีแบบแผน
ของประชาชนวัยผูใหญตอนกลาง ไดรอยละ  20.2 และเมื่อเพิ่มตัวแปรแหลงจูงใจใหออกกําลังกาย
ดานสื่อบุคคล (X5)   การรับรูประโยชนของการออกกําลังกาย (X4) และความเชื่ออํานาจภายนอกตน
ดานสุขภาพ (X3)  เขาดวยกันแลวประสิทธิภาพในการทํานายพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการ
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ออกกําลังกายแบบมีแบบแผน   เพิ่มขึ้นอีกรอยละ 4.20, 3.00 และ  0.80 ตามลําดับ  โดยตัวแปรทั้ง 4
ตัวแปร  สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกายแบบมีแบบแผน
ของประชาชนวัยผูใหญตอนกลางได   รอยละ 28.2  และสมการที่ไดจากการวิเคราะหการถดถอย
พหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
สามารถเขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอยในรูปคะแนนดิบและในรูปคะแนนมาตรฐานไดดังนี้

ในรูปคะแนนดิบ
                   Y  =   .187 + .297(X41) + .262(X41) + .254(X3) - .102(X22)

      ในรูปคะแนนมาตรฐาน
Z =  .317(X43)  + .231(X41) + .173(X3) - .093(X22)

ตอนที่  6   การวิเคราะหตัวแปร ไดแก    ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการออกกําลังกาย  ความเชื่ออํานาจ
ภายในตนดานสุขภาพ  ความเชื่ออํานาจภายนอกตนดานสุขภาพ  การรับรูประโยชนของการออก
กําลังกาย  แหลงจูงใจใหออกกําลังกายในภาพรวมที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการสรางสุขภาพ   ดาน
การออกกําลังกายในภาพรวมของประชาชนวัยผูใหญตอนกลาง กิ่งอําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี
โดยใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ

6.1 การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปร     ไดแก   ความรูทั่วไป
เกี่ยวกับการออกกําลังกาย  ความเชื่ออํานาจภายในตนดานสุขภาพ  ความเชื่ออํานาจภายนอกตนดาน
สุขภาพ  การรับรูประโยชนของการออกกําลังกาย  แหลงจูงใจใหออกกําลังกายในภาพรวม และ
พฤติกรรม การสรางสุขภาพดานการออกกําลังกายในภาพรวม     ของประชาชนวัยผูใหญตอนกลาง
กิ่งอําเภอบานคา  จังหวัดราชบุรี   ดังรายละเอียดในตารางที่   21
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ตารางที่ 21 การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางความรูทั่วไปเกี่ยวกับการออกกําลังกาย
                  (X1)       ความเชื่ออํานาจภายในตนดานสุขภาพ (X2)     ความเชื่ออํานาจภายนอกตนดาน
                  สุขภาพ (X3) การรับรูประโยชนของการออกกําลังกาย (X4)  แหลงจูงใจใหออกกําลังกาย

ในภาพรวม และพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกายในภาพรวม  (Y)  ของ
ประชาชนวัยผูใหญตอนกลาง   กิ่งอําเภอบานคา  จังหวัดราชบุรี

ตัวแปร Y X1 X2 X3 X4 X5

Y
X1

X2

X3

X4

X5

1.00
-.162**
.158**
.096

.298**

.494**

1.00
-.052

-.228**
.123*

-.142**

1.00
.129*

.284**

.225**

1.00
-.039

.220**
1.00

.261** 1.00
* p < .05         **  p < .01

จากตารางที่  21  เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม พบวา
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการออกกําลังกาย (X1)      มีความสัมพันธกันทางลบกับพฤติกรรมการสราง
สุขภาพดานการออกกําลังกายในภาพรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = -.162)   ความ
เชื่ออํานาจภายในตนดานสุขภาพ (X21)   การรับรูประโยชนของการออกกําลังกาย (X3) แหลงจูงใจ
ใหออกกําลังกายในภาพรวม (X4) และพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกายในภาพ
รวม (Y)  ของประชาชนวัยผูใหญตอนกลาง   กิ่งอําเภอบานคา  จังหวัดราชบุรี  มีความสัมพันธทาง
บวกมีคาอยูระหวาง .158 ถึง .494 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยแหลงจูงใจใหออก
กําลังกายในภาพรวมกับพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกายในภาพรวมมีความ
สัมพันธกันมากที่สุด (r = .494)  และความเชื่ออํานาจภายในตนดานสุขภาพกับพฤติกรรมการสราง
สุขภาพดานการออกกําลังกายในภาพรวมมีความสัมพันธกนันอยที่สุด (r = .158)  สวนความเชื่อ
อํานาจภายนอกตนดานสุขภาพไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลัง
กายในภาพรวมของประชาชนวัยผูใหญตอนกลาง  กิ่งอําเภอบานคา  จังหวัดราชบุรี

ความสัมพันธของตัวแปรอิสระดวยกันเอง    พบวา     ความเชื่ออํานาจภายในตนดาน
สุขภาพ  ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการออกกําลังกาย ความเชื่ออํานาจภายนอกตนดานสุขภาพ และการ
รับรูประโยชนของการออกกําลังกายไมมีความสัมพันธกัน  นอกนั้นมีความสัมพันธกัน  โดยทางลบ
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มีคาอยูระหวาง   -.142  ถึง -.228  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยความรูเกี่ยวกับการออก
กําลังกายกับความเชื่ออํานาจภายนอกตนดานสุขภาพมีความสัมพันธกันทางลบมากที่สุด (r = -.228)
และความรูทั่วไปเกี่ยวกับการออกกําลังกายกับแหลงจูงใจใหออกกําลังกายในภาพรวม    มีความ
สัมพันธทางลบนอยที่สุด   (r = -.142) และทางบวกมีความสัมพันธกันมีคาอยูระหวาง .123 ถึง .284
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05   โดยความเชื่ออํานาจภายในตนดานสุขภาพกับการ
รับรูประโยชนของการออกกําลังกายมีความสัมพันธกันมากที่สุด (r = .284) ความรูทั่วไปเกี่ยวกับ
การออกกําลังกายกับการรับรูประโยชนของการออกกําลังกายมีความสัมพันธกันนอยที่สุด (r =
.123)

6.2  การวิเคราะหตัวแปรไดแก  ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการออกกําลังกาย   ความเชื่อ
อํานาจภายในตนดานสุขภาพ    ความเชื่ออํานาจภายนอกตนดานสุขภาพ   การรับรูประโยชนของ
การออกกําลังกาย แหลงจูงใจใหออกกําลังกายในภาพรวมที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการสราง
สุขภาพ   ดานการออกกําลังกายในภาพรวมของประชาชนวัยผูใหญตอนกลาง กิ่งอําเภอบานคา
จังหวัดราชบุรี     โดยใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขา
สมการ ดังรายละเอียดในตารางที่  22

ตารางที่  22  การวิเคราะหตัวแปร  ไดแก    ความรูทัว่ไปเกี่ยวกับการออกกําลังกาย   (X1)   ความเชื่อ
                    อํานาจภายในตนดานสุขภาพ (X2) ความเชื่ออํานาจภายนอกตนดานสุขภาพ (X3)    การ
                    รับรูประโยชนของการออกกําลังกาย   (X4)       แหลงจูงใจใหออกกําลังกายในภาพรวม
                    (X5) ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกายในภาพรวม    (Y)
                    ของประชาชนวัยผูใหญตอนกลาง กิ่งอําเภอบานคา  จังหวัดราชบุรี โดยใชการวิเคราะห
                    การถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ

ลําดับที่ของตัวแปรที่ไดรับ
คัดเลือกเขาสมการ R R2 Adj R2 R2

Change b Beta   t

1. แหลงจูงใจใหออกกําลังกาย 
ในภาพรวม  (X5)

2. การรับรูประโยชนของการ
ออกกําลังกาย (X4)

3. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการ
ออกกําลังกาย  (X1)

.494

.524

.539

.245

.275

.290

.242

.271

.284

.245

.031

.015

.376

.211

-.391

.424

.203

-.127

.9007***

4.325***

-2.771**

Constant (a) =  .930                         S.E. =  0.338                              F =  48.564
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จากตารางที่   22  พบวา     ตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการทํานายพฤติกรรมการสราง
สุขภาพดานการออกกําลังกายในภาพรวม (Y) ของประชาชนวัยผูใหญตอนกลาง ไดแก แหลงจูงใจ
ใหออกกําลังกายในภาพรวม (X5)  เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปนลําดับที่ 1 สามารถ
ทํานายพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกายในภาพรวม      ของประชาชนวัยผูใหญ
ตอนกลาง ไดรอยละ  24.5  และเมื่อเพิ่มตัวแปรการรับรูประโยชนของการออกกําลังกาย  (X4) และ
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการออกกําลังกาย (X1)  เขาดวยกันแลวประสิทธิภาพในการทํานายพฤติกรรม
การสรางสุขภาพดานการออกกําลังกายในภาพรวม    ของประชาชนวัยผูใหญตอนกลาง  เพิ่มขึ้น
รอยละ 3.1 และ  1.5 ตามลําดับ  โดยตัวแปรทั้ง 3 ตัวแปรสามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการสราง
สุขภาพดานการออกกําลังกายในภาพรวม ของประชาชนวัยผูใหญตอนกลางไดรอยละ  29.0  และ
สมการที่ไดจากการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .001  สามารถเขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอยในรูปคะแนน
ดิบและในรูปคะแนนมาตรฐานไดดังนี้

ในรูปคะแนนดิบ
                   Y  =   .930 + .376(X4) + .211(X3) - .391(X1)

     ในรูปคะแนนมาตรฐาน
Z =  .424(X4)  + .203(X3) - .127(X1)

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



106

บทท่ี 5

สรุป  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ

การวิจัยเร่ือง   “พฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกาย      ของประชาชนวัย
ผูใหญตอนกลาง  กิ่งอําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1. ระดับความรูทั่วไป
เกี่ยวกับการออกกําลังกาย  ความเชื่ออํานาจภายในตนดานสุขภาพ  ความเชื่ออํานาจภายนอกตนดาน
สุขภาพ  การรับรูประโยชนของการออกกําลังกาย  แหลงจูงใจใหออกกําลังกาย   และพฤติกรรมการ
สรางสุขภาพดานการออกกําลังกายของประชาชนวัยผูใหญตอนกลาง 2. เปรียบเทียบพฤติกรรมการ
สรางสุขภาพดานการออกกําลังกายของประชาชนวัยผูใหญตอนกลาง  จําแนกตามเพศ  อายุ ระดับ
การศึกษา  อาชีพ  และรายไดที่แตกตางกัน    3.  อิทธิพลของความรูทั่วไปเกี่ยวกับการออกกําลังกาย
ความเชื่ออํานาจภายในตนดานสุขภาพ  ความเชื่ออํานาจภายนอกตนดานสุขภาพ การรับรูประโยชน
ของการออกกําลังกาย และองคประกอบแตละดานของแหลงจูงใจใหออกกําลังกายตอพฤติกรรม
การสรางสุขภาพดานการออกกําลังกายแบบในวิถีชีวิตประจําวัน ของประชาชนวัยผูใหญตอนกลาง
4. อิทธิพลของความรูทั่วไปเกี่ยวกับการออกกําลังกาย ความเชื่ออํานาจภายในตนดานสุขภาพ  ความ
เช่ืออํานาจภายนอกตนดานสุขภาพ การรับรูประโยชนของการออกกําลังกายและองคประกอบแตละ
ดานของแหลงจูงใจใหออกกําลังกายตอพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกายแบบมี
แบบแผน ของประชาชนวัยผูใหญตอนกลาง  5. อิทธิพลของความรูทั่วไปเกี่ยวกับการออกกําลังกาย
ความเชื่ออํานาจภายในตนดานสุขภาพ  ความเชื่ออํานาจภายนอกตนดานสุขภาพ การรับรูประโยชน
ของการออกกําลังกาย  และภาพรวมของแหลงจูงใจใหออกกําลังกายตอพฤติกรรมการสรางสุขภาพ
ดานการออกกําลังกายในภาพรวมของประชาชนวัยผูใหญตอนกลาง กิ่งอําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี

ประชากรในการวิจัยครั้งนี้  คือ ประชาชนวัยผูใหญตอนกลาง อายุระหวาง 40 - 59  ป
ทุกคนที่มีภูมิลําเนาอยูในทั้งสามตําบลของกิ่งอําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี ไดแก ตําบลบานคา  
ตําบลบานบึง และตําบลหนองพันจันทร  จํานวน  4,419  คน    กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัย 
ไดแก ประชาชนวัยผูใหญตอนกลางที่มีอายุระหวาง  40 – 59  ป  ที่มีภูมิลําเนาอยูในทั้งสามตําบล
ของกิ่งอําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี     โดยผูวิจัยไดกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของ
ทาโร ยามาเน  (Taro Yamane 1973: 887,  อางถึงใน  สุวิมล  ติรกานันท  2542:  130 - 131)  ที่ระดับ
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ความเชื่อมั่นรอยละ  95  สําหรับความคลาดเคลื่อน  รอยละ 5  ไดกลุมตัวอยางจํานวน  367 คน  โดย
สุมตัวอยางอยางมีระบบ  (Sytematic random sampling)

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสัมภาษณ  และสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
คือ คารอยละ (%)  คาเฉลี่ย ( X )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  การทดสอบคาที (t-test)  การ
ทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)  และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตาม
ลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ (Stepwise Multiple Regression Analysis)

สรุปผลการวิจัย

   จากการวิเคราะหขอมูล  ผลการวิจัยสรุปเปนประเด็นสําคัญไดดังนี้

     1.  การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง  พบวา เปนเพศชาย รอยละ 51.7
เพศหญิง รอยละ 48.3  กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุระหวาง 40 – 49 ป  รอยละ  58.6 สวนใหญจบ
การศึกษาระดับประถมศึกษา   รอยละ 70.0   สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม   รอยละ 54.4
รองลงมาไดแก อาชีพรับราชการและรัฐวิสาหกิจ รอยละ 19.7 กลุมตัวอยางสวนใหญมีรายไดต่ํากวา
5,000 บาทตอเดือน รอยละ 56.9

    2. การวิเคราะหระดับความรูทั่วไปเกี่ยวกับการออกกําลังกาย  ความเชื่ออํานาจภายใน
ตนดานสุขภาพ  ความเชื่ออํานาจภายนอกตนดานสุขภาพ   การรับรูประโยชนของการออกกําลังกาย
แหลงจูงใจใหออกกําลังกาย  และพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกาย ของประชาชน
วัยผูใหญตอนกลาง    กิ่งอําเภอบานคา  จังหวัดราชบุรี  สรุปผลการวิจัยไดดังนี้

  2.1  การวิเคราะหระดับความรูทั่วไปเกี่ยวกับการออกกําลังกาย  กลุมตัวอยางมีความ
รูทั่วไปเกี่ยวกับการออกกําลังกาย    อยูในระดับปานกลาง   ( X  =  11.8389)  มีคะแนนต่ําสุด 5
คะแนนสูงสุด  21

2.2  การวิเคราะหระดับความเชื่ออํานาจภายในตนดานสุขภาพ         อยูในระดับมาก
( X  =  2.6741)   และความเชื่ออํานาจภายนอกตนดานสุขภาพ  อยูในระดับปานกลาง  ( X  = 2.1074)

2.3  การวิเคราะหระดับการรับรูประโยชนของการออกกําลังกาย      อยูในระดับมาก
( X  =   2.5083)
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2.4  การวิเคราะหระดับของแหลงจูงใจใหออกกําลังกายในภาพรวม        อยูในระดับ
ปานกลาง    ( X  =   2.0429)  และเมื่อพิจารณาแหลงจูงใจใหออกกําลังกายเปนรายดาน  พบวา
แหลงจูงใจใหออกกําลังกายทุกแหลงอยูในระดับปานกลางเชนเดียวกัน แตเมื่อเรียงลําดับจากมาก
ไปหานอย     พบวา       แหลงจูงใจใหออกกําลังกายดานสื่อภายนอกทองถ่ินจูงใจใหออกกําลังกาย
มากกวาดานสื่อบุคคล    และดานสื่อภายในทองถ่ิน  ( X  = 2.1528,   2.0417  และ 1.9069 ตาม
ลําดับ)

2.5 การวิเคราะหระดับพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกาย   ของ
ประชาชนวัยผูใหญตอนกลาง   พบวา ประชาชนวัยผูใหญตอนกลางมีพฤติกรรมการสรางสุขภาพ
ดานการออกกําลังกายในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  ( X  = 2.0083)       มีพฤติกรรมการสราง
สุขภาพดานการออกกําลังกายแบบในวิถีชีวิตประจําวัน  อยูในระดับมาก ( X  = 2.4250)    และมี
พฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกายแบบมีแบบแผน  อยูในระดับปานกลาง  ( X  =
1.7104)

3. การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออก
กําลังกาย    ของประชาชนวัยผูใหญตอนกลาง  กิ่งอําเภอบานคา  จังหวัดราชบุรี  จําแนกตามเพศ
อายุ    การศึกษา  อาชีพ  และรายไดที่แตกตางกัน

3.1  การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการ
ออกกําลังกายของประชาชนวัยผูใหญตอนกลาง    จําแนกตามเพศ   พบวา   ประชาชนวัยผูใหญ
ตอนกลางที่มีเพศตางกันมีพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกายไมแตกตางกัน

3.2   การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการ
ออกกําลังกายในภาพรวมของประชาชนวัยผูใหญตอนกลาง จําแนกตามอายุที่แตกตางกัน   พบวา
ประชาชนวัยผูใหญตอนกลางที่มีอายุตางกัน  มีพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกายไม
แตกตางกัน

3.3  การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการ
ออกกําลังกายในภาพรวมของประชาชนวัยผูใหญตอนกลาง     จําแนกตามระดับการศึกษาที่แตก
ตางกัน พบวา ประชาชนวัยผูใหญตอนกลางที่มีระดับการศึกษาตางกันมีพฤติกรรมการสรางสุขภาพ
ดานการออกกําลังกายแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยประชาชนวัยผูใหญ
ตอนกลางที่จบระดับชั้นประถมศึกษา มีพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกายสูงกวา
ประชาชนวัยผูใหญตอนกลางที่จบการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา และสูงกวาประชาชน
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วัยผูใหญตอนกลางที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา   นอกนั้นไมพบความแตกตางกัน
เปนรายคู

3.4  การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการ
ออกกําลังกายในภาพรวมของประชาชนวัยผูใหญตอนกลาง จําแนกตามอาชีพที่แตกตางกัน พบวา
ประชาชนวัยผูใหญตอนกลางที่มีอาชีพตางกัน มีพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกาย
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001   โดยประชาชนวัยผูใหญตอนกลางที่ประกอบ
อาชีพสวนตัว อาชีพรับจาง     และอาชีพเกษตรกรรมมีพฤติกรรมการสรางสุขภาพสูงกวาประชาชน
วัยผูใหญตอนกลางที่ประกอบอาชีพรับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ นอกนั้นไมพบความแตกตางกัน
เปนรายคู

3.5   การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการ
ออกกําลังกายในภาพรวมของประชาชนวัยผูใหญตอนกลาง  จําแนกตามรายไดที่แตกตางกัน  พบวา
ประชาชนวัยผูใหญตอนกลางที่มีรายไดตางกันมีพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกาย
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .001      โดยประชาชนวัยผูใหญตอนกลางที่มีรายได
ต่ํากวา 5,000  บาท มีพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกายสูงกวาประชาชนวัยผูใหญ
ตอนกลางที่มีรายไดมากกวา 10,001 – 15,000 บาท  และสูงกวาประชาชนวัยผูใหญตอนกลางที่มี
รายไดมากกวา 15,000  บาท   นอกนั้นไมพบความแตกตางกันเปนรายคู

  4. การวิเคราะหตัวแปรที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกาย
แบบในวิถีชีวิตประจําวัน  ของประชาชนวัยผูใหญตอนกลาง กิ่งอําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี  ไดแก
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการออกกําลังกาย    ความเชื่ออํานาจภายในตนดานสุขภาพ    ความเชื่ออํานาจ
ภายนอกตนดานสุขภาพ การรับรูประโยชนของการออกกําลังกาย แหลงจูงใจใหออกกําลังกายดาน
ส่ือบุคคล  แหลงจูงใจใหออกกําลังกายดานสื่อภายนอกทองถ่ิน   และแหลงจูงใจใหออกกําลังกาย
ดานสื่อภายในทองถ่ิน  พบวา  แหลงจูงใจใหออกกําลังกายดานสื่อบุคคล   ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการ
ออกกําลังกาย     การรับรูประโยชนของการออกกําลังกาย     แหลงจูงใจใหออกกําลังกายดานสื่อ
ภายนอกทองถ่ิน    สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกายแบบใน
วิถีชีวิตประจําวัน ของประชาชนวัยผูใหญตอนกลาง     ไดรอยละ 17.1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .001
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 5. การวิเคราะหตัวแปรที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกาย
แบบมีแบบแผนของประชาชนวัยผูใหญตอนกลาง  กิ่งอําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี  ไดแก  ความรู
ทั่วไปเกี่ยวกับการออกกําลังกาย   ความเชื่ออํานาจภายในตนดานสุขภาพ    ความเชื่ออํานาจภาย
นอกตนดานสุขภาพ   การรับรูประโยชนของการออกกําลังกาย   แหลงจูงใจใหออกกําลังกายดาน
ส่ือบุคคล  แหลงจูงใจใหออกกําลังกายดานสื่อภายนอกทองถ่ิน แหลงใจใหออกกําลังกายดานสื่อ
ภายในทองถ่ิน   พบวา   แหลงจูงใจใหออกกําลังกายดานสื่อภายในทองถ่ิน  แหลงจูงใจใหออก
กําลังกายดานสื่อบุคคล    การรับรูประโยชนของการออกกําลังกาย  ความเชื่ออํานาจภายนอกตน
ดานสุขภาพ      สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกายแบบมี
แบบแผนของประชาชนวัยผูใหญตอนกลางไดรอยละ 28.2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001

6.การวิเคราะหตัวแปรที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกาย
ในภาพรวมของประชาชนวัยผูใหญตอนกลาง กิ่งอําเภอบานคา  จังหวัดราชบุรี  ไดแก  ความรูทั่วไป
เกี่ยวกับการออกกําลังกาย   ความเชื่ออํานาจภายในตนดานสุขภาพ    ความเชื่ออํานาจภายนอกตน
ดานสุขภาพ   การรับรูประโยชนของการออกกําลังกาย   ภาพรวมของแหลงจูงใจใหออกกําลังกาย
พบวา  ภาพรวมของแหลงจูงใจใหออกกําลังกาย การรับรูประโยชนของการออกกําลังกาย ความรู
ทั่วไปเกี่ยวกับการออกกําลังกาย สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออก
กําลังกายในภาพรวม  ของประชาชนวัยผูใหญตอนกลางไดรอยละ 29.0  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .001

การอภิปรายผล

จากการสรุปผลการวิจัยสามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้

1.  การวิเคราะหระดับความรูทั่วไปเกี่ยวกับการออกกําลังกาย  ความเชื่ออํานาจภายใน
ตนดานสุขภาพ  ความเชื่ออํานาจภายนอกตนดานสุขภาพ   การรับรูประโยชนของการออกกําลังกาย
แหลงจูงใจใหออกกําลังกาย  และพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกาย ของประชาชน
วัยผูใหญตอนกลาง    กิ่งอําเภอบานคา  จังหวัดราชบุรี  สรุปผลการวิจัยไดดังนี้

  1.1  ผลการวิเคราะหระดับความรูทั่วไปเกี่ยวกับการออกกําลังกายของประชาชน
วัยผูใหญตอนกลางโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้เนื่องจาก  เมื่อกลาวถึงการออกกําลังกาย
ประชาชนสวนใหญจะเขาใจวาเปนการออกกําลังกายแบบแอโรบิค  หรือที่รูจักกันโดยทั่วไปวาการ
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เตนแอโรบิค ซ่ึงเปนการออกกําลังกายที่เปนที่ยอมรับกันวาทําใหบุคคลมีสุขภาพดี   โดยมีรูปแบบ
เฉพาะทั้งในดานความหนัก ความนาน และความบอย จากการสัมภาษณ  พบวา ประชาชนวัยผูใหญ
ตอนกลางสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมซึ่งตองทํางานตั้งแตเชาจรดเย็นทําใหไมมีเวลา  จึง
ไมใหความสนใจการออกกําลังกายแบบมีแบบแผนเทาที่ควร    ตั้งแตป พ.ศ.  2545    เปนตนมา
กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุขไดใหแนวคิดใหมวาการเคลื่อนไหวออกแรงใหมากขึ้นจากการ
ทํางานบาน  จากการประกอบอาชีพ  และจากการทํางานอดิเรกในชีวิตประจําวันโดยใชเวลาสะสม
วันละ  3 ครั้ง ๆ ละ 10 นาที       ถือวาเปนการออกกําลังกาย     ทําใหประชาชนมีความสนใจการ
ออกกําลังกายแบบใหม  เนื่องจากสอดคลองกับวิถีชีวิตของตนเอง  ประกอบกับภาครัฐสรางกระแส
ใหประชาชนตื่นตัวโดยเผยแพรความรูผานทางสื่อตาง ๆ ทั้งวิทยุ  โทรทัศน  เอกสารวิชาการ   ส่ือ
ส่ิงพิมพตาง  แตเนื่องจากประชาชนวัยผูใหญตอนกลางสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม  มี
ฐานะทางเศรษฐกิจคอนขางต่ํา  รอยละ 70  จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา ทําใหการรับรูและ
การทําความเขาใจในเนื้อหาวิชาการตาง ๆ   มีขอจํากัด     ดวยเหตุนี้จึงทําใหประชาชนวัยผูใหญ
ตอนกลางมีความรูทั่วไปเกี่ยวกับการออกกําลังกายอยูในระดับปานกลาง

1.2  ผลการวิเคราะหระดับความเชื่ออํานาจภายในตนดานสุขภาพ   ของประชาชน
วัยผูใหญตอนกลาง  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก แสดงวา ประชาชนวัยผูใหญตอนกลางมีความเชื่อ
วาผลของการกระทํานี้มาจากการกระทําของตนเองมากกวาโทษบุคคลอื่น  เคราะหกรรม  หรือโชค
ชะตา  ทั้งนี้เนื่องมาจากเปนวัยที่ถือวาบรรลุถึงจุดสูงสุดแหงความเขมแข็งทางกาย   มีความมั่นใจใน
ตนเองสูง  (สุณีย ธีรดากร 2524 : 243;  เชียรศรี วิวิธสิริ 2534 : 58)    สามารถที่จะแสวงหาขอมูล
เพื่อที่จะนําขอมูลมาใชในการคิดพิจารณา ตัดสินใจในการกระทําดวยตนเอง รวมทั้งมีประสบการณ
ทางดานสุขภาพในรูปแบบตาง ๆ มามาก      ทําใหประชาชนวัยผูใหญตอนกลางมีพฤติกรรมการ
ปรับตัวตอรางกายเกี่ยวกับดานสุขภาพตามความคิดของตนเอง ประกอบกับปจจุบันสังคมไทยมีการ
พัฒนาดานการศึกษา เศรษฐกิจ และการเมืองเพิ่มขึ้น มีการคิดใหม  ทําใหม โดยเนนการพัฒนาทั้ง
ประชากร  ส่ิงแวดลอม  และเทคโนโลยีตาง ๆ จึงทําใหประชาชนวัยผูใหญตอนกลางตองคนควาหา
ความรู  พัฒนาตนเอง  และปรับตัวใหเขากับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปจนเกิดความเชื่อมั่นใน
ตนเองและเชื่อวาทุกสิ่งทุกอยางจะดําเนินไปตามการปฏิบัติของตนเองมากกวาการปฏิบัติตามคนอื่น
หรือการรอคอยโชคชะตาหรือเคราะหกรรมเปนตัวกําหนด   ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลให
ความเชื่อมั่นวาการที่จะมีสุขภาพที่ดีหรือไมนั้นตนเองคือบุคคลสําคัญที่สุด ดังที่กรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข   ประชาสัมพันธเชิญชวนใหประชาชนรวมสรางสุขภาพตามคําขวัญที่วา
“สุขภาพดีไมมีขาย ถาอยากไดตองรวมสราง” ประชาชนวัยผูใหญตอนกลางจึงมีความเชื่อในอํานาจ
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ของตนเองที่จะดูแลสุขภาพใหสมบูรณ แข็งแรงขึ้น ดวยเหตุนี้ภาพรวมของระดับความเชื่ออํานาจ
ภายในตนดานสุขภาพจึงอยูในระดับมาก

1.3 ผลการวิเคราะหระดับความเชื่ออํานาจภายนอกตนดานสุขภาพ  ของประชาชน
วัยผูใหญตอนกลางอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายขอ  พบวา   จากแบบสอบถามมีขอที่ตอบ
เห็นดวยมากที่สุด ไดแก   ขอที่วาครอบครัวของทานมีสวนสําคัญอยางมากที่จะทําใหทานมีสุขภาพ
ดีหรือเจ็บปวย  ( X  = 2.6306)  และขอที่วา  การเจ็บปวยของทานจะทุเลาและหายไดเร็วหรือไมนั้น
ขึ้นอยูกับการดูแลของบุคคลในครอบครัวเปนหลัก    ( X = 2.4111)        แสดงวาประชาชนวัยผูใหญ
ตอนกลางมีความเชื่ออํานาจภายนอกตนเกี่ยวกับบุคคลโดยเฉพาะบุคคลในครอบครัวอยูในระดับ
มาก เนื่องมาจากวิถีชีวิตของคนไทย  สมาชิกในครอบครัวจะมีความรักใคร ผูกพัน  เอื้ออาทรซึ่งกัน
และกัน  มีความหวงใยใหกําลังใจกัน    โดยเฉพาะจะใหความสนใจและใหการดูแลเปนพิเศษเมื่อ
บุคคลในครอบครัวเกิดความเจ็บปวย ในสวนนี้แสดงใหเห็นสภาพที่ชัดเจนวา ประชาชนวัยผูใหญ
ตอนกลาง  มีความเชื่ออํานาจภายนอกตนอยางมีเหตุมีผล   ไมงมงายเชื่อในสิ่งที่มองไมเห็นหรือ
พิสูจนไมได  ดังเห็นไดจากขอที่ตอบวาเห็นดวยนอยที่สุด ไดแก  ขอที่วาการที่ทานมีสุขภาพดีหรือ
ไมดีเปนเรื่องของโชคชะตาหรือเคราะหกรรมเปนตัวกําหนดอยูเสมอ ( X  = 1.6528)   และขอที่วา
อาการเจ็บปวยจะรุนแรงมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับโชคชะตาหรือเคราะหกรรมของแตละคน ( X  =
1.6694) ดวยเหตุนี้จึงทําใหภาพรวมของความเชื่ออํานาจภายนอกตนดานสุขภาพอยูในระดับ
ปานกลาง

1.4 ผลการวิเคราะหระดับการรับรูประโยชนของการออกกําลังกาย ของประชาชน
วัยผูใหญตอนกลาง  อยูในระดับมาก    เนื่องจากรัฐบาลประกาศใหป  พ.ศ.  2545 – 2547  เปนป
แหงการรณรงคการสรางสุขภาพ     ซ่ึงเปนหัวใจสําคัญที่มีจุดมุงหมายใหประชาชนมีการสรางเสริม
พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค  โดยกําหนดใหการออกกําลังกายเปนเปาหมายที่สําคัญในการสราง
สุขภาพ       ประกอบกับในปจจุบันใหการยอมรับวาการเคลื่อนไหวออกแรงใหมากขึ้นจากการทํา
กิจวัตรประจําวันใหประโยชนตอสุขภาพเชนเดียวกับการออกกําลังกายแบบมีแบบแผน  กระทรวง
สาธารณสุขในฐานะที่เปนผูรับนโยบายโดยตรงจึงไดมีการเผยแพรความรูเกี่ยวกับประโยชนที่จะได
รับจากการออกกําลังกายในรูปแบบตาง ๆ ไมวาจะเปนสื่อภายในทองถ่ิน เชน  โปสเตอร  เอกสาร
แผนพับ  การจัดนิทรรศการ  เสียงตามสายประจําหมูบาน  ส่ือภายนอกทองถ่ิน เชน  โทรทัศน  วิทยุ
หนังสือพิมพ รวมทั้งมีนโยบายพัฒนารูปแบบการบริการในสถานบริการ      สาธารณสุขทุกระดับ
โดยมุงเนนใหเจาหนาที่สาธารณสุขเปนผูใหคาํแนะนํา  ปรึกษา   เผยแพรความรูเร่ืองประโยชนที่จะ
ไดรับจากการออกกําลังกายใหประชาชนทราบโดยตรงนับวาเปนการทํางานเชิงรุกซึ่งเปนสวนหนึ่ง
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ของการใหบริการดานสุขภาพอนามัย  ดวยเหตนุีท้าํใหภาพรวมของการรบัรูประโยชนของการออก
กาํลังกายของประชาชนวัยผูใหญตอนกลางอยูในระดบัมาก

1.5 ผลการวิเคราะหระดับของแหลงจูงใจใหออกกําลังกายในภาพรวม            ของ
ประชาชนวัยผูใหญตอนกลาง อยูในระดับปานกลาง แสดงวา ประชาชนไดรับขอมูลขาวสารซึ่งเปน
ตัวกระตุนใหมีความตองการออกกําลังกาย ไมวาจะเปนจากสื่อบุคคลทั้งจากภายในและภายนอก
ครอบครัว  ส่ือภายนอกทองถ่ิน เชน  โทรทัศน  วิทยุ  หนังสือพิมพ  ส่ือภายในทองถ่ิน เชน เอกสาร
แผนพับ โปสเตอร  การจัดนิทรรศการ   เสียงตามสายประจําหมูบาน    ซ่ึงส่ือแตละประเภทจะมี
จุดเดน    จุดดอย      และขอจํากัดที่แตกตางกัน     การรณรงคใหประชาชนสรางสุขภาพดวยการ
ออกกําลังกายเปนนโยบายที่ทุกฝายตองถือปฏิบัติ  ทําใหตองมีการใชส่ือทุกประเภทในการประชา
สัมพันธเชิญชวนใหประชาชนไดรับทราบ  และเกิดการปฏิบัติในที่สุด  แตเนื่องจากระยะเวลาใน
การประชาสัมพันธพรอม ๆ กัน    ประกอบกับการรับรูของประชาชนในแตละบุคคลไมเทากัน
ดวยเหตุนี้จึงทําใหภาพรวมของแหลงจูงใจใหออกกําลังกายอยูในระดับปานกลาง

 1.6   ผลการวิเคราะหระดับพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกายแบบ
ในวิถีชีวิตประจําวัน  ของประชาชนวัยผูใหญตอนกลาง อยูในระดับมาก    ทั้งนี้เพราะประชาชนวัย
ผูใหญตอนกลางสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม ลักษณะงานอาชีพตองมีการเคลื่อนไหวของ
รางกาย  โดยใชกลามเนื้อมัดใหญ ๆ เชน  กลามเนื้อบริเวณแขน ขา หลัง ในการทํางานที่หนัก  เชน
การยกสับปะรด  การยกหัวผักกาด  หรือการแบกออย  ทําใหรางกายเผาผลาญพลังงานเพิ่มขึ้นจาก
ภาวะปกติ    รวมทั้งกิจกรรมที่ทําในแตละวันยังมีการเคลื่อนไหวออกแรงอยางอื่น ๆ ดวย ในการดึง
หรือดัน  เชน   การเดิน การถางหญา การรดน้ํา พรวนดิน ทําใหเกิดความรูสึกเหนื่อย นอกจากนี้
ลักษณะงานที่เหลานี้ยังตองทําเปนประจําทุกวันหรือเกือบทุกวัน ๆ ละประมาณ 5 – 6  ช่ัวโมง
ดวยเหตุนี้ทําใหภาพรวมของพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกายแบบในวิถีชีวิต
ประจําวัน      อยูในระดับมาก

1.7    ผลการวิเคราะหระดับพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกายแบบ
มีแบบแผน  อยูในระดับปานกลาง ที่เปนเชนนี้เนื่องจากกิจกรรมการออกกําลังกายแบบมีแบบแผนมี
รูปแบบเฉพาะตัวท่ีตองใชอุปกรณ   เชน  เสื้อผา  รองเทา     ซ่ึงสถานการณทางสังคมปจจุบัน
ประชาชนตองตอสูดิ้นรนหางานทําเพื่อการเลี้ยงชีพและเพื่อครอบครัวมากขึ้น เปนเหตุใหไมมีเวลา
และไมมีโอกาสไดออกกําลังกายแบบมีแบบแผน     แมรัฐบาลไดกําหนดนโยบายสงเสริมใหผูนํา
ชุมชน  อาสาสมัครสาธารณสุข  องคกรทองถ่ินมีสวนในการสงเสริมใหประชาชนออกกําลังกาย
พยายามใชทรัพยากรที่มีอยูในทองถ่ินพัฒนารูปแบบการออกกําลังกาย มีการตั้งชมรมสรางสุขภาพ
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อยางนอยตําบลละ 1  ชมรม   โดยการสรางกระแสใหประชาชนมารวมกลุมกันออกกําลังกายครั้งละ
มาก ๆ   และมีการถายทอดทางโทรทัศน    ทําใหประชาชนวัยผูใหญตอนกลางบางสวนเกิดความ
สนใจและมาเขาชมรมการออกกําลังกายแบบมีแบบแผนมากขึ้น แตในปจจุบันกิ่งอําเภอบานคา มี
ชมรมการสรางสุขภาพที่เต็มรูปแบบเพียง  2 ตําบลเทานั้น    และมีสมาชิกเพียง  110  คนเทานั้น
ดวยเหตุนี้ทําใหภาพรวมของพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกายแบบมีแบบแผนอยู
ในระดับปานกลาง

1.8   ผลการวิเคราะหระดับพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกาย    ใน
ภาพรวมของประชาชนวัยผูใหญตอนกลาง อยูในระดับปานกลาง   ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการที่
ประชาชนวัยผูใหญตอนกลางสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม ลักษณะงานเปนงานที่ตองใช
แรงกาย  มีการเคลื่อนไหวสวนตาง ๆ ของรางกายโดยเฉพาะกลามเนื้อมัดใหญ ๆ ในการยกหรือ
แบกของหนัก ซ่ึงเปนงานที่ตองทําเกือบทุกวัน ๆ ละ ไมนอยกวา 5 – 6 ช่ัวโมง  ทําใหพฤติกรรมการ
ออกกําลังกายแบบในวิถีชีวิตประจําวันอยูในระดับมาก สวนการออกกําลังกายแบบมีแบบแผน จาก
นโยบายของรัฐบาลใหหนวยงานที่เกี่ยวของทุกแหงรณรงคใหประชาชนไดออกกําลังกาย  ดังนั้น
ในกิ่งอําเภอบานคา      โดยปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอบานคาจึงมอบนโยบายให
หนวยงานทุกแหงทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  ไมวาจะจัดโครงการใด ๆ ใหถือวาการออกกําลังกาย
เปนกิจกรรมหนึ่งที่ตองแทรกอยูในโครงการนั้น ๆ เสมอ อีกทั้งในโอกาสตาง ๆ ที่สําคัญตลอดทั้งป
เชน  การจัดงานวันขึ้นปใหม   เทศกาลงานสงกรานต วันฉัตรมงคล วันเขาพรรษา วันลอยกระทง
เปนตน  ใหถือวาการออกกําลังกายเปนกิจกรรมที่ตองจัดใหประชาชนที่มารวมงานมีโอกาสไดออก
กําลังกาย     โดยมุงเนนกิจกรรมการออกกําลังกายแบบมีแบบแผน    เพื่อเปนการสรางกระแสและ
จูงใจใหบุคคลเห็นความสําคัญและออกกําลังกายในที่สุด  ดวยเหตุนี้ทําใหพฤติกรรมการสราง
สุขภาพดานการออกกําลังกายในภาพรวม   อยูในระดับปานกลาง

2.  การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการ
ออกกําลังกาย    ของประชาชนวัยผูใหญตอนกลาง  กิ่งอําเภอบานคา  จังหวัดราชบุรี  จําแนกตาม
เพศ  อายุ    การศึกษา  อาชีพ  และรายไดที่แตกตางกัน

2.1  จากสมมติฐานขอที่ 1   ที่วาประชาชนวัยผูใหญตอนกลางที่มีเพศแตกตางกันมี
พฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกายแตกตางกัน ผลการวิเคราะหพบวา เพศชายและ
เพศหญิง    มีพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกายไมแตกตางกันซึ่งไมสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว   แตสอดคลองกับดํารง  กิจกุศล   (2527 : 53 – 56)  ที่เสนอวาเพศที่แตกตางกัน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



115

ไมทําใหเกิดความแตกตางของการออกกําลังกายมากนัก  ซ่ึงเมื่อพิจารณาพบวา  ประชาชนวัยผูใหญ
ตอนกลางอยูในเขตชนบท มีวิถีการดําเนินชีวิตในแตละวันเหมือนกัน  กลาวคือ ทั้งเพศชายและเพศ
หญิง สวนใหญทํางานตั้งแตจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา  ลักษณะงานที่ปฏิบัติเปนงานที่ใช
แรงงานมาก  ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในแตละวันมากกวา 4 ช่ัวโมง  ปฏิบัติตอเนื่องมามากกวา
30  ป  ทําใหโครงสรางของรางกายทั้งรูปราง   น้ําหนัก   สวนสูง ความแข็งแรงความทนทานของ
กลามเนื้อมีความใกลเคียงกันจึงทําใหประชาชนวัยผูใหญตอนกลางที่มีเพศตางกันมีพฤติกรรมการ
สรางสุขภาพดานการออกกําลังกายไมแตกตางกัน

2.2 จากสมมติฐานขอที่  2  ที่วาประชาชนวัยผูใหญตอนกลางที่มีอายุแตกตางกันมี
พฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกายแตกตางกัน ผลการวิเคราะหพบวา  อายุที่แตกตาง
กันมีพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกายไมแตกตางกันซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากประชาชนวัยผูใหญตอนกลางอาศัยอยูในเขตชนบท สวนใหญประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม ซ่ึงทําใหการดําเนินชีวิตในแตละวันมีรูปแบบเหมือน ๆ กัน กลาวคือ งานที่
ปฏิบัติตั้งแตเชาจรดค่ําเปนงานที่ตองใชแรงกายในการขุดดิน   ถางหญา     ยกหรือแบกผลผลิตที่มี
น้ําหนักมาก  ซ่ึงทุกคนไมวาจะมีอายุเทาใดก็ตองปฏิบัติเหมือนกัน ซ่ึงพบเห็นไดจากสภาพชีวิตจริง
ในปจจุบันวาแมจะเปนผูสูงอายุแตถายังมีกําลังเดินไดก็ตองทํางานแบกหาม  ขุดดิน  ถางหญา
เหมือนกับคนอื่น ๆ ประกอบกับตามธรรมชาติประชาชนวัยผูใหญตอนกลางเปนวัยที่เร่ิมมีการ
เปลี่ยนแปลงทางรางกายในทางที่เสื่อมลง   ทําใหทุกคนสนใจดูแลสุขภาพตนเองกันมากขึ้น ดวย
เหตุนี้จึงทําใหอายุที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกายไมแตกตางกัน

2.3 จากสมมติฐานขอที่   3   ที่วาประชาชนวัยผูใหญตอนกลางที่มีระดับการศึกษา
แตกตางกันมีพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกายแตกตางกัน   ผลการวิเคราะหพบวา
ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกายแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  แตไมสอดคลองกับการศึกษา
ของนักวิชาการทั้งตางประเทศและในประเทศ    (Walker et al. 1988; ประภาเพ็ญ  สุวรรณ 2527;
วันดี  แยมจันทรฉาย  2538;  มนูญ  ขอเสงี่ยม  และพิสุทธิ์  คงขํา  2542)  ที่วาผูที่มีการศึกษาตางกัน
มีพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกายแตกตางกัน  โดยผูที่มีการศึกษาสูงจะมี
พฤติกรรมการสรางสุขภาพดีกวาผูที่มีการศึกษาต่ํา  เนื่องจากผูมีการศึกษาสูงจะมีความรู ความเขาใจ
รวมทั้งมีโอกาสในการแสวงหาวิธีการที่ดีที่จะสรางสุขภาพของตนเองใหสมบูรณแข็งแรง     แต
ผลการวิจัยในครั้งนี้กลับพบวา   ประชาชนวัยผูใหญตอนกลางที่จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา
มีพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกายสูงกวาผูที่จบการศึกษาระดับที่สูงกวา         
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เนื่องจากผูที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา  สวนใหญมีพฤติกรรมการออกแรง  ออกกําลังในการ
ทํางานอยูในระดับมาก ประกอบกับในปจจุบันรัฐบาลมีนโยบายการรณรงคการสรางสุขภาพดาน
การออกกําลังกาย ทําใหประชาชนวัยผูใหญตอนกลางที่มีการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาสามารถ
หาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกกําลังกาย ไดจากเอกสาร ส่ือส่ิงพิมพจากสื่อตาง ๆ  โดยเฉพาะจาก
เจาหนาที่สาธารณสุขที่ใหคําแนะนําแกประชาชนโดยตรง   จึงทําใหประชาชนวัยผูใหญตอนกลางที่
มีการศึกษาในระดับตางกันมีโอกาสในการแสวงหาวิธีการที่จะทําใหสุขภาพตนเองแข็งแรง 
สมบูรณไดเหมือนกัน    ในขณะเดียวกันผูที่มีการศึกษาในระดับที่สูงกวาแมวาจะมีความรูเกี่ยวกับ
การออกกําลังกายมาก     แตเมื่อพิจารณาถึงพฤติกรรมการทํางานสวนใหญจะเปนลักษณะเบา ๆ มี
การเคลื่อนไหวออกแรง  ออกกําลังนอย      ดวยเหตุนี้ประชาชนวัยผูใหญตอนกลางที่จบการศึกษา
ระดับชั้นประถมศึกษาจึงมีพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกายสูงกวาผูที่จบการศึกษา
ตั้งแตระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป

2.4 จากสมมติฐานขอที่  4 ที่วาประชาชนวัยผูใหญตอนกลางที่มีอาชีพแตกตางกัน
มีพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกายแตกตางกัน      ผลการวิเคราะหพบวา    อาชีพที่
แตกตางกันมีพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกายแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว   โดยผูที่ประกอบอาชีพรับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
มีพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกายนอยกวาผูที่ประกอบอาชีพสวนตัว เกษตรกรรม
และอาชีพรับจาง    เนื่องจากเมื่อพิจารณาถึงอาชีพของประชาชนในกิ่งอําเภอบานคา  สามารถ
จําแนกออกไดเปน  2 กลุมใหญ ๆ  ตามลักษณะการออกแรงเพื่อทํางานอยางเห็นไดชัด  กลุมแรก
ไดแก   กลุมที่ประกอบอาชีพดวยการใชแรงกาย  เชน  ผูประกอบอาชีพสวนตัว  อาชีพเกษตรกรรม
และอาชีพรับจาง   ลักษณะงานที่ทําตองมีการเคลื่อนไหว ออกแรง  ออกกําลังเกือบตลอดทั้งวัน
และตองทําทุก ๆ วัน โดยไมมีวันหยุด   สวนกลุมที่สอง   เปนกลุมที่ใชสมอง   เชน  ขาราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจ  ลักษณะงานสวนใหญจะนั่งหรือยืนทํางาน  จึงมีการเคลื่อนไหวรางกาย  ออกแรง ออก
กําลังในการทํางานเพียงเล็กนอย   ดวยเหตุนี้ประชาชนวัยผูใหญตอนกลางที่ประกอบอาชีพที่ตองใช
แรงงานมากกวาจึงมีพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกายมากกวากลุมที่ใชสมอง  เชน
กลุมขาราชการหรือรัฐวิสาหกิจ

2.5 จากสมมติฐานขอที่ 5 ที่วาประชาชนวัยผูใหญตอนกลางที่มีรายไดแตกตางกัน
มีพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกายแตกตางกัน  ผลการวิเคราะหพบวา  รายไดที่
แตกตางกันมีพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกายแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว   ในสวนนี้ผลการวิจัยไมแตกตางจากแนวคิด ทฤษฎี
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ของโอเรม (Orem 1985: 175)  ที่กลาววารายไดเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิตดานการ
ตอบสนองความตองการทางรางกายผูที่มีรายไดดีจะมีโอกาสในการแสวงหาสิ่งที่มีประโยชนใน
การดูแลสุขภาพของตนเอง และเขาถึงบริการไดอยางเหมาะสม แตจากผลการวิจัย พบวาประชาชน
วัยผูใหญตอนกลางที่มีรายไดต่ํากวา   5,000  บาท   มีพฤติกรรมการสรางสุขภาพสูงกวาประชาชน
วัยผูใหญตอนกลางที่มีรายไดสูง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากประชาชนวัยผูใหญตอนกลางสวนใหญเขาใจ
ในสภาพความเปนอยูของตนเองดีวาโอกาสที่จะไดรับความสะดวกสบายในการเดินทางไปรับ
บริการรักษาพยาบาลคอนขางลําบาก เนื่องจากการตั้งบานเรือนอยูกระจัดกระจาย  การคมนาคมไม
คอยสะดวก ดังนั้น  เมื่อเกิดความเจ็บปวยจะทําใหครอบครัวเกิดความยุงยาก  จึงใหความสนใจและ
ใสใจกับสุขภาพของตนเองมากขึ้น  ประกอบกับผูที่มีรายไดต่ําสวนใหญประกอบอาชีพที่ตองใช
แรงกายมากกวาผูที่มีรายไดสูง   ดวยเหตุนี้จึงทําใหผูที่มีรายไดต่ํามีพฤติกรรมการสรางสุขภาพดาน
การออกกําลังกายสูงกวาผูที่มีรายไดสูง

3. การวิเคราะหความรูทั่วไปเกี่ยวกับการออกกําลังกาย      ความเชื่ออํานาจภายในตน
ดานสุขภาพ    ความเชื่ออํานาจภายนอกตนดานสุขภาพ   การรับรูประโยชนของการออกกําลังกาย
แหลงจูงใจใหออกกําลังกายดานสื่อบุคคล  แหลงจูงใจใหออกกําลังกายดานสื่อภายนอกทองถ่ิน
และแหลงจูงใจใหออกกําลังกายดานสื่อภายในทองถ่ิน    เปนตัวแปรที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ
สรางสุขภาพดานการออกกําลังกายแบบในวิถีชีวิตประจําวัน ของประชาชนวัยผูใหญตอนกลาง

ผลการวิจัย พบวา แหลงจูงใจใหออกกําลังกายดานสื่อบุคคล  ความรูทั่วไปเกี่ยวกับ
การออกกําลังกาย   การรับรูประโยชนของการออกกําลังกาย       แหลงจูงใจใหออกกําลังกายดาน
ส่ือภายนอกทองถ่ินสามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกายแบบ
ในวิถีชีวิตประจําวัน ของประชาชนวัยผูใหญตอนกลาง  ไดรอยละ 17.1 ผลการวิจัยครั้งนี้จึงยอมรับ
สมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว    ซ่ึงสามารถอธิบายไดดังนี้

แหลงจูงใจใหออกกําลังกายดานสื่อบุคคล    ถูกเลือกเขาสมการเปนลําดับที่ 1
สามารถทํานายพฤติกรรมการออกกําลังกายแบบในวิถีชีวิตประจําวันของประชาชนวัยผูใหญ    
ตอนกลางไดรอยละ 9.0 ทั้งนี้เนื่องจากประชาชนวัยผูใหญตอนกลาง ไมวาจะประกอบอาชีพใด
โอกาสที่จะไดพบปะพูดคุยกันมีมาก  โดยเฉพาะผูประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ซ่ึงเปนอาชีพหลัก
ของของประชาชนกิ่งอําเภอบานคา  ไดแก การทําไรสับปะรด  การทําไรออย  ลักษณะงานนอกจาก
จะตองทําภายในครอบครัวแลวยังตองจางผูอ่ืนหรือมีการเอาแรงกันในระหวางเพื่อนบานมาชวยกัน
ทาํงาน     จึงมีการทํางานกันเปนกลุม โอกาสไดพบปะพูดคุย ซักถาม  ตอบปญหา แลกเปลี่ยน
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ประสบการณซ่ึงกันและกันในเรื่องตาง ๆ  โดยเฉพาะการออกกําลังกายแบบในวิถีชีวิตประจําวัน
จากการทํางาน   ซ่ึงถือวาเปนความรูใหมที่ประชาชนใหความสนใจ   เพราะเกี่ยวของกับวิถีชีวิตที่
ปฏิบัติกันอยูเปนประจํา    ประกอบกับไดรับการกระตุน ใหคําแนะนําจากผูนําชุมชน  และเจาหนาที่
สาธารณสุขซ่ึงเปนบุคคลที่ประชาชนใหความเคารพ นับถือ ใหความไววางใจ และเชื่อถือ เปนผูให
ขอมูลเกี่ยวกับการออกกําลังกายแบบในวิถีชีวิตประจําวันอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง    ทําให
ประชาชนเห็นความสําคัญกับสิ่งที่จะทําใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสุขภาพตนเอง   ซ่ึงสอดคลองกับ
ชาคริต เทพรัตน (2540: บทคัดยอ)  ศึกษาปจจัยที่ทํานายพฤติกรรมการออกกําลังกายของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาตอนตน  พบวา การเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการออกกําลังกายเปนปจจัยที่
สามารถทํานายพฤติกรรมการออกกําลังกายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนได  นอกจากนี้    
พบวา    แหลงจูงใจใหออกกําลังกายดานสื่อบุคคลมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการสราง
สุขภาพดานการออกกําลังกายแบบในวิถีชีวิตประจําวัน     ดวยเหตุนี้จึงทําใหแหลงจูงใจให
ออกกําลังกายดานสื่อบุคคลเปนตัวแปรที่สามารถทํานายพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการ     
ออกกําลังกายแบบในวิถีชีวิตประจําวันของประชาชนวัยผูใหญตอนกลางได

ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการออกกําลังกายแบบในวิถีชีวิตประจําวัน      ถูกเลือกเขา
สมการเปนลําดับที่ 2         สามารถทํานายพฤติกรรมการออกกําลังกายแบบในวิถีชีวิตประจําวันของ
กลุมตัวอยาง เพิ่มขึ้นรอยละ 3.9    แสดงวา    ความรูมีสวนสําคัญที่จะทําใหเกิดความเขาใจ  และเกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้นและคอนขางถาวร  แตจากการศึกษา  พบวา    ความรู
ทั่วไปเกี่ยวกับการออกกําลังกายมีความสัมพันธทางลบกับพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออก    
กําลังกายแบบในวิถีชีวิตประจําวัน (r= -.235)  แสดงวา     ประชาชนวัยผูใหญตอนกลางมีความรู
นอยแตมีพฤติกรรมการออกกําลังกายแบบในวิถีชีวิตอยูในระดับมากทั้งนี้อาจเนื่องมาจากประชาชน
วัยผูใหญตอนกลางสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมมากที่สุด ซ่ึงเปนอาชีพที่ใชแรงกาย
กิจกรรมที่ตองทําในแตละวันเปนแบบเดิม  ไมสามารถที่จะเลือกหรือเปลี่ยนแปลงงานได  ลักษณะ
งานเปนกิจกรรมที่ตองทําซํ้า ๆ  กันในทาเดิม ๆ    แมวาจะมีอาการปวดเมื่อยตามรางกาย         และ
เกิดความเบื่อหนายแตดวยหนาที่    และความจําเปนที่ตองหาเลี้ยงครอบครัว      เพื่อใหทุกคนใน
ครอบครัวมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น  จึงทําใหแมความรูจะนอยแตการออกแรง  ออกกําลังกายใน
การทํางานในวิถีชีวิตประจําวันยังคงตองทําเหมือนเดิมโดยไมสามารถหลีกเลี่ยงได     สําหรับ
ประชาชนวัยผูใหญตอนกลางที่มีระดับการศึกษาสูง     สวนใหญจะประกอบอาชีพใชแรงงานสมอง
ลักษณะงานที่ทําคอนขางเบาโอกาสที่จะไดเคล่ือนไหวออกแรง ออกกําลังกายมีนอย ประกอบกับ
งานที่ทําเปนงานที่ใชสมอง ทําใหเมื่อเลิกงานเกิดความออนเพลีย    เมื่อยลาจึงตองการที่จะพักผอน
ไมตองการออกกําลังกายอีกทั้งไมมีเวลาทําใหไมไดออกกําลังกาย           (กระทรวงสาธารณสุข,
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กรมอนามัย  2545 ข: 1)       ดวยเหตุนี้ทําใหความรูทั่วไปเกี่ยวกับการออกกําลังกายจึงมีความ
สัมพันธทางลบ แตเนื่องจากมีความสัมพันธกันจึงทําใหความรูทั่วไปเกี่ยวกับการออกกําลังกายเปน
ตัวแปรที่สามารถทํานายพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกายแบบในวิถีชีวิตประจําวัน
ของประชาชนวัยผูใหญตอนกลางได

การรับรูประโยชนของการออกกําลังกาย             ถูกเลือกเขาสมการเปนลําดับที่  3
สามารถทํานายพฤติกรรมการออกกําลังกายแบบในวิถีชีวิตประจําวันของประชาชนวัยผูใหญ    
ตอนกลาง  เพิ่มขึ้นรอยละ   2.8   แสดงวา    การที่กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุขไดรณรงคให
ความรูเร่ืองมุมมองใหมของการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ    โดยยอมรับวาการเคลื่อนไหวออกแรง
ออกกําลังใหมากขึ้น จากกิจกรรมในชีวิตประจําวัน จากการประกอบอาชีพ งานอดิเรก มีประโยชน
ตอสุขภาพ  ทําใหกลุมตัวอยางตระหนักดีวากิจกรรมที่ตนเองปฏิบัติอยูแลวในชีวิตประจําวันดวย
การเคลื่อนไหวออกแรง ออกกําลังทํางานเพียงพอตอการปองกันโรคหัวใจและหลอดเลือด   แต
เนื่องจากเปนกิจกรรมที่ตองทําอยูในทาเดิม ๆ  ซํ้า ๆ  เปนเวลานานและอาจมีการผิดทาทางเวลายก
แบก  หาม  หรือดัน ทําใหเกิดการตึงตัวหรือการบาดเจ็บของกลามเนื้อได     ซ่ึงมักแสดงดวยการ
ปวดเมื่อย  หรือเคล็ดขัดยอกตามรางกาย      (กระทรวงสาธารณสุข, กรมอนามัย 2545 ค: 52)  ดังนั้น
หลังจากที่ประชาชนวัยผูใหญตอนกลางไดมีการรับรูประโยชนที่จะไดรับจากการออกกําลังกาย
แบบในวิถีชีวิตประจําวันดวยการทําการบริหารรางกาย    ดวยการยืดเหยียดกลามเนื้อมัดใหญ ๆ เชน
เดียวกับการบิดขี้เกียจทุกวัน ๆ ละ 5 – 15 นาที    หรือทําในชวงสั้น ๆ ที่มีโอกาส    โดยเฉพาะการ
ยืดเหยียดกลามเนื้อบริเวณตนคอ หลัง  แขน ขาและนองจะทําใหรูสึกเบาตัว  ปลอดโปรงและลด
อาการปวดเมื่อยลงได สงผลใหประชาชนวัยผูใหญตอนกลางบางสวนเกิดการปฏิบัติตาม  ดวยเหตุนี้
การรับรูประโยชนของการออกกําลังกาย   เปนตัวแปรที่สามารถทํานายพฤติกรรมการออกกําลังกาย
แบบในวิถีชีวิตประจําวันของประชาชนวัยผูใหญตอนกลางได

สําหรับแหลงจูงใจใหออกกําลังกายดานสื่อภายนอกทองถ่ิน      ถูกเลือกเขาสมการ
เปนลําดับที่ 4    สามารถทํานายพฤติกรรมการออกกําลังกายแบบในวิถีชีวิตประจําวันของประชาชน
วัยผูใหญตอนกลาง  เพิ่มขึ้นรอยละ  1.4  แสดงวา นโยบายของรัฐบาลที่ใหประชาชนทุกคนรวม
สรางสุขภาพดวยการออกกําลังกายทั้งแบบในวิถีชีวิตประจําวันและแบบมีแบบแผน โดยมีเปาหมาย
ใหการออกกําลังกายเปนสวนหนึ่งของชีวติของประชาชน     มีการประชาสัมพันธโดยการใชส่ือ
ภายนอกทองถ่ิน     เชน   วิทยุ โทรทัศน     และหนังสือพิมพอยางแพรหลายไดทําใหประชาชน
ปรับเปลี่ยนวิถีการดําเนินชีวิตประจําวันใหมีการเคลื่อนไหวออกแรง  ออกกําลังใหมากขึ้น  นับได
วาส่ือทั้งทางวิทยุ  โทรทัศน และหนังสือพิมพ  เปนสื่อที่สามารถเขาถึงประชาชนไดอยางรวดเร็ว
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และทั่วถึง   อีกทั้งมีรูปแบบที่นาสนใจและสามารถโนมนาวใจใหเกิดยอมรับไดดี เนื่องจากมีทั้ง
เสียงที่สามารถอธิบายใหเขาใจในเรื่องตาง ๆ ไดแมวาอยูในระหวางการปฏิบัติงาน  และมีภาพที่ชัด
เจนทําใหปฏิบัติตามไดถูกตอง     นอกจากนี้พบวา  แหลงจูงใจใหออกกําลังกายดานสื่อภายนอก
ทองถ่ินมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการสรางสุขภาพ ดานการออกกําลังกายแบบในวิถี
ชีวิตประจําวัน   ดวยเหตุนี้จึงทําใหแหลงจูงใจใหออกกําลังกายดานสื่อภายนอกทองถ่ินเปนตัวแปร
ที่สามารถทํานายพฤติกรรม การสรางสุขภาพดานการออกกําลังกายแบบในวิถีชีวิตประจําวันของ
ประชาชนวัยผูใหญตอนกลางได

ผลการวิจัยคร้ังนี้    พบวา       ความเชื่ออํานาจภายในตนดานสุขภาพและความเชื่อ
อํานาจภายนอกตนดานสุขภาพไมสามารถทํานายพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกาย
แบบในวิถีชีวิตประจําวันของประชาชนวัยผูใหญตอนกลางได  เนื่องมาจากการออกกําลังกายแบบ
ในวิถีชีวิตประจําวันเปนการออกแรงออกกําลังดวยการเคลื่อนไหวรางกายไปตามกิจกรรมที่ปฏิบัติ
โดยมีรูปแบบการปฏิบัติโดยเฉพาะไมวาจะเปนการเคลื่อนไหวออกแรงจากการประกอบอาชีพ  การ
ทํางานบาน  การทํางานอดิเรก   ดังนั้น ไมวาบุคคลจะมีความเชื่อประการใดก็ตามเมื่อลงมือปฏิบัติ
แลวจะตองทําจนเสร็จสิ้น  และเมื่อพิจารณาความสัมพันธ พบวา  ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกายแบบในวิถีชีวิตประจําวันนอยกวาตัวแปรอื่น ๆ

สวนแหลงจูงใจใหออกกําลังกายดานสื่อภายในทองถ่ิน       ไมสามารถทํานาย
พฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกายแบบในวิถีชีวิตประจําวันของประชาชนวัยผูใหญ
ตอนกลางได  อาจเนื่องมาจากการออกกําลังกายแบบในวิถีชีวิตประจําวันเปนความรูใหม  รัฐบาล
ไดมอบนโยบายใหใหเจาหนาที่สาธารณสุขซ่ึงเปนสื่อบุคคลที่ประชาชนใหความเชื่อถือ ศรัทธา
แนะนําใหประชาชนทราบเกี่ยวกับการออกกําลังกายแบบในวิถีชีวิตประจําวันโดยตรงประกอบกับ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขไดมีการประชาสัมพันธโดยผานสื่อภายนอกทองถ่ินจํานวนมาก
จึงทําใหการจัดทําสื่อภายในทองถ่ินสําหรับการเผยแพรความรูเร่ืองการออกกําลังกายแบบในวิถี
ชีวิตประจําวันมีนอยมาก และเมื่อพิจารณาความสัมพันธของแหลงจูงใจดานสื่อภายในทองถ่ินกับ
พฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกายแบบในวิถีชีวิตประจําวัน    พบวา    มีความ
สัมพันธกันนอย (r = .238) และเมื่อเปรียบเทียบความสัมพันธของแหลงจูงใจใหออกกําลังกายในแต
ละดานกับพฤติกรรม การสรางสุขภาพดานการออกกําลังกายแบบในวิถีชีวิตประจําวัน พบวา ส่ือ
ภายในทองถ่ินมีความสัมพันธนอยกวาดานสื่อภายนอกทองถ่ินและดานสื่อบุคคล  (r = .298 และ
.300  ตามลําดับ)
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4. การวิเคราะหความรูทั่วไปเกี่ยวกับการออกกําลังกาย      ความเชื่ออํานาจภายในตน
ดานสุขภาพ    ความเชื่ออํานาจภายนอกตนดานสุขภาพ   การรับรูประโยชนของการออกกําลังกาย
แหลงจูงใจใหออกกําลังกายดานสื่อบุคคล แหลงจูงใจใหออกกําลังกายดานสื่อภายนอกทองถ่ิน
และแหลงจูงใจใหออกกําลังกายดานสื่อภายในทองถ่ิน เปนตัวแปรที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ
สรางสุขภาพดานการออกกําลังกายแบบมีแบบแผน   ของประชาชนวัยผูใหญตอนกลาง

ผลการวิจัย  พบวา  แหลงจูงใจใหออกกําลังกายดานสื่อภายในทองถ่ิน  แหลงจูงใจ
ใหออกกําลังกายดานสื่อบุคคล  การรับรูประโยชนของการออกกําลังกาย  ความเชื่ออํานาจภายนอก
ตนดานสุขภาพ สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกายแบบมี
แบบแผนของประชาชนวัยผูใหญตอนกลางได   รอยละ 28.2  ผลการวิจัยครั้งนี้จึงยอมรับสมมติฐาน
การวิจัยที่ตั้งไว    ซ่ึงสามารถอธิบายไดดังนี้

แหลงจูงใจใหออกกําลังกายดานสื่อภายในทองถ่ิน ถูกเลือกเขาสมการเปนลําดับที่
1  สามารถทํานายพฤติกรรมการออกกําลังกายแบบมีแบบแผนของประชาชนวัยผูใหญตอนกลางได
รอยละ 20.2  เนื่องจากนโยบายรัฐบาลใหกระทรวงสาธารณสุขดําเนินงานเชิงรุก     โดยการสราง
สุขภาพ   เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพทั้งทางรางกายและจิตใจที่สมบูรณ แข็งแรง โดยรณรงคใหทุก
ตําบลมีชมรมการสรางสุขภาพ  ตําบลละอยางนอย 1  ชมรม  กิจกรรมในชมรมใหประชาชนมีการ
ออกกําลังกายอยางนอยสัปดาหละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาที  ดังนั้น   เจาหนาที่สาธารณสุขจึงรวมมือกับ
ผูนําชุมชน  สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลทําการเผยแพรประชาสัมพันธ เพื่อใหขอมูลขาวสาร
เขาถึงประชาชนไดมากที่สุดโดยใชส่ือภายในทองถ่ินในทุกรูปแบบ  เชน การใชเสียงตามสาย
ประจําหมูบาน ในการประชาสัมพันธใหประชาชนมารวมออกกําลังกายตามวัน เวลา และสถานที่ที่
กําหนดในแตละชมรมแลว กอนถึงเวลาการออกกําลังกายประมาณ 30 นาที ผูนําการออกกําลังกาย
หรือเจาหนาที่สาธารณสุขจะเปดเพลงที่ใชประกอบการออกกําลังกายดวยจังหวะที่สนุก   เราใจ
นอกจากเปนการกระตุนเตือน ยังเปนการจูงใจใหประชาชนมารวมออกกําลังกายดวย นอกจากนี้มี
การจัดทําเอกสารแผนพับเชิญชวนใหประชาชนมาเขาชมรมหรือรวมออกกําลังกาย  ซ่ึงเปนขอความ
ที่เขาใจไดงาย ดึงดูดความสนใจจากประชาชน    และมีการติดโปสเตอรประชาสัมพันธขนาดใหญ
ไวที่หนาสถานีอนามัยทุกแหงดวยขอความที่เชิญชวนใหประชาชนออกกําลังกาย ซ่ึงเปนขอความที่
ช้ีชวนกระตุนใหผูพบเห็นเกิดความรูสึกที่จะปฏิบัติตาม  ดวยเหตุนี้แหลงจูงใจใหออกกําลังกายดาน
ส่ือภายในทองถ่ินเปนตัวแปรที่สามารถทํานายพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานออกกําลังกายแบบมี
แบบแผนของประชาชนวัยผูใหญตอนกลางได
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       แหลงจูงใจใหออกกําลังกายดานสื่อบุคคล            ถูกเลือกเขาสมการเปนลําดับที่  2
สามารถทํานายพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกายแบบมีแบบแผน ของประชาชนวัย
ผูใหญตอนกลาง ได เพิ่มขึ้นรอยละ 4.2  แสดงวา การออกกําลังกายแบบมีแบบแผน เปนการออก
กําลังกายที่มีรูปแบบปฏิบัติที่ชัดเจน แนนอน  และตองปฏิบัติอยางตอเนื่อง และที่สําคัญตองมีเพื่อน
รวมออกกําลังกาย โดยเฉพาะในกลุมบุคคลที่มีความใกลชิดสนิทสนมกัน  เชน  บุคคลในครอบครัว
ผูนําชุมชน     และเพื่อนบานนับวาเปนสื่อบุคคลที่มีสวนสําคัญอยางมากที่ทําใหประชาชนวัยผูใหญ
ตอนกลาง มีความตองการออกกําลังกาย นอกจากจะทําใหเกิดความสนุกสนาน  เพลิดเพลินแลวยัง
กอใหเกิดความสัมพันธอันดีตอกัน เมื่อพิจารณาขอคําถามรายขอ  พบวา  ขอคําถามที่วา  การที่
ประชาชนวัยผูใหญตอนกลางตองการออกกําลังกาย  เพราะบุคคลในครอบครัวสงเสริมใหออก
กําลังกาย อยูในระดับมาก ( X  = 2.7550)  และจากนโยบายที่จะใหทุกตําบลมีชมรมสรางสุขภาพ
อยางนอยตําบลละ 1 ชมรม  จึงไดมีการคัดเลือกประชาชนในตําบล ๆ ละ 2 คนที่มีลักษณะของผูนํา
มีความพรอมและรักการออกกําลังกายไปรับการอบรมใหเปนผูนําการออกกําลังกาย ซ่ึงทําหนาที่
เปนแกนนําในการสงเสริม สนับสนุน และกระตุนใหประชาชนที่อยูใกลชิด ซ่ึงสวนใหญจะ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมารวมออกกําลังกาย จากความใกลชิดสนิทสนมและการไดรับการ
กระตุนบอย ๆ ทําใหผูที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมแมจะทํางานมาเหนื่อยแลว บางสวนจึงใหความ
สนใจและเกิดความตองการที่จะออกกําลังกายในที่สุดจึงมาออกกําลังกาย     ดวยเหตุนี้แหลงจูงใจ
ใหออกกําลังกายดานสื่อบุคคลเปนตัวแปรที่สามารถทํานายพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานออก
กําลังกายแบบมีแบบแผน ของประชาชนวัยผูใหญตอนกลางได

การรับรูประโยชนของการออกกําลังกาย             ถูกเลือกเขาสมการเปนลําดับที่  3
สามารถทํานายพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกายแบบมีแบบแผน ของประชาชนวัย
ผูใหญตอนกลางเพิ่มขึ้นรอยละ 3.0   แสดงวา  จากการรณรงคใหความรูเกี่ยวกับประโยชนของการ
ออกกําลังกายแบบมีแบบแผนอยางเพียงพอเปนประโยชนในการตัดสินใจที่จะออกกําลังกาย    ซ่ึง
ประชาชนวัยผูใหญตอนกลาง รับทราบประโยชนของการออกกําลังกายจากดานสื่อบุคคลทั้งภายใน
และภายนอกครอบครัวซ่ึงเปนผูใหความรูไดโดยตรง  นอกจากนี้การไดรับขอมูลจากสื่อตาง ๆ ทั้ง
ดานสื่อภายนอก    และดานสื่อภายในทองถ่ินที่สามารถเขาถึงประชาชนวัยผูใหญตอนกลางไดเร็ว
ดวยภาพและเสียงที่ตื่นตา ตื่นใจ มีประสิทธิภาพและนาเชื่อถือเปนสิ่งที่ชวยสงเสริมใหมีการรับรูวา
การออกกําลังกายจะมีประโยชนตอสุขภาพและการดําเนินชีวิต ดังจะเห็นไดจากการประเมินผลของ
คณะกรรมการจัดงานรวมพลคนเสื้อเหลือง ของกิ่งอําเภอบานคา ไดสอบถามประชาชนที่มารวม
งาน “รวมพลคนเสื้อเหลือง”  เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2546 พบวา  รอยละ 60  คิดวาการจัดงานเชนนี้จะ
ทําใหประชาชนมีการออกกําลังกายเพิ่มมากขึ้น  ซ่ึงสอดคลองกับบรูเนอร    (Brunner 1969, quoted
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in Pender 1987,   อางถึงใน สรัลรัตน ผลอินทร 2542: 35) กลาววา บุคคลที่มีการรับรูประโยชนของ
การออกกําลังกายวาจะเกิดผลดีตอตนเองอยางตอเนื่องเปนเวลานาน      พบวา         จะมีการปฏิบัติ
พฤติกรรม การออกกําลังกายไดบอยกวาบุคคลที่มีการรับรูประโยชนของการปฏิบัติพฤติกรรมการ
ออกกําลังกายในระยะเวลาสั้น  และสอดคลองกับการศึกษาของซิดนียและเชฟเฟรด  (Sidney and
Shephard, quoted in Pender 1987: Abstract)   ไดศึกษากลุมผูสูงอายุชายและหญิงที่เขารวมในการ
ฝกสมรรถภาพทางรางกาย  พบวา  แตละคนที่เขารวมในการทํากิจกรรมมีความใสใจในตนเอง
เห็นความสําคัญ    และเห็นประโยชนของการออกกําลังกาย  ซ่ึงเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นวาประชาชน
มีการรับรูประโยชนของการออกกําลังกายมากขึ้น   จึงทําใหคะแนนภาพรวมของการรับรูประโยชน
ของการออกกําลังกายอยูในระดับมาก   และเนื่องจากการรับรูประโยชนของการออกกําลังกายกับ
พฤติกรรมการสรางสุขภาพ ดานการออกกําลังกายแบบมีแบบแผนมีความสัมพันธไปในทิศทาง
เดียวกัน  ดวยเหตุนี้การรับรูประโยชนของการออกกําลังกายเปนตัวแปรที่สามารถทํานายพฤติกรรม
การสรางสุขภาพดานออกกําลังกายแบบมีแบบแผนของประชาชนวัยผูใหญตอนกลางได

ความเชื่ออํานาจภายนอกตนดานสุขภาพ  ถูกเลือกเขาสมการเปนลําดับที่ 4
สามารถทํานายพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกายแบบมีแบบแผน  ของประชาชน
วัยผูใหญตอนกลางได  เพิ่มขึ้นรอยละ 0.80 แสดงวา  ประชาชนวัยผูใหญตอนกลางอาศัยอยูใน
ชนบท ลักษณะครอบครัวสวนใหญเปนครอบครัวขยายมีความรักใคร  ดูแลเอาใจใสซ่ึงกันและกัน
จึงใหความสําคัญกับบุคคลในครอบครัว ซ่ึงเห็นไดจากขอคําถามที่วา  ครอบครัวของทานมีสวน
สําคัญอยางมากที่จะทําใหทานมีสุขภาพดีหรือเจ็บปวย   ( X  = 2.6306)   การเจ็บปวยของทานจะ
ทุเลาและหายไดเร็วหรือไมนั้นขึ้นอยูกับการดูแลของบุคคลในครอบครัวเปนหลัก ( X  = 2.4111)
และจากขอคําถามเกี่ยวกับแหลงจูงใจใหออกกําลังกาย   ขอที่วา ทานออกกําลังกาย เพราะบุคคลใน
ครอบครัวสงเสริมใหทานออกกําลังกาย  ( X  = 2.7550)  พบวาทั้งสามขออยูในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาถึงสภาพชุมชน พบวา เพื่อนบานที่อยูรอบ ๆ สวนใหญจะเปนเครือญาติกันตั้งแตดั้งเดิมที่
ชักชวนกัน อพพยมาอยูในกิ่งอําเภอบานคา  จึงมีความสนิทสนม    รักใครผูกพันกัน นับไดวาเปน
บุคคลในครอบครัวเดียวกัน จึงเปนเปนแหลงจูงใจใหประชาชนมาออกกําลังกายได     ซ่ึงสอดคลอง
กับที่ร็อตเตอร (Rotter  1966: 2 - 3)   กลาววา  บุคคลที่มีความเชื่ออํานาจภายนอกตนมักจะยอมแพ
แรงกดดันจากภายนอกโดยเฉพาะบุคคลที่มีอํานาจเหนือตน      ประกอบกับประชาชนวัยผูใหญ
ตอนกลางไดรับทราบเรื่องการออกกําลังกายจากสื่อตาง ๆ ในทุก รูปแบบโดยเฉพาะการสราง
กระแสใหบุคคลทุกเพศ ทุกวัยมาออกกําลังกาย  ซ่ึงถือวาเปนแรงกดดันทางสังคม  ซ่ึงสอดคลองกับ
วอลตัน  (Walston 1976, อางถึงใน ประภาเพ็ญ  สุวรรณ  และคณะ  2540: 23)  ศึกษาเกี่ยวกับการรับ
รูอํานาจตนทางดานสุขภาพ  พบวา  ผลสําเร็จในการลดน้ําหนักขึ้นอยูกับลักษณะโครงสราง /
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ลักษณะของโปรแกรมการลดน้ําหนักที่ใชเหมาะสมกับลักษณะของความเชื่ออํานาจตน  โดยกลุมที่
เชื่ออํานาจภายนอกตนจะประสบผลสําเร็จมากถาโครงการที่ใชแรงกดดันทางสังคมเปนสิ่งจูงใจ  
ดวยเหตุนี้ความเชื่ออํานาจภายนอกตนดานสุขภาพ  เปนตัวแปรที่สามารถทํานายพฤติกรรมการ
สรางสุขภาพดานออกกําลังกายแบบมีแบบแผนของประชาชนวัยผูใหญตอนกลางได

ผลการวิจัยคร้ังนี้ พบวา  ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการออกกําลังกายไมสามารถทํานาย
พฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกายแบบมีแบบแผนของประชาชนวัยผูใหญ         
ตอนกลางได  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการออกกําลังกายแบบมีแบบแผนมีรูปแบบการปฏิบัติที่ชัดเจน
ตองใชอุปกรณ  เสื้อผา    เครื่องแตงกายที่เหมาะสม      มีเวลาเพียงพอ   และที่สําคัญที่สุดผูที่จะออก
กําลังกายแบบมีแบบแผนจะตองมีความตั้งใจที่แนวแน เมื่อพิจารณาความสัมพันธของความรูทั่วไป
เกี่ยวกับการออกกําลังกายกับพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกายแบบมีแบบแผน   
พบวา  ไมมีความสัมพันธกัน (r = -.027)   สวนความเชื่ออํานาจภายในตนดานสุขภาพไมสามารถ
ทํานายพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกายแบบมีแบบแผนของประชาชนวัยผูใหญ         
ตอนกลางได  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากแมวาระดับความเชื่ออํานาจภายในตนดานสุขภาพของประชาชน
จะอยูในระดับมาก และเชื่อวาตนเองสามารถดูแลสุขภาพของตนเองใหสมบูรณ แข็งแรงได  แตจาก
กระแสการรณรงคใหประชาชนสรางสุขภาพ  โดยการจัดตั้งชมรมสรางสุขภาพในทุกตําบล  และ
จากกิจกรรมการรวมพลคนเสื้อเหลืองซึ่งเปนอํานาจภายนอกตนดานสุขภาพมีระดับความเขมของ
การใหขอมูลอยูในระดับสูง  นอกจากนี้แหลงจูงใจใหออกกําลังกายดานสื่อภายนอกทองถ่ินไม
สามารถทํานายพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกายแบบมีแบบแผนของประชาชนวัย
ผูใหญตอนกลางได  เนื่องจากการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกายเปนนโยบายสําคัญที่ทุกหนวย
งานจะตองรวมมือกันรณรงคใหประชาชนทราบ แมวาจะมีการประชาสัมพันธดานสื่อภายนอกที่อยู
ในระดับสูง  แตการที่จะจูงใจใหบุคคลเขารวมเปนสมาชิกชมรมสรางสุขภาพหรือเขารวมกิจกรรม
รวมพลคนเสื้อเหลืองจะตองมีการใหขอมูลโดยการจูงใจหรือชักชวนโดยตรง ดังนั้น เจาหนาที่
สาธารณสุข  ผูนําชุมชน และบุคคลในครอบครัวจึงมีบทบาทที่สําคัญในการจูงใจ    ประกอบกับการ
ออกกําลังกายแบบมีแบบแผนเจาหนาที่สาธารณสุขมีการประชาสัมพันธโดยใชส่ือภายในทองถ่ิน 
เชน โปสเตอร  เอกสารแผนพับกระจายไปในแหลงชุมชนในทุกหมูบาน ดังนั้น จึงทําใหแหลงจูงใจ
ดานสื่อบุคคล    และดานสื่อภายในทองถ่ินมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออก
กําลังกายแบบมีแบบแผนของประชาชนวัยผูใหญตอนกลางไดมากกวา

5. การวิเคราะหความรูทั่วไปเกี่ยวกับการออกกําลังกาย      ความเชื่ออํานาจภายในตน
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ดานสุขภาพ    ความเชื่ออํานาจภายนอกตนดานสุขภาพ การรับรูประโยชนของการออกกําลังกาย
และภาพรวมของแหลงจูงใจใหออกกําลังกาย เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการสรางสุขภาพ
ดานการออกกําลังกายในภาพรวม ของประชาชนวัยผูใหญตอนกลาง

ผลการวิจัย  พบวา   ภาพรวมของแหลงจูงใจใหออกกําลังกาย    การรับรูประโยชน
ของการออกกําลังกาย และความรูทั่วไปเกี่ยวกับการออกกําลังกายสามารถรวมกันทํานายพฤติกรรม
การสรางสุขภาพดานการออกกําลังกายในภาพรวมของประชาชนวัยผูใหญตอนกลางไดรอยละ  
29.0   ผลการวิจัยคร้ังนี้จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว    ซ่ึงสามารถอธิบายไดดังนี้  

ภาพรวมของแหลงจูงใจใหออกกําลังกาย             ถูกเลือกเขาสมการเปนลําดับที่  1
สามารถทํานายพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกายในภาพรวม       ของประชาชนวัย
ผูใหญตอนกลางไดรอยละ  24.5  แสดงวา    การรณรงคใหประชาชนสรางสุขภาพดวยการออก
กําลังกาย  เปนนโยบายที่สําคัญของรัฐบาลที่มอบหมายใหทุกหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมี
สวนรวมดําเนินงาน  โดยใชการประชาสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ  อยางหลากหลาย  เพื่อมุงหวังที่จะ
ถายทอดความรูสูประชาชนวัยผูใหญตอนกลางอันจะสงผลใหเกิดการเรียนรู  เกิดความเชื่อ  เปลี่ยน
ทัศนคติและมีการปฏิบัติที่ถูกตองและตอเนื่อง ไมวาจะเปนแหลงจูงใจโดยใชดานสื่อบุคคล ซ่ึงถือ
วามีความสําคัญและจําเปน  เพราะประชาชนวัยผูใหญตอนกลางมีความใกลชิด สนิทสนมกัน  มี
ลักษณะการดําเนินชีวิต   ภาษาที่ไมแตกตางกันทําใหการแลกเปลี่ยนขอมูลเกิดความเขาใจที่ตรงกัน
สวนการประชาสัมพันธทางโทรทัศน   วิทยุ     พบวาทุกหลังคาเรือนมีโทรทัศนและวิทยุ   ซ่ึงทั้ง
สองอยางนับวามีอิทธิพลและมีความเกี่ยวพันกับชีวิตประจําวันของประชาชนวัยผูใหญตอนกลาง
มาก เพราะสามารถเขาถึงประชาชนวัยผูใหญตอนกลางไดมากในเวลาอันรวดเร็ว   จึงนับวาเปนสื่อ
ที่ทรงพลังในการดึงดูดความสนใจของประชาชนเพราะมีทั้งรูปภาพและเสียง ที่เห็นเดนชัด ไดแก
การสรางกระแสใหประชาชนมารวมตัวกันสรางสุขภาพภายใตช่ือวา “รวมพลคนเสื้อเหลือง” ที่มี
การเผยแพรทางโทรทัศนและวิทยุไปทั่วประเทศเมื่อวันที่ 23  พฤศจิกายน 2546 ที่ผานมาพบวา
ประชาชนเกิดความตื่นตัว    มีอารมณคลอยตามและเกิดแนวคิดรวมที่จะมาออกกําลังกาย นอกจาก
นี้กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขไดเปนผูนําในการประยุกตใชส่ือพื้นบาน เชน บทเพลง
การละเลน การรอง การรําของแตละภาคมาประยุกตเปนทาออกกําลังกาย ซ่ึงทําใหเกิดความสนุก
สนานเพลิดเพลินกระตุนใหเกิดความตองการออกกําลังกาย โดยจัดทําเปนวีดีทัศน ซีดี แจกจายให
กับทุกสถานีอนามัยเพื่อนําไปเปนตนแบบการเตนแอโรบิคใหประชาชนออกกําลังกายตามจังหวะ 
รวมทั้งการที่ประชาชนวัยผูใหญตอนกลาง   ไดรับเอกสาร   แผนพับ การไดพบเห็นโปสเตอร การ
ไดยินเสียงตามสายในการประชาสัมพันธเชิญชวนใหออกกําลังกายอยางตอเนื่อง    สม่ําเสมอเปน
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การกระตุนย้ําเตือนใหประชาชนใหความสําคัญกับการออกกําลังกาย กลาวโดยสรุป การที่จะให
ประชาชนสรางสุขภาพดวยการออกกําลังกายจําเปนตองมีการใชส่ือประชาสัมพันธหลายอยาง   
ควบคูกันไปจึงจะเกิดประโยชนสูงสุด    เพราะสื่อแตละชนิดจะสนองตอบความตองการของแตละ
บุคคล  ความสนใจ  ความสามารถ  พื้นฐานทางเศรษฐกิจ   สังคมและอายุของคนในกลุมเปาหมาย
ไมเทากัน     ดังนั้นการเลือกใชส่ือหลายประเภทจึงตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยาง
ทั่วถึง      ดวยเหตุนี้ภาพรวมของแหลงจูงใจใหออกกําลังกายเปนตัวแปรที่สามารถทํานายพฤติกรรม
การสรางสุขภาพดานออกกําลังกายในภาพรวมของประชาชนวัยผูใหญตอนกลางได

  การรับรูประโยชนของการออกกําลังกาย   ถูกเลือกเขาสมการเปนลําดับที่  2
สามารถทํานายพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกายในภาพรวม ของประชาชนวัย
ผูใหญตอนกลางไดเพิ่มขึ้น รอยละ 3.0  แสดงวา จากนโยบายรัฐบาลใหมีการรณรงคสรางสุขภาพ
ดวยการออกกําลังกาย จึงมีการประชาสัมพันธประโยชนของการออกกําลังกายวาเปนสิ่งที่มี
ประโยชนทําใหผูปฏิบัติมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดีขึ้น     เมื่อมีการรับรูประโยชนของการออก
กําลังกายจะเปนตัวกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ      มองเห็นความสําคัญและเกิดความ
พรอมที่จะปฏิบัติตอเนื่อง และขณะเดียวกันการไดปฏิบัติจะเปนส่ิงที่เพิ่มพลังและเสริมความเชื่อ
เกี่ยวกับประโยชนในการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น ซ่ึงเห็นไดชัดเจนจากขอคําถามการรับรูประโยชนของ
การออกกําลังกาย  พบวา  ในภาพรวมประชาชนรับรูถึงประโยชนของการออกกําลังกายอยูในระดับ
มาก     ดวยเหตุนี้การรับรูประโยชนของการออกกําลังกายเปนตัวแปรที่สามารถทํานายพฤติกรรม
การสรางสุขภาพดานออกกําลังกายในภาพรวมของประชาชนวัยผูใหญตอนกลางได

 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการออกกําลังกาย    ถูกเลือกเขาสมการเปนลําดับที่ 3
สามารถทํานายพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกายในภาพรวม     ของประชาชนวัย
ผูใหญตอนกลางไดเพิ่มขึ้นรอยละ 1.5  แตจากการวิจัยพบวา ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการออกกําลังกาย
กับพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกายในภาพรวมมีความสัมพันธกันทางลบ  (r = -
.162)   แสดงวา  ประชาชนวัยผูใหญตอนกลางมีความรูมากขึ้น แตพฤติกรรมการสรางสุขภาพดาน
การออกกําลังกายนอยลง   ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสภาพการณปจจุบันมีความวุนวาย สับสนจนตอง
ดิ้นรนหางานทํา เพื่อการเลี้ยงชีพและเพื่อครอบครัวมากขึ้น ประชาชนตองออกจากบานไปทํางาน
ตั้งแตเชาพอเลิกงานกลับถึงบานก็มืดค่ํา        เปนเหตุใหไมมีโอกาสไดออกกําลังกาย (ทองปลิว
ไกรแสงศรี 2543:  21)  ประกอบกับผูที่ประกอบอาชีพใชแรงงาน  เชน  เกษตรกรรม  รับจาง
ลักษณะงานที่ทําในแตละวันตองใชแรงกายในการดัน ยก หรือแบกของที่มีน้ําหนักมากและตองมี
การเคลื่อนไหวดวยการเดินตลอดวัน ดังนั้น แมมีความรูนอยแตลักษณะของงานที่ทําในแตละวันยัง
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คงตองทําโดยไมสามารถหลีกเลี่ยงได  และจากการสัมภาษณพบวา   ในปจจุบันประชาชนวัยผูใหญ
ตอนกลางสวนใหญยังไมมีโรคประจําตัว เชน โรคความดันโลหิตสูง  โรคเบาหวาน หรือโรคหัวใจ
ทําใหคิดวาสุขภาพของตนเองยังแข็งแรงการออกกําลังกายยังไมมีความจําเปน  ดวยเหตุนี้ทําให
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการออกกําลังกายจึงมีความสัมพันธทางลบ  แตเนื่องจากมีความสัมพันธกันจึง
ทําใหความรูทั่วไปเกี่ยวกับการออกกําลังกายสามารถทํานายพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการ
ออกกําลังกายในภาพรวมของประชาชนวัยผูใหญตอนกลางไดรอยละ 1.5

ผลการวิจัยคร้ังนี้  พบวา   ความเชื่ออํานาจภายในตนดานสุขภาพ และความเชื่อ
อํานาจภายนอกตนดานสุขภาพไมสามารถทํานายพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกาย
ใน ภาพรวมของประชาชนวัยผูใหญตอนกลาง กิ่งอําเภอบานคา จังหวัดราชบุรีได เมื่อพิจารณาความ
สัมพันธของตัวแปรทั้งสองตัวนี้ พบวา ความเชื่ออํานาจภายนอกตนดานสุขภาพไมมีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกายในภาพรวม และความเชื่ออํานาจภายในตน
ดานสุขภาพแมวาจะมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกายใน      
ภาพรวม แตความสัมพันธก็นอยกวาตัวแปรอื่น ๆ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากพฤติกรรมสุขภาพเปนสิ่งที่
สลับซับซอนอาจมีปจจัยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ   เชน การรับรูประโยชนและอุปสรรคของการปฏิบัติ
แรงจูงใจดานสุขภาพ  แรงสนับสนุนทางสังคม  ทัศนคติตอบุคลากรทางการแพทย  รวมทั้งปจจัย
ทางดานประชากร  เชน  เชื้อชาติ  ชนชั้นทางสังคม  ประกอบกับในปจจุบันมีการเผยแพรความรู
เร่ืองการออกกําลังกายในทุกรูปแบบ  จึงทําใหประชาชนวัยผูใหญตอนกลางสวนใหญมีโอกาสได
รับรูขอมูลขาวสารเรื่องการออกกําลังกายไดมาก ดังนั้น ปจจัยตาง ๆ ที่กลาวมานี้อาจมีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกายในภาพรวมของประชาชนวัยผูใหญตอนกลาง    
กิ่งอําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี มากกวาความเชื่ออํานาจภายในตนดานสุขภาพและความเชื่ออํานาจ
ภายนอกตนดานสุขภาพ

ขอเสนอแนะ

จากผลการวิจัยคร้ังนี้    ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ  2   สวน   คือ  ขอเสนอที่ไดจากผลการวิจัย
และขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป

1.   ขอเสนอแนะที่ไดจากผลการวิจัย
1.1  แมความรูจะมีความสัมพันธทางลบกับพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออก
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กําลังกาย แตยังสามารถที่จะทํานายพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกายของประชาชน
วัยผูใหญตอนกลางได แสดงวา   ความรูมีสวนสําคัญที่จะทําใหเกิดความเขาใจและการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้นได       ดังนั้น   หนวยงานสาธารณสุขควรสงเสริมใหประชาชนไดขอมูล
ขาวสารทางดานสุขภาพอยางเพียงพอและตอเนื่อง          เพื่อประชาชนจะไดนําความรูที่ไดรับไปใช
ประโยชนตอตนเองและบุคคลในครอบครัวได

1.2 บุคคลในครอบครัวมีความสําคัญตอพฤติกรรมการสรางสุขภาพ   ดังนั้น  จึงควร
มีการคัดเลือกบุคคลในครอบครัว ๆ ละ 1 คน    มาเปนแกนนําสุขภาพประจําครอบครัว  โดยใหได
รับความรูจากเจาหนาที่สาธารณสุข จากเอกสารคูมือดานสุขภาพหลังจากไดรับความรูใหปฏิบัติตน
เปนตัวอยางของการดูแลสุขภาพของตนเอง  และดูแลสุขภาพอนามัยของสมาชิกในครอบครัว  เพื่อ
ใหสมาชิกในครอบครัวมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตอง

1.3 การรับรูประโยชนของสิ่งที่จะปฏิบัติเปนแรงจูงใจตอพฤติกรรมของบุคคล    ทั้ง
ทางตรงและทางออม  ดังนั้น  หนวยงานสาธารณสุขควรสงเสริมแนะนําใหประชาชนรับรู
ประโยชนในเรื่องตาง ๆ โดยเฉพาะที่จะมีผลดีตอสุขภาพ       เพื่อนําไปสูการกระทําพฤติกรรมที่
คาดหวังจะเกิดประโยชน

1.4 การที่จะใหขอมูลขาวสารแกประชาชน          ทุกหนวยงานสามารถที่จะเผยแพร
ขอมูลขาวสารใหประชาชนทราบโดยการใชส่ือในรูปแบบตาง ๆ ไมจํากัดเฉพาะการใชส่ือบุคคล
ดังนั้น    องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรมีการสนับสนุนงบประมาณใหทุกหมูบานมีส่ือภายใน
ทองถ่ินมากยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะเสียงตามสายประจําหมูบาน

1.5 พฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกายแบบมีแบบแผน               ของ
ประชาชนวัยผูใหญตอนกลาง อยูในระดับปานกลาง  อาจเนื่องมาจากการที่ทุกตําบลยังไมมีชมรม
สรางสุขภาพ  ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลกําหนดใหป พ.ศ.  2547  ทุกสถานีอนามัยตองจัดตั้ง
ชมรมสรางสุขภาพอยางนอย 1 ชมรม      ดังนั้น      เจาหนาที่สาธารณสุขควรมีการประสานงานกับ
ผูนําชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข องคการบริหารสวนตําบล    คัดเลือกแกนนําที่มีความสนใจ
เกี่ยวกับการออกกําลังกาย        ไปศึกษาดูงานชมรมสรางสุขภาพของพื้นที่ที่ไดมีการดําเนินการ
อยางเต็มรูปแบบ เพื่อนําความรู  ประสบการณที่ไดรับมาประยุกตใชใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
ของตนเอง        และคณะกรรมการชมรมสรางสุขภาพที่เปนตนแบบควรไปชวยจัดตั้งชมรมสราง
สุขภาพใหตําบลหรือกลุมอ่ืน ๆ  เชน    ไปเปนผูนําการเตนออกกําลังกาย ซ่ึงถือวาเปนการสราง
เครือขายใหชุมชนมีความเขมแข็งมากยิ่งขึ้น

1.6 ประชาชนบางสวนมีความเขาใจไมถูกตองเกี่ยวกับการออกกําลังกาย    ของผูที่มี
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โรคประจําตัว เชน โรคหัวใจ  โรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวานวาไมควรออกกําลังกาย
เพราะจะทําใหอาการของโรครุนแรงมากขึ้น   ดังนั้น  เจาหนาที่สาธารณสุขควรมีการเสริมสราง
ความรู  ความเขาใจใหแกประชาชนแมวาจะมีโรคประจําตัวดังกลาวสามารถออกกําลังกายไดโดย
อยูภายใตการแนะนําดูแลของเจาหนาที่สาธารณสุข  ในการรูจักเตรียมความพรอมของรางกาย  การ
เลือกประเภทของการออกกําลังกายใหเหมาะสมกับสภาพรางกายของตนเอง   เพื่อลดความรุนแรง
ของโรค

1.7 จากการสัมภาษณประชาชน          ในขณะดําเนินการเก็บขอมูลในงานวิจัยครั้งนี้
ระหวางวันที่  16  กรกฎาคม – 18  กันยายน  2547  พบวา   ประชาชนสวนใหญจะมีอาการปวดเมื่อย
ตามรางกายหลังจากเลิกงานประจําวัน  ดังนั้น เจาหนาที่สาธารณสุขควรสงเสริมใหประชาชนได
ทราบขอมูลขาวสารของการออกกําลังกายอยางเพียงพอและตอเนื่อง  โดยเฉพาะการใหความรูเร่ือง
การออกกําลังกายแบบในวิถีชีวิตประจําวัน ใหประชาชนบริหารรางกายโดยการยืดเหยียดกลามเนื้อ
มากยิ่งขึ้น     เพื่อเปนการลดการอักเสบของกลามเนื้อและเสนเอ็น  สงผลใหอาการปวดเมื่อยตาม
รางกายลดลง

1.8 เจาหนาที่สาธารณสุขควรสงเสริมใหประชาชนออกกําลังกายใหเหมาะสมกับวัย
จึงควรไดสงเสริมใหองคกรของครอบครัว โรงเรียน และชุมชนเขามามีบทบาทและมีสวนรวมใน
กิจกรรมการออกกําลังกาย  ดังนี้

1.8.1   ครอบครัว   ควรมีการสงเสริมใหสมาชิกทุกคนไดเขารวมกิจกรรมเพื่อ
ความสนุกสนาน และสรางความสัมพันธ เชน  การขี่จักรยานในวันหยุด  หรือกิจกรรมนันทนาการ
รวมกันเมื่อมีโอกาส  เพื่อเปนการสรางความสัมพันธอันอบอุนและพอแมจะไดเปนแบบอยางที่ดี
ของเด็กในการใชชีวิตตอไป

1.8.2 โรงเรียนควรเนนใหเด็กไดรวมกิจกรรมกีฬา นันทนาการ  โดยบรรจุเขา
ไปในกิจกรรมการเรียนในแตละวัน เชน ประโยชนของการออกกําลังกาย และการออกกําลังกาย
เปนกิจกรรมที่สนุกสนาน เปนตน

1.8.3 ชุมชน      ควรมีโครงการที่ประชาชนทุกสามารถทํากิจกรรมรวมกันได
เชน  การแขงขันกีฬาพื้นบาน  การรําวงยอนยุค ในเทศกาลสงกรานต  เปนตน

2.   ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป

      การที่ผูวิจัยไดศึกษาถึงตัวแปรที่มีอิทธิพลในการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกาย
ของประชาชนวัยผูใหญตอนกลาง  ทําใหผูวิจัยมีแนวคิดสําหรับงานวิจัยในอนาคต  ดังนี้
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1.    ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับตัวแปรอื่น ๆ  เชน   ความสามารถของตนเองในการ
ออกกําลังกาย การควบคุมตนในการออกกําลังกาย     เพราะตัวแปรเหลานี้อาจมีผลตอพฤติกรรมซึ่ง
จะทําใหอธิบายพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกายไดครอบคลุมมากขึ้น

2.   ควรมีการวิจัยถึงรูปแบบการออกกําลังกาย  โดยเฉพาะการออกกําลังกายแบบใน
วิถีชีวิตประจําวันกับกลุมเปาหมายอื่น ๆ โดยประเมินจากอัตราการเตนของหัวใจกอนและหลังการ
ออกกําลังกาย

3. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการออกกําลังกายที่เหมาะสมกับประชาชน
ในกลุมอาชีพที่แตกตางกัน
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แบบสัมภาษณเร่ือง  พฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกาย
ของประชาชนวัยผูใหญตอนกลาง    ก่ิงอําเภอบานคา   จังหวัดราชบุรี

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗

คําชี้แจง

1.  แบบสัมภาษณนี้  ใชกับประชาชนวัยผูใหญตอนกลาง อายุ 40 – 59  ป ทั้งเพศชายและ
เพศหญิง  ที่มีภูมิลําเนาอยูในกิ่งอําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี  โดยมีวัตถุประสงค  เพื่อศึกษาปจจัยที่
สงผลตอพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกาย  ของประชาชนวัยผูใหญตอนกลาง       

2. โปรดตอบใหตรงกับความคิดเห็น     หรือความรูสึกของทานใหมากที่สุด     และกรุณา
ตอบแบบสัมภาษณใหครบทุกขอ   เพื่อความสมบูรณของแบบสัมภาษณ  เพราะแบบสัมภาษณที่
สมบูรณเทานั้นจึงจะสามารถนําไปใชในการวิจัยได  คําตอบของทานจะถือเปนความลับ และไมมี
ผลกระทบตอผูใดโดยตรง เพราะขอมูลที่ไดจะนําไปวิเคราะห และเสนอผลเปนภาพรวม  ใชเปน
แนวทางในการดําเนินงานการสรางสุขภาพ  ใหกับประชาชน  เพื่อการมีสุขภาพที่ดีทั้งทางรางกาย
และจิตใจ

3.    แบบสัมภาษณมีจํานวน  11   หนา  รวม    85  ขอ

 ผูวิจัยขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือการวิจัยในครั้งนี้

                                                                      นางวารี  สายันหะ
                                                                นักศึกษาปริญญาโท สาขาจิตวิทยาชุมชน

                                                            ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
      บัณฑิตวิทยาลัย      มหาวิทยาลัยศิลปากร
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แบบสัมภาษณเร่ือง  พฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกาย
ของประชาชนวัยผูใหญตอนกลาง    ก่ิงอําเภอบานคา   จังหวัดราชบุรี

ผูตอบแบบสัมภาษณอยูหมูที่  ……..  ตําบล ……..……………….. กิ่งอําเภอบานคา  จังหวัดราชบุรี

สวนที่  1      ขอมูลสวนบุคคล

คําชี้แจง       โปรดใหขอมูลที่ตรงกับตัวทานมากที่สุด

1. ผูตอบแบบสัมภาษณเปน
(     )      เพศชาย   (     )   เพศหญิง

2. ปจจุบันทานมีอายุ   ……………..  ป  (นับจํานวนปเต็มตั้งแตเกิดถึงวันที่สัมภาษณ)

3. ทานจบการศึกษา

(     )    จบชั้นประถมศึกษา (ป. 1 -  ป.6)
(     )     จบชั้นมัธยมศึกษา (ม. 1 – ม.6)
(     ) จบอนุปริญญาหรือเทียบเทา
(     ) ปริญญาตรีหรือสูงกวา

4. อาชีพของทาน
(     )      เกษตรกรรม  (ทําไร ทําสวน เล้ียงสัตว)
 (     ) รับจาง    (รวมทุกประเภท)
(     ) อาชีพสวนตัว  (คาขาย ตัดเสื้อผา ตัดผม ชางซอมรถยนต รถจักรยานยนต)
(     ) รับราชการและรัฐวิสาหกิจ

5. ปจจุบันตัวทานมีรายได    (รวมรายไดทุกประเภท)
(     ) ต่ํากวา       5,000      บาทตอเดือน
(     ) 5,001   -  10,000      บาทตอเดือน
(     ) 10,001 -  15,000      บาทตอเดือน
(     ) มากกวา  15,000      บาทตอเดือน
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สวนที่  2    แบบสัมภาษณความรูทั่วไปเกี่ยวกับการออกกําลังกาย

คําชี้แจง       โปรดใหคําตอบถูกตามขอที่ทานเห็นวาถูกตอง   และใหคําตอบผิดตามขอท่ีทานเห็นวา
       ไมถูกตอง

ขอคําถาม ถูก ผิด สําหรับ
ผูวิจัย

1. การออกแรงใหมากขึ้นจากการทํางานตาง ๆ ตามปกติจะทําให
สุขภาพดีขึ้น

□  K1

2. การซักผา  รีดผา   การลางรถ เปนเพียงการทํางานบาน  ไมถือ
วาเปนการออกกําลังกาย

□  K2

3. การขุดดิน  การถางหญาหรือการทํางานอาชีพที่ตองใชแรงงาน
ไมใชการออกกําลังกาย

□  K3

4. การออกกําลังกาย หมายถึง ทานจะตองออกแรงทํากิจกรรม
ประจําวัน  ใหเหนื่อย  หัวใจเตนเร็วและแรง อยางนอยวันละ 3
คร้ัง ๆ ละไมต่ํากวา 10  นาที

□  K4

5. ผูที่ทํางานโดยใชแรงงานมาก เชน การขุดดิน  แบกของหนัก
ไมจําเปนตองออกกําลังกายดวยการบริหารรางกายอีก

□  K5

6. ผูที่ทํางานโดยไมไดใชแรงกาย เชน ผูทํางานแบบนั่งโตะ
จําเปนตองออกกําลังกาย

□  K6

7. การทําความสะอาดบาน จะถือเปนการออกกําลังกายก็ตอเมื่อ
ตองทําติดตอกันมากกวา 45 นาทีขึ้นไป

□  K7

8. การที่ทานเดินไปเรื่อย ๆ โดยไมมีเหงื่อออก วันละ 3 ครั้ง ๆ  ละ
ไมต่ํากวา  10   นาที    ถือวาเปนการออกกําลังกาย

□  K8

9. การทํางานบาน งานจากการประกอบอาชีพ ที่ตองทําจนรูสึก
เหนื่อย   หัวใจเตนเร็วและแรงขึ้น  ไมนอยกวา  5 วันตอสัปดาห
จึงจะถือวาเปนการออกกําลังกาย

□  K9

10. การออกกําลังกายเสร็จใหม ๆ ควรอาบน้ําทันที เพื่อความ
สดชื่นของรางกาย

□ K10
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ขอคําถาม ถูก ผิด สําหรับ
ผูวิจัย

11. ผูที่เริ่มออกกําลังกาย จะตองออกกําลังกายในวันแรก ๆ ให
เหนื่อยมากที่สุด

□ K11

12. คนเราควรออกกําลังกาย อยางนอย  2 วันตอสัปดาห □ K12
13. เวลาในการออกกําลังกายในแตละวัน ไมจําเปนตองเปนเวลา

เดียวกัน
□ K13

14. การยืดเสน  ยืดสายกอนการออกกําลังกายทุกครั้งจําเปนเฉพาะ
สําหรับผูที่เริ่มออกกําลังกายใหม ๆ เทานั้น

□ K14

15. การออกกําลังกายที่ทําใหรางกายสมบูรณ แข็งแรง   ตองออก
กําลังกายอยางนอย  20  นาทีขึ้นไป

□ K15

16. เมื่อจะสิ้นสุดการออกกําลังกายในแตละครั้ง ตองมีการผอน
คลายกลามเนื้อโดยใชวิธีการออกกําลังกายที่เบา ๆ และชาลง

□ K16

17. ผูที่มีโรคประจําตัว เชน โรคหัวใจ  โรคเบาหวาน  โรคความดัน
โลหิตสูงไมควรออกกําลังกาย

□ K17

18. การออกกําลังกายมากเกินไปไมมีผลเสียใด ๆ ตอรางกาย □ K18
19. การออกกําลังกายที่ถูกตองนั้นออกเฉพาะบางสวนของรางกาย

ก็เพียงพอแลว
□ K19

20. ผูที่ออกกําลังกายเปนประจําจะมีอัตราการเตนของหัวใจชากวา
ผูที่ไมออกกําลังกาย

□ K20

21. การออกกําลังกายในที่โลงแจง   ทําใหสามารถออกกําลังกายได
นานกวาในที่รม

□ K21
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สวนที่  3     ความเชื่ออํานาจภายในตนดานสุขภาพและความเชื่ออํานาจภายนอกตนดานสุขภาพ
คําชี้แจง      โปรดใหคําตอบตรงกับระดับความเชื่อของทานมากที่สุดเพียงขอเดียว โดยคําตอบมี
ความหมาย ดังนี้

เห็นดวย         หมายถึง   ผูใหสัมภาษณเห็นดวยกับขอความนั้น
 ไมแนใจ         หมายถึง   ผูใหสัมภาษณไมแนใจกับขอความนั้น

                  ไมเห็นดวย     หมายถึง   ผูใหสัมภาษณไมเห็นดวยกับขอความนั้น

ระดับความเชื่อ
ขอคําถาม เห็น

ดวย
ไม
แนใจ

ไมเห็น
ดวย

สําหรับ
ผูวิจัย

1. ทานตองเปนผูจัดการและดูแลสุขภาพของตนเองให
แข็งแรงอยูเสมอ

□  IL1

2 . ถ าท านดูแลและปฏิบัติตนถูกตองจะสามารถ   
หลีกเลี่ยงการเจ็บปวยได

□  IL2

3. ทานมีสุขภาพที่สมบูรณแข็งแรงในปจจุบันเปนเพราะ
ที่ผานมา  ทานดูแลสุขภาพตนเองเปนอยางดี

□  IL3

4. สาเหตุสําคัญที่ทําใหทานเจ็บปวยก็คือตัวทานเอง □  IL4
5. การที่จะหายจากเจ็บปวยเร็วหรือชาเปนเพราะการ

ปฏิบัติตัวของทานเอง
□  IL5

6. ทานสามารถควบคุมความรุนแรงของอาการปวยของ
ทานใหบรรเทาลงไดดวยตัวเอง

□  IL6

7. ไมวาทานจะดูแลสุขภาพดีเพียงไรเมื่อถึงเวลาที่ตอง 
เจ็บปวยก็ยอมปวยอยูดี

□ EL1

8. ทานไมสามารถที่จะทําใหสุขภาพตนเองสมบูรณ  
แข็งแรงไดตามที่ตองการ

□ EL2

9. การที่ทานมีสุขภาพดีหรือไมดีเปนเรื่องของโชคชะตา 
หรือเคราะหกรรมเปนตัวกําหนดอยูดวยเสมอ

□ EL3

10. อาการเจ็บปวยจะรุนแรงมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับ
โชคชะตาหรือเคราะหกรรมของแตละคน

□ EL4
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ระดับความเชื่อ
ขอคําถาม เห็น

ดวย
ไม
แนใจ

ไมเห็น
ดวย

สําหรับ
ผูวิจัย

11. ครอบครัวของทานมีสวนสําคัญอยางมากที่จะทําให
ทานมีสุขภาพดีหรือเจ็บปวย

□ EL5

12. การเจ็บปวยของทานจะทุเลาและหายไดเร็วหรือไม
นั้นขึ้นอยูกับการดูแลของบุคคลในครอบครัวเปน
หลัก

□ EL6

สวนที่  4     การรับรูประโยชนเกี่ยวกับการออกกําลังกาย
คําชี้แจง  โปรดใหคําตอบที่ตรงกับระดับความรูสึกของทานมากที่สุดเพียงขอเดียว  โดยคําตอบมี
ความหมาย  ดังนี้

มาก           หมายถึง     ผูตอบแบบสัมภาษณ     เห็นดวยกับประโยชนของการออกกําลังกาย
                                     มาก
ปานกลาง  หมายถึง     ผูตอบแบบสัมภาษณ     เห็นดวยกับประโยชนของการออกกําลังกาย

                                ปานกลาง
นอย           หมายถึง    ผูตอบแบบสัมภาษณ     เห็นดวยกับประโยชนของการออกกําลังกาย
                                    นอย

ระดับความรูสึกขอคําถาม
มาก ปานกลาง นอย

สําหรับ
ผูวิจัย

เม่ือไดเคล่ือนไหวออกแรงมาก ๆ   หรือออกกําลังกายเปน
ประจํา   ทําใหขาพเจารูสึกวา
1. รางกายคลองแคลว   กระฉับกระเฉงมากขึ้น □ P1
2. ความเมื่อยลาและอาการปวดเมื่อยตามรางกายลดลง □ P2
3. ทําใหการขับถายของเสียดีขึ้น □ P3
4. ทําใหไมเปนหวัดงาย □ P4
5. ทําใหหายใจไดสะดวกขึ้น □ P5
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ระดับความรูสึกขอคําถาม
มาก ปานกลาง นอย

สําหรับ
ผูวิจัย

6. ทําใหคาใชจายในการรักษาโรคของทานลดลง □ P6
7. ทําใหมีความอดทนทํางานไดมากขึ้น □ P7
8. ทําใหไมเหนื่อยงาย  ทํางานตาง ๆ ไดดีขึ้น □ P8
9. ทําใหยกของหนัก ๆ ไดมากขึ้น □ P9
10. ทําใหกลามเนื้อแข็งแรงขึ้น □ P10
11. ทําใหรูปรางดีขึ้น □ P11
12.  ทําใหมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น □ P12
13. ทําใหนอนหลับไดไวและหลับสนิทขึ้น □ P13
14. ชวยใหรูสึกผอนคลายความกังวลใจ  และความเครียด

ลงได
□ P14

สวนที่  5    แหลงจูงใจใหออกกําลังกาย

คําชี้แจง     โปรดใหคําตอบตามที่ทานเคยเห็น     หรือไดรับฟงเกี่ยวกับแหลงจูงใจใหออกกําลังกาย
ในแตละขอเพียงคําตอบเดียว  ตามความคิดเห็นที่เกิดจากตัวทานจริง โดยคําตอบมีความหมาย  ดังนี้

มาก            หมายถึง    ขอความนั้นตรงกับความคิดเห็นผูตอบแบบสัมภาษณมาก
ปานกลาง   หมายถึง    ขอความนั้นตรงกับความคิดเห็นผูตอบแบบสัมภาษณปานกลาง
นอย            หมายถึง    ขอความนั้นตรงกับความคิดเห็นผูตอบแบบสัมภาษณนอย

ระดับความคิดเห็นขอคําถาม
มาก ปานกลาง นอย

สําหรับ
ผูวิจัย

1. ทานออกกําลังกาย เพราะคนในครอบครัวสงเสริม
ใหทานออกกําลังกาย

□ SP1

2. ทานออกกําลังกาย เพราะเพื่อนบานมาชักชวน
ใหทานออกกําลังกาย

□ SP2
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ระดับความคิดเห็น
ขอคําถาม

มาก ปานกลาง นอย
สําหรับ
ผูวิจัย

3. เปนเพราะการชักชวนของเจาหนาที่สาธารณสุขจึง
ทําใหทานออกกําลังกาย

□ SP3

4. การที่ผูนําชุมชนมาชักชวน ทําใหทานรูสึกสนุกที่
จะไปรวมออกกําลังกาย

□ SP4

5. เมื่อเห็นดารา นักรองเปนผูนําในการออกกําลังกาย
ทําใหทานตองการออกกําลังกายบาง

□ SP5

6. โฆษณาเชิญชวนใหออกกําลังกาย  ทําใหทานออก
กําลังกาย

□ SE1

7. เสียงเพลงที่ใชประกอบการออกกําลังกายเปนสิ่ง
เราใจ   จึงทําใหทานตองการออกกําลังกายไปดวย

□ SE2

8. เมื่อดูรายการโทรทัศนที่มีคนมารวมกลุมกัน   
ออกกําลังกาย   จึงทําใหทานออกกําลังกายไปดวย

□ SE3

9. ทาเตนที่สนุกและเราใจทําใหทานออกกําลังกาย □ SE4
10. เมื่อไดอานหนังสือพิมพเร่ืองราวที่เกี่ยวกับการ

ออกกําลังกายทําใหทานตองการออกกําลังกายบาง
□ SE5

11. เมื่อไดอานเอกสารแผนพับเชิญชวนให   ออก
กําลังกาย ทําใหตองการทานออกกําลังกาย

□ SI1

12. การจัดนิทรรศการเชิญชวนใหออกกําลังกาย มี
สวนทําใหทานตองการออกกําลังกาย

□ SI2

13. การติดปายโฆษณาเชิญชวนใหออกกําลังกาย มี
สวนทําใหทานตองการออกกําลังกาย

□ SI3

14. การที่ทานออกกําลังกายเพราะไดยินเสียงตามสาย
เชิญชวนใหออกกําลังกาย

□ SI4
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สวนที่  6       แบบสัมภาษณพฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกาย
คําชี้แจง        โปรดใหคําตอบที่ตรงกับการปฏิบัติของทานมากที่สุดเพียงขอเดียว          โดยคําตอบมี
ความหมาย  ดังนี้

ปฏิบัติทุกครั้ง / เปนประจํา       หมายถึง          ผูตอบแบบสัมภาษณมีพฤติกรรมหรือปฏิบัติ
     กิจกรรมตามขอความนั้นทุกครั้ง     หรือเปน
     ประจํา

ปฏิบัติบอยครั้ง                          หมายถึง          ผูตอบแบบสัมภาษณมีพฤติกรรมหรือปฏิบัติ
     กิจกรรมตามขอความนั้นบอยครั้ง        แตไม
     เปนประจํา

ปฏิบัติบางครั้ง / ไมเคยปฏิบัติ   หมายถึง         ผูตอบแบบสัมภาษณมีพฤติกรรมหรือปฏิบัติ
                   กิจกรรมตามขอความนั้นเปนบางครั้ง   หรือ

     นาน ๆ คร้ัง   หรือไมเคยเลย

ระดับการปฏิบัติ

ขอคําถาม ทุกครั้ง /
เปน
ประจํา

บอย
ครั้ง

บางครั้ง /
ไมเคย
ปฏิบัติ

สําหรับ
ผูวิจัย

1. ทานมีการเคลื่อนไหวออกแรงจากการประกอบ
อาชีพจนเหนื่อยและมีเหงื่อออกใน 1 สัปดาห
มากกวา   5 วัน

□ BD1

2. ทานมีการเคลื่อนไหวออกแรงจากการทํางาน
บานใน 1 สัปดาหมากกวา   5 วัน

□ BD2

3. ทานทํางานประกอบอาชีพจนเหนื่อย และมี
เหงื่อออก วันละ 3 คร้ัง ๆ ละไมต่ํากวา    10
นาที  รวมสะสมมากกวาวันละ  30 นาที

□ BD3

4. ทานทํางานบานจนเหนื่อย    และมีเหงื่อออก
วันละ  3 คร้ัง ๆ ละไมต่ํากวา 10 นาที  รวม
สะสมมากกวาวันละ  30 นาที

□ BD4
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ระดับการปฏิบัติ

ขอคําถาม ทุกครั้ง /
เปน
ประจํา

บอย
ครั้ง

บางครั้ง /
ไมเคย
ปฏิบัติ

สําหรับ
ผูวิจัย

5. ในแตละวันที่ทํางาน    ทานเดินเปนระยะเวลา
ติดตอกันอยางนอย 10 นาที  สะสมทั้งวันรวมได
ไมต่ํากวา  30 นาที

□ BD5

6. หลังจากเสร็จสิ้นการทํางานประจําวันตามปกติ 
ทานรูสึกเหนื่อยพอสมควร โดยหายใจแรงขึ้น
กวาปกติ สามารถพูดกับคนอื่นไดจนจบ
ประโยคโดยไมตองหยุดพูดเพื่อหายใจกอน

□ BD6

7. หลังจากเลิกงานทานไปเตนแอโรบิค     หรือ
ออกกําลังกายประเภทอื่นๆ อยางนอยสัปดาหละ
3 วัน

□ BE1

8. ทานออกกําลังกายในเวลาเดียวกันเปนประจํา 
เชน ตอนเชา หรือตอนเย็น

□ BE2

9. ทานยืดเสน ยืดสาย เพื่อเตรียมตัวกอน    ออก
กําลังกายนาน 5 – 10  นาที

□ BE3

10. ทานออกกําลังกายติดตอกันอยางนอย    30 นาที
ตอคร้ัง

□ BE4

11. ทานผอนคลายกลามเนื้อหลังการออกกําลังกาย
ทุกครั้งเปนเวลา  3 – 5 นาที

□ BE5

12. ทานออกกําลังกายจนเหนื่อย   และมีเหงื่อออก
มาก      หัวใจเตนแรงและเร็วข้ึนมากกวาปกติ
ทุกครั้ง

□ BE6

13. ทันทีที่เสร็จสิ้นการออกกําลังกาย     ทานเหนื่อย
มากตองหยุดพักเปนเวลานานกวาปกติจึงจะหาย
เหนื่อย

□ BE7

14. แมวาจะไมคอยมีเวลา  แตทานก็พยายามแบง
เวลามาออกกําลังกาย อยางนอยสัปดาหละ 3 วัน

□ BB1
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ระดับการปฏิบัติ

ขอคําถาม ทุกครั้ง /
เปน
ประจํา

บอย
ครั้ง

บางครั้ง /
ไมเคย
ปฏิบัติ

สําหรับ
ผูวิจัย

15. แมวาทานจะนั่งทํางานตลอดทั้งวัน แตทาน
พยายามเคลื่อนไหวร างกายใหมากขึ้นใน
ระหวางการทํางาน

□ BB2

16. ทานเลือกที่จะเดินไปซื้อของในระยะทางที่  
ใกล ๆ   แทนการใชรถยนตหรือรถจักรยานยนต

□ BB3

17. เมื่อมีธุระไปสถานที่ใกล ๆ ทานเลือกที่จะเดิน
ไปแทนที่จะใชรถยนตหรือรถจักรยานยนต

□ BB4

18. เมื่อทานตองการสิ่งของที่อยูหางไกลจากตัวทาน 
ทานจะเดินไปหยิบของนั้นดวยตนเอง  โดยไม
ใชคนอื่นทําให

□ BB5

19. ทานทํางานบานดวยตนเอง      โดยไมจางคนอื่น
มาทําแทน

□ BB6

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก ข

คาเฉลี่ยรายดานและรายขอของตัวแปรในการวิจัย
พฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกาย ของประชาชนวัยผูใหญตอนกลาง

 กิ่งอําเภอบานคา  จังหวัดราชบุรี
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ผลการวิเคราะหคาเฉล่ียรายดานและรายขอของตัวแปรในการวิจัย
พฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกาย ของประชาชนวัยผูใหญตอนกลาง

ก่ิงอําเภอบานคา  จังหวัดราชบุรี

คาเฉล่ีย จํานวน  และรอยละของความรูท่ัวไปเก่ียวกับการออกกําลังกาย

คนที่ตอบถูก คนที่ตอบผิดขอ ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการออกกําลังกาย
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

1. การออกแรงใหมากขึ้นจากการทํางานตาง ๆ  ตาม
ปกติจะทําใหสุขภาพดีขึ้น ( X  =  .4778)

172 47.8 188 52.2

2. การซักผา  รีดผา   การลางรถ เปนเพียงการทํางาน
บาน  ไมถือวาเปนการออกกําลังกาย ( X  =  .4194)

151 41.9 209 58.1

3. การขุดดิน  การถางหญา หรือการทํางานอาชีพที่ตอง
ใชแรงงานไมใชการออกกําลังกาย ( X  =  .5472)

197 54.7 163 45.3

4. การออกกําลังกาย หมายถึง ทานจะตองออกแรงทํา
กิจกรรมประจําวัน  ใหเหนื่อย  หัวใจเตนเร็วและแรง
อยางนอยวันละ 3 คร้ัง ๆ ละไมต่ํากวา 10  นาที
( X  =  .6556)

236 65.6 124 34.4

5. ผูที่ทํางานโดยใชแรงงานมาก เชน การขุดดิน  แบก
ของหนัก ไมจําเปนตองออกกําลังกายดวยการบริหาร
รางกายอีก      ( X  =  .5944)

214 59.4 146 40.6

6. ผูที่ทํางานโดยไมไดใชแรงกาย เชน ผูทํางานแบบนั่ง
โตะ    จําเปนตองออกกําลังกาย    ( X  =  .7361)

265 73.6 95 26.4

7. การทําความสะอาดบาน จะถือเปนการออกกําลังกาย
ก็ตอเมื่อตองทําติดตอกันมากกวา 45 นาทีขึ้นไป
( X  =  .7194)

259 71.9 101 28.1

8. การที่ทานเดินไปเรื่อย ๆ โดยไมมีเหงื่อออก วันละ  3
คร้ัง ๆ  ละไมต่ํากวา  10   นาที    ถือวาเปนการออก
กําลังกาย  ( X  =  .4917)

177 49.2 183 50.8
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คนที่ตอบถูก คนที่ตอบผิดขอ ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการออกกําลังกาย
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

9. การทํางานบาน งานจากการประกอบอาชีพที่ตองทํา
จนรูสึกเหนื่อย   หัวใจเตนเร็วและแรงขึ้น
ไมนอยกวา  5 วันตอสัปดาหจึงจะถือวาเปนการ
ออกกําลังกาย ( X  =  .6028)

217 60.3 143 39.7

10. การออกกําลังกายเสร็จใหม ๆ ควรอาบน้ําทันที  เพื่อ
ความสดชื่นของรางกาย ( X  =  .8083)

291 80.8 69 19.2

11. ผูที่เริ่มออกกําลังกาย จะตองออกกําลังกายในวัน
แรก ๆ ใหเหนื่อยมากที่สุด ( X  =  .8389)

302 83.9 58 16.1

12. คนเราควรออกกําลังกาย อยางนอย  2 วันตอสัปดาห
( X  =  .3611)

130 36.1 230 63.9

13. เวลาในการออกกําลังกายแตละวันไมจําเปนตองเปน
เวลาเดียวกัน ( X  =  .2333)

84 23.3 276 76.7

14. การยืดเสน  ยืดสายกอนการออกกําลังกายทุกครั้งจํา
เปนเฉพาะสําหรับผูที่เริ่มออกกําลังกายใหม ๆ เทานั้น
( X  =  .5194)

187 51.9 173 48.1

15. การออกกําลังกายที่ทําใหรางกายสมบูรณ แข็งแรง
ตองออกกําลังกายอยางนอย  20  นาทีขึ้นไป
( X  =  .2056)

74 20.6 286 79.4

16. เมื่อจะสิ้นสุดการออกกําลังกายในแตละครั้ง ตองมี
การผอนคลายกลามเนื้อโดยใชวิธีการออกกําลังกายที่
เบา ๆ และชาลง ( X  =  .8722)

314 87.2 46 12.8

17. ผูที่มีโรคประจําตัว เชน โรคหัวใจ  โรคเบาหวาน
โรคความดันโลหิตสูงไมควรออกกําลังกาย
( X  =  .6065)

218 60.6 142 39.4

18. การออกกําลังกายมากเกินไปไมมีผลเสียใด ๆ ตอ
รางกาย  ( X  =  .5917)

213 59.2 147 40.8
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คนที่ตอบถูก คนที่ตอบผิดขอ ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการออกกําลังกาย
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

19. การออกกําลังกายที่ถูกตองนั้นออกเฉพาะบางสวน
ของรางกายก็เพียงพอแลว ( X  =  .6389)

230 63.9 130 36.1

20. ผูที่ออกกําลังกายเปนประจําจะมีอัตราการเตนของ
หัวใจชากวาผูที่ไมออกกําลังกาย ( X  =  .4722)

170 47.2 190 52.8

21. การออกกําลังกายในที่โลงแจง   ทําใหสามารถออก
กําลังกายได นานกวาในที่รม ( X  =  .4472)

161 44.7 199 55.3

คาเฉล่ียและระดับของความเชื่ออํานาจภายในตนดานสุขภาพ

ขอ ความเชื่ออํานาจภายในตนดานสุขภาพ X ระดับ
1. ทานตองเปนผูจัดการและดูแลสุขภาพของตนเองใหแข็งแรงอยู

เสมอ
2.8972 มาก

2. ถาทานดูแลและปฏิบัติตนถูกตองจะสามารถ        หลีกเลี่ยงการ
เจ็บปวยได

2.8083 มาก

3. ทานมีสุขภาพที่สมบูรณแข็งแรงในปจจุบันเปนเพราะที่ผานมา
ทานดูแลสุขภาพตนเองเปนอยางดี

2.8083 มาก

4. สาเหตุสําคัญที่ทําใหทานเจ็บปวยก็คือตัวทานเอง 2.4833 มาก
5. การที่จะหายจากเจ็บปวยเร็วหรือชาเปนเพราะการปฏิบัติตัวของ

ทานเอง
2.7333 มาก

6. ทานสามารถควบคุมความรุนแรงของอาการปวยของทานให
บรรเทาลงไดดวยตัวเอง

2.3139 ปานกลาง
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คาเฉล่ียและระดับของความเชื่ออํานาจภายนอกตนดานสุขภาพ

ขอ ความเชื่ออํานาจภายนอกตนดานสุขภาพ X ระดับ
7. ไมวาทานจะดูแลสุขภาพดีเพียงไรเมื่อถึงเวลาที่ตอง เจ็บปวยก็

ยอมปวยอยูดี
2.3250 ปานกลาง

8. ทานไมสามารถที่จะทําใหสุขภาพตนเองสมบูรณ  แข็งแรงไดตาม
ที่ตองการ

1.9556 ปานกลาง

9. การที่ทานมีสุขภาพดีหรือไมดีเปนเรื่องของโชคชะตาหรือ
เคราะหกรรมเปนตัวกําหนดอยูเสมอ

1.6528 นอย

10. อาการเจ็บปวยจะรุนแรงมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับโชคชะตาหรือ
เคราะหกรรมของแตละคน

1.6694 นอย

11. ครอบครัวของทานมีสวนสําคัญอยางมากที่จะทําใหทานมีสุขภาพ
ดีหรือเจ็บปวย

2.6306 มาก

12. การเจ็บปวยของทานจะทุเลาและหายไดเร็วหรือไมนั้นขึ้นอยูกับ
การดูแลของบุคคลในครอบครัวเปนหลัก

2.4111 มาก

คาเฉล่ียและระดับของการรับรูประโยชนของการออกกําลังกาย

ขอ การรับรูประโยชนของการออกกําลังกาย X ระดับ
เม่ือไดเคล่ือนไหวออกแรงมาก ๆ   หรือออกกําลังกายเปนประจํา
ทําใหขาพเจารูสึกวา

1. รางกายคลองแคลว   กระฉับกระเฉงมากขึ้น 2.6806 มาก
2. ความเมื่อยลาและอาการปวดเมื่อยตามรางกายลดลง 2.4444 มาก
3. ทําใหการขับถายของเสียดีขึ้น 2.4528 มาก
4. ทําใหไมเปนหวัดงาย 2.4139 มาก
5. ทําใหหายใจไดสะดวกขึ้น 2.5972 มาก
6. ทําใหคาใชจายในการรักษาโรคของทานลดลง 2.2333 ปานกลาง
7. ทําใหมีความอดทนทํางานไดมากขึ้น 2.5250 มาก
8. ทําใหไมเหนื่อยงาย  ทํางานตาง ๆ ไดดีขึ้น 2.6722 มาก
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ขอ การรับรูประโยชนของการออกกําลังกาย X ระดับ
9. ทําใหยกของหนัก ๆ ไดมากขึ้น 2.2528 ปานกลาง
10. ทําใหกลามเนื้อแข็งแรงขึ้น 2.6528 มาก
11. ทําใหรูปรางดีขึ้น 2.5194 มาก
12 ทําใหมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น 2.4194 มาก
13. ทําใหนอนหลับไดไวและหลับสนิทขึ้น 2.6722 มาก
14. ชวยใหรูสึกผอนคลายความกังวลใจ  และความเครียดลงได 2.5806 มาก

คาเฉล่ียและระดับของแหลงจูงใจใหออกกําลังกาย

ขอ แหลงจูงใจใหออกกําลังกาย X ระดับ

1.
ดานสื่อบุคคล
ทานออกกําลังกาย เพราะคนในครอบครัวสงเสริมใหทานออก
กําลังกาย

2.7550 มาก

2. ทานออกกําลังกาย เพราะเพื่อนบานมาชักชวนใหทานออกกําลัง
กาย

2.0806 ปานกลาง

3. เปนเพราะการชักชวนของเจาหนาที่สาธารณสุข    จึงทําใหทาน
ออกกําลังกาย

1.8556 ปานกลาง

4. การที่ผูนําชุมชนมาชักชวน     ทําใหทานรูสึกสนุกที่จะไปรวมออก
กําลังกาย

2.0833 ปานกลาง

5. เมื่อเห็นดารา นักรองเปนผูนําในการออกกําลังกาย  ทําใหทาน
ตองการออกกําลังกายบาง

2.2944 ปานกลาง

6.
ดานสื่อภายนอกทองถิ่น
โฆษณาเชิญชวนใหออกกําลังกาย  ทําใหทานออกกําลังกาย 2.1000 ปานกลาง

7. เสียงเพลงที่ใชประกอบการออกกําลังกายเปนสิ่งเราใจ   จึงทําให
ทานตองการออกกําลังกายไปดวย

2.2917 ปานกลาง

8. เมื่อดูรายการโทรทัศนที่มีคนมารวมกลุมกัน    ออกกําลังกาย   จึง
ทําใหทานออกกําลังกายไปดวย

1.9944 ปานกลาง

9. ทาเตนที่สนุกและเราใจทําใหทานออกกําลังกาย 1.9389 ปานกลาง
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ขอ แหลงจูงใจใหออกกําลังกาย X ระดับ
10. เมื่อไดอานหนังสือพิมพเร่ืองราวที่เกี่ยวกับการออกกําลังกายทําให

ทานตองการออกกําลังกายบาง
2.0472 ปานกลาง

11.
ดานสื่อภายในทองถิ่น
เมื่อไดอานเอกสารแผนพับเชิญชวนให   ออกกําลังกาย ทําให
ตองการทานออกกําลังกาย

1.8806 ปานกลาง

12. การจัดนิทรรศการเชิญชวนใหออกกําลังกาย มีสวนทําใหทาน
ตองการออกกําลังกาย

1.7611 ปานกลาง

13. การติดปายโฆษณาเชิญชวนใหออกกําลังกาย มีสวนทําใหทาน
ตองการออกกําลังกาย

2.3306 ปานกลาง

14. การที่ทานออกกําลังกาย    เพราะไดยินเสียงตามสายเชิญชวนให
ออกกําลังกาย

2.2667 ปานกลาง

พฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกาย

ขอ พฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกาย X ระดับ

1.
แบบในวิถีชีวิตประจําวัน
ทานมีการเคลื่อนไหวออกแรงจากการประกอบอาชีพจนเหนื่อย
และมีเหงื่อออกใน 1 สัปดาหมากกวา   5 วัน

2.3306 ปานกลาง

2. ทานมีการเคลื่อนไหวออกแรงจากการทํางานบานใน 1 สัปดาห
มากกวา   5 วัน

2.2667 ปานกลาง

3. ทานทํางานประกอบอาชีพจนเหนื่อย และมีเหงื่อออก วันละ 3
คร้ัง ๆ ละไมต่ํากวา    10 นาที  รวมสะสมมากกวาวันละ  30 นาที

2.2972 ปานกลาง

4. ทานทํางานบานจนเหนื่อย    และมีเหงื่อออก  วันละ  3 คร้ัง ๆ ละ
ไมต่ํากวา 10 นาที  รวมสะสมมากกวาวันละ  30 นาที

2.1250 ปานกลาง

5. ในแตละวันที่ทํางาน    ทานเดินเปนระยะเวลาติดตอกันอยางนอย
10 นาที  สะสมทั้งวันรวมไดไมต่ํากวา  30 นาที

2.3250 ปานกลาง

6. หลังจากเสร็จสิ้นการทํางานประจําวันตามปกติ ทานรูสึกเหนื่อย
พอสมควร โดยหายใจแรงขึ้นกวาปกติ สามารถพูดกับคนอื่นได
จนจบประโยคโดยไมตองหยุดพูดเพื่อหายใจกอน

1.9917 ปานกลาง
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ขอ พฤติกรรมการสรางสุขภาพดานการออกกําลังกาย X ระดับ

7.
แบบมีแบบแผน
หลังจากเลิกงานทานไปเตนแอโรบิค     หรือออกกําลังกาย
ประเภทอื่นๆ อยางนอยสัปดาหละ 3 วัน

2.1556 ปานกลาง

8. ทานออกกําลังกายในเวลาเดียวกันเปนประจํา เชน ตอนเชา หรือ
ตอนเย็น

2.0250 ปานกลาง

9. ทานยืดเสน ยืดสาย เพื่อเตรียมตัวกอน    ออกกําลังกายนาน 5 –
10  นาที

2.0528 ปานกลาง

10. ทานออกกําลังกายติดตอกันอยางนอย    30 นาทีตอคร้ัง 2.3222 ปานกลาง
11. ทานผอนคลายกลามเนื้อหลังการออกกําลังกายทุกครั้งเปนเวลา  3

– 5 นาที
2.5833 มาก

12. ทานออกกําลังกายจนเหนื่อย   และมีเหงื่อออกมาก      หัวใจเตน
แรงและเร็วขึ้นมากกวาปกติทุกครั้ง

1.3611 นอย

13. ทันทีที่เสร็จสิ้นการออกกําลังกาย     ทานเหนื่อยมากตองหยุดพัก
เปนเวลานานกวาจะหายเหนื่อยเปนปกติ

1.5806 นอย

14. แมวาจะไมคอยมีเวลา  แตทานก็พยายามแบงเวลามาออกกําลัง
กาย อยางนอยสัปดาหละ 3 วัน

1.7667 ปานกลาง

15. แมวาทานจะนั่งทํางานตลอดทั้งวัน แตทานพยายามเคลื่อนไหว
รางกายใหมากขึ้นในระหวางการทํางาน

1.8000 ปานกลาง

16. ทานเลือกที่จะเดินไปซื้อของในระยะทางที่   ใกล ๆ   แทนการใช
รถยนตหรือรถจักรยานยนต

1.8472 ปานกลาง

17. เมื่อมีธุระไปสถานที่ใกล ๆ ทานเลือกที่จะเดินไปแทนที่จะใช
รถยนตหรือรถจักรยานยนต

1.8556 ปานกลาง

18. เมื่อทานตองการสิ่งของที่อยูหางไกลจากตัวทาน ทานจะเดินไป
หยิบของนั้นดวยตนเอง  โดยไมใชคนอื่นทําให

1.6806 ปานกลาง

19. ทานทํางานบานดวยตนเอง      โดยไมจางคนอื่นมาทําแทน 1.7917 ปานกลาง
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ช่ือ นางวารี     สายันหะ

ที่อยู บานเลขที่  59 / 1  หมูที่  7  ตําบลหนองพันจันทร  กิ่งอําเภอบานคา
จังหวัดราชบุรี  70180

สถานที่ทํางาน สํานักงานสาธารณสุขกิ่งอําเภอบานคา   กิ่งอําเภอบานคา  จังหวัดราชบุรี

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2525 สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรพยาบาลและผดุงครรภ
วิทยาลัยพยาบาลราชบุรี    จังหวัดราชบุรี

พ.ศ.  2530 สําเร็จการศึกษาปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พยาบาลศาสตร)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  จังหวัดนนทบุรี

พ.ศ.  2532 สําเร็จการศึกษาปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต    มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช  จังหวัดนนทบุรี

พ.ศ.  2544 ศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑิต  สาขาจิตวิทยาชุมชน
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร

ประวัติการทํางาน

พ.ศ.  2525 พยาบาล 2 ฝายการพยาบาล โรงพยาบาลบางแพ  อําเภอบางแพ จังหวัด
ราชบุรี

พ.ศ.  2526 พยาบาลเทคนิค 2 ฝายการพยาบาล โรงพยาบาลบางแพ  อําเภอบางแพ
จังหวัดราชบุรี

พ.ศ.  2527 พยาบาลเทคนิค 2 งานผูปวยนอกและอุบัติเหตุ  โรงพยาบาลวัดเพลง
อําเภอวัดเพลง   จังหวัดราชบุรี

พ.ศ.  2531 นักวิชาการสาธารณสุข  3    สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสวนผึ้ง   จังหวัด
ราชบุรี

พ.ศ.  2539 นักวิชาการสาธารณสุข  6   (ดานบริการทางวิชาการ)
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสวนผึ้ง    จังหวัดราชบุรี

พ.ศ.  2541 - นักวิชาการสาธารณสุข  7   (ดานบริการทางวิชาการ)
ปจจุบัน สํานักงานสาธารณสุขกิ่งอําเภอบานคา    จังหวัดราชบุรี
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