
บทท่ี 4  
 

ผลการวิเคราะหขอมูลและการอภิปรายผล 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

การวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาเร่ืองการรับรูอุปสรรคในการออกกําลังกาย การออกกําลังกาย
และศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูอุปสรรคในการออกกําลังกายกับการออกกําลังกายของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม ผลการวิเคราะหขอมูลนําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย 
โดยแบงเปน 4 สวนดังนี้ 

สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปสวนบุคคล 
สวนท่ี 2  ขอมูลการออกกําลังกาย 
สวนท่ี 3  ขอมูลการรับรูอุปสรรคในการออกกําลังกาย 
สวนท่ี 4  ขอมูลความสัมพันธระหวางการรับรูอุปสรรคในการออกกําลังกาย 

กับการออกกําลังกาย 
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สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปสวนบคุคล 
  

กลุมตัวอยางประกอบดวยบุคลากรในมหาวิทยาลัยเชียงใหมจํานวน 367 คน จําแนกตาม
เพศ อายุ สถานภาพสมรส รายไดตอเดือน สถานท่ีพักอาศัย ลักษณะงาน ระยะเวลาในการทํางานตอ
วัน งานพิเศษนอกเหนือจากงานประจํา และโรคประจําตัว กลุมตัวอยางประกอบดวย เพศชาย 111 
คน เพศหญิง 256 คน มีอายุระหวาง 22-60 ป กลุมท่ีมีมากท่ีสุดคือกลุมอายุระหวาง 41-50  ป คิดเปน
รอยละ 30.5 สวนใหญรอยละ 49.3 มีสถานภาพสมรสคู และรอยละ 37.6 มีรายไดมากกวา 16,000 
บาท มากกวาคร่ึงอาศัยอยูบานตนเอง (รอยละ 60.8) กลุมตัวอยางสวนใหญ มีลักษณะงานบริการ 
(รอยละ54) ใชระยะเวลาในการทํางานตอวัน 8-12 ช่ัวโมง (รอยละ73.3) มีงานพิเศษนอกเหนือจาก
งานประจําเพียงรอยละ 29.2 และกลุมตัวอยางสวนใหญ (รอยละ70) ไมมีโรคประจําตัว สวนมีโรค
ประจําตัว (รอยละ30) สวนใหญพบวาเปนโรคความดันโลหิตสูง โรคภูมิแพ โรคเกี่ยวกับกระดูก
และขอ โรคไมเกรน ไขมันในเลือดสูง เบาหวาน ตามลําดับ ดังแสดงในตารางท่ี 1  
 
ตารางท่ี 1 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส รายไดตอเดือน 
สถานท่ีพักอาศัย ลักษณะงาน ระยะเวลาในการทํางานตอวัน งานพิเศษ และโรคประจําตัว (n=367) 
 

ขอมูล จํานวน (คน) รอยละ 
เพศ 

ชาย 
หญิง 

อายุ (range =23-60, X =39.52, SD =10.56 ) 
≤ 30  ป 
31-40 ป 
41-50 ป 
51-60 ป 
≥ 60  ป 

 
111 
256 

 
108 
  76 
112 
  71 
    0 

 
30.2 
69.8 

 
29.4 
20.7 
30.6 
19.3 
 0.0 

 
 
 
 



 36 

ตารางท่ี 1 (ตอ) 
 

ขอมูล จํานวน (คน) รอยละ 
สถานภาพสมรส 

โสด 
สมรส 
หมาย 
หยาราง 
แยก 

รายไดตอเดือน 
ตํ่ากวา 8,000 บาท 
8,001 -12,000 บาท 
12,001-16,000 บาท 

             สูงกวา 16,000 บาท 
สถานท่ีพักอาศัย  

บานตนเอง 
หอพัก 
บานพัก/บานเชา 
บานญาติ 

ลักษณะงาน  
งานบริการ 
งานธุรการ 
งานบริหาร  
งานวิชาการ  
งานอาคารสถานท่ี / ยานพาหนะ 
อ่ืนๆ 

ระยะเวลาในการทํางานตอวนั  
นอยกวา 8 ช่ัวโมง   
8-12 ช่ัวโมง  
มากกวา 12 ช่ัวโมง 

 
146 
181 
 14 
  21 
   5 

 
  47 
108 
  74 
138 

 
223 
80 
48 
16 
 

198  
 52 
 39 
 33 
17 
28 
 

 73 
269 
 25 

 
39.8 
49.3 
  3.8 
  5.7 
  1.4 

 
12.8 
29.4 
20.2 
37.6 

 
60.8 
21.8 
13.1 
 4.4 

 
54.0 
14.2 
10.6 
 9.0 
 4.6 
 7.6 

 
19.9 
73.3 
 6.8 
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ตารางท่ี 1 (ตอ) 
 

ขอมูล จํานวน (คน) รอยละ 
งานพิเศษนอกเหนือจากงานประจํา  

ไมมี  
มี 

โรคประจําตัว 
ไมมี  
มี *   

ความดันโลหติสูง 
ภูมิแพ 
ไมเกรน 
โรคกระดูกและขอ 
ไขมันในเสนเลือดสูง 
เบาหวาน 
ไทรอยด 
กระเพาะอาหาร 
อ่ืนๆ เชน ปวดหลัง มะเร็งเตา
นม 
หอบหืด นิ่ว ไต ริดสีดวงทวาร 
 

 
284 
  83 

 
257 
110 

          36 
            22 

11 
11 
10 
8 
8 
6 

16 

 
70.8 
29.2 

 
70.0 
30.0 

32.7  
20.0 
10.0 
10.0 
9.1 
7.3 
7.3 
5.4 

14.5 
 

* 1 คนอาจมีโรคประจําตัวมากกวา 1 โรค 
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สวนท่ี 2 ขอมูลการออกกําลังกาย 
 
การออกกําลังกายของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม วิเคราะหโดยใชคาความถ่ี และ

รอยละ กลุมตัวอยางมีการออกกําลังกายรอยละ 66.2 แตเปนการออกกําลังกายท่ีไมครบตามเกณฑ
ของหลักการออกกําลังกาย รอยละ 98.8 มีเพียงรอยละ1.2 เทานั้นท่ีออกกําลังกายครบตามเกณฑ 
และไมมีการออกกําลังกายรอยละ 33.8 ดังแสดงในตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามการออกกําลังกาย (n=367) 
 

การออกกําลังกาย จํานวน รอยละ 
ไมออกกําลังกาย 
ออกกําลังกาย 
          ครบตามเกณฑ 
          ไมครบตามเกณฑ 

124   
243 

3 
240 

33.8 
66.2 

1.2 
98.8 

 
ถาพิจารณาหลักการออกกําลังกายประเด็นท่ีกลุมตัวอยางสวนใหญมีการออกกําลังกายไม

ครบตามเกณฑของหลักการออกกําลังกายมากท่ีสุดคือ ดานความแรง รอยละ 74.5 รองลงมาไดแก 
ดานความถ่ี ดานการอบอุนรางกาย ดานความนาน และดานการผอนคลายรางกาย คิดเปนรอยละ 
63.6, 50.6, 33.3 และ 29.2 ตามลําดับ ดังแสดงในตารางท่ี 3 

 
ตารางท่ี 3 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางท่ีมีการออกกําลังกายไมครบตามเกณฑ จําแนกตาม
หลักของการออกกําลังกาย (n=240) 
 

ครบตามเกณฑ ไมครบตามเกณฑ หลักของการออกกําลังกาย 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ความถ่ี 
ความนาน 
การอบอุนรางกาย 
การผอนคลายรางกาย 
ความแรง 

  91 
162 
120 
172 
  62 

37.4 
66.7 
49.4 
70.8 
25.5 

152 
  81 
123 
  71 
181 

63.6 
33.3 
50.6 
29.2 
74.5 
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กลุมตัวอยาง 243 คน มีวธีิการออกกําลังกายท่ีปฏิบัติมากท่ีสุดคือ การวิ่งหรือวิ่งเหยาะๆ 
รอยละ 25.9 รองลงมาไดแก เดินเร็วๆ รอยละ 23.4 ดังแสดงในตารางท่ี 4 
 
ตารางท่ี 4 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางท่ีมีการออกกําลังกาย จําแนกตามวิธีการออกกําลัง
กาย (n=243) 

วิธีการออกกําลังกาย * จํานวน (คน) รอยละ 
วิ่งหรือวิ่งเหยาะๆ 
เดินเร็วๆ 
ปนจักรยาน 
เตนแอโรบิค 
กายบริหาร 
โยคะ 
ฟุตบอล 
วายน้ํา 
กระโดดเชือก 
ยกน้ําหนกั 
ซ่ีกง/ไทเกก 
ตะกรอ 
เทนนิส 
วอลเลยบอล 
รํากระบอง 
กอลฟ 
วิธีอ่ืนๆ ไดแก 

แบดมินตัน  
เปตอง 
เคร่ืองเลนออกกําลังกาย/ฟตเนส 
บาสเกตบอล 
ปงปอง 
โบวล่ิง 

95 
86 
56 
55 
48 
21 
18 
18 
11 
  8 
  7 
  6 
  6 
  4 
  4 
  1 
31 

             13 
7   

               5 
               3 
               2 
               1 

25.9 
23.4 
15.3 
15.0 
13.1 
  5.7 
  4.9 
  4.9 
  1.6 
  3.0 
  1.9 
  1.6 
  1.6 
  1.1 
  1.1 
  0.3 
  8.4 

41.9 
22.6 
16.1 
9.7 
6.5 
3.2 

*สามารถตอบไดมากกวา 1 อยาง  
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สวนท่ี 3 ขอมูลการรับรูอุปสรรคในการออกกําลังกาย 
  

การรับรูอุปสรรคในการออกกําลังกายของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเชียงใหมเปนการ
วิเคราะหขอมูลจากแบบวัดการรับรูอุปสรรคในการออกกําลังกายโดยใชคาพิสัย คาเฉล่ียและสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน การรับรูอุปสรรคในการออกกําลังกายโดยรวมของกลุมตัวอยางมีคาเฉล่ีย 41.4 
(SD = 11.7) อยูในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาคะแนนรายดาน กลุมตัวอยางมีการรับรู
อุปสรรคในการออกกําลังกายอยูในระดับปานกลาง คือ ดานการใชเวลา ดานสภาพแวดลอม ดาน
ความพรอมของรางกาย สวนดานการขาดการสนับสนุนจากครอบครัวหรือสังคมมีการรับรู
อุปสรรคในการออกกําลังกายอยูในระดับตํ่า ดังแสดงในตารางท่ี 5 
 
ตารางท่ี 5 คาพิสัย คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรูอุปสรรคในการออกกําลังกาย
ของกลุมตัวอยาง (n=367) 
 

คาพิสัย ขอมูล 
แบบวัด กลุม

ตัวอยาง 

คาเฉล่ีย สวน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
การรับรู
อุปสรรค 

การรับรูอุปสรรคในการออกกําลังกาย 
     โดยรวม 
     รายดาน 

ดานการใชเวลา 
ดานสภาพแวดลอม 
ดานความพรอมของรางกาย 
ดานการขาดการสนับสนุน 
จากครอบครัวหรือสังคม 

 
21-84 

 
5-20 
7-28 
5-20 
4-16 

 
21-70 

 
5-19 
6-21 
5-18 
4-15 

 
41.4 

 
10.5 
13.6 
   9.1 
   6.8 

 
11.7 

 
   3.9 
   4.8 
   3.2 
   2.8 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

ตํ่า 
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สวนท่ี 4 ขอมูลความสัมพันธระหวางการรับรูอุปสรรคในการออกกําลังกายกับการออกกําลังกาย 
 

ผลจากการวิเคราะหขอมูลดวยคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธสเปยรแมน ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 
95% พบวา การรับรูอุปสรรคในการออกกําลังกายโดยรวมไมมีความสัมพันธเชิงเสนตรงกับการ
ออกกําลังกาย โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเทากับ - 0.02 และเม่ือพิจารณาการรับรูอุปสรรคราย
ดาน พบวาทุกดานไดแก ดานการใชเวลา ดานสภาพแวดลอม ดานความพรอมของรางกาย และดาน
การขาดการสนับสนุนจากครอบครัวหรือสังคม ไมมีความสัมพันธเชิงเสนตรงกับการออกกําลังกาย 
โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเทากับ  - 0.06, 0.03, 0.02 และ -0.03 ตามลําดับ ดังแสดงในตาราง
ท่ี 6 

 
ตารางท่ี 6 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางการรับรูอุปสรรคในการออกกําลังกายกับการออก
กําลังกายของกลุมตัวอยาง 
 

ขอมูล การออกกําลังกาย 
การรับรูอุปสรรคในการออกกําลังกาย 
     โดยรวม 
     รายดาน 

     ดานการใชเวลา 
     ดานสภาพแวดลอม 
     ดานความพรอมของรางกาย 
     ดานการขาดการสนับสนนุจากครอบครัวหรือสังคม 

 
- 0.02 

 
                 - 0.06 
                   0.03 
                   0.02 
                 - 0.03 
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การอภิปรายผล 
 

การศึกษาวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาการรับรูอุปสรรคในการออกกําลังกาย, การออกกําลังกาย 
และความสัมพันธระหวางการรับรูอุปสรรคในการออกกําลังกายกับการออกกําลังกายของบุคลากร
ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม ผูวิจัยนําเสนอผลการวิจัยมาอภิปรายตามวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 
  
การออกกําลังกายของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเชียงใหมเปนอยางไร 
 

ผลการศึกษาคร้ังนี้ พบวากลุมตัวอยางรอยละ 66.2 มีการออกกําลังกายโดยเปนการออก
กําลังกายท่ีไมครบตามเกณฑของหลักการออกกําลังกายรอยละ 98.8 และไมออกกําลังกายรอยละ 
33.8 (ตารางที่ 3) สอดคลองกับการศึกษาการออกกําลังกายของพยาบาลโรงพยาบาลนานท่ีพบวา
สวนใหญมีการออกกําลังกายคิดเปนรอยละ 89.78 แตเปนการออกกําลังกายไมถูกตองตามหลักของ
การออกกําลังกายรอยละ 97.28 (จิตอารี ศรีอาคะ, 2543) เชนเดียวกับการศึกษาการออกกําลังกาย
ของสตรีวัยทํางานในชนบท พบวากลุมตัวอยางมีการออกกําลังกายรอยละ 75 ซ่ึงท้ังหมดมีการออก
กําลังกายไมถูกตองตามหลักของการออกกําลังกาย (พรทิพย จันทรทิพย, 2549) และการศึกษาของ
สุภา อินทร (2548) ในผูใหญวัยกลางคน จังหวัดนครสวรรค พบวากลุมตัวอยางมีการออกกําลังกาย
รอยละ 65 และออกกําลังกายไมถูกตองตามหลักการออกกําลังกายรอยละ 86.3 จะเห็นไดวาถึงแมวา
กลุมตัวอยางสวนใหญมีการออกกําลังกาย แตเปนการออกกําลังกายท่ีไมครบตามเกณฑของ
หลักการออกกําลังกาย อธิบายไดวา การที่กลุมตัวอยางมีการออกกําลังกายจํานวนมาก อาจ
เนื่องมาจากสภาพแวดลอมของกลุมตัวอยางอยูในสังคมเมือง มีแหลงประโยชนและส่ิงอํานวยความ
สะดวกตางๆ ท่ีสงเสริมใหเกิดการออกกําลังกายไดมาก เชนสถานท่ีใหบริการเกี่ยวกับการออกกําลัง
กายท้ังของภาครัฐและเอกชน มีโอกาสไดรับขอมูลขาวสารผานส่ือตางๆ ท่ีทันสมัย และในสวนของ
มหาวิทยาลัยก็มีนโยบายสนับสนุนการจัดกิจกรรมการออกกําลังกายเพื่อสงเสริมสุขภาพ การมี
ความพรอมของสถานท่ีและการจัดกิจกรรมการออกกําลังกาย เปนสวนท่ีอํานวยความสะดวกและ
จูงใจใหกลุมตัวอยางมีการออกกําลังกาย นอกจากนี้การมีรายไดท่ีแตกตางกันก็ทําใหโอกาสจะ
เขาถึงส่ิงบริการเพื่อสงเสริมสุขภาพท่ีแตกตางกันดวย ดังท่ี เพนเดอร (Pender, 2006) กลาวไววา 
รายไดเปนตัวแปรท่ีบงบอกถึงสถานภาพทางเศรษฐกิจ ถามีรายไดสูงจะมีโอกาสในการแสวงหาส่ิง
ท่ีเปนประโยชนตอการดูแลสุขภาพของตัวเองและเขาถึงบริการไดอยางเหมาะสม ในขณะท่ีผูท่ีมี
รายไดนอยจะมีขอจํากัดในการแสวงหาส่ิงบริการเพื่อสงเสริมสุขภาพ ซ่ึงกลุมตัวอยางสวนใหญมี
รายไดตอเดือนมากกวา 16,000 บาท (ตารางท่ี 1) มีฐานะทางเศรษฐกิจและความเปนอยูท่ีดีทําใหมี
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โอกาสแสวงหาส่ิงท่ีเปนประโยชนตอสุขภาพและใสใจตอสุขภาพมากข้ึน จึงทําใหสามารถเสีย
คาใชจายในการใชบริการดานการออกกําลังกายตามสถานบริการของเอกชนได และการท่ีกลุม
ตัวอยางมีการออกกําลังกายท่ีไมครบตามเกณฑของหลักการออกกําลังกาย อาจเปนไปไดวากลุม
ตัวอยางขาดความรูความเขาใจท่ีถูกตองเกี่ยวกับหลักการออกกําลังกาย  

เม่ือพิจารณาถึงการออกกําลังกายของกลุมตัวอยางท่ีศึกษา พบวา กลุมตัวอยางมีการออก
กําลังกายท่ีครบตามเกณฑของหลักออกกําลังกายเพียงรอยละ 1.2 เทานั้น ซ่ึงการออกกําลังกายท่ี
ครบตามเกณฑของหลักออกกําลังกาย หมายถึง การออกกําลังกายท่ีจะตองปฏิบัติโดยยึดหลักการ
ออกกําลังกายท่ีมีท้ังความถ่ี ความนาน ความแรงของการออกกําลังกาย และมีระยะอบอุนรางกาย
และระยะผอนคลายรางกายดวย (ACSM, 2001) ผลการศึกษาคร้ังนี้กลุมตัวอยางสวนใหญรอยละ 
98.8 (ตารางที่ 3) มีการออกกําลังกายท่ีไมครบตามเกณฑของหลักการออกกําลังกายในดานความ
แรงของออกกําลังกายรอยละ 74.5 รองลงมาคือ ดานความถ่ีของการออกกําลังกาย รอยละ 63.6 สวน
ดานการใชเวลาในการอบอุนรางกาย  ความนานในการออกกําลังกาย และ ระยะผอนคลายรางกาย
ไมถูกตองรอยละ 50.6, 33.3 และ 29.2 ตามลําดับ (ตารางท่ี 4) ท้ังนี้เปนเพราะวากลุมตัวอยางอาจจะ
ออกกําลังกาย โดยไมไดคํานึงถึงหลักสําคัญของการออกกําลังกายท่ีมีประสิทธิภาพ นั่นคือ ออก
กําลังกายสม่ําเสมอ 3-5 วันตอสัปดาห เพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางรางกายและความทนทานของหัวใจ
และปอด ใชเวลาในการอบอุนรางกายกอนการออกกําลังกาย และผอนคลายรางกายหลังเสร็จส้ิน
การออกกําลังกายประมาณ 5-10 นาที เพื่อลดการบาดเจ็บขณะออกกําลังกายและเพ่ือปรับอุณหภูมิ 
การหายใจและความตึงเครียดของรายกายใหกลับสูภาวะปกติ (ACSM, 2000) ใชเวลาในออกกําลัง
กายแตละครั้งนาน 20-60 นาที เพื่อความทนทานของหัวใจและปอด ความแรงรอยละ 60-85 ของ
อัตราการเตนของหัวใจสูงสุด แตกลุมตัวอยางสวนใหญมีการออกกําลังกายไมสมํ่าเสมอ คือ นอย
กวา 3 วันตอสัปดาห ซ่ึงจะมีผลในการเผาผลาญพลังงานแตไมมีผลตอการเพ่ิมสมรรถภาพทางกาย 
การออกกําลังกายเฉล่ีย 2 วันตอสัปดาห พบวาไมมีผลตอการเปล่ียนแปลงของหัวใจและปอดท่ีมี
ประโยชนตอรางกาย แตก็ไมควรทํามากกวา 5 วันตอสัปดาห เพื่อใหรางกายไดพักผอนและ
หลีกเล่ียงภาวะเส่ียงตอการเกิดบาดเจ็บของรางกาย (ศูนยวิทยาศาสตรการกีฬา การกีฬาแหงประเทศ
ไทย, 2537 อางในเบญจมาศ จรรยาวัฒนานนท, 2544; ACSM, 2001) นอกจากนี้กลุมตัวอยางยังใช
เวลาในออกกําลังกายแตละคร้ังนอยเกินไป และมีความแรงของการออกกําลังกายไมถูกตองถึงรอย
ละ 74.5 (ตารางท่ี 4) ซ่ึงการออกกําลังกายท่ีมีความแรงไมเพียงพอไมสามารถทําใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงของระบบหัวใจและปอด ท่ีจะกอใหเกิดประโยชนตอสุขภาพรางกาย และลดระดับ
ความเส่ือมของรางกายหรือพัฒนารางกายใหกาวหนาได รวมท้ังการขาดข้ันตอนการอบอุนรางกาย 
การที่รางกายไมไดเตรียมใหอบอุนกอนการออกกําลังกายนั้นทําใหกลามเน้ือ เอ็น ไมมีการยืดตัวได
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มาก และไมมีความพรอมในการตอบสนองตอเหตุการณตางๆ ไดดี อาจจะทําใหเกิดการบาดเจ็บ 
ภาวะปวดระบบกลามเน้ือหลังการออกกําลังกาย (วิชัย อึงพินิจพงศ อางใน สุภา อินทร และคณะ, 
2548)  

การที่กลุมตัวอยางมีการออกกําลังกายสูง อาจอธิบายไดวากลุมตัวอยางมีการเรียนรูถึงผลดี
และประโยชนของการออกกําลังกาย ตลอดจนการรับรูขอมูลของประโยชนการออกกําลังกายจาก
ส่ือตางๆ แตกลุมตัวอยางดังกลาวมีการออกกําลังกายอยางถูกตอง ครบตามเกณฑของหลักการออก
กําลังกายท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อสุขภาพนอยมาก อาจเปนไปไดวาบุคลากรยังมีความเขาใจในทักษะ
และหลักการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพยังไมถูกตอง หรือมีปจจัยบางประการที่ทําใหไมสามารถออก
กําลังกายได ถือวาเปนอุปสรรคตอการสงเสริมใหมีการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ ประกอบกับกลุม
ตัวอยางสวนใหญมีสถานภาพสมรสคู (ตารางท่ี 1) จากการศึกษาของวูดวอรดและคณะ พบวาการมี
สถานภาพสมรสคูเปนอุปสรรคท่ีสําคัญมากตอการมีกิจกรรมการออกกําลังกาย การท่ีจะตอง
รับผิดชอบท้ังภาระงานในบานและนอกบาน ทําใหมีภาระหนาท่ีตองรับผิดชอบมาก จะสงผลทาง
ลบตอการออกกําลังกาย และมีเวลานอยในการออกกําลังกาย จึงเปนผลใหกลุมตัวอยางมีการออก
กําลังกายท่ีไมถูกตองเหมาะสม การศึกษาของเบาทเทลและคณะ (Boutelle et al., 2000 อางใน
ธานี แกวธรรมานุกูลและคณะ, 2548) พบวาเพศชายท่ีมีการออกกําลังกายเพ่ือการสันทนาการมี
แนวโนมท่ีจะมีสถานภาพสมรสโสด และการศึกษาของอัลดานาและสโตน (Aldana & stone, 

1992 อางในธานี แกวธรรมานุกูลและคณะ, 2548) พบวาพนักงานท่ีมีสถานภาพโสดมีการออกกําลัง
กายในระดับหนักสูงกวาพนักงานท่ีมีสถานภาพสมรสคู ซ่ึงคลายคลึงกับการศึกษาของเบอตันและ
เทอแรล (Burton & Turrell, 2000) ท่ีรายงานวาการออกกําลังกายเพื่อการสันทนาการในระดับท่ี
ไมเพียงพอ พบอัตราสูงสุดในกลุมบิดา/มารดาท่ีมีบุตร ท้ังนี้อาจเนื่องจากบิดา มารดาตองการเล้ียงดู
บุตร ทําใหไมมีเวลาในการออกกําลังกาย นอกจากน้ีกลุมตัวอยางถึงรอยละ 30 ท่ีมีโรคประจําตัว 
อาจสงผลตอการออกกําลังกายของกลุมตัวอยาง ไดแก โรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเสนเลือดสูง 
เบาหวาน ซ่ึงโรคดังกลาวพบวามีความสัมพันธกับการขาดการออกกําลังกาย   

สําหรับวิธีของการออกกําลังกายท่ีกลุมตัวอยางกลุมนี้ปฏิบัติคือ การวิ่งหรือวิ่งเหยาะๆ การ
เดินเร็วๆ ปนจักรยาน เตนแอโรบิค กายบริหาร และวิธีอ่ืนๆ (ตารางท่ี 6) การวิ่งหรือวิ่งเหยาะๆ เปน
วิธีการออกกําลังกายท่ีกลุมตัวอยางปฏิบัติมากท่ีสุด (รอยละ 25.9) รองลงมาคือ การเดินเร็วๆ (รอย
ละ 23.4) ซ่ึงมีจํานวนไมแตกตางกันมากนัก อาจเนื่องมาจาก การเดิน และการวิ่ง เปนการออกกําลัง
กายท่ีสามารถทําไดคนเดียว ไมตองมีผูนํา ไมตองออกกําลังกายเปนกลุมใหญ ไมตองใชทักษะ และ
ไมตองใชอุปกรณท่ีมีราคาแพง นอกจากนั้นยังเปนการออกกําลังกายท่ีใหความคลองแคลววองไว มี
ความแรงเพียงพอท่ีกระตุนใหหัวใจและปอดทํางานดีข้ึนและเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินไป
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ดวย  การเดินเพื่อใหเกิดผลดีตอสุขภาพ ควรเปนการเดินท่ีใชเวลานานๆ เดินพอดีไมชาหรือเร็ว
เกินไป จะทําใหรางกายนําออกซิเจนเขาไปเผาผลาญไขมันใหกลายเปนพลังงานสูง ยิ่งเดินนานๆ 
ไขมันสวนเกินก็จะหมดไป เปนผลดีตอสุขภาพในการเสริมสรางสมรรถภาพใหมีสุขภาพดี ใน
การศึกษาคร้ังนี้กลุมตัวอยางมีอายุมากกวา 40 ป (รอยละ 49.9) ซ่ึงสวนใหญอยูในชวงอายุ 41-50 ป 
(รอยละ 30.6) (ตารางท่ี 1) ใชการวิ่งหรือวิ่งเหยาะๆ และการเดินเร็วๆ ในการออกกําลังกาย เม่ือ
เทียบกับกลุมตัวอยางท่ีมีอายุนอยกวา 40 ป (รอยละ 50.1) ซ่ึงสวนใหญอยูในชวงอายุนอยกวา 30 ป 
(รอยละ 29.4) (ตารางท่ี 1) มักใชวิธีการออกกําลังกายท่ีตองใชกลามเนื้อมัดใหญ ความแรง ความเร็ว 
และความกระฉับกระเฉง เชน ปนจักรยาน แอโรบิค และกีฬาชนิดตางๆ นั่นแสดงใหเห็นวากลุม
ตัวอยางสวนใหญอายุตํ่ากวา 40 ป (ตารางท่ี 1) ยังมีความกระฉับกระเฉง คลองแคลว สามารถท่ีจะ
ออกกําลังกายที่มีความเร็ว ความแรง ไดดีกวา ชอบออกกําลังกายเปนกลุม รวมท้ังขณะออกกําลัง
กายตองมีเสียงเพลงกระตุนใหเกิดความสนุกสนาน และเนื่องจากการเดิน และการวิ่ง เปนการออก
กําลังกายท่ีงาย ทําไดคนเดียว ไมตองเสียคาใชจาย อีกท้ังภายในมหาวิทยาลัยมีสถานท่ีในการออก
กําลังกายมากมายซ่ึงเหมาะแกการเดิน และการวิ่ง เชน สวนสุขภาพ สนามกีฬากลาง สนานฟุตบอล 
สนามรักบ้ี หรือแมแตถนนภายในมหาวิทยาลัย  และในทุกๆ  ปคณะแพทยศาสตรรวมกับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม จะมีการจัดโครงการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ โดยไมจํากัดเพศ อายุ ทุกคนสามารถ
เขารวมโครงการได เปนการสงเสริมสุขภาพ สรางความสมัครสมานสามัคคีในหนวยงานตางๆ 

การปนจักรยาน และการเตนแอโรบิค เปนอีกวิธีหนึ่งท่ีกลุมตัวอยางนิยมใชในการออก
กําลังกาย (รอยละ 15.3 และ 15.0 ตามลําดับ) เนื่องจากกลุมตัวอยางสวนใหญพักอาศัยอยูบานตนเอง 
และหอพัก  (ตารางท่ี  1)  ซ่ึงอยูไมไกลจากสถานท่ีทํางานมากนัก  อีกท้ังพื้นท่ีใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม และคณะตางๆ มีสถานท่ีจอดรถยนตสวนตัวไมเพียงพอกับจํานวนรถท่ีมีอยู 
ประกอบกับทางมหาวิทยาลัยเชียงใหมมีการรณรงคใหท้ังนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยลด
การใชพลังงาน รณรงคใหใชจักรยานเปนพาหนะในการเดินทาง ตลอดจนภายในมหาวิทยาลัยมี
สถานท่ีในการออกกําลังกายจํานวนมาก ซ่ึงเหมาะแกการปนจักรยานมีความสะดวก และปลอดภัย 
การปนจักรยานไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม หากใชความเร็วพอสมควร ปนชาสลับเร็วเปนชวงๆ ใน
ระยะทางท่ีเหมาะสม จนรูสึกเหนื่อย หัวใจและปอดทํางานเพ่ิมข้ึนถือวาเปนการออกกําลังกายท่ีดี 
สวนการเตนแอโรบิคนั้นปจจุบันเปนท่ีนิยมและมีการรณรงคผานส่ือตางๆ มาก เปนกิจกรรมที่ทุก
คนใหความสนใจ เสียงเพลงท่ีทันสมัยมีจังหวะเราใจกระตุนเกิดความสนุกสนานในการออกกําลัง
กาย อีกท้ังยังไดพบปะกับเพื่อนๆ และมีเพื่อนกลุมใหมๆ เพิ่มข้ึน ซ่ึงการเตนแอโรบิคถือวาเปนการ
ออกกําลังกายท่ีกําหนดระยะเวลาชัดเจนท่ีสุดตามหลักการออกกําลังกายเพื่อสรางเสริมสุขภาพ 
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สวนการออกกําลังกายวิธีอ่ืนๆ ท่ีกลุมตัวอยางปฏิบัติ ไดแก การเลนกีฬาตางๆ วายน้ํา 
เทนนิส กอลฟ โยคะ ใชเคร่ืองเลนออกกําลังกายและฟตเนส การออกกําลังกายประเภทน้ีสวนใหญผู
ท่ีปฏิบัติสามารถทําคนเดียวได แตตองใชอุปกรณในการเลน ตองใชทักษะในการเลน เสียคาใชจาย 
กลุมตัวอยางจึงมีการปฏิบัตินอย และในการศึกษานี้พบวากลุมตัวอยางบางคนยังมีความเขาใจวาการ
ทํางานบาน และการทํางานประจําเปนการออกกําลังกายดวย ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของพวง
เพชร เฟองฟูเกียรติคุณ (2545) และพรทิพย จันทรทิพย (2549) ท่ีกลุมตัวอยางไมออกกําลังกาย
เนื่องจากคิดวาการทํางานเปนการออกกําลังกาย เชนเดียวกับการศึกษาการออกกําลังกายของ
บุคลากรสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร ของเบญจมาศ จรรยาวัฒนานนท (2544) ท่ีกลุม
ตัวอยางไมออกกําลังกายและไมมีความสนใจท่ีจะทํา โดยคิดวาไดใชแรงในการทํางานอยางเพียงพอ
แลว 

อยางไรก็ตามเม่ือพิจารณากิจกรรมการออกกําลังกาย พบวา การเตนแอโรบิคมีระยะเวลา
กําหนดชัดเจนตามหลักการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ คือ มีระยะอบอุนรางกาย ระยะเวลาในการ
ออกกําลังกาย ความแรงและระยะคลายกลามเนื้อ สําหรับการออกกําลังกายอ่ืนๆ นั้นไมไดกําหนด
ชัดเจนจึงทําใหกลุมตัวอยางไมไดใหความสําคัญเกี่ยวกับหลักการออกกําลังกายท่ีถูกตองเทาท่ีควร 
 
การรับรูอุปสรรคในการออกกําลังกายของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเชียงใหมเปนอยางไร 
 

ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางมีคะแนนเฉล่ียการรับรูอุปสรรคในการออกกําลังกายโดย
รวมอยูในระดับปานกลาง (ตารางท่ี 5) ซ่ึงคลายคลึงกับการศึกษาของวาสนา สารการ ลาวัลย 
สมบูรณ เทียมศร ทองสวัสดิ์ (2545) พบวาระดับการรับรูอุปสรรคของพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ
ของสตรีท่ีทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมตัดเย็บเส้ือผาสําเร็จรูปอยูในระดับปานกลาง และจาก
การศึกษาของจิตอารี ศรีอาคะ (2543), ปริญญา ดาสา (2544) และพรทิพย จันทรทิพย (2549) ได
กลาวถึง นโยบายสงเสริมสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขท่ีรณรงคใหประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุก
อาชีพ ท้ังในสังคมเมืองและสังคมชนบทมีการออกกําลังกาย สงผลใหเกิดการสนับสนุนขององคกร
ดานสุขภาพจัดใหมีโครงการสงเสริมการออกกําลังกายใหกับประชาชนทุกพื้นท่ี เหตุนี้อาจสงผลให
กลุมตัวอยางมีการรับรูอุปสรรคของการออกกําลังกายปานกลาง และจากผลคะแนนเฉล่ียการรับรู
อุปสรรคในการออกกําลังกายเปนรายดานท้ังหมด 4 ดานนั้น พบวา มี 3 ดานท่ีมีคาเฉล่ียของคะแนน
อยูในระดับปานกลาง จึงทําใหคะแนนเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับปานกลางเชนกัน 

เม่ือพิจารณาคะแนนเฉล่ียการรับรูอุปสรรคในการออกกําลังกายเปนรายดาน พบวา คาเฉล่ีย
ของคะแนนในดานการใชเวลา ดานสภาพแวดลอม ดานความพรอมของรางกาย อยูในระดับปาน
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กลาง (ตารางท่ี 5) เม่ือพิจารณาความคิดเห็นของกลุมตัวอยางในรายขอ กลุมตัวอยางสวนใหญเห็น
ดวยปานกลางในเร่ืองการมีภาระหนาท่ี การทํางานมาก และการมีภาระรับผิดชอบในครอบครัว ทํา
ใหไมมีเวลาในการออกกําลังกายรอยละ 27.2 และ 29.2 ตามลําดับ (ภาคผนวก ค) อาจเนื่องมาจาก
ลักษณะงานของกลุมตัวอยางสวนใหญเปนงานบริการ (รอยละ 54) และใชระยะเวลาในการทํางาน
ตอวัน 8-12 ช่ัวโมง (รอยละ73.3) (ตารางท่ี 1) ทําใหมีเวลาในการออกกําลังกายนอย หรือแทบจะไม
มีเวลาในการออกกําลังกายเลย เพราะใชเวลาสวนใหญไปกับการทํางาน ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษา
ของธงชัย ทวิชาชาติ และคณะ (2540) ท่ีศึกษาในกลุมขาราชการเจาหนาท่ีกระทรวงสาธารณสุข 
กลุมตัวอยางไมนอยระบุวา เหตุท่ีไมออกกําลังกายหรือเลนกีฬาเพราะจะทําใหเสียเวลาในการ
ทํางาน เชนเดียวกับการศึกษาของพรทิพย จันทรทิพย (2549) และเบญจมาศ จรรยาวัฒนานนท 
(2544) พบวา อุปสรรคสําคัญท่ีไมออกกําลังกายคือ การมีภาระงาน ภาระครอบครัวท่ีมาก ทําใหมี
เวลาจํากัด ไมเพียงพอสําหรับออกกําลังกายและใหความเห็นวาการออกกําลังกายทําใหเสียเวลา ไม
เกิดประโยชน นอกจากนั้นการศึกษาของแจฟฟและคณะ (Jaffee, L., et al., 1999) ในสตรีวัย
ทํางานอายุต้ังแต 35 ปข้ึนไป พบวาอุปสรรคตอการออกกําลังกายของสตรีท่ีชัดเจนท่ีสุดคือ 
อุปสรรคดานเวลา โดยเฉพาะท่ีเกี่ยวเนื่องกับการทํางาน ท้ังงานในบานและนอกบาน ดวยเหตุผลนี้
จึงทําใหการรับรูอุปสรรคในการออกกําลังกายดานการใชเวลาอยูในระดับปานกลาง 

ดานสภาพแวดลอมของการออกกําลังกาย ท่ีมีผลตอการออกกําลังกายนั้นไดแก อุปกรณ 
และสถานท่ี คาใชจาย สภาพดินฟาอากาศ ความสะดวกสบายและความปลอดภัยของสถานท่ี 
(ภาคผนวก ค) พบวาเปนอุปสรรคในระดับปานกลาง (ตารางที่ 5) ดังท่ีไดกลาวมาแลววา
มหาวิทยาลัยเชียงใหมต้ังอยูในสังคมเมือง มีสถานท่ีท่ีเอ้ืออํานวยตอการออกกําลังกายมากมาย อาทิ
เชน สวนสุขภาพ สนามกีฬากลาง สนานฟุตบอล สนามรักบ้ี สระวายน้ํา ฯลฯ อีกท้ังกลุมตัวอยาง
บางคนอาจเขาไปใชสถานท่ีออกกําลังกายของเอกชน หรือสถานฟตเนสตางๆ เนื่องจากกลุม
ตัวอยางสวนใหญ (รอยละ 37.6) มีรายไดสูงกวา 16,000 บาทตอเดือน (ตารางท่ี 1) ซ่ึงมีเพียงพอท่ีจะ
เสียคาใชจายในสวนนี้ และสามารถแสวงหาแหลงออกกําลังกายตามท่ีตางๆ ได นอกจากนี้เม่ือ
พิจารณากิจกรรมการออกกําลังกายของกลุมตัวอยาง พบวากิจกรรมท่ีนิยมมากท่ีสุด คือ การวิ่งหรือ
วิ่งเหยาะๆ (ตารางที่ 4) ซ่ึงเปนกิจกรรมที่สามารถปฏิบัติไดดวยตัวเอง ไมตองอาศัยอุปกรณในการ
ออกกําลังกายและไมตองใชพื้นท่ีในการออกกําลังกายมาก จึงทําใหกลุมตัวอยางเขาถึงบริการไดงาย 
เชอรวูดและเจฟเฟอร่ี (Sherwood & Jeffery, 2000) ไดศึกษาถึงพฤติกรรมการตัดสินใจในการ
ออกกําลังกายของผูหญิงและผูชายวัยผูใหญ พบวาอุปสรรคท่ีสําคัญในการตัดสินใจในการออก
กําลังกายคือ การเขาถึงบริการ และคาใชจาย สอดคลองกับการศึกษาในสตรีวัยทํางานของพรทิพย 
จันทรทิพย (2549) พบวา มีแหลงท่ีเอ้ืออํานวยตอการออกกําลังกายมากมายและมีสภาพแวดลอมท่ี
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ปลอดภัย และการศึกษาของมารคูสและฟอรสัท (Marcus & Forsyth, 1998) พบวาการท่ีสถานท่ี
ออกกําลังกายอยูใกลบาน มีความปลอดภัย การเดินทางไปออกกําลังกายสะดวก และคาใชจายใน
การใชบริการไมแพง จะทําใหกลุมตัวอยางมีการออกกําลังกายมากข้ึน ซ่ึงแตกตางจากการศึกษาของ
เกษม นครเขตต (2540) ในกลุมขาราชการ เจาหนาท่ีกระทรวงสาธารณสุข พบวาบุคลากรสวนหนึ่ง
ท่ีไมออกกําลังกายเพราะไมมีสถานท่ี ไมมีอุปกรณในการออกกําลังกาย อยางไรก็ตามถึงแมวากลุม
ตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้จะมีสถานท่ีและอุปกรณ ท่ีเอ้ือตอการออกกําลังกาย แตเนื่องจากสภาพ
เศรษฐกิจในปจจุบันมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว ทําใหมีการแขงขันกันในระดับสูง รวมท้ังความ
รีบเรงในการประกอบอาชีพท้ังภารกิจที่เพิ่มข้ึน เนื่องจากประสบปญหาทางเศรษฐกิจประกอบกับ
สภาพดินฟาอากาศมีความแปรปรวนตลอดเวลา  ซ่ึงส่ิงตางๆเหลานี้ลวนเปนอุปสรรคในการการ
ออกกําลังกายของกลุมตัวอยางท้ังส้ิน ดวยเหตุผลนี้จึงทําใหการรับรูอุปสรรคดานสภาพแวดลอม
ของการออกกําลังกายของกลุมตัวอยางอยูในระดับปานกลาง  

ดานความพรอมของรางกาย ท้ังในเร่ืองสภาพรางกาย อายุ ภาวะโรค ประสบการณหรือ
ทัศนคติท่ีไมดีตอการออกกําลังกาย ลวนมีอิทธิพลตอการออกกําลังกาย จากการศึกษาพบวากลุม
ตัวอยางมีอายุเฉล่ีย 39 ป ซ่ึงเปนชวงอายุท่ีอยูในวัยทํางาน เปนชวงวัยท่ีมีความสําคัญตอการพัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคม ท้ังยังมีความเปล่ียนแปลงดานรางกาย และเปนกลุมท่ีอาจมีการออกกําลังกาย
นอย จากการศึกษาเม่ือพิจารณาจํานวนความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเปนรายขอดานความพรอม
ของรางกาย กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นดวยในเร่ืองการออกกําลังกายทําใหปวดเม่ือยกลามเน้ือ และ
การออกกําลังกายทําใหเหนื่อยลาและออนเพลียรอยละ 36.0 และ 32.4 ตามลําดับ (ภาคผนวก ค) 
เนื่องจากมีภาระงานที่ตองรับผิดชอบ และงานในครอบครัว รวมถึงการหักโหมทํางาน ทําใหเกิด
ความเครียด ความเหนื่อยลาและออนเพลีย รวมท้ังคิดวาการใชแรงในการทํางานคือการออกกําลัง
กาย (เบญจมาศ จรรยาวัฒนานนท, 2544) จากการศึกษาของแจฟฟและคณะ (Jaffee et al., 1999) 
พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีอุปสรรคในการออกกําลังกายเนื่องจากรางกายออนเพลีย ขาด
พลังงาน เชนเดียวกับการศึกษาของไมเยอรและโรท (Myers & Roth,1997) ในวัยผูใหญตอนตน
พบวา การรับรูอุปสรรคตอการออกกําลังกายดานความพรอมของรางกายท่ีพบ คือการออกกําลังกาย
ทําใหรูสึกไมสบาย เกิดความเหนื่อยลา และทําใหปวดเม่ือยกลามเน้ือ ประกอบกับการศึกษานี้มี
จํานวนกลุมตัวอยางรอยละ 30 ท่ีมีโรคประจําตัว (ตารางท่ี 1) ไดแก โรคความดันโลหิตสูง ไขมันใน
เสนเลือดสูง เบาหวาน ซ่ึงโรคดังกลาวมีความสัมพันธกับการขาดการออกกําลังกาย การมีสุขภาพท่ี
ไมแข็งแรงจากการเจ็บปวย หรือมีโรคประจําตัวทําใหไมอยากไปออกกําลังกาย แมกลุมตัวอยางจะ
มีความพรอมของรางกายอยูในระดับระดับหนึ่ง แตดวยเหตุผลตางๆเหลานี้จึงทําใหการรับรู
อุปสรรคดานความพรอมของรางกายของกลุมตัวอยางอยูในระดับปานกลาง 
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สวนดานการขาดการสนับสนุนจากครอบครัวหรือสังคมของกลุมตัวอยางนี้เปนอุปสรรค
ในการออกกําลังกายนอย จากการศึกษาเม่ือพิจารณาจํานวนความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเปนราย
ขอ พบวากลุมตัวอยางสวนใหญไมเห็นดวยเกี่ยวกับการขาดการสนับสนุนท้ังจากครอบครัว เพื่อน 
เพื่อนรวมงาน และหนวยงาน ซ่ึงอาจเปนไปไดวาคนในครอบครัวหรือในสังคมไดมีการรับรูถึง
ประโยชนของการออกกําลังกายจากการรณรงคการออกกําลังกายผานทางส่ือตางๆ ดวย จึงมีการ
สนับสนุนใหกลุมตัวอยางมีการออกกําลังกาย รวมท้ังมหาวิทยาลัยและหนวยงานตางๆ ใน
มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการสงเสริมการออกกําลังกาย โดยมีการจัดกิจกรรมการออกกําลังกายเพื่อ
สงเสริมสุขภาพข้ึน เชน จัดการแขงขันกีฬาของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเปนประจําทุกป จัดใหมี
สัปดาหของการออกกําลังกาย มีการเชิญชวนเจาหนาท่ีในหนวยงานตางๆ รวมกิจกรรม สงผลให
กลุมตัวอยางมีการออกกําลังกายมากขึ้น ดังท่ีสืบสาย บุญวีรบุตร (2541) ไดกลาวถึงองคประกอบท่ี
มีผลตอการเขารวมกิจกรรมการออกกําลังกายไววา การไดรับการสนับสนุนจากคนรอบขาง ไดแก 
พอแม คูครองหรือบุคคลอ่ืนในครอบครัว มีสวนสนับสนุนใหเห็นคุณคา หรือใชโอกาสและเวลาไป
กับการออกกําลังกาย สอดคลองกับการศึกษาของไนสและคณะ (Nies et al., 1998) ท่ีศึกษาความ
สะดวก อุปสรรคและแนวทางในการออกกําลังกายของสตรีเช้ือชาติยุโรปอเมริกัน อายุ 35-50 ป 
พบวาการสนับสนุนจากครอบครัวและเพื่อนมีความสําคัญตอสตรีในการมีพฤติกรรมการออกกําลัง
กาย และทําใหออกกําลังกายอยางตอเนื่อง แตถาขาดการสนับสนุนจากบุคคลเหลานี้จะทําใหสตรีไม
มีความพยายามในการออกกําลังกายตอไป ดวยเหตุผลนี้จึงทําใหการรับรูอุปสรรคดานการขาดการ
สนับสนุนจากครอบครัวหรือสังคมของกลุมตัวอยางอยูในระดับตํ่า 
 
การรับรูอุปสรรคในการออกกําลังกายมีความสัมพันธกับการออกกําลังกายของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม หรือไม อยางไร 
 

เม่ือทดสอบความสัมพันธระหวางการรับรูอุปสรรคในการออกกําลังกายกับการออกกําลัง
กายของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม ดวยสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธสเปยรแมน พบวา การรับรู
อุปสรรคในการออกกําลังกายโดยรวมและรายดานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเชียงใหมไมมี
ความสัมพันธกับการออกกําลังกาย (ตารางท่ี 6) ซ่ึงผลการศึกษาคร้ังนี้สามารถตอบคําถามการวิจัย
ไดวา การรับรูอุปสรรคในการออกกําลังกายไมมีความสัมพันธกับการออกกําลังกาย แสดงใหเห็นวา
บุคลากรในมหาวิทยาลัยเชียงใหมท่ีรับรูวามีอุปสรรคในการออกกําลังกายปานกลาง แตบุคลากรก็
พรอมท่ีจะมีการออกกําลังกาย แตการออกกําลังกายนั้นเปนการออกกําลังกายท่ีไมครบตามหลักการ
ออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ นั่นคือการออกกําลังกายสม่ําเสมอ 3-5 วันตอสัปดาห ใชเวลาในการ
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อบอุนรางกายกอนการออกกําลังกาย และผอนคลายรางกายหลังเสร็จส้ินการออกกําลังกายประมาณ 
5-10 นาที ใชเวลาในออกกําลังกายแตละคร้ังนาน 20-60 นาที และความแรงรอยละ 60-85 ของอัตรา
การเตนของหัวใจสูงสุด (ACSM, 2000) 

การท่ีผลการศึกษาพบวาการรับรูอุปสรรคในการออกกําลังกายไมมีความสัมพันธกับการ
ออกกําลังกาย อาจเปนเพราะวากลุมท่ีศึกษาเปนบุคลากรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม ซ่ึงเปนกลุมท่ีอยู
ในสภาพแวดลอมเดียวกัน มีการรับรูเกี่ยวกับผลดีของการออกกําลังกายจึงใหเวลาในการออกกําลัง
กายเพื่อสุขภาพของตัวเอง และการท่ีกลุมตัวอยางมีการรับรูอุปสรรคในการออกกําลังกายอยูใน
ระดับปานกลางนั้น อาจเนื่องจากการรับรูอุปสรรคในการออกกําลังกายอาจไมใชตัวแปรหลักท่ี
สําคัญโดยตรงตอการออกกําลังกายของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม ซ่ึงอาจเปนผลจากการมี
ปจจัยหรือตัวแปรอ่ืนตามรูปแบบการสงเสริมสุขภาพของเพนเดอร (Pender, 2006) ท่ีมีผลตอ
พฤติกรรมการออกกําลังกายซ่ึงผูวิจัยไมไดนํามาศึกษา ไดแก พฤติกรรมท่ีเคยเกิดข้ึน การรับรู
ประโยชนของการกระทํา การรับรูสมรรถนะแหงตน อิทธิพลระหวางบุคคล อิทธิพลจาก
สถานการณ เปนตน โดยเฉพาะการรับรูสมรรถนะแหงตน เพนเดอร กลาววาเปนปจจัยท่ีสําคัญถึง
รอยละ 86 ในการสนับสนุนใหบุคคลมีพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ  

 


