บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การออกกําลังกายเปนองคประกอบหนึ่งที่สําคัญและจําเปนตอการดํารงชีวิตของมนุษย
เพราะการออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอมีผลทําใหเกิดความแข็งแรงของอวัยวะที่สําคัญตางๆของ
รางกาย การออกกําลัง กายอยางสม่ําเสมอเปนวิธีการที่มี ป ระโยชนตอสุขภาพโดยทั่วไปทั้งดาน
รางกาย จิตใจ สติปญญา และสังคม ประโยชนทางดานรางกาย คือ ทําใหเกิดความแข็งแรงอวัยวะที่
สําคัญของรางกาย และชวยใหระบบตางๆของรางกายทํางานอยางมีประสิทธิภาพ เชน หัวใจ ปอด
ระบบไหลเวียนเลือด ระบบขับถาย กลามเนื้อ กระดูกและขอ เปนตน ทําใหมีรูปรางและการทรงตัว
ที่ดี (ดํารง กิจกุศล, 2540) ลดความเสี่ยงจากการเสียชีวิตกอนวัยอันสมควร ลดอัตราเสี่ยงตอการเกิด
โรคเรื้อรัง เชน โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคมะเร็งบางชนิด โรคเบาหวาน โรคกระดูกพรุน
โรคอวน เป นตน (กรมอนามั ย , 2545) ดานจิตใจ คือ ชวยลดอาการวิตกกังวล ลดความเครีย ด
ลดอารมณเศรา ทําใหมีความเชื่อมั่น มีอัตมโนทัศนที่ดีตอตนเอง ดานสติปญญา คือ มีความสามารถ
ในการแกปญหา มีความสามารถในการเรียนรู และดานสังคม คือ กิจกรรมการออกกําลังกายจะชวย
ใหมีวุฒิภาวะทางสังคม เปดโอกาสใหมีปฏิสัมพันธกัน (มนัส ยอดคํา, 2545)
จากประโยชนของการออกกําลังกายดังกลาว รัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบาย
สรางเสริมสุขภาพเพื่อใหประชาชนไทยทุกกลุมอายุ ทุกสภาพรางกาย มีการออกกําลังกายอยาง
ถูกตอง เหมาะสม ตอเนื่องและสม่ําเสมอ โดยกําหนดใหการออกกําลังกายเปน สวนหนึ่งของชีวิตให
มีการเคลื่อนไหวรางกายในการประกอบกิจวัตรประจําวันมากขึ้น ทําใหมีสุขภาพแข็งแรงซึ่งสงผล
ให มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น ไม เ จ็ บ ป ว ยด ว ยโรคและเสี ย ชี วิ ต จากการขาดการออกกํ า ลั ง กาย
(กรมอนามัย, 2547) รัฐบาลไดกําหนดนโยบายสรางหลักประกัน สุขภาพถวนหนาเพื่อใหคนไทยมี
สุขภาพดีโดยประกาศใหป พ.ศ.2545 เปนปแหงการเริ่มรณรงคสรางสุขภาพโดยการเนนการออก
กําลังกายการบริโภคอาหารที่สะอาดและปลอดภัยอนามัยชุมชนและอารมณเพื่อเปนการลดโรคที่
สําคัญๆไดแกโรคหลอดเลือดและโรคหัวใจความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานและโรคมะเร็งเปนตน
โดยกําหนดเปาหมายในการดําเนินงานวา “หนึ่งหมูบานจะตองมีชมรมสรางสุขภาพอยางนอยหนึ่ง
ชมรม” โดยชมรมนั้นๆจะตองจัดกิจกรรมการออกกําลังกายอยางนอยสัปดาห 3 ครั้งๆละไมนอย
กวา 30 นาทีขึ้นไปอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข,
2546) นโยบายดังกลาวขางตนทําใหแตละจังหวัดมีการรณรงคสรางสุขภาพภายใตยุทธศาสตร
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“รวมพลังสรางสุขภาพ” โดยเฉพาะอยางยิ่งสนับสนุนและสงเสริมใหประชากรมีการออกกําลังกาย
มากขึ้น
การออกกําลังกายและการเลนกีฬาทุกชนิดใหผลตอรางกายแตกตางกันและแมวาจะเปน
กีฬาชนิดเดียวกันวิธีเลนความชํานาญของผูเลนความบอยความหนักและความนานของการเลนยัง
ทําใหผลที่ไดมีการเปลี่ยนแปลงไปไดมากการออกกําลังกายและการเลนกีฬาเปนการสรางเสริม
สุขภาพทั้งทางกายและจิตใจเปนการสงเสริมรางกายที่ดีอยูไดรับสภาพที่ดีนั้นไวและปรับปรุงสภาพ
ที่ชํารุดทรุดโทรมใหดีขึ้นการออกกําลังกายมีหลายชนิดเชน การเดิน วิ่ง ลีลาศ กระโดดเชือก วายน้ํา
บาสเกตบอล ฟุตบอล มวยไทย แอโรบิกดานซ เปนตน
แอโรบิก (Aerobic Dance) เปนการออกกําลังกายที่มีการนําเอาทากายบริหาร(Calisthenics)
บรรยายถึงการเคลื่อนไหวเบื้องตน (Basic Movement) และทักษะการเตนรํา (Dance Step) เพื่อ
เสริมสรางสมรรถภาพของรางกายและระบบไหลเวีย นโลหิตทํางานดี และเพื่อบริหารกายใหมี
รูปรางที่สมสวนซึ่งกําลังไดรับความนิยมอีกประเภทหนึ่งในปจจุบัน (สําเร็จ มณีเนตร, 2525) ได
กลาวถึงคุณคาของการเตนรําที่ทําใหเกิ ดการพัฒนามีคุณคาทางรางกาย (Physical values) ไววาการ
เตนรําเปนกิจกรรมที่ตองใชความแข็งแรงโดยการเคลื่อนไหวเปนการปรับปรุงความแข็งแรงความ
วองไวการทรงตัวและความทนทาน (จรวยพร ธรณินทร และวิชิต คะนึงสุขเกษม, 2530) ไดกลาววา
การเตนแอโรบิก เปนรูปแบบของกายบริหารที่นิยมกันทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยดวย ผูที่เขารวม
กิจกรรมจะเตนตามครูฝกไปเรื่อยๆตามจังหวะดนตรี แตในปจจุบันวิทยาการตางๆไดกาวหนามาก
ขึ้น มีการคิดคนรูปแบบการเตนแอโรบิกขึ้นมากมาย เชน แบบแรงกระแทกสูง (High impact) แบบ
แรงกระแทกต่ํา (Low impact) แบบชั้นเรียนที่เนนการเผาผลาญไขมัน (Fat burner class) แบบปลอด
แรงกระแทก (Non impact) และแบบแอโรบิกดวยน้ําหนัก (Aerobic with weight) ซึ่งรูปแบบตางๆ
มีความแตกตางกันในดานของความตองการ และตามความสามารถของผูเขารวมกิจกรรม
การออกกําลังกาย และการเคลื่อนไหวดว ยทากายบริหารแมไมมวยไทยพื้นฐานเปนการ
ออกกําลังกายรูปแบบหนึ่งที่สามารถพัฒนาสมรรถภาพทางกายได เพราะเปนการเคลื่อนไหวที่ใช
ระบบของกลามเนื้อ มีการหดตัวในลักษณะเหยียดออก งอเขา และเกิดการเกร็งของกลามเนื้อ ซึ่ง
ลักษณะการหดตัวของกลามเนื้อดังกลาวเปนการหดตัวของกลามเนื้อที่มีการเปลี่ยนแปลงความยาว
(Isotonic Contraction) และไมมีการเปลี่ยนแปลงความยาว (Isometric Contraction) เมื่อนํามา
กําหนดน้ําหนัก ความนาน และความถี่อยางเหมาะสมก็จะสงผลตอการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย
ทางด านความแข็งแรงของกล ามเนื้อ ความอดทนของกลามเนื้อ ความออนตัว ความอดทนของ
ระบบการไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ ทําใหรางกายสามารถออกกําลังกายไดติดตอกันเปน
ระยะเวลานานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยระบบไหลเวียนโลหิต ความออนตัว ความแข็งแรง และ

3

ความอดทนของกลามเนื้อ ความเร็ว กําลังและความคลองตัวทํางานประสานสัมพันธกันโดยไม
เมื่ อยล า หรื อเหนื่ อยง า ย ทํ า ให กิ จ กรรมที่ทํา นั้นมีป ระสิท ธิภาพและส งผลใหมีสุข ภาพสมบูร ณ
แข็งแรง
ในสหรัฐอเมริกาไดนําศิ ลปะมวยไทยรวมกับเทควันโด ซึ่งเปนศิลปะการปองกันตัวของ
เกาหลี และทักษะพื้นฐานของการเคลื่อนไหวมาใสในจังหวะดนตรีโดยใชชื่อวา “TAE BO” ในการ
วิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําเอามวยไทยมาฝกพรอมกับจังหวะเสียงเพลง เพื่อเสริมสรางสมรรถภาพทาง
กายของผู ฝ ก ซึ่ ง มวยไทยมี ลั ก ษณะเฉพาะของตนเองทั้ ง ที่ เ ป น รู ป ธรรมและนามธรรม เป น
ลักษณะเฉพาะที่เกิดจากภูมิปญญาครูไทยแตโบราณที่มีคุณคายิ่ง กรมพลศึกษาจึงไดนําทาอาวุธหลัก
มวยไทยและแมไมมวยไทยมาจัดเปนทากายบริหาร เพื่อใชในการออกกําลังกายในชีวิตประจําวัน
และปลูกฝงศิลปะมวยไทย เปนอาวุธปองกันตัว อันจะเปนการเผยแพรใหเยาวชนไทยและคนทั่วไป
รูจักมวยไทยอันเปนมรดกประจําชาติไทย
ปจจุบันการเตนแอโรบิกแบบมวยไทยเปนการออกกําลังกายที่รูจักและเปนที่นิยมกันมาก
ขึ้น ซึ่งการเตนแอโรบิกแบบมวยไทยเปนการออกกําลังกายอีกรูปแบบหนึ่งที่ใชทาทางของมวยไทย
ในการเต น เพื่ อ ความสนุ ก สนาน และเป น การป อ งกั น ตั ว ได อี ก ทางหนึ่ ง ซึ่ ง โดยส ว นใหญ ผู ที่
ออกกําลังกายแบบแอโรบิกจะเปนผูหญิง เนื่องจากเปนกิจกรรมการเขาจังหวะที่มีการนําเอาทากาย
บริหารมาสอดแทรกตามจังหวะดนตรีกอใหเกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลินในการออกกําลังกาย
และผูเขารวมกิจกรรมการเตนแอโรบิกแบบมวยไทยเกิดความพึงพอใจตอรูปแบบการออกกําลังกาย
ทางเลื อกใหม เป นการสรางรูปแบบการออกกําลังกายใหมที่เปนเอกลักษณของไทย ทําใหรูจัก
ศิลปะมวยไทยมากขึ้น ซึ่ง เป นการเสริม สรางความภูมิใจในภูมิปญญาของบรรพบุรุษและสราง
จิตสํานึกของความรักชาติ เมื่อไดมีการนําศิลปะมวยไทยเขาไปสอดแทรกในการออกกําลังกายแบบ
แอโรบิก ทําใหมีการฝกสอนการเตนแอโรบิกแบบมวยไทยตามสถานที่ออกกําลังกายตางๆมากขึ้น
จึงตองมีการพัฒนาใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของวิถีการดําเนินชีวิตและใหสอดคลองกับความ
ตองการของผูออกกําลังกาย แอโรบิกแบบมวยไทยจึงเปนการออกกําลังกายแนวใหมที่ผสมผสาน
การเคลื่อนไหวแบบแอโรบิกกับมวยไทย เปนการออกกําลังที่มีความหนักปานกลาง ควรใชเวลาใน
การออกกําลังกายอยางนอย 30 นาที ซึ่งรูปแบบของการออกกําลังกายจะเปนการนําศิลปะมวยไทย
มาประกอบการออกกําลังกายแบบแอโรบิก นอกจากจะชวยสรางความแข็งแรงของกลามเนื้อแลวยัง
สงผลใหระบบการไหลเวียนโลหิต ระบบการหายใจ การทํางานของหัวใจ ปอด หลอดเลือดและ
กลามเนื้อรางกายยืดหยุนดีขึ้น ชวยเผาผลาญไขมันและเปนการฝกศิลปะปองกันตัวไดอีกทางหนึ่ง
จากเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาผลของการเตนแอโรบิกแบบ
มวยไทยที่ มี ตอสมรรถภาพทางกายซึ่งเปนการนํา ศิล ปะมวยไทยเขามาประยุก ตใ ชใ นการเต น
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แอโรบิก โดยการเตนแอโรบิกแบบมวยไทยเปนการออกกําลังกายแนวใหมที่ชวยใหรางกายแข็งแรง
ระบบไหลเวี ย นโลหิ ต ทํ า งานดี ขึ้ น เสริ ม สร า งสมรรถภาพทางกายให มี ค วามแข็ ง แรงและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเปนการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยซึ่งเชื่อมโยงถึงสังคมไทยใน
อนาคตให ค นในชาติ รูสึ ก ภาคภู มิ ใ จในความเปนไทยมากขึ้นและยังเปนอีก ทางเลือกหนึ่งของ
ประชาชนผูรักสุขภาพตอไป
วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาผลของการเตนแอโรบิกแบบมวยไทยที่มีตอสมรรถภาพทางกาย
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมโปรแกรมการเตนแอโรบิกแบบมวยไทย
ขอบเขตการศึกษา
ขอบเขตเนื้อหา
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป น การศึ ก ษาผลของการเต น แอโรบิ ก แบบมวยไทยที่ มี ต อ
สมรรถภาพทาง กาย ใชเวลาในการฝกสัปดาหละ 3 วัน คือ วันจันทร วันพุธ และวันศุกร ติดตอกัน
เปนเวลา 8 สัปดาห และศึกษาความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมที่เขารวมโปรแกรมการเตนแอโร
บิก แบบมวยไทย
ขอบเขตกลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ผูเขารวมกิจกรรมโดยรูปแบบการเตน
แอโรบิกแบบมวยไทย หางเทสโกโลตัส สาขาตลาดคําเที่ยง จังหวั ดเชียงใหม เพศหญิง อายุระหวาง
20-40 ป โดยมีเกณฑในการคัดเขาเปนกลุมตัวอยาง คือ ประชาชนผูมีความสนใจเขารวมโปรแกรม
การเตนแอโรบิกแบบมวยไทย เพศหญิง อายุระหวาง 20-40 ป และไมเคยเตนแอโรบิกแบบมวยไทย
มากอน เกณฑในการคัดออกจากการเปนกลุมตัวอยาง คือ มีโรคประจําตัวที่เปนอุปสรรคตอการเขา
รวมโปรแกรมการเตนแอโรบิกแบบมวยไทย
นิยามศัพทเฉพาะ
ผูเขารวมกิจกรรม หมายถึง ผูออกกําลังกายโดยการเตนแอโรบิกแบบมวยไทย ที่ลานกีฬา
หางเทสโกโลตัส สาขากาดคําเที่ยง จังหวัดเชียงใหม
แอโรบิกแบบมวยไทย หมายถึง การออกกําลังกายโดยการบริหารรางกายใหเขากับจังหวะ
ดนตรีที่ผสมผสานการเคลื่อนไหวเบื้องต นในรูปแบบตางๆมาผสมผสานกัน ดวยทาศิลปะมวยไทย
เชน การใชหมัด ชก เตะ ตอย เขา ศอก เปนตน
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โปรแกรมการเตนแอโรบิกแบบมวยไทย หมายถึง โปรแกรมหรือรูปแบบที่ใชในการเตน
แอโรบิกแบบมวยไทย ซึ่งประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนอบอุนรางกาย ชวงการฝก และชวง
ผอนคลายกลามเนื้อ
สมรรถภาพทางกาย หมายถึง ความสามารถของรางกายที่ใชอวัยวะตาง ๆ ของรางกายใน
การประกอบกิจกรรมหรืออกกําลังกายอยางมีประสิทธิภาพ ในที่นี้หมายถึงดานสัดสวนของรางกาย
ดานความแข็งแรงและความอดทนของกลามเนื้อ ดานความออนตัว และดานความอดทนของระบบ
โลหิตและระบบหายใจ
ความพึ งพอใจหมายถึ ง ความพึ งพอใจของผูเ ต นแอโรบิก โดยการใช รู ป แบบการเต น
แอโรบิกแบบมวยไทยในดานรางกาย ดานจิตใจ และดานสังคม
ประโยชนที่ไดรับจากการศึกษา
1. ทราบผลการเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายกอนและหลังการทดสอบโดยรูปแบบการ
เตนแอโรบิกแบบมวยไทย
2. ทราบถึงความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมโปรแกรมการเตนแอโรบิกแบบมวยไทย
3. ไดขอมูลเพื่อใชเปนแนวทางในการออกกําลังกายโดยการเตนแอโรบิกแบบมวยไทย
4. ไดขอมูลเพื่อเปนแนวทางในการศึกษาคนควาและวิจัยเกี่ยวกับ การเตนแอโรบิกแบบ
มวยไทยในรูปแบบตางๆตอไป

