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บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 

 
การออกกําลังกายเปนกิจกรรมสงเสริมสุขภาพประการหนึ่งท่ีสําคัญ โดยมีการเคล่ือนไหว

สวนตางๆ ของรางกาย เพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานใหอวัยวะระบบตางๆ ของรางกายได
ทํางานอยางเต็มท่ี เชน ระบบกลามเน้ือและขอตอ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ เปนตน 
กอใหเกิดประโยชนตอบุคคลทุกเพศ ทุกวัย ท้ังบุคคลท่ีมีภาวะสุขภาพดีและบุคคลท่ีเจ็บปวย (กรม
อนามัย, 2549) การออกกําลังกายเปนส่ิงจําเปนสําหรับมนุษยทุกคนเพราะไมเพียงแตเพิ่ม
สมรรถภาพทางกายไดหลายประการแลว ยังมีผลดีตอสุขภาพจิต เชน ทําใหอารมณดี จิตใจราเริง
แจมใจ เบิกบาน ลดความวิตกกังวลและความตึงเครียด (Pender, 2006) ลดความเส่ียงจากการ
เสียชีวิตกอนวัยอันสมควร และลดปญหาสุขภาพท่ีเกิดข้ึนอยางเฉียบพลันและเร้ือรังรวมดวย เชน 
โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง เปนตน (กรมอนามัย, 
2543) นอกจากนี้ยังพบวาผูท่ีออกกําลังกายโดยการเดินเร็วๆ สัปดาหละ 3 ช่ังโมง จะมีอุบัติการณ
ของโรคหัวใจและหลอดเลือดลดลงรอยละ 40 และผูท่ีออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอจะมีโอกาสเกิด
โรคเบาหวานลดลงรอยละ 42  และลดการเกิดโรคมะเร็งไดรอยละ 46 (วิจักร อากับกริยา, 2546) 
ท้ังนี้ตองเปนการออกกําลังกายท่ีถูกตองและเหมาะสม ซ่ึงวิทยาลัยเวชศาสตรการกีฬาแหงอเมริกา 
(American College of  Sport Medicine [ACSM] , 2000) แนะนําไววา การออกกําลังกายท่ี
ถูกตองตามหลักการสรางเสริมสุขภาพควรยึดหลักการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ คือ การออกกําลัง
กายอยางสมํ่าเสมอสัปดาหละ 3-5 วัน มีความแรงของการออกกําลังกายในระดับปานกลางถึงระดับ
มาก ประมาณรอยละ 60-85 ของอัตราการเตนของหัวใจสูงสุด (อัตราการเตนของหัวใจสูงสุดเทากับ 
220 ลบดวยอายุเปนป) แตละคร้ังใชเวลา 20-60 นาที โดยมีระยะอบอุนรางกายและระยะผอนคลาย
ประมาณ 5-10 นาที และเลือกชนิดการออกกําลังกายแบบใชออกซิเจน จะเห็นไดวาการออกกําลัง
กายน้ีเปนกิจกรรมสงเสริมสุขภาพชวยเพ่ิมสมรรถภาพทางกายและมีประโยชนตอสุขภาพจิต ซ่ึง
นําไปสูการเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน แตท้ังนี้ตองเปนการกระทําท่ีดําเนินการอยาง
สมํ่าเสมอ ตอเนื่อง และปรับเขาสูแบบแผนการดําเนินชีวิต 
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ดังท่ี เพนเดอรและคณะ (Pender et al., 2006) กลาวถึงกิจกรรมสงเสริมสุขภาพวาเปน
กิจกรรมหรือแบบแผนการดําเนินชีวิตของบุคคลซ่ึงดํารงไวซ่ึงสุขภาพ และกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ
ของบุคคลจะเกิดข้ึนอยางตอเนื่องได เม่ือบุคคลรับรูวาการกระทําจะชวยยกระดับความเปนอยูใหดี
ข้ึน มุงสรางเสริมใหบรรลุถึงความสําเร็จในชีวิตเกิดความภาคภูมิใจในตนเองเปนการปฏิบัติใน
ทางบวกเพื่อสรางเสริมใหตนเองมีสุขภาพที่ดีดํารงชีวิตไดอยางผาสุกกับบุคคล ครอบครัว และ
สังคม การสงเสริมสุขภาพในแตละบุคคลมีความแตกตางกันข้ึนกับปจจัยหลายดาน  จากรูปแบบ
การสงเสริมสุขภาพของเพนเดอร สรุปไววาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ 
ประกอบดวย 3 สวน คือ 1) ปจจัยดานลักษณะสวนบุคคลและประสบการณ (individual 

characteristics and experiences) 2) ปจจัยดานการรับรูและทัศนคติท่ีเฉพาะตอพฤติกรรม
(behavior-specific cognition and affect) และ3) ปจจัยดานพฤติกรรมท่ีเปนผลลัพธ 
(behavioral outcome) เพนเดอรกลาววา ปจจัยดานการรับรูและทัศนคติท่ีเฉพาะตอพฤติกรรม 
และปจจัยดานพฤติกรรมท่ีเปนผลลัพธ เปนปจจัยท่ีนําไปสูการตอบสนองการรับรูและทําใหเกิดการ
ตกลงใจในการวางแผนกระทําพฤติกรรมตางๆ โดยเฉพาะการรับรูอุปสรรคเปนปจจัยหนึ่งในปจจัย
ดานการรับรูและทัศนคติเฉพาะตอพฤติกรรมท่ีมีความสําคัญและมีอิทธิพลตอการมีกิจกรรมสุขภาพ
ของบุคคลถึงรอยละ 79 เพราะเปนส่ิงขัดขวางหรือจูงใจใหบุคคลเกิดการหลีกเล่ียงการกระทํา
กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ (Pender et al., 2006) 

การรับรูอุปสรรคในการปฏิบัติกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ หมายถึง ความรูสึกนึกคิดเกี่ยวกับ
ส่ิงขัดขวางตอการกระทํา และมีสวนสนับสนุนใหมีการหลีกเล่ียงท่ีจะกระทํากิจกรรมสงเสริม
สุขภาพ เม่ือมนุษยไมมีความพรอมในการกระทําอยางใดอยางหนึ่ง โดยการรับรูอุปสรรคมี
ผลกระทบตอความมุงม่ันท่ีจะกระทํากิจกรรมสงเสริมสุขภาพ ซ่ึงอุปสรรคอาจจะเปนส่ิงท่ีเกิดข้ึน
จริง หรือคาดวาจะเกิดข้ึนก็ได เพนเดอรและคณะ (Pender et al., 2006) กลาววา การรับรูอุปสรรค
เปนการรับรูดานลบ หรือเปนการรับรูตอส่ิงท่ีขัดขวางตางๆ ท่ีทําใหไมสามารถกระทํา พฤติกรรม
ใดๆ ได เนื่องจากความไมสะดวกดานสภาพแวดลอม คาใชจาย และการไมมีเวลาท่ีจะปฏิบัติ
กิจกรรมนั้นๆ ความพึงพอใจในบริการที่ไดรับ การปฏิบัติกิจกรรมทางดานสุขภาพทําใหขาดรายได
จากการประกอบอาชีพ และขาดการสนับสนุนทางสังคม เปนตน นอกจากนี้ ซีครีสต,วอลคเกอร
และคณะ (Sechrist, Walker et al., 1987) ยังกลาววา การรับรูอุปสรรคตอการกระทํา 
ประกอบดวย 2 ปจจัย คือ 1) ปจจัยดานโครงสราง (structure factors) ซ่ึงอยูภายนอกตัวบุคคล 
ไดแก ขอจํากัดดานเวลา ขาดการสนับสนุนทางสังคม จากครอบครัว คาใชจาย หรือขาดส่ิงอํานวย
ความสะดวก และ 2) ปจจัยภายในตัวบุคคล (personal factors) ไดแก การขาดพลังงาน ขาด
แรงจูงใจหรือแรงกระตุน ขาดความพรอมของรางกาย และสุขภาพไมเอ้ืออํานวย แมวาบุคคลนั้นจะ
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รับรูประโยชนของการสงเสริมสุขภาพมากก็ตาม แตถาหากมีอุปสรรคมาขัดขวางก็จะสงผลใหเกิด
ความลมเหลวในการใหความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ ดังมีรายงานการศึกษา
ความสัมพันธระหวางการรับรูอุปสรรคกับการออกกําลังกาย เชน การศึกษาของเพนเดอรและคณะ 
(Pender et al. cited in Pender, 1996) พบวาการรับรูอุปสรรคตอการออกกําลังกายมี
ความสัมพันธกับการออกกําลังกายในกลุมผูสูงอายุ ผูปวยโรคหัวใจ และผูปวยมะเร็งอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ คลายคลึงกับการศึกษาของพรทิพย จันทรทิพย (2549) ท่ีศึกษาในกลุมสตรีวัย
ทํางานในชนบท พบวา การรับรูอุปสรรคของการออกกําลังกายโดยรวมและรายดานมีความสัมพนัธ
ทางลบในระดับตํ่ากับการออกกําลังกายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงใหเห็นวาการท่ีบุคคลมีการ
รับรูอุปสรรคตํ่าจะมีการออกกําลังกายอยูในระดับดี และการศึกษาในกลุมพยาบาลโรงพยาบาลนาน
ของจิตอารี ศรีอาคะ (2543) พบวา กลุมตัวอยางมีคะแนนเฉล่ียการรับรูอุปสรรคดานเวลาท่ีใชในการ
ออกกําลังกายและสภาพแวดลอมของการออกกําลังกายดานการขาดแคลนสถานท่ีและอุปกรณอยู
ในระดับสูง เชนเดียวกับการศึกษาในกลุมขาราชการและเจาหนาท่ีกระทรวงสาธารณสุขของธงชัย 
ทวิชาชาติ และคณะ (2540) พบวา กลุมตัวอยางระบุเหตุผลท่ีไมออกกําลังกายหรือเลนกีฬาเพราะจะ
ทําใหเสียเวลาในการทํางาน นอกจากนี้การเซียและคณะ (Garcai et al. cited in Pender, 1996) 
พบวาการรับรูอุปสรรคเปนปจจัยสําคัญในการทํานายการออกกําลังกาย เนื่องจากการออกกําลังกาย
เปนการปฏิบัติกิจกรรมสุขภาพท่ีตองอาศัยความรูความเขาใจ การรับรูของบุคคลซ่ึงเปนพื้นฐานท่ี
สําคัญของการคิด การตัดสินใจ และแรงจูงใจใหเกิดความพรอมท่ีจะทําใหเกิดกิจกรรมนั้น ถาบุคคล
มีการรับรูเหตุการณท่ีเกิดข้ึนกับตนเองถูกตองก็จะแสดงการกระทําท่ีดีและเหมาะสม (Becker, 1994 
อางใน เพ็ญประภา ถวิลลาภ, 2547)  

ประเทศไทยมีนโยบายสงเสริมการออกกําลังกาย โดยกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายสราง
เสริมสุขภาพเพื่อใหประชาชนไทยทุกกลุมอายุ ทุกสภาพรางกาย มีการออกกําลังกายท่ีถูกตอง 
เหมาะสม ตอเนื่อง และสมํ่าเสมอ ต้ังแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 
2545-2549) ไดกําหนดแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ มุงเนนสรางเสริมสุขภาพมากกวาซอมสุขภาพ
และใหประชากรมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพของตนเองโดยรณรงคใหประชาชนทุกกลุมอายุรวม
พลังออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ กําหนดเปาหมายใหประชาชนอยางนอยรอยละ 60 มีการออกกําลัง
กาย (สํานักนโยบายและแผน, 2548) และมีนโยบายตอเนื่องถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2550-2554) ซ่ึงมีเปาหมายการพัฒนาคุณภาพคนโดยใหคนไทยทุกคน
ไดรับการพัฒนาท้ังทางรางกาย จิตใจ ความรู ความสามารถ ทักษะการประกอบอาชีพ และมีความ
ม่ันคงในการดํารงชีวิต โดยมีดารกําหนดแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ เพื่อมุงเสริมสรางสุขภาวะคน
ไทยใหมีสุขภาพแข็งแรงท้ังกายและใจ มุงการดูแลสุขภาพเชิงปองกัน สนับสนุนใหคนไทยลด ละ 
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เลิกพฤติกรรมกลุมเส่ียงทางสุขภาพ มีพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสม ออกกําลังกายอยาง
สมํ่าเสมอเลนกีฬา ใชเวลาวางใหเปนประโยชน ลดอัตราเพิ่มของการเจ็บปวยดวยโรคท่ีปองกันได
ใน 5 อันดับแรก คือ หัวใจ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หลอดเลือดสมอง และมะเร็ง นําไปสูการ
เพิ่มผลิตภาพแรงงาน และลดรายจายดานสุขภาพของบุคคลลงในระยะยาว แตเนื่องจากคนไทยยังมี
พฤติกรรมเส่ียงตอสุขภาพท้ังการบริโภคและการใชชีวิต ทําใหการเจ็บปวยดวยโรคท่ีปองกันได
เพิ่มข้ึน ท้ังการปวยดวยโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคหัวใจ และมะเร็ง ซ่ึงมีอัตราเพิ่มรอยละ 
18.4, 14.2, 13.4 และ 4.0 ตามลําดับ (สํานักนโยบายและแผน, 2550) ซ่ึงกระทรวงสาธารณสุข
รวมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) กําหนดใหป พ.ศ. 2550 เปนป
แหงการรณรงคใหคนมีสุขภาพดีชักจูงใหหันมาออกกําลังกายดูแลสุขภาพกันอยางเปนรูปธรรม 
ภายใตหัวขอ การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แตสถานการณการ
ออกกําลังกายของคนไทยในปจจุบัน ประชากรจํานวนกวา 60 ลานคน มีการออกกําลังกายอยาง
สมํ่าเสมอเพียงรอยละ 30 ของประชากรทั้งหมดของประเทศหรือคิดเปน 18 ลานคนท่ีออกกําลังกาย
อยางจริงจัง และจากการทําวิจัยของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ในป 
พ.ศ. 2550 พบวา คนไทยสวนใหญใชเวลาวางในการโทรศัพท รองลงมาก็คือ การเดินช็อปปงตาม
หางสรรพสินคา หรือนอนพักผอนในวันวาง แตไมสนใจท่ีจะออกกําลังกายเทาท่ีควร ทําใหคนไทย
สวนใหญของประเทศเส่ียงตอการเปนโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง สงผลใหแนวโนม
การเสียชีวิตของคนไทยกอนวัยอันควรเพ่ิมสูงข้ึน   

อยางไรก็ตามแมวาหลายหนวยงานท้ังภาครัฐ และเอกชนไดมีการสงเสริมใหประชาชนทุก
กลุมอายุ ทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพท้ังในเขตเมืองและชนบท ออกกําลังกายตามนโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุข พบวากลุมอายุท่ีออกกําลังกายนอยคือ วัยทํางาน (สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ, 2547) และจากสถิติของสํานักงานสถิติแหงชาติในการสํารวจ
อัตราการเลนกีฬาและออกกําลังกายป พ.ศ. 2548 พบวา อัตราการออกกําลังกายของคนไทยเปน
ประจํามีรอยละ 34.7 และพบวาเหตุผลของกลุมคนท่ีไมไดออกกําลังกายหรือเลนกีฬา คือ ไมมีเวลา 
ไมสนใจ ไมมีสถานท่ี อุปกรณ หรือสภาพดินฟาอากาศไมเอ้ืออํานวย (สสส., 2549) ผลการสํารวจ
การออกกําลังกายท่ีผานมาแสดงใหเห็นวาการออกกําลังกายของประชาชนยังไมบรรลุผลตาม
เปาหมายของนโยบายท่ีวางไวโดยเฉพาะวัยทํางาน ซ่ึงบุคคลท่ีอยูในวัยทํางาน มีความเปล่ียนแปลง
ดานรางกาย มีภาระหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีมาก ประกอบกับบางรายตองประสบกับความ
ยุงยากในชีวิตประจําวันในดานภาระงาน ภาระรับผิดชอบในครอบครัวและงานในบาน เนื่องจาก
ตองมีบทบาทท่ีหลากหลาย ท้ังบทบาทในการทํางาน บทบาทของการเปนสามี/ภรรยา บทบาทของ
การเปนพอ/แม และบทบาทเปนผูใหบริการ หรือผูใหการดูแล ทําใหไมมีเวลาสนใจดูแลสุขภาพ
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ของตนเอง สงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตอีกท้ังยังทําใหรางกายตองปรับตัวอยูเสมอ กอใหเกิด
ความเครียดไดงาย  ถาประชากรกลุมนี้มีพฤติกรรมดานสุขภาพท่ีไมเหมาะสมโดยเฉเพาะพฤติกรรม
การขาดการออกกําลังกายจะนํามาสูการเกิดปญหาดานสุขภาพ ซ่ึงผลกระทบท่ีตามมาจากการ
เจ็บปวยจะทําใหกระทบตอท้ังระดับบุคคล และประเทศชาติ ไดแก ประสิทธิภาพดานการทํางาน
ลดลง สังคมและประเทศชาติตองรับภาระในดานคาใชจายดายสุขภาพท่ีมากข้ึน รวมถึงการขาด
กําลังคนในการพัฒนาประเทศ ซ่ึงปญหาสุขภาพดังกลาวสามารถปองกันไดถาบุคคลมีการออก
กําลังกายอยางสมํ่าเสมอ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ไดกําหนดนโยบายการออกกําลังกาย
เพื่อสุขภาพไววาหนวยงานตางๆ โดยเฉพาะหนวยงานในภาครัฐ ตองใหบุคลากรในหนวยงานได
ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพในวันราชการ เพื่อเปนแบบอยางแกประชาชน และหนวยงานภาคเอกชน
อ่ืนๆ  แตเนื่องจากวัยทํางานเปนชวงวัยท่ีมีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม มี
ภาระหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีมาก ทําใหมีการออกกําลังกายนอยหรือไมออกกําลังกาย ซ่ึงการ
ขาดการออกกําลังกายของผูประกอบอาชีพเปนปจจัยนําท่ีกอใหเกิดภาวะอวนและปจจัยเส่ียง
ทางดานลบตอสุขภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งการบาดเจ็บของหลังอันเนื่องมาจากการทํางาน (Fragala 

& Bailey, 2003 อางในธานี แกวธรรมานุกูลและคณะ, 2548) จะเห็นไดวาอุปสรรคในการออก
กําลังกายของคนดังกลาวขางตนมีความคลายคลึงกันในแงของการไมมีเวลา ไมมีสถานท่ี มีปญหา
เกี่ยวกับสุขภาพ มีภาระหนาท่ีตองรับผิดชอบ และรูสึกเหนื่อยลาในการออกกําลังกาย  

มหาวิทยาลัยเชียงใหมเปนมหาวิทยาลัยของรัฐ ในสวนภูมิภาค เปนสถาบันการศึกษาท่ีมี
หนวยงานตางๆ มากมาย และมีจํานวนบุคลากรในมหาวิทยาลัยท้ังส้ิน 8,039  คน แบงเปน 
ขาราชการ จํานวน 4,516 คน พนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 2,138 คน และลูกจางประจํา จํานวน 
1,385 คน (ฝายทะเบียนประวัติ กองการเจาหนาท่ี มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2550) ซ่ึงเปนบุคลากรท่ีมี
ความสามารถ มีความเช่ียวชาญหลากหลายดาน และลักษณะงานท่ีแตกตางกัน ประกอบกับปจจุบัน
มีความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว ทําใหมีเคร่ืองทุนแรงมากมายเปน
ผลใหการใชแรงงานลดนอยลง รูปแบบในการดําเนินชีวิตเปล่ียนไปสงผลใหกลไกการรักษา
สุขภาพใหสมบูรณแข็งแรงเปนไปไดยาก และสาเหตุของการเจ็บปวยของบุคลากรสวนใหญเกดิจาก
การมีพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม หรือมีพฤติกรรมเส่ียงดานสุขภาพ เพื่อเปนการสนองนโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุข   ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหมและศูนยเสริมสรางสุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
(สส.มช.) ไดเห็นถึงความสําคัญของการออกกําลังกายและการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
เพื่อใหสุขภาพท่ีดีและเปนแบบอยางท่ีดี โดยเฉพาะการออกกําลังกาย จึงไดจัดสภาพแวดลอมท่ี
สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรในสังกัดมีการออกกําลังกาย โดยจัดสถานท่ีออกกําลังกายท้ังในท่ีรม
และกลางแจงหลายชนิด ท้ังในระดับคณะและสวนกลางของมหาวิทยาลัยซ่ึงผูท่ีสนใจสามารถ
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สมัครเขาเปนสมาชิกชมรมกีฬาประเภทตางๆของมหาวิทยาลัยได นอกจากนี้ยังมีการจัดการแขงขัน
กีฬาสําหรับบุคลากรเปนประจําทุกป และบางคณะก็มีการจัดกิจกรรมการออกกําลังกายเพื่อสงเสริม
สุขภาพ เชน การปนจักรยาน การเดินเพื่อสุขภาพ การเตนลีลาศเพื่อสุขภาพ การเตนแอโรบิค รํามวย
จีน เปนตน แตก็ยังมีบุคลากรอีกจํานวนมากท่ีมีการออกกําลังกายไมสมํ่าเสมอ ออกกําลังกายไม
ถูกตองตามหลักการออกกําลังกาย ออกกําลังกายไมมีประสิทธิภาพหรือไมมีการออกกําลังกายเลย 
ประกอบกับยังไมมีรายงานเกี่ยวกับการศึกษาถึงการรับรูอุปสรรคในการออกกําลังกายและการออก
กําลังกายของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเชียงใหมท้ังเพศชายและเพศหญิง มีแตการศึกษาในกลุม
อาจารยสตรีเทานั้น ซ่ึงพบวา รอยละ 83.45 มีการออกกําลังกายแตมีเพียงรอยละ 4.55 ท่ีมีการออก
กําลังกายท่ีมีประสิทธิภาพตามหลักการออกกําลังกาย การรับรูอุปสรรคตอการออกกําลังกายอยูใน
ระดับตํ่า และไมมีความสัมพันธกัน (ปริญญา ดาสา, 2544) เปนเหตุใหผูวิจัยสนใจและตองการ
ทราบวาบุคลากรในมหาวิทยาลัยเชียงใหมมีการรับรูอุปสรรคในการออกกําลังกายในดานตางๆ       
4 ดาน คือ ดานการใชเวลา  ดานสภาพแวดลอมการออกกําลังกาย ดานความพรอมของรางกาย  และ
ดานการขาดการสนับสนุนจากครอบครัว เปนอยางไร รวมไปถึงบุคลากรมีการออกกําลังกายเปน
อยางไร เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานท่ีจะนําไปเปนแนวทางในการสงเสริมการออกกําลังกายที่เหมาะสม 
แกบุคลากรในมหาวิทยาลัยเชียงใหมใหมีสุขภาพท่ีดี 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
 1.  เพื่อศึกษาการออกกําลังกายและการรับรูอุปสรรคในการออกกําลังกายของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 2.  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูอุปสรรคในการออกกําลังกายกับการออกกําลัง
กายของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 
คําถามการวิจัย 

 
 1. การออกกําลังกายและการรับรูอุปสรรคในการออกกําลังกายของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหมเปนอยางไร 

2.  การรับรูอุปสรรคในการออกกําลังกายมีความสัมพันธกับการออกกําลังกายของบุคลากร
ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม หรือไม อยางไร 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 

การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนาหาความสัมพันธ (descriptive correlation 

research) เพื่อศึกษาการรับรูอุปสรรคในการออกกําลังกาย การออกกําลังกาย และความสัมพันธ
ระหวางการรับรู อุปสรรคในการออกกําลังกาย  กับ  การออกกําลังกาย  ของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เก็บขอมูลระหวางเดือน มิถุนายน ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2551  

 
คําจํากัดความท่ีใชในการวิจัย 

 
การออกกําลังกาย หมายถึง การปฏิบัติกิจกรรมที่ทําใหมีการใชแรงกลามเนื้อและมีการ

เคล่ือนไหวสวนตางๆ ของรางกายอยางมีระบบแบบแผน โดยการเลือกกิจกรรมการออกกําลังกาย
ความถี่ (คร้ังตอสัปดาห) ความนาน ความหนักเบา รวมถึงระยะอบอุนรางกาย และระยะผอนคลาย
และความแรงในการออกกําลังกายท่ีถูกตองตามหลักของการออกกําลังกาย มีวัตถุประสงคเพื่อสราง
เสริมสุขภาพ (ยกเวนการออกกําลังกายในอาชีพและการเคล่ือนไหวในชีวิตประจําวัน) ประเมินโดย
ใชแบบวัดการออกกําลังกาย ท่ีผูวิจัยปรับปรุงมาจากแบบสอบถามของจิตอารี ศรีอาคะ (2543) ท่ี
พัฒนาจากแนวคิดเกี่ยวกับการออกกําลังกายของวิทยาลัยเวชศาสตรการกีฬาแหงอเมริกา 
(American College of Sports Medicine [ACSM], 2000) 

การรับรูอุปสรรคในการออกกําลังกาย หมายถึง การท่ีบุคคลมีการแสดงออกถึงความรูสึก
นึกคิด ความเขาใจถึงส่ิงขัดขวางตอการออกกําลังกาย ใน 4 ดาน คือ ดานการใชเวลา ดาน
สภาพแวดลอมของการออกกําลังกาย ดานความพรอมของรางกาย และดานการสนับสนุนจาก
ครอบครัวหรือสังคม ประเมินโดยใชแบบวัดการรับรูอุปสรรคในการออกกําลังกาย ท่ีผูวิจัย
ปรับปรุงมาจากแบบสอบถามของซีครีสตและคณะ (Sechrist et al., 1987)   

บุคลากรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม หมายถึง บุคลากรท่ีเปนขาราชการ พนักงานมหาวทิยาลัย 
และลูกจางประจํา ท่ีปฏิบัติงานอยูในมหาวิทยาลัยเชียงใหมในปงบประมาณ 2550 

 
 


