
บทท่ี 2 
 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

 การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาการรับรูอุปสรรคในการออกกําลังกายและการออกกําลังกาย
ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ตํารา เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
โดยมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอตางๆ ดังนี้ 

1. การออกกําลังกาย 
2. การรับรูอุปสรรคในการออกกําลังกาย 
3. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
การออกกําลังกาย 

 
ความหมายของการออกกําลังกาย 

 
การออกกําลังกายนั้น ไดมีผูใหความหมายท้ังในดานการปฏิบัติเพื่อเสริมสรางสุขภาพเพื่อ

ความสนุกสนาน หรือเพื่อการแขงขันดังนี้ 
การออกกําลังกายตามความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2525) หมายถึง 

การใชกําลังและแรงในการบริหารรางกายเพื่อใหรางกายมีความแข็งแรงโดยมีจุดมุงหมายเพื่อให
รางกายไดมีการเผาผลาญสารอาหารมากท่ีสุด ซ่ึงจะสงผลใหระบบตางๆในรางกายทํางานไดดีข้ึน 

วิทยาเวชศาสตรการกีฬาของอเมริกา (ACSM, 2000) ไดใหความหมายวา การออกกําลัง
กาย หมายถึง การปฏิบัติกิจกรรมทางกายอยางมีระบบแบบแผน มีการกระทําเปนประจํา มี
วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมสมรรถภาพของรางกายและคงไวซ่ึงภาวะสุขภาพท่ีดี  

การออกกําลังกาย หมายถึง การประกอบกิจกรรมใดๆ ท่ีทําใหรางกายหรือสวนตางๆของ
รางกายเกิดการเคล่ือนไหว และมีผลตอระบบตางๆ ของรางกายเกิดความสมบูรณ แข็งแรง และ
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ (มนัส ยอดคํา, 2545) 
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กรมพลศึกษา (2534) ไดใหความหมายของการออกกําลังกาย หมายถึง การใชแรงกลามเนื้อ
และรางกายใหเคล่ือนไหว เพื่อใหรางกายแข็งแรงและมีสุขภาพดี โดยจะใชกิจกรรมใดเปนส่ือก็ได 
เชนการบริหาร เดินเร็ว วิ่งเหยาะ หรือการฝกกีฬาท่ีมิไดมุงการแขงขัน 

กองคลังขอมูลและสนเทศสถิติ สํานักงานสถิติแหงชาติ (2542) ใหความหมายการออก
กําลังกายเพื่อสํารวจพฤติกรรมการเลนกีฬา การดูกีฬาของประชาชนวา การออกกําลังกาย; การ
กระทําใดๆ ท่ีทําใหมีการเคลื่อนไหวสวนตางๆ ของรางกายเพื่อเสริมสรางสุขภาพ เพื่อความ
สนุกสนาน เพื่อสังคม โดยใชกิจกรรมงายๆ หรือมีกฎกติกาการแขงขันงายๆ เชน เดิน วิ่ง กระโดด
เชือก การการบริหาร การยกน้ําหนัก เปนตน (ยกเวนการออกกําลังกายในอาชีพและการเคล่ือนไหว
ในชีวิตประจําวัน) 

ศิริรัตน หิรัญรัตน (2539) กลาววา การออกกําลังกาย หมายถึง การใชกลามเน้ือและอวัยวะ
อ่ืนๆ ของรางกายทํางานมากกวาการเคล่ือนไหวหรืออิริยาบถตางๆ ตามปกติในชีวิตประจําวัน  

การออกกําลังกายจึงเปนการกระทําอยางใดอยางหน่ึงหรือมากกวาดวยความสมัครใจใน
ชวงเวลาของกิจกรรมทางกายอยางต้ังใจโดยมีจุดมุงหมายเพ่ือปรับปรุงรางกาย สภาวะของรางกาย
หรือเพื่อสุขภาพ (Caspersen & Powwell, 1985 as cited in Shephard, 1994)  

สําหรับการศึกษานี้ ผูวิจัยกําหนดความหมายวา การออกกําลังกาย หมายถึง การปฏิบัติ
กิจกรรมที่ทําใหมีการใชแรงกลามเน้ือและมีการเคล่ือนไหวสวนตางๆ ของรางกายอยางมีระบบ
แบบแผน โดยการเลือกกิจกรรมการออกกําลังกาย ความถ่ี (คร้ังตอสัปดาห) ความนาน ความหนัก
เบา รวมถึงระยะอบอุนรางกาย และระยะผอนคลายรางกาย และความแรงในการออกกําลังกายท่ี
ถูกตองตามหลักของการออกกําลังกาย มีวัตถุประสงคเพื่อสรางเสริมสุขภาพ (ยกเวนการออกกําลัง
กายในอาชีพและการเคล่ือนไหวในชีวิตประจําวัน) 
 
ประโยชนของการออกกําลังกายตอสุขภาพ 
 

การออกกําลังกายเปนพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพที่สําคัญมีสวนชวยในการปองกันภาวะ
เส่ียงตอการเกิดโรคตางๆได มีผลดีตอสุขภาพดานรางกายและจิตใจ กอใหเกิดความผาสุกในชีวิต 
เชน ทําใหอารมณดี จิตใจ ราเริงแจมใส เบิกบาน ลดความวิตกกังวลและความตึงเครียด (Pender, 
2006) การออกกําลังกายไมวาประเภทใดก็ตามจะใหประโยชนแกผูปฏิบัติท้ังส้ินแตควรมีการออก
กําลังกายอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอเปนแบบแผนในการดํารงชีวิต ซ่ึงจากการทบทวนวรรณกรรม
สามารถจําแนกประโยชนท่ีไดจากการออกกําลังกาย ดังนี้ 
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1. ประโยชนดานรางกาย  
การออกกําลังกายจะทําใหอวัยวะและระบบตางๆ ของรางกายมีการเปล่ียนแปลง และ

พัฒนาไปในทางท่ีดีข้ึน (มนัส ยอดคํา, 2545) เม่ือมีการออกกําลังกายกลามเน้ือจะมีการหดตัว มี
ความแข็งแรง มีกําลัง และมีความทนทานของกลามเน้ือเกิดข้ึน หากมีการออกกําลังกายสมํ่าเสมอ 
กลามเน้ือจะมีการเจริญเติบโตขึ้น เสนใยของกลามเน้ือมีขนาดโตข้ึน ทําใหมีประสิทธิภาพในการ
ทํางานของกลามเนื้อเพิ่มข้ึน นอกจากนี้ขณะท่ีมีการออกกําลังกายกระดูกจะถูกดึง ถูกบีบจากแรง
กลามเน้ือ กระตุนใหกระดูกเจริญข้ึน ท้ังความกวาง ความใหญ และความหนา และขอตอมีการ
เปล่ียนแปลงใหเหมาะสมกับการทํางาน (มนัส ยอดคํา, 2545)  

การออกกําลังกายมีประโยชนตอระบบหัวใจและหลอดเลือด เพิ่มการไหลเวียนเลือด และ
ออกซิเจนไปท่ีหัวใจและหลอดเลือด โดยท่ีขณะออกกําลังกาย อัตราการเตนของหัวใจจะเพิ่มข้ึน
ทันทีและจะคอยๆ เพิ่มข้ึนตลอดระยะของการออกกําลังกายจนถึงระดับอัตราการเตนของหัวใจ
สูงสุด (maximum heart rate) ซ่ึงตามหลักของวิทยาลัยเวชศาสตรการกีฬาแหงอเมริกา กําหนด
สูตรอัตราการเตนของหัวใจสูงสุด เทากับ 220 ลบดวยอายุเปนป การออกกําลังกายท่ีกอใหเกิดผลดี
ตอระบบหัวใจและหลอดเลือดไดนั้นจะตองมีอัตราการเตนของหัวใจอยูระหวางรอยละ 60 ถึง 85 
ของอัตราการเตนของหัวใจสูงสุด (ACSM, 2001) ซ่ึงจะทําใหเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของ
หัวใจ เพิ่มปริมาณการนําออกซิเจนและการแลกเปล่ียนออกซิเจนในหลอดเลือดแดง เพิ่มปริมาณ
เลือดในหลอดเลือดแดงและเพิ่มปริมาตรเลือดท่ีออกจากหัวใจตอคร้ัง ดังนั้นการออกกําลังกายอยาง
สมํ่าเสมอจะชวยปองกันโรคหัวใจ (ACSM, 2001) จากการศึกษาของเนสินีและคณะ(2547) เร่ือง
การออกกําลังกายอยางเพียงพอและพฤติกรรมการออกกําลังกายของบุคลากรในคณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน พบวา บุคลากรในสถานศึกษาหรือโรงพยาบาลเองยังมีการออกกําลังกายท่ี
ไมเพียงพอในการชวยใหการทํางานของระบบหลอดเลือดแข็งแรง และควรมีการพัฒนาทักษะการ
ออกกําลังกายของบุคลากรเพื่อใหไดมาตรฐานและเกิดประโยชนสูงสุด สํานักงานสงเสริมสุขภาพ 
กรมอนามัย (2543) ไดกลาวถึงบทบาทการออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ และความแข็งแรงสมบูรณ
ของรางกาย (physical fitness) ในดานการปองกันโรควาสามารถชวยลดความเส่ียงและปจจัยเส่ียง
ตอการเกิดโรคเร้ือรัง (chronic diseases) ท่ีสําคัญ เชน โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคความดัน
โลหิตสูง โรคเบาหวานในผูใหญ ความอวน ฯลฯ อันเปนผลมาจากการขาดหรือออกกําลังกายนอย 
ดังนั้น ในการสาธารณสุข การออกกําลังกายจึงเปรียบเสมือนวัคซีนปองกันโรคเร้ือรัง ผูท่ีไมออก
กําลังกายจะมีโอกาสเปนความดันโลหิตสูงเพิ่มข้ึนรอยละ 35 ผูท่ีออกกําลังกายโดยการเดินเร็วๆ 
สัปดาหละ 3 ช่ัวโมง จะมีอุบัติการณของโรคหัวใจและหลอดเลือดลดลงรอยละ 40 ผูท่ีออกกําลัง
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กายอยางสํ่าเสมอจะมีโอกาสการเกิดโรคเบาหวานลดลงรอยละ 42 และผูท่ีออกกําลังกายมาก
จนกระท่ังเหง่ือออก 1 คร้ังตอสัปดาห จะมีอุบัติการณของการเกิดโรคเบาหวานลดลงรอยละ 22 

การออกกําลังกายจะชวยใหปอดทํางานไดดีข้ึน ทรวงอกมีการขยายตัวเต็มท่ี คาความจุปอด
เพิ่มมากข้ึน เพิ่มความยืดหยุนของปอดรวมท้ังทําใหกลามเน้ือเกี่ยวกับการหายใจมีความแข็งแรง 
เพิ่มปริมาณอากาศท่ีหายใจเขาหายใจออกแตละคร้ัง และเพ่ิมการระบายอากาศหายใจตอนาที 
(minute ventilation) ในขณะพักมีคา 5-6 ลิตรตอนาที แตในขณะออกกกําลังกายการระบาย
อากาศหายใจจะเพ่ิมเปน 100-150 ลิตรตอนาที (เพ็ญประภา ถวิลลาภ, 2547) อัตราการหายใจและ 
อัตราเลือดไหลเขาสูปอดเพิ่มมาก สงผลทําใหออกซิเจนเขาสูเนื้อเยื่อมากข้ึนสามารถไปเล้ียง
กลามเนื้อตางๆ และสมองไดดีข้ึน (พรทิพย จันทรทิพย, 2549)  

2. ประโยชนดานจิตใจและอารมณ 
ผลการออกกําลังกายตอจิตใจและอารมณ คือ ลดอาการวิตกกังวล อาการนอนไมหลับ 

เหนื่อยลา ซึมเศราและความเครียด การออกกําลังกายทําใหบุคลิกภาพท่ีม่ันคง สามารถปรับตัวเขา
กับส่ิงแวดลอม เม่ือเกิดความเครียดจะปรับตัวไดเร็ว และดีกวาผูท่ีไมออกกําลังกาย การออกกําลัง
กายชวยบรรเทาใหอาการซึมเศราดีข้ึน ความเครียดลดลงซ่ึงเปนผลมาจากการหล่ังสารโดปามีน 
(dopamine) และ ซีโรโทนิน (serotonin) ภายในรางกายซ่ึงชวยลดอาการซึมเศรา และภายหลัง
การออกกําลังกายจะมีการหล่ังฮอรโมนเอนโดฟน (endorphine) ซ่ึงมีฤทธ์ิคลายมอรฟนเพิ่มมาก
ข้ึน ทําใหรางกายรูสึกผอนคลาย อารมณแจมใส มีสุขภาพจิตท่ีดี และสามารถเผชิญความเครียดไดดี
ข้ึน (McArdle et al, 2000 อางใน เพ็ญประภา ถวิลลาภ, 2547) การออกกําลังกายทําใหจิตใจราเริง
แจมใส สงบเยือกเย็น ชวยลดความตึงเครียดจากกิจวัตรประจําวัน ทําใหเกิดสมาธิ เสริมสราง
ภาพลักษณท่ีดี มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธท่ีดี สามารถปรับตัวเขากับผูอ่ืนไดดี นอกจากน้ีการ
ออกกําลังกายท่ีนําไปใชในโครงการฟนฟูผูติดสุรา พบวา ทําใหผูท่ีติดสุรามีสุขภาพจิตดีข้ึน และ
สามารถลดการดื่มสุราหรือหยุดการดื่มสุราได (Wiest & Lyle, 1997) 

3. ประโยชนดานสติปญญา 
การออกกําลังกายทําใหความสามารถในการแกปญหาอยางสรางสรรค มีความสามารถใน

การเรียนรู ตลอดจนความสามารถในการปรับตัวเขากับเหตุการณใหมๆ เนื่องจากกิจกรรม และ
สถานการณการออกกําลังกายมีตามหลากหลาย ทําใหผูออกกําลังกายไดเรียนรู และพัฒนา
ความสามารถดานตางๆ ของตัวเอง (มนัส ยอดคํา, 2545) 

4. ประโยชนดานสังคม 
การออกกําลังกายจะชวยใหมีวุฒิภาวะทางสังคมเพราะการออกกําลังกายเปนกิจกรรมทาง

สังคม ลักษณะกิจกรรมออกกําลังกายจะเปดโอกาสใหผูท่ีมีสุขภาพดีมีปฏิสัมพันธตอกัน ซ่ึงจะเปน
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การสงเสริมพัฒนาทักษะทางสังคมใหกับผูท่ีออกกําลังกาย (มนัส ยอดคํา, 2545) นอกจากนั้นการ
ออกกําลังกายสามารถทําใหปรับตัวเขากับผูรวมงานและผูอ่ืนได เพราะการออกกําลังกายรวมกันกับ
บุคคลเปนจํานวนมากกอใหเกิดความเขาใจ เกิดการเรียนรูพฤติกรรมของมนุษย ทําใหเกิดความ
เอ้ือเฟอ มีเหตุผล อดกล้ัน สุขุม มีความเปนผูนําและผูตามท่ีดี มีมนุษยสัมพันธท่ีดีและสามารถ
ปรับตัวอยูในสังคมไดอยางสงบสุข (เบญจมาศ   จรรยาวัฒนานนท, 2544) 

จากสภาพความเจริญทางเทคโนโลยี มีเคร่ืองอํานวยความสะดวกมาทดแทนการใชพลังงาน
ของแตละบุคคล ทําใหคนกลุมใหญใชพลังงานทางกายนอยกวาท่ีจะเปน รวมท้ังความรีบเรงในการ
ประกอบอาชีพท้ังภารกิจท่ีเพิ่มข้ึน ทําใหบุคคลละเลยการออกกําลังกายท่ีสมํ่าเสมอในชวงวัยทํางาน 
(จันทรรัตน เจริญสันติ, 2542) การสงเสริมการออกกําลังกายในบุคลากรวัยทํางานเปนส่ิงท่ีมี
ความสําคัญเนื่องจากเปนกลุมท่ีอาจมีการออกกําลังกายนอย จากมีภาระงานที่ตองรับผิดชอบ และ
งานในครอบครัว รวมถึงการหักโหมทํางาน และขาดการเอาใจใสตอสุขภาพ ทําใหเผชิญความ
เจ็บปวยท่ีเปนอันตรายในชวงวัยตอไปได ควรมีการสงเสริมใหมีการออกกําลังกายเพ่ิมข้ึน ตาม
นโยบายการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพท่ีเหมาะสมกับวัยทํางาน โดยคํานึงถึง ประเภทของการออก
กําลังกายท่ีสามารถเลือกปฏิบัติไดตามความพอใจ และตามสะดวก ตองไดรับประโยชนจากการ
ออกกําลังกายมากท่ีสุด มีการปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ 3-5 คร้ังตอสัปดาห ใชเวลา 20-60 นาทีตอคร้ัง 
และกระทําตามข้ันตอนการออกกําลังกาย 
 
หลักการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 

 
หลักการออกกําลังกายสําหรับบุคคลทั่วไปท่ีถูกตองเพ่ือเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย ผู

ออกกําลังกายจะตองปฏิบัติในการฝกใหเพียงพอท่ีจะกระตุนใหปอดและหัวใจทํางานมากข้ึน และ
เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีเปนประโยชนตอรางกาย โดยพิจารณาตามหลัก 4 ประการ (ACSM, 2001) 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ความถ่ีของการออกกําลังกาย (Frequency) หมายถึง การกําหนดความบอยหรือจํานวน
คร้ังท่ีออกกําลังกายในแตละสัปดาห การออกกําลังกายที่ไดผลในแงของการเพ่ิมสมรรถภาพทาง
รางกาย และการออกกําลังกายเพื่อเพิ่มความทนทานของหัวใจและปอด ควรออกกําลังกาย 3-5 วัน
ตอสัปดาห และตองทําอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ (ACSM, 2000) จึงจะมีผลตอการเพิ่มสมรรถภาพ
ทางรางกาย สวนการออกกําลังกายในจํานวนคร้ังท่ีนอยกวานี้จะมีผลในการเผาผลาญพลังงานแตไม
มีผลตอการเพ่ิมสมรรถภาพทางกาย การออกกําลังกายเฉล่ีย 2 วันตอสัปดาห พบวาไมมีผลตอการ
เปล่ียนแปลงของหัวใจและปอดท่ีมีประโยชนตอรางกาย (จิตอารี ศรีอาคะ, 2543) แตก็ไมควรทํา
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มากกวา 5 วันตอสัปดาห เพื่อใหรางกายไดพักผอนและหลีกเล่ียงภาวะเส่ียงตอการเกิดบาดเจ็บของ
รางกาย (ศูนยวิทยาศาสตรการกีฬา การกีฬาแหงประเทศไทย, 2537 อางในเบญจมาศ จรรยาวัฒนา
นนท, 2544; ACSM, 2001) การศึกษาของวรรณวิไล และคณะ (2543) พบวานักศึกษาพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมรอยละ 74 มีการออกกําลังกายไมสมํ่าเสมอ เชนเดียวกับ
การศึกษาของประภาพร และกัลยา (2545) พบวานักศึกษาพยาบาลรอยละ 64 มีพฤติกรรมออกกําลัง
กายอยูในระดับปานกลาง คือ มีการออกกําลังกายบางแตไมสมํ่าเสมอ 

2. ความแรงของการออกกําลังกาย (Intensity) หมายถึง การกําหนดขนาดของการออก
กําลังกาย ซ่ึงแตละบุคคลไมเหมือนกัน การที่บุคคลจะออกกําลังกายโดยใชความแรงมากนอย
เพียงใดน้ันข้ึนอยูกับความสามารถที่มีอยูเดิม แตท่ีถือเปนเกณฑท่ีดีท่ีสุด ไดแก การออกกําลังกาย
โดยการเตนของหัวใจประมาณรอยละ 60-85 ของอัตราการเตนของหัวใจสูงสุด (อัตราการเตนของ
หัวใจสูงสุดเทากับ 220 ลบดวยอายุเปนป) (ACSM, 2001) หากมีการออกกําลังกายความแรง ถึง
รอยละ 85-90 ของอัตราการเตนของหัวใจสูงสุด จะสงผลกระทบตอรางกายและจิตใจ ทําใหมี
อาการแสดง ไดแก มีการเจ็บปวด เปนตะคริว รูสึกเหน่ือยลา การหายใจส้ัน วิตกกังวล และอาการ
ซึมเศรา (Huddleston, 2002) ความแรงของการออกกําลังกายสามารถแบงไดเปน 3 ระดับคือ 

2.1   ระดับตํ่า (low intensity) หมายถึง เม่ือออกกําลังกายแลว หัวใจเตนประมาณรอยละ 
50-65 ของอัตราการเตนของหัวใจสูงสุด 

2.2   ระดับปานกลาง (moderate intensity) หมายถึง เม่ือออกกําลังกายแลวหัวใจเตน
ประมาณรอยละ 66-85 ของอัตราการเตนของหัวใจสูงสุด 

2.3   ระดับสูง (high intensity) หมายถึง เม่ือออกกําลังกายแลวหัวใจเตนมากกวารอยละ 
85 ของอัตราการเตนของหัวใจสูงสุด 

สํานักงานวิทยาศาสตรการกีฬา สํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระทรวงการ
ทองเท่ียวและกีฬา (สสส., 2550) กลาววา อัตราการเตนของหัวใจ เปนตัวช้ีวัด ระดับความหนักของ
การออกกําลังกาย เปนวิธีหนึ่งท่ีเปนท่ีนิยม และไดผลดี การออกกําลังกายแตละคร้ัง ควรจะตั้งชีพจร 
หรืออัตราการเตนของหัวใจเปาหมาย และมีการศึกษาพบวา การออกกําลังกายหนักปานกลางจะเพิม่
อายุ 1.57 ป และลดอุบัติการณการเสียชีวิตกอนวัยอันควรลงรอยละ 67 

3. ระยะเวลาในการออกกําลังกาย (Time or Duration) หมายถึง ชวงเวลาในการออกกําลัง
กายในแตละประเภทของการออกกําลังกายแตละคร้ัง โดยท่ัวไปควรอยูระหวาง 20-60 นาที มีความ
ตอเนื่องอยางเพียงพอ (กรมอนามัย, 2543; ACSM, 2000) หรือเปนชวงๆ ส้ัน 8-10 นาที สะสมท้ัง
วัน ระยะเวลาข้ึนอยูกับความแรง ถาความแรงระดับปานกลางหรือตํ่า ตองใชเวลานานอยางนอย 30 
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นาทีหรือมากกวา แตถาใชความแรงระดับหนักหรือการฝกฝนเปนนักกีฬา ควรทําอยางนอย 20 นาที 
อยางนอย 3 วันตอสัปดาห (กรมอนามัย, 2543) ระยะเวลาในการออกกําลังกายแบงเปน 3 ระยะ คือ 

3.1   ระยะอบอุนรางกาย (warm up phase) เปนชวงเวลาสําหรับการเตรียมความพรอม
ของรางกายกอนการออกกําลังกายจริง เพื่อยืดกลามเนื้อ จะทําใหกลามเนื้อไดต่ืนตัวและเลือด
ไหลเวียนไดดียิ่งข้ึน เสริมสรางความแข็งแรงของกลามเนื้อ และความออนตัวของขอตอทําใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อออกกําลังกายจริง การประสานงานระหวางกลามเน้ือหดรัดตัวดีข้ึน การ
เคล่ือนไหวขอตางๆ คลองแคลว ระยะนี้ใชเวลาประมาณ 5-10 นาที ลักษณะของการออกกําลังกายท่ี
ใชอบอุนรางกาย เชนการเดินชาๆ การออกกําลังกายยืดกลามเน้ือตางๆ โดยเฉพาะบริเวณ แขน ขา 
เพื่อลดอาการบาดเจ็บขณะออกกําลังกาย ในการอบอุนรางกายจําเปนตองคํานึงถึงอุณหภูมิของ
ส่ิงแวดลอมดวย ถาสภาพแวดลอมมีอากาศรอนจะใชเวลานอย แตถาอากาศหนาวตองใชเวลานาน
ไปดวย  

3.2   ระยะออกกําลังกาย (exercise phase) เปนชวงเวลาท่ีออกกําลังกายจริง หรือเต็มท่ี
หลังจากอบอุนรางกายแลว การท่ีจะออกกําลังกายประเภทใดน้ันข้ึนอยูกับความเหมาะสมของวัย 
สภาพรางกาย ความชอบ ระยะนี้ใชเวลาประมาณ 20-30 นาที สวนใหญเปนการออกกําลังกายเพ่ือ
เสริมสรางความแข็งแรงของกลามเน้ือ และการออกกําลังกายแบบแอโรบิค เพื่อบริหารความอดทน
ของปอด หัวใจ และระบบไหลเวียนเลือด 

3.3   ระยะผอนคลายรางกาย (cool down phase or warm down phase) เปนระยะ
หลังจากท่ีออกกําลังกายเต็มท่ีแลว ซ่ึงตองมีการผอนคลายการออกกําลังกายใหลดลงเปนลําดับ โดย
การเดิน กายบริหาร หรือออกกําลังกายดวยการยืดกลามเน้ือและความออนตัวของขอตอ เพื่อปรับ
อุณหภูมิของรางกายเพื่อใหรางกายกลับเขาสูภาวะปกติและชวยลดอาการปวด ระยะนี้ใชเวลา
ประมาณ 5-10 นาที 

4. ประเภทของการออกกําลังกาย (Type) การออกกําลังกายท่ีดีและเกิดประโยชนควรมีการ
ผสมผสานการออกกําลังกายแตละประเภท เพื่อเสริมสรางความแข็งแรงของกลามเนื้อ ขณะเดียวกัน
ตองชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของปอดและหัวใจ และเปนการออกกําลังกายท่ีสามารถดวย
ตนเอง สามารถแบงประเภทของการออกกําลังกายได 5 ประเภทดังตอไปนี้ (พิชิต ภูติจันทร, 2535) 

4.1   การออกกําลังกายแบบไอโซเมตริก (isometric or static exercise) คือ การออก
กําลังกายโดยการเกร็งกลามเนื้อ ไมมีการเคล่ือนไหวสวนใดๆ ของรางกาย ไดแก การเกร็งกลามเน้ือ
มัดใดมัดหนึ่งหรือกลุมหนึ่งสักครู แลวคลายแลวเกร็งใหม ทําสลับกัน หรือการออกแรงดัน ดึงวัตถุ
ท่ีไมเคล่ือนไหว เชน การดันกําแพง การยกเกาอี้ท่ีเราน่ังอยู เปนตน ซ่ึงจากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
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ความแข็งแรง พบวาการเกร็งกลามเน้ือดวยกําลัง 2 ใน 3 ของกําลังสูงสุดเปนเวลา 6 นาที โดยทํา
เพียงวันละคร้ัง จะชวยใหกลามเนื้อแข็งแรงได 

4.2   การออกกําลังกายแบบไอโซโทนิก (isotonic exercise) คือ การออกกําลังกายตอสู
กับแรงตานทานโดยใหกลามเนื้อมีการหดตัวหรือคลายตัวดวย กลาวคือ มีการเคล่ือนไหวขอตอหรือ
แขนขาดวย ไดแก การยกหรือวางส่ิงของ หรือการออกกําลังกายโดยใชเคร่ืองชวย เปนการออก
กําลังกายใหแกกลามเนื้อภายนอก (ดํารง กิจกุศล, 2540) การออกกําลังกายประเภทนี้ตองใชอุปกรณ
และตองมีสถานท่ีออกกําลังกาย มีผลทําใหกลามเน้ือขนาดใหญข้ึน ชวยเพิ่มเนื้อเยื่อของกลามเน้ือ 
เพิ่มอัตราการเผาผลาญในรางกาย ปรับระดับน้ําตาลในเลือด ปรับระดับไขมันในเลือด ระบบยอย
อาหารทํางานไดดีข้ึน และลดไขมันตามสวนตางๆ ในรางกาย นอกจากนี้ มีผลทําใหหลังสวนลาง
แข็งแรง (Westcott & Baechle, 1998) 

4.3   การออกกําลังกายแบบไอโซคิเนติก (isokinetic exercise) คือ การออกกําลังกายตอสู
กับแรงตานทานดวยความเร็วคงท่ี นับวาเปนการออกกําลังกายแบบใหมดวยการประดิษฐเคร่ืองมือ
ออกกําลังกายท่ีทันสมัย ดวยระบบคอมพิวเตอรเปนการออกกําลังกายท่ีคลายกับการออกกําลังกาย
แบบไอโซโทนิก แตเปนการออกแรงตอเคร่ืองมือท่ีสรางข้ึนมา ไมวาดึงออกหรือเขา ยกข้ึนหรือวาง
ลงก็ตองออกแรงเทากัน และดวยความเร็วเทากันเสมอ หรือวิ่งบนลูวิ่ง เปนตน 

4.4   การออกกําลังกายแบบไมใชออกซิเจน (anaerobic exercise) คือ การออกกําลังกาย
โดยใชพลังงาน ATP ท่ีสะสมอยูในเซลลกลามเน้ือ ไดแก การออกกําลังกายเบาๆ หรือการออก
กําลังกายท่ีหนักในชวงเวลาส้ันๆ เชน การยกน้ําหนัก การวิ่งเร็ว 100 เมตร เปนตน  

4.5   การออกกําลังกายแบบใชออกซิเจน (แอโรบิค) (aerobic exercise) คือ การออกกําลัง
กายเพื่อความทนทานของระบบหัวใจและไหลเวียนโลหิต หมายถึง การออกกําลังกายท่ีมีการ
เคล่ือนไหวของกลามเน้ือมัดใหญๆ เปนจังหวะซํ้าๆ กันอยางตอเนื่อง ความแรงของการเคล่ือนไหว
ออกกําลังกายอยูในระดับเบาถึงปานกลาง กลามเน้ือมีการใชออกซิเจนอยางตอเนื่อง ทําใหภายใน
หลอดเลือดไมมีการสะสมของกรดแลคติค ทําใหบริหารปอด หัวใจและกลามเนื้อเปนเวลานาน
พอท่ีจะกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงท่ีเปนประโยชนตอรางกาย การออกกําลังกายแบบนี้มีประโยชน
มากท่ีสุด และเปนการออกกําลังกายชนิดใดก็ไดท่ีกระตุนการทํางานของหัวใจและปอดตองทํางาน
มากข้ึนถึงจุดๆ หนึ่ง ดวยระยะเวลาหนึ่ง ซ่ึงนานพอท่ีจะทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงท่ีเปนประโยชน
ตอรางกาย หากมีการเคล่ือนไหวออกกําลังกายดวยความแรงที่หนักเกินไป จะทําใหการนํา
ออกซิเจนไปใชไมทันหรือไมพอตอการทํางานของกลามเนื้อ เกิดการเผาผลาญพลังงานดวย
กระบวนการที่ไมใชออกซิเจน จึงเกิดการสะสมของกรดแลคติคทําใหเกิดอาการเม่ือยลา ออนเปล้ีย
ของกลามเนื้อ และอาจมีบาดเจ็บของกลามเนื้อไดในวันตอมาโดยเฉพาะมือใหม ดังนั้น การ
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เคล่ือนไหวออกกําลังกายเพื่อสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย ไมจําเปนตองทําดวยความแรงที่หนัก 
ทําดวยความแรงปานกลางก็เพียงพอ หรือถาทําดวยความแรงระดับเบาก็ยังไดประโยชนตอสุขภาพ 

สําหรับการศึกษานี้ การออกกําลังกายท่ีถูกตองเหมาะสมจะประกอบดวยหลัก 4 ประการ
ไดแก ออกกําลังกายสัปดาหละ 3-5 วัน (Frequency) มีความแรงของการออกกําลังกาย (Intensity) 
ระดับปานกลางถึงระดับมาก ประมาณรอยละ 60-85 ของอัตราการเตนของหัวใจสูงสุด (อัตราการ
เตนของหัวใจสูงสุดเทากับ 220 ลบดวยอายุเปนป) แตละคร้ังใชเวลา 20-60 นาที (Time) โดยมี
ระยะอบอุนรางกาย และระยะผอนคลาย ประมาณ 5-10 นาที เลือกชนิดการออกกําลังกายแบบใช
ออกซิเจน (Type) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางเสริมสุขภาพ  
 
ขอควรปฏิบัตใินการออกกําลังกาย 
 

การออกกําลังกายท่ีถูกหลักการและกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงตอระบบตางๆ ในรางกาย
รวมถึงกอใหเกิดประโยชนตอรางกายนั้น นอกจากการยึดหลักประเภทหรือชนิดของการออกกําลัง
กาย ความถ่ี ความหนักเบาหรือความแรง และระยะเวลาขณะออกกําลังกายแลวยังตองคํานึงถึงขอ
ควรปฏิบัติเพิ่มเติม เพื่อเปนแนวทางในการออกกําลังกายและปองกันอันตรายตอภาวะสุขภาพ จาก
การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ มีแนวทางการออกกําลังกาย ดังนี้ 

1. ความหนักเบาของการออกกําลังกายเปนการประเมินสภาพรางกายวาเหมาะสมกับการ
ออกกําลังกายหรือกีฬาประเภทใด ความแรงความหนักเบาควรอยูในระดับใด ซ่ึงในแตละคนจะ
แตกตางกันไป แมในบุคคลเดียวกันแตตางชวงเวลาความเหมะสมก็ตางกันได ดังนั้นการท่ีจะออก
กําลังกายเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกายตองทําตามความเหมาะสมกับสภาพรางกาย การออกกําลังกาย
เบาเกินไป หรือหนักเกินไป ซ่ึงนอกจากจะไมไดผลตอภาวะสุขภาพแลวอาจเกิดอันตรายตอภาวะ
สุขภาพได การออกกําลังกายท่ีหนักเกินไปสังเกตจากความเหน่ือย ปกติภายหลังจากการออกกําลัง
กายแลวพักไมเกิน 10 นาทีจะรูสึกหายเหนื่อย แตถารูสึกเหนื่อยมากพักนานเปนช่ัวโมงยังรูสึก
เหนื่อย ออยเพลีย แสดงวาการออกกําลังกายนั้นหนักเกินไป (ACSM, 2001) 

2. การแตงกาย เส้ือผาท่ีสวมใสควรเหมาะสมกับการออกกําลังกายแตละประเภท ตองสวม
ใสสบาย กระชับพอดี และสวมใสแลวสามารถเคล่ือนไหวรางกายไดสะดวกคลองตัว ดูดซับเหง่ือ
และระบายความรอนไดดี เนื่องจากขณะออกกําลังกายจะมีความรอนเกิดข้ึนมาก หากการระบาย
ความรอนไมดีเกิดความรอนสะสมในรางกายจะกอใหเกิดอันตรายตอระบบตางๆ ในรางกายได 
และควรเลือกรองเทาใหเหมาะกับเทา สวมใสพอดีและลดแรงกระแทกตอรางกายไดดี (ฐิติกร   ศิริ
สุขเจริญพร, 2540) 
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3. เลือกเวลาและสภาพอากาศ ควรกําหนดเวลาการออกกําลังกายใหเปนเวลาเดียวกันทุกวัน
เพราะมีผลตอการปรับตัวของรางกาย ชวงเวลาท่ีเหมาะสมในการออกกําลังกายคือเวลาเชา หรือ
เวลาเย็น เนื่องจากอุณหภูมิตํ่ากวาเวลากลางวัน ควรหลีกเล่ียงการออกกําลังกายในสภาพอากาศท่ี
รอนอบอาว (Wilmore & Costill, 1994 อางใน เพ็ญประภา ถวิลลาภ, 2547 ) 

4. ควรหลีกเล่ียงการออกกําลังกายภายหลังม้ืออาหารทันทีหรือเวลาอ่ิมจัดเพราะกระเพาะ
อาหารมีอาหารอยูเต็มเปนอุปสรรคตอการเคล่ือนตํ่าลงของกระบังลม ทําใหปอดขยายตัวไดไมเต็มท่ี
และปริมาณเลือดสวนหน่ึงตองถูกสงไปใชในการยอยและดูดซึมอาหารบริเวณกระเพาะอาหาร ทํา
ใหปริมาณเลือดท่ีจะไปเล้ียงกลามเน้ือท่ีกําลังใชพลังงานลดนอยลง เปนผลดีตอการออกกําลังกาย 
(Wilmore & Costill, 1994; Robergs & Roberts, 1997) 

5. ควรดื่มน้ําในปริมาณท่ีเพียงพอแกความตองการของรางกาย น้ําเปนตัวชวยระบายความ
รอนออกจากรางกาย ในขณะออกกําลังกายถารางกายสูญเสียน้ํามากไป จะทําใหสมรรถภาพของ
รางกายลดลง จากการระบายความรอนไดไมดี ในสภาพอากาศรอนหากมีการออกกําลังกายหรือเลน
กีฬาหนึ่งช่ัวโมง จะทําใหรางกายสูญเสียน้ํา 2 ลิตรหรือมากกวา ดังนั้นรางกายจึงตองไดรับการ
ชดเชยนํ้าใหเพียงพอ  (Robergs & Roberts, 1997) 

6. ควรงดออกกําลังกายขณะเจ็บปวย ภาวะเจ็บปวยทุกชนิดทําใหสมรรถภาพของรางกาย
ลดลง และรางกายตองการการพักผอนอยูแลว การออกกําลังกายท่ีเคยกระทําอยูเปนประจําอาจจะ
หนักเกินไปเกินกวาท่ีรางกายจะรับได และอาจเปนอันตรายตอสุขภาพมากข้ึนหรือตอชีวติได ดงันัน้
หากมีภาวะเจ็บปวยควรงดออกกําลังกายและพักผอนใหมากข้ึนจนกวาอาการเจ็บปวยจะดีข้ึนจงึคอย
เร่ิมออกกําลังกายใหม โดยเร่ิมจากการออกกําลังกายเบาๆกอน (ฐิติกร  ศิริสุขเจริญพร, 2540) 

7. หยุดออกกําลังกายหากเกิดการบาดเจ็บ ขณะออกกําลังกายหรือเลนกีฬาอาจเกิดอุบัติเหตุ
เกิดข้ึนทําใหเกิดการบาดเจ็บตอรางกาย ถาเปนการบาดเจ็บมากหรือรุนแรงควรงดการออกกําลังกาย
หรือเลนกีฬานั้นไวกอน (ฐิติกร  ศิริสุขเจริญพร, 2540) 

8. ทําจิตใจใหแจมใส ในขณะออกกกําลังกายควรทําจิตใจใหปลอดโปรง แจมใส มีสมาธิ 
และคํานึงประโยชนท่ีจะไดรับจากการออกกําลังกาย หากมีเร่ืองกังวลตองครุนคิดตลอดเวลาจะทํา
ใหเสียสมาธิและอาจเกิดความผิดพลาดหรืออุบัติเหตุระหวางการออกกําลังกายหรือเลนกีฬาได   
(ฐติิกร  ศิริสุขเจริญพร, 2540) 

9. ความสม่ําเสมอ การออกกําลังกายใหไดผลในการเพิ่มสมรรถนะของรางกาย นอกจาก
ระยะเวลา ความหนักเบา ความถ่ีของรางกายแลวยังข้ึนกับความสมํ่าเสมอดวย ควรออกกําลังกาย
อยางสมํ่าเสมอ 3-5 วันตอสัปดาห (ACSM, 2001) 
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10. การพักผอน หลังจากการออกกําลังกายหรือเลนกีฬา รางกายสูญเสียพลังงานสํารองไป
มากทําใหรูสึกออนเพลีย จําเปนตองมีการพักผอนใหเพียงพอ เพื่อใหรางกายไดซอมแซมสวนท่ีสึก
หรอและเสริมสรางรางกายใหแข็งแรงมากยิ่งข้ึน (ฐิติกร  ศิริสุขเจริญพร, 2540)  
 
การประเมินการออกกําลังกาย 
 

การออกกําลังกายเปนการใชพลังงานของรางกายในการทํากิจกรรมตางๆ การประเมินการ
ออกกําลังกายของบุคคลสามารถทําไดหลายวิธี สําหรับกิจกรรมทางกายโดยท่ัวไปประกอบดวย
กิจกรรม 2 อยางคือ กิจกรรมในการประกอบอาชีพ (occupational activity) และกิจกรรมท่ีทําใน
ชวงเวลาวาง (leisure time activity) ในการประเมินการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ มักจะประเมิน
กิจกรรมท่ีทําในชวงเวลาวาง เนื่องจากเปนกิจกรรมท่ีมีการวางแผน รางกายมีความพรอมมากท่ีสุด 
แตอยางไรก็ตามการเลือกวิธีการประเมินข้ึนกับความเหมาะสมและความสะดวกท่ีจะนําไปใชในแต
ละกลุม (Washburn & Montoy, 1986 อางใน มัทนา อินทรแพง, 2543) ซ่ึงสามารถแบงไดเปน
การประเมินแบบอัตนัยและการประเมินแบบปรนัย คือ 

การประเมินแบบอัตนัย เปนการประเมินโดยการสอบถามเก่ียวกับกิจกรรมที่ทําในแตละ
วัน แลวคํานวณเปนคาพลังงานท่ีใช เชน 

การประเมินการออกกําลังกายโดยการใชแบบสอบถาม ซ่ึงมีต้ังแตแบบสอบถามท่ีมีเพียง
ขอคําถามเดียวจนถึงแบบสอบถามท่ีมีจํานวนขอคําถามหลายขอ และลักษณะของขอคําถามมีความ
ซับซอนมากข้ึน มีความหลากหลายของชวงเวลาท่ีตองการสอบถาม เชน ในระยะเวลา 1 วัน 1 เดือน 
6 เดือนหรือ 1 ป  ดังนั้นความถูกตองแมนยําของขอมูลจึงข้ึนอยูกับชวงเวลาท่ีตองการสอบถาม 
(Manroe & Thompson, 2000 อางในธานี แกวธรรมานุกูลและคณะ, 2548) เชน การศึกษาของ
ไนส (Nies, 1997) ในกลุมสตรีวัยกอนหมดประจําเดือน ใชแบบวัดพฤติกรรมออกกําลังกาย (The 

Health Promoting Lifestyle Profile [HPLP]) ของวอลคเกอรและคณะ (Walker et al., 1987) 
ลักษณะเปนมาตราประมาณคา 5 อันดับ และแบบสอบถามพฤติกรรมการออกกําลังกายของจิตอารี 
ศรีอาคะ (2543) ท่ีสรางข้ึนตามแนวคิดของวิทยาลัยเวชศาสตรการกีฬาแหงอเมริกา ประกอบดวย
คําถามเกี่ยวกับกิจกรรมท่ีใชในการออกกําลังกาย ความถ่ี ความนาน ระยะเวลารวมถึงระยะอบอุน
รางกาย และระยะผอนคลายรางกาย และความแรงในการออกกําลังกาย ซ่ึงความแรงของการออก
กําลังกายนั้นประเมินจากความรูสึกหลังการออกกําลังกายของผูออกกําลังกายเอง เนื่องจากมี
ความสัมพันธโดยตรงกับอัตราการเตนของหัวใจ (Smutok, Skrinar & Pandolf, 1980 อางในจิต
อารี ศรีอาคะ, 2543) แบบวัดเดิมแบงเกณฑการวัดเปน 10 ระดับ ใหคาระดับต้ังแต 1 ถึง 10 ถา
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ความรูสึกหลังการออกกําลังกายของผูท่ีออกกําลังกายอยูท่ีระดับ 4 ถึง 6 ถือวามีความแรงของการ
ออกกําลังกายอยูในเกณฑท่ีเหมาะสม (อัตราการเตนของหัวใจประมาณรอยละ 60-85 ของอัตราการ
เตนของหัวใจสูงสุด) (ACSM, 2001) 

การประเมินการออกกําลังกายโดยการสัมภาษณ เคร่ืองมือเปนการสัมภาษณ เกี่ยวกับ
กิจกรรมท่ีทํา เปนการประเมินท่ีไมยุงยากเนื่องจากชนิดของกิจกรรมมีรูปแบบท่ีใกลเคียงกัน และ
สะดวกในการประเมิน วิธีการที่ใชประเมิน เชน การศึกษาเร่ืองแรงจูงใจและอุปสรรคในการออก
กําลังกายของบุคลากรสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร ของเบญจมาศ  จรรยาวัฒนานนท 
(2544) เปนการศึกษาโดยใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและวิจัยเชิงพรรณนาประกอบกัน คือ ใชการ
สัมภาษณเจาะลึก (indept interview) เพื่อเก็บขอมูลเจาะลึกเปนรายบุคคล เนื่องจากแรงจูงใจดาน
ยับยั้งการออกกําลังกายหรืออุปสรรค ถือเปนพฤติกรรมท่ีไมดี บุคลากรอาจไมกลาเปดเผยตอ
สาธารณะ 

การประเมินแบบปรนัย เปนการประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรมตางๆ ของแตละบุคคล 
และ การใชเคร่ืองมือวัดการเคล่ือนไหวของรางกายแลวคํานวณเปนคาพลังงานท่ีใช เชน 

การประเมินการออกกําลังกายโดยการสังเกต ในการสังเกตมี 2 ลักษณะคือ แบบมีสวนรวม 
ซ่ึงผูวิจัยไดเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมท่ีทํา และการสังเกตแบบไมมีสวนรวม ซ่ึงผูวิจัยสังเกต
เหตุการณซ่ึงปลอยใหเปนไปตามธรรมชาติ ในการสังเกตผูสังเกตจะตองมีการบันทึกพฤติกรรมแต
ละชนิดท่ีสังเกตได รวมท้ังระดับและระยะเวลาที่ใชในการทํากิจกรรมนั้นๆ แลวนําขอมูลท่ีบันทึก
ไดมาคํานวณคาพลังงานท่ีใชไปในการทํากิจกรรมแตละชนิด ซ่ึงวิธีการนี้มีขอจํากัดคือ ใชเวลาใน
การสังเกตมาก ผูถูกสังเกตอาจมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมขณะถูกสังเกต ความแมนยําของขอมูลท่ี
ไดอาจลดลง (Manroe & Thompson, 2000 อางในธานี แกวธรรมานุกูลและคณะ, 2548) เชน 
การศึกษาของชาคริต เทพรัตน (2540) เร่ืองปจจัยท่ีทํานายพฤติกรรมการออกกําลังกายของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนตน ใชการสังเกตประกอบในการเก็บขอมูลสภาพแวดลอมท่ีเกี่ยวของกับ
พฤติกรรมการออกกําลังกายของนักเรียน ท้ังท่ีบาน และท่ีโรงเรียน 

การประเมินการออกกําลังกายโดยใชเคร่ืองมือวัดการเคล่ือนไหวของรางกาย (pedometer 

and accelerometer) ผูถูกวัดจะตองสวมใสเคร่ืองมือวัดบริเวณขอเทาหรือขอมือ เพื่อประเมิน
จํานวนกาวเดินหรือประมาณระยะทางของการเดิน เคร่ืองมือนี้สามารถประเมินไดเฉพาะสวนของ
รางกายท่ีมีการเคล่ือนไหวในแนวต้ังเทานั้น ไมสามารถประเมินการเคล่ือนไหวของรางกายในแนว
อ่ืนหรือไมสามารถใชประเมินพลังงานท่ีใชในการทํากิจกรรมตางๆ นอกเหนือจากการเดิน 
นอกจากนี้ความเช่ือม่ันและความเท่ียงตรงของเคร่ืองมือคอนขางตํ่า ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับยี่หอของ
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เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมิน (Manroe &Thompson, 2000 อางในธานี แกวธรรมานุกูลและคณะ, 
2548) 

จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของเกี่ยวกับแบบประเมินการออกกําลังกาย
พบวา แบบประเมินการออกกําลังกายท่ีนิยมใชคือ แบบสอบถาม เนื่องจากเปนการประเมินท่ีมี
รูปแบบ สะดวก ทําไดงายและเสียคาใชจายนอย ดังนั้นผูวิจัยจึงใชแบบสอบถามเพ่ือประเมินการ
ออกกําลังกายอยางมีแบบแผน มีการกําหนดชวงเวลา และความถ่ีในการปฏิบัติกิจกรรมน้ันๆ โดย
ใชแบบวัดการออกกําลังกาย ท่ีผูวิจัยปรับปรุงมาจากแบบสอบถามของจิตอารี ศรีอาคะ (2543) ซ่ึง
พัฒนาจากแนวคิดเกี่ยวกับการออกกําลังกายของวิทยาลัยเวชศาสตรการกีฬาแหงอเมริกา 
(American College of Sports Medicine [ACSM], 2000) เพื่อประเมินการออกกําลังกายของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม ซ่ึงการออกกําลังกายท่ีถูกตองและเหมาะสม ควรเปนการออก
กําลังกายเพื่อสุขภาพ 
 

การรับรูอุปสรรคในการออกกําลังกาย 
 
ความหมายของการรับรู 
 

นักจิตวิทยาเช่ือวาบุคคลสามารถเขาติดตอกับส่ิงแวดลอมตางๆ ไดจากการไดผาน
กระบวนการที่เรียกวา การรับรู (Perception) คนเรารับรูส่ิงตางๆ โดยใชอวัยวะรับสัมผัส ซ่ึงไดแก 
หู ตา จมูก ล้ิน ผิวกาย เปนตน ทําหนาท่ีเปนเคร่ืองมือหรืออุปกรณสําคัญในการรับสัมผัส สงไปเปน
ประสบการณทางสมอง เพื่อใหเกิดเปนการรับรู โดยที่การรับรู เปนสภาพของจิตวิทยาท่ีเกี่ยวของ
กับวิทยาสังคมและพฤติกรรม ซ่ึงนักจิตวิทยาและนักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของการ
รับรูไวดังนี้  

การรับรู หมายถึง กระบวนการทางดานความคิดและจิตใจของมนุษยท่ีแสดงออกมา เม่ือมี
ส่ิงเราตางๆ มากระตุน โดยอาศัยประสบการณเดิมหรือความรูเดิมในการแปลหรือตีความหมายจาก
ขอมูลตางๆ ท่ีไดรับ หากคนเราไมมีความรูเดิมหรือลืมเร่ืองนั้นๆ ก็จะไมมีการรับรูส่ิงนั้น (ทรงพล  
ภูมิพัฒน, 2540 อางใน พัชรินทร สืบสายออน, 2546) 

การริสัน และ แมกกูน (Garrison & Magoon, 1972 อางใน จุรี สุนสวัสดิ์, 2540) ไดให
ความหมายของการรับรูวาเปนกระบวนการซ่ึงสมองตีความหมายหรือแปลความหมายของขอมูลท่ี
ไดจากการสัมผัสของรางกายกับส่ิงแวดลอม ทําใหเราทราบวาส่ิงเราหรือส่ิงแวดลอมท่ีสัมผัสนั้น
เปนอะไร มีความหมายอยางไร มีลักษณะอยางไร และการท่ีเราจะรับรูส่ิงเราท่ีมาสัมผัสไดนั้น
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จะตองอาศัยประสบการณของเราเปนเครื่องชวยในการตีความหมายหรือแปลความหมาย ถาไมเคย
มีประสบการณมากอนบุคคลก็ไมสามารถจะรับรูไดวาส่ิงนั้นมีความหมายอยางไร 

นอกจากนี้ สุชา จันทนเอม (2540) ยังกลาววา การรับรู คือ การตีความหมายจากการรับ
สัมผัส และในแงของพฤติกรรมนั้นการรับรูเปนกระบวนการท่ีเกิดแทรกอยูระหวางส่ิงเราและการ
ตอบสนองตอส่ิงเรา 

ดังนั้นการรับรูจึงเปนการบวนการทางความคิดและจิตใจของบุคคลท่ีแสดงออกทาง
ความรูสึกนึกคิด ความเขาใจตอส่ิงเราท่ีผานทาประสาทสัมผัส โดยการตีความหรือแปลความหมาย
ของสมอง ซ่ึงจะตองอาศัยความจํา ประสบการณ และความรูเดิมเปนเคร่ืองชวย 
 
ความหมายของอุปสรรค 
 

อุปสรรคเปนตัวแปรสําคัญสามารถทํานายการกระทําไมใหความรวมมือในการปฏิบัติส่ิงท่ี
เปนประโยชนตอสุขภาพได บุคคลจะประเมินระหวางประโยชนท่ีไดรับกับอุปสรรคที่เกิดข้ึนกอน

การตัดสินใจ ซ่ึงโมบิล่ี และทวีลักษณ  วรรณฤทธ์ิ (Mobily, 1982;  Vanarit, 1999 อางใน มัทนา 
อินทรแพง, 2543) กลาววา อุปสรรค คือส่ิงท่ีทําใหเกิดความไมสบายใจ เปนส่ิงท่ีทําใหเกิดความ
ลําบากในการเกิดการกระทําใดๆ หรือเปนส่ิงท่ีขัดขวางการกระทําของบุคคล โดยสามารถแบง
ออกเปน 2 ชนิด คือ อุปสรรคภายนอก ไดแก สภาพแวดลอม ส่ิงอํานวยความสะดวก การสนับสนุน
ทางสังคม เปนตน และอุปสรรคภายใน ไดแก อุปสรรคของแตละบุคคล เชน ขาดแรงจูงใจ ขาด
กําลังใจ ความคิดท่ีวาไมสามารถทําได ความข้ีเกียจ เปนตน 
 
ความหมายการรับรูอุปสรรคในการออกกําลังกาย 
 

สตีฟเบอรแกนและเบคเกอร (Stuifbergan & Becker, 1994) ไดรายงานการศึกษาไววา 
อุปสรรคการสงเสริมสุขภาพมีความสัมพันธกับการปฏิบัติกิจกรรมการสงเสริมสุขภาพดานการรับรู
ความเปนจริงเกี่ยวกับสุขภาพของตนเองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

เพนเดอร (Pender, 1996) กลาววา การรับรูอุปสรรคของการกระทํา (perceived barrier 

to action) เปนการคาดการณถึงอุปสรรคตางๆ ของการปฏิบัติกิจกรรมท้ังตอความต้ังใจและการลง
มือปฏิบัติของบุคคล อุปสรรคนั้นอาจเปนส่ิงท่ีบุคคลวาดมโนภาพไปเองหรือมีอยูจริง การรับรู
อุปสรรคจะกระตุนใหคนหลีกเล่ียงการปฏิบัติหรือไมปฏิบัติกิจกรรมสุขภาพ โดยเฉพาะเม่ือขาด
ความพรอมและรับรูอุปสรรคสูง  
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การรับรูอุปสรรคของการกระทําเปนปจจัยหนึ่งท่ีนําเสนอคร้ังแรก ในรูปแบบความเช่ือดาน
สุขภาพ (Health Belief Model) และจากผลการศึกษาหลายการศึกษาพบวา การรับรูอุปสรรคเปน
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลท่ีสุดตอการทํานายการปฏิบัติกิจกรรมสุขภาพ (Janz & Becker, 1984 cited in 

Pender, 1996) โดยเฉพาะการศึกษาท่ีเกี่ยวกับการออกกําลังกาย สวนรูปแบบการสงเสริมสุขภาพ
ของเพนเดอร (Pender et al., 2006) กลาววา การรับรูอุปสรรคของการกระทํา คือ การรับรูทางดาน
ลบ หรือการรับรูถึงอุปสรรคตางๆ และไมสามารถกระทําพฤติกรรมสุขภาพนั้นได อันเนื่องมาจาก
ไมสะดวกในดานเวลา สภาพแวดลอม คาใชจาย และการไมมีเวลาท่ีจะปฏิบัติกิจกรรมนั้นๆ ความ
พึงพอใจในบริการท่ีไดรับ การปฏิบัติกิจกรรมทางดานสุขภาพทําใหขาดรายไดจากการประกอบ
อาชีพ และการขาดการสนับสนุนทางสังคม  เม่ือบุคคลรับรูวาส่ิงเหลานั้นเปนอุปสรรคตอการออก
กําลังกาย ก็จะสงผลใหไมตองการออกกําลังกาย  

การศึกษาของโจนสและไนล (Jones & Nies, 1996) กลาวถึงการรับรูอุปสรรคตอการออก
กําลังกาย คือ การรับรูถึงอิทธิพลทางดานลบ หรือส่ิงท่ีขัดขวางการปฏิบัติกิจกรรมการออกกําลังกาย
ซ่ึงไดแบงการรับรูอุปสรรคตอการออกกําลังกายตามปจจัยภายนอกหรือปจจัยท่ีเกี่ยวกับวัตถุ ไดแก 
ปจจัยท่ีเกี่ยวกับเวลา ความสะดวก การขาดการสนับสนุนจากครอบครัวหรือสังคม คาใชจาย และ
สภาพแวดลอมอ่ืนๆ สวนปจจัยปจจัยภายในหรือปจจัยสวนบุคคล ไดแก การขาดพลังงาน การขาด
แรงกระตุน ความพรอมของรางกาย และภาวะสุขภาพ 

ไนส, วอลลแมน และคุก (Nies, Vollman & Cook, 1999) ใหความหมายการรับรู
อุปสรรคตอการออกกําลังกายวา เปนส่ิงขัดขวางไมใหสามารถออกกําลังกายได ประกอบดวย การ
ไมมีเวลา ความไมสะดวกท่ีจะไปออกกําลังกายเน่ืองจากมีภาระรับผิดชอบมาก ขาดบุคคลท่ีจะออก
กําลังกายดวย ไมมีสถานท่ีในการออกกําลังกาย ขาดความเขาใจ และขาดแรงจูงใจในการออกกําลัง
กาย ความเหนื่อยลา ขาดสถานท่ีท่ีปลอดภัย 

วอลคเกอรและคณะ (Walker et al., 1987) กลาววา การรับรูอุปสรรคตอการกระทํา 
ประกอบดวย 2 ปจจัย คือ 1)  ปจจัยดานโครงสราง (structure factors) ซ่ึงอยูภายนอกตัวบุคคล 
ไดแก ขอจํากัดดานเวลา ขาดการสนับสนุนทางสังคม จากครอบครัว คาใชจาย หรือขาดส่ิงอํานวย
ความสะดวก 2) ปจจัยภายในตัวบุคคล (personal factors) ไดแก การขาดพลังงาน ขาดแรงจูงใจ
หรือแรงกระตุน ขาดความพรอมของรางกาย และสุขภาพไมเอ้ืออํานวย 

ซีครีสตและคณะ (Sechrist et al.,1987) ใหความหมาย การรับรูอุปสรรคตอการออกกําลัง
กาย วาหมายถึง การท่ีบุคคลมีการแสดงออกถึงความรูสึกนึกคิด  ความเขาใจถึงส่ิงขัดขวางตอการ
ออกกําลังกายอยางมีระบบ แบบแผน และไดแบงการรับรูอุปสรรคออกเปน 4 ดาน คือ การใชเวลา 
สภาพแวดลอมของการออกกําลังกาย ความพรอมของรางกาย และการขาดการสนับสนุนจาก



 23 

ครอบครัวหรือสังคม ซ่ึงซีครีสตและคณะ ไดสรางแบบวัดการรับรูประโยชน และการรับรูอุปสรรค
ของการออกกําลังกาย (Exercise Benefits/Barriers Scale [EBBS]) ข้ึนตามกรอบแนวคิด
รูปแบบการสงเสริมสุขภาพของเพนเดอร และพัฒนาแบบวัด EBBS เพื่อทดสอบกรอบแนวคิด 
(Sechrist et al.,1987) จากการทบทวนแบบวัดการรับรูอุปสรรคของซีครีสตและคณะ รวมกับการ
ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของอ่ืนๆ สามารถอธิบายอุปสรรคของการออกกําลังกายได 
ดังนี้ 

1. การใชเวลาในการออกกําลังกาย หมายถึง การบริหารจัดการเรื่องเวลาของแตละบุคคล
จากภาระกิจประจําวัน ท้ังเวลาที่ใชเกี่ยวกับภาระรับผิดชอบในครอบครัว หนาท่ีการงานหรือเวลาท่ี
เกี่ยวเนื่องกับการประกอบกิจกรรมตางๆ การมีเวลาท่ีจํากัดเปนอุปสรรคท่ีสําคัญประการหนึ่งตอ
การออกกําลังกาย โดยเฉพาะเวลาท่ีสัมพันธกับบุคคลในการทํางาน จากการศึกษาอุปสรรคตอการ
ออกกําลังกายสวนใหญมักพบวา เวลาเปนอุปสรรคอันดับหนึ่ง ไมวาจะเปนการศึกษาของโจนส
และคณะ(Jones et al., 1997) ในสตรีอเมริกันเช้ือสายยุโรปและอาฟริกัน การศึกษาของแจฟฟและ
คณะ (Jaffee et al., 1998) ในสตรีท่ีทํางาน ท้ังๆ ท่ีสถานประกอบการใหการสนับสนุนกิจกรรม
การออกกําลังกาย และแมแตกลุมประชาชนท่ีมีการออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ แตก็ยังพบปญหา
จากการจัดการเร่ืองเวลาเพ่ือการออกกําลังกาย ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ ธงชัย ทวิชาชาติและ
คณะ (2540) ท่ีศึกษาในกลุมขาราชการและกระทรวงสาธารณสุข พบวา กลุมตัวอยางไมออกกําลัง
กายถึงรอยละ 58.0 ซ่ึงสวนใหญใหเหตุผลวาจะทําใหเสียเวลาในการทํางาน และในกลุมท่ีออกกําลัง
กายสวนใหญใชเวลาในการออกกําลังกาย 1-2 คร้ังตอสัปดาห เชนเดียวกับการศึกษาของปยะนุช  
จิตตนูนท และ วรรณี  จันทรสวาง (2549) พบวา ลักษณะการเรียนของนักศึกษาท่ีเนนการฝกปฏิบัติ
และมีภาระงานตอเนื่องท่ีตองทําภายหลังการฝกปฏิบัติในแตละวัน ทําใหนักศึกษาไมสามารถ
จัดสรรเวลาในการออกกําลังกายได   

2. สภาพแวดลอมของการออกกําลังกาย หมายถึง ปจจัยตางๆ ท้ังทางกายภาพ ความ
สะดวกสบาย และสถานะทางเศรษฐกิจท่ีเกี่ยวของและมีผลตอการออกกําลังกาย เชน สถานท่ี
สําหรับออกกําลังกายอยูไกล ไมสะดวกที่จะไปออกกําลังกาย การออกกําลังกายทําใหเสียคาใชจาย
มาก เส้ือผาท่ีสวมใสขณะออกกําลังกายทําใหดูตลก รูสึกอายท่ีไปออกกําลังกาย รวมถึงสถานท่ีและ
อุปกรณสําหรับออกกําลังกายมีนอยไมเพียงพอกับจํานวนผูใชบริการ นอกจากนี้สภาพแวดลอม
รอบตัว สภาพดินฟาอากาศท่ีแปรปรวน ฝนตก อากาศหนาวหรือรอนเกินไปไมเอ้ืออํานวยตอการ
ออกกําลังกาย  จากการศึกษาของโจนส และ ไนล (Jones & Nies, 1996) ในกลุมสตรีสูงอายุเช้ือ
ชาติอเมริกันอาฟริกัน พบวา ความสะดวกในการออกกําลังกายเปนปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอการออก
กําลังกาย ซ่ึงความสะดวกสบายจะเกี่ยวของกับ สถานท่ี อุปกรณ คาใชจาย และเส้ือผาท่ีสวมใสขณะ
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ออกกําลังกาย โดยเฉพาะสถานที่ออกกําลังกายอยูหางไกลพบวาเปนอุปสรรคตอการออกกําลังกาย
มากท่ีสุด การศึกษาของเชอรวูดและเจฟเฟอร่ี (Sherwood and Jeffery, 2000) ทําการศึกษา
พฤติกรรมการตัดสินในการออกกําลังกายของผูหญิงและผูชายวัยผูใหญ พบวาอุปสรรคท่ีสําคัญตอ
การตัดสินในการออกกําลังกายคือ การเขาถึงบริการ คาใชจาย และเวลา  สอดคลองกับการศึกษา
ของเหยียน (Yan, 1999) ในนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยซุนดันเซน สาธารณรัฐประชาชนจีน จํานวน 
217 คน พบวาการรับรูอุปสรรคดานสภาพแวดลอมของการออกกําลังกายมีคะแนนสูง โดยเฉพาะ
ดานการขาดแคลนสถานท่ี และสถานท่ีสําหรับออกกําลังกายอยูไกล ไมมีความสะดวก หรือขาดส่ิง
อํานวยความสะดวกในการออกกําลังกาย สวนการศึกษาของเกษม นครเขตต, 2540 (อางใน 
เบญจมาศ จรรยาวัฒนานนท, 2544) ในกลุมขาราชการ เจาหนาท่ีกระทรวงสาธารณสุข พบวา สวน
หนึ่งท่ีไมออกกําลังกายเพราะไมมีสถานท่ี ไมมีอุปกรณในการออกกําลังกาย สอดคลองกับ
การศึกษาของปยะนุช  จิตตนูนท และวรรณี  จันทรสวาง (2549) พบวา ประเภทของการออกกําลัง
กายท่ีนักศึกษาบางสวนปฏิบัติตองอาศัยอุปกรณหรือสถานท่ีเฉพาะในการออกกําลัง เชน การวายน้ํา 
การออกกําลังกายในศูนยกีฬามหาวิทยาลัย ซ่ึงสถานท่ีตางๆ เหลานี้มีจํานวนผูใชบริการมากแต
สถานท่ีและอุปกรณมีจํานวนจํากัด และบางคร้ังอาจทําใหตองรอคิวในการใชบริการ ทําใหเปน
อุปสรรคตอการออกกําลังกาย 

3. ความพรอมของรางกาย หมายถึง ปจจัยท่ีเกี่ยวกับสภาพรางกาย ประสบการณ ทักษะ
หรือความเช่ือ และทัศนคติท่ีไมดีตอการออกกําลังกาย เชน อวน มีโรคประจําตัว คิดวาตนเองอายุ
มากเกินกวาจะออกกําลังกาย ขาดความเช่ือม่ันในตนเอง เม่ือออกกําลังกายทําใหรางกายออนเพลีย 
เหนื่อย หรือไดรับบาดเจ็บจากการออกกําลังกาย ไมเยอรและโรท (Myers & Roth, 1997) ได
ศึกษาการรับรูประโยชนและอุปสรรคตอการออกกําลังกายและการมีพฤติกรรมการออกกําลังกาย
ในวัยผูใหญตอนตน พบวา การรับรูอุปสรรคตอการออกกําลังกายอุปสรรคดานความพรอมของ
รางกาย คือ การออกกําลังกายทําใหรูสึกไมสบาย เกิดความเหนื่อยลา และทําใหปวดเม่ือยกลามเน้ือ 
สอดคลองกับการศึกษาของแจฟฟและคณะ (Jaffee et al., 1999) พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมี
อุปสรรคในการออกกําลังกายเนื่องจากรางกายออนเพลีย ขาดพลังงาน เชนเดียวกับผลการสํารวจ
ทัศนคติและพฤติกรรมดานสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ในป พ.ศ. 2546 พบวา มี
นักศึกษาไมออกกําลังกายเปนประจําโดยใหเหตุผลวามีโรคประจําตัว 

4. การขาดการสนับสนุนจากครอบครัวหรือสังคม หมายถึง การขาดการกระตุน หรือขาด
การสนับสนุนจากคูสมรส ครอบครัว เพื่อน หรือหนวยงาน ผลการศึกษาอุปสรรคดานแรง
สนับสนุนทางสังคมของไนสและคณะ (Nies et al., 1997) ในกลุมสตรีเช้ือชาติอเมริกันยุโรป 
พบวา หนาท่ีความรับผิดชอบ การสนับสนุนจากครอบครัวและคนอ่ืนๆ รวมท้ังเจาหนาท่ีผูเช่ียวชาญ
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ในการออกกําลังกายมีบทบาทสําคัญตอการเร่ิมตนและการออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ การศึกษา
ในปจจุบันพบวา บุคคลมีการออกกําลังกายเพิ่มข้ึนในครอบครัวท่ีคูสมรส หรือครอบครัวใหการ
สนับสนุนและสงเสริมโดยมีกิจกรรมการออกกําลังกายรวมกัน และจากการสํารวจในสถานท่ี
ทํางานพบวา เพื่อน หรือเพื่อนรวมงานมีอิทธิพลตอการมีกิจกรรมการออกกําลังกายของคนในท่ี
ทํางาน (King, et al., 1997) สอดคลองกับการศึกษาของไมเยอรและโรท (Myers & Roth, 1997) 
ศึกษาในวัยผูใหญตอนตนเกี่ยวกับอุปสรรคตอการออกกําลังกายดานการขาดการสนับสนุนจาก
ครอบครัวหรือสังคม พบวา อุปสรรคท่ีทําใหไมออกกําลังกาย ไดแก ไมมีเพื่อนไปออกกําลังกาย 
ครอบครัวไมสนับสนุนการออกกําลังกาย ซ่ึงมีความสัมพันธกับการออกกําลังกายอยางมีนัยสําคัญ
สอดคลองกับผลการศึกษาของแจฟฟและคณะ (Jaffee et al., 1999) พบวา อุปสรรคในการออก
กลังกายของกลุมสตรีวัยทํางาน คือ ขาดการสนับสนุนจากบุคคลใกลชิด และขาดแรงกระตุนจาก
สังคม ดังท่ี สืบสาย บุญวีรบุตร, 2540 (อางใน สุภา อินทร และ สุรีพร ธนศิลป, 2548) ไดกลาวถึง
องคประกอบท่ีมีผลตอการเขารวมกิจกรรมการออกกําลังกายไววา การไดรับการสนับสนุนจากคน
รอบขาง ไดแก พอแม คูครอง หรือบุคคลอ่ืนในครอบครัว มีสวนสงเสริมสนับสนุนใหเห็นคุณคา 
หรือใชโอกาสและเวลาไปกับการออกกําลังกาย 

ในการศึกษานี้ ใชความหมายของการรับรูอุปสรรคในการออกกําลังกาย ตามแนวคิดของ
ซีครีสตและคณะ (Sechrist et al., 1987) กลาวคือ การที่บุคคลมีการแสดงออกถึงความรูสึกนึกคิด 
ความเขาใจถึงส่ิงขัดขวางตอการออกกําลังกายใน 4 ดาน คือ ดานการใชเวลา ดานสภาพแวดลอม
ของการออกกําลังกาย ดานความพรอมของรางกาย และดานการขาดการสนับสนุนจากครอบครัว
หรือสังคม ประเมินโดยใชแบบสอบถามท่ีผูวิจัยปรับปรุงมาจากแบบวัดการรับรูประโยชน และการ
รับรูอุปสรรคของการออกกําลังกาย (Exercise Benefits/Barriers Scale [EBBS]) ของซีครีสต
และคณะ (Sechrist et al.,1987)  
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งานวิจัยอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 

นอกจากงานวิจัยท่ีกลาวมาขางตนแลว ยังมีงานวิจัยอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับการรับรูอุปสรรคใน
การออกกําลังกายและการออกกําลังกาย ดังนี้คือ 

สุภา อินทร และ สุรีพร ธนศิลป (2548) ไดศึกษาเร่ืองความสัมพันธระหวางปจจัยคัดสรร
กับพฤติกรรมการออกกําลังกายของผูใหญวัยกลางคน ในจังหวัดนครสวรรค พบวา กลุมตัวอยางมี
พฤติกรรมการออกกําลังกายระดับปานกลาง และการศึกษา รายได พฤติกรรมการออกกําลังกายใน
อดีต การรับรูอุปสรรคตอการออกกําลังกายและอิทธิพลของครอบครัวมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การออกกําลังกาย 

พวงเพชร เฟองฟูเกียรติคุณ (2545) ไดศึกษาเร่ืองการรับรูความสามารถแหงตนกับ
พฤติกรรมการออกกําลังกายของประชาชนกลุมวัยทํางาน พบวา การรับรูความสามารถแหงตน
โดยรวมและดานท่ัวๆไปของกลุมตัวอยางอยูในระดับคอนขางสูง แตไมมีผลตอพฤติกรรมการออก
กําลังกาย ระดับการศึกษา และอายุท่ีแตกตางกันมีการรับรู และมีพฤติกรรมท่ีตางกันดวย   

เชนเดียวกับการศึกษาในกลุมประชากรท่ีมีความรู ความเช่ียวชาญทางสายวิทยาศาสตร
สุขภาพ มีการรับรูปจจัยสวนบุคคลที่มีความสัมพันธกับการแสดงพฤติกรรมสุขภาพ เนื่องจากเปน
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการรับรูเหตุการณท่ีเกิดข้ึนกอใหเกิดแรงจูงใจและกระตุนใหบุคคลเกิดความ
รับผิดชอบ และปฏิบัติกิจกรรมเพื่อการมีสุขภาพที่ดี   จากการศึกษาของจิตอารี   ศรีอาคะ(2543) 
เร่ืองการรับรูอุปสรรคตอการออกกําลังกายและพฤติกรรมการออกกําลังกายของพยาบาลใน
โรงพยาบาลนาน และ การศึกษาของเพ็ญประภา  ถวิลลาภ (2547) เร่ืองความเช่ือดานสุขภาพและ
พฤติกรรมการออกกําลังกายของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางมี
การออกกําลังกายมาก แตเปนการออกกําลังกายท่ีไมถูกตอง มีการรับรูอุปสรรคตอการออกกําลัง
กายโดยรวมอยูในระดับตํ่า และมีความสัมพันธทางลบกับพฤติกรรมการออกกําลังกาย 

เนสินีและคณะ (2547) ไดศึกษาเร่ืองการออกกําลังกายอยางเพียงพอและพฤติกรรมการ
ออกกําลังกายของบุคลากรในคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน พบวา บุคลากรใน
สถานศึกษาหรือโรงพยาบาลเองยังมีการออกกําลังกายท่ีไมเพียงพอในการชวยใหการทํางานของ
ระบบหลอดเลือดแข็งแรง และควรมีการพัฒนาทักษะการออกกําลังกายของบุคลากรเพื่อใหได
มาตรฐานและเกิดประโยชนสูงสุด 

จะเห็นไดวาจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของดังไดกลาวมาแลวขางตน แสดงใหเห็นถึง
แบบแผนชีวิตท่ีสงเสริมสุขภาพดานการออกกําลังกายของบุคคลมีการออกกําลังกายนอย  ประกอบ
กับอุปสรรคตางๆท่ีเปนผลทําใหการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพเปนไปไดไมดีเทาท่ีควร และอาจเกิด
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ปญหาตางๆตามมาได การที่จะเกิดกิจกรรมการออกกําลังกายไดนั้นการรับรูอุปสรรคเปนปจจัยหนึ่ง
ท่ีเปนส่ิงขัดขวางการเกิดกิจกรรมการออกกําลังกายหรือทําใหออกกําลังกายไดนอยลง ดังนั้นถา
บุคคลรับรูเหตุการณท่ีเกิดข้ึนกับตนเองถูกตองก็จะแสดงการกระทําท่ีดีและเหมาะสม แตถาหากการ
รับรูภาวะสุขภาพเปนไปในทางท่ีไมถูกตองยอมนําไปสูการปฏิบัติกิจกรรมสุขภาพท่ีไมถูกตอง
เหมาะสมเชนกัน 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

การออกกําลังกายมีความสําคัญตอสุขภาพ กอใหเกิดผลดีตอระบบตางๆ ในรางกาย ทําให
สามารถทํางานไดตามปกติ หากไมมีการออกกําลังกายสมรรถภาพของรางกายลดลง รางกาย
ออนแอ เกิดความเส่ียงตอการเกิดโรคท่ีสามารถปองกันไดหรือโรคเร้ือรัง การออกกําลังกายท่ี
ถูกตองเหมาะสมและเพื่อสุขภาพ ควรยึดหลักตามแนวทางของวิทยาลัยเวชศาสตรการกีฬาแหง
อเมริกา ไดแก ออกกําลังกายสัปดาหละ 3-5 วัน มีความแรงของการออกกําลังกาย ประมาณรอยละ 
60-85 ของอัตราการเตนของหัวใจสูงสุด (อัตราการเตนของหัวใจสูงสุดเทากับ 220 ลบดวยอายุเปน
ป) แตละคร้ังใชเวลา 20-60 นาทีโดยกระทําอยางตอเนื่อง มีระยะอบอุนรางกาย และระยะผอนคลาย 
ประมาณ 5-10 นาที เลือกชนิดการออกกําลังกายแบบใชออกซิเจน การที่บุคคลจะมีการออกกําลัง
กายหรือไมนั้นข้ึนอยูกับปจจัยท่ีสําคัญ คือ การรับรูอุปสรรคตอการออกกําลังกาย ซ่ึงหมายถึง การที่
บุคคลมีการแสดงออกถึงความรูสึกนึกคิด  ความเขาใจถึงส่ิงขัดขวางตอการออกกําลังกาย การศึกษา
ในครั้งนี้ใชการรับรูอุปสรรคดานการใชเวลา  สภาพแวดลอมของการออกกําลังกาย  ความพรอม
ของรางกาย และการสนับสนุนจากครอบครัวและสังคม  ตามแนวคิดของซีครีสตและคณะ 
(Sechrist et al.,1987) กลาววาหากบุคคลรับรูถึงส่ิงขัดขวางตอการออกกําลังกายมาก จะทําใหมี
การออกกําลังกายนอยและเปนการออกกําลังกายท่ีไมถูกตองเหมาะสม แตถารับรูวามีอุปสรรคนอย 
บุคคลจะมีการออกกําลังกายท่ีถูกตองและเหมาะสม ดังนั้นการรับรูอุปสรรคในการออกกําลังกาย
ดังกลาว มีผลตอการยับยั้ง หรือขัดขวางการออกกําลังกายของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 


