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บทคัดย่อ
การวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ วั ด สมรรถภาพทางกาย ประกอบด้ ว ย องค์ ป ระกอบ
ของร่ า งกาย ความทนทานของระบบหั ว ใจและไหลเวี ย นเลื อ ด ความแข็ ง แรงของกล้ า มเนื้ อ
ความทนทานของกล้ า มเนื้ อ และความอ่ อ นตั ว ของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารศู น ย์ วิ ท ยาศาสต ร์ ก ารกี ฬ า
และการออกกาลั งกาย กรมพลศึกษา และอธิบายปัจจัยที่มีความสั มพันธ์กับสมรรถภาพทางกาย
ของผู้ใช้บริการ โดยสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ จานวน 190 คน จากผู้ที่มาใช้บริการระหว่างวันที่ 3-12
เมษายน 2560 โดยตอบแบบสอบถามด้ว ยตนเอง และใช้เครื่องมือวัดองค์ประกอบของร่างกาย
การทดสอบความสามารถในการใช้ อ อกซิ เ จน การทดสอบแรงบี บ มื อ การทดสอบการลุ ก นั่ ง
และการทดสอบการนั่งงอตัว วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน สมการถดถอย
พหุคูณและการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติค ที่ระดับนัยสาคัญ .05
ผลการวิจัย พบว่าร้อยละ 44.7, 18.4, 18.90, 76.9 และ 16.3 มีสมรรถภาพทางกาย
ด้านองค์ประกอบของร่างกาย ความทนทานของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด ความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อ ความทนทานของกล้ามเนื้อ และความอ่อนตัว อยู่ในระดับดีถึงดีมาก ตามลาดับ ตัวแปรที่มี
ความสัมพันธ์กับสมรรถภาพทางกายด้านองค์ประกอบของร่างกายอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ คือ อายุ
เพศ การออกกาลั งกาย แรงจู งใจในการออกกาลั งกายและการใช้บริการออกกาลั งกายเป็นกลุ่ ม
อย่างไรก็ตาม การดื่มแอลกอฮอล์ และการรับรู้ถึงประโยชน์ของการออกกาลังกาย มีความสัมพันธ์กับ
ความทนทานของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือดอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ สาหรับความแข็งแรงของ
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(2)
(1)
กล้ า มเนื้ อ พบความสั ม พั น ธ์ กั บ ตั ว แปร คื อ เพศ และการศึ ก ษาสู ง สุ ด อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ
นอกจากนี้ อายุ เพศ การศึกษาสูงสุด การใช้บริการออกกาลังกายเพื่อเสริมสร้างระบบหัวใจและหลอดเลือด
มีความสัมพันธ์กับความทนทานของกล้ามเนื้ออย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และตัวแปรที่มีความสัมพันธ์
กับ ความอ่ อ นตั ว อย่ า งมีนั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ คื อ การรับ ประทานอาหาร ความถี่ ใ นการใช้บ ริ ก าร
และการใช้บริการออกกาลังกายเป็นกลุ่ม
คาสาคัญ: องค์ประกอบของร่างกาย ความทนทานของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด ความแข็งแรง
ของกล้ามเนื้อ ความทนทานของกล้ามเนื้อ ความอ่อนตัว
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ABSTRACT
The aims of this study were to assess physical fitness which includes
body composition, cardiovascular endurance, muscle strength, muscle endurance
and flexibility and its associated factors among clients at Sport Science and Exercise Center,
Department of Physical Education. Total of 190 people was randomly recruited into
the study during 3-12 April 2017 and responded to the self-administered questionnaire.
Physical fitness was measured by body composition monitors, Astrand-rhyming test,
handgrip strength test, abdominal curl-up test and sit and reach test. Frequency, percent,
mean, standard deviation, ANOVA, Pearson’s correlation, multiple regression and
multiple binary logistic regression at 5% significance level were performed for the
analysis.
The results showed that 44.7, 18.4, 18.90, 76.9 and 16.3 percent were at
good and excellent level on body composition, cardiovascular endurance, muscle
strength, muscle endurance and flexibility respectively. Variables significantly related
to body composition were age, sex, exercise, motivation for exercise and group exercise
at the fitness center. However, alcohol consumption and perceived benefits of exercise
were significantly related to cardiovascular endurance. Sex and educational attainment
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(4)
were significantly related to muscle strength. Age, sex, education, frequency, intensity
and duration of exercise and type of exercise for improving the cardiovascular at the
fitness center were significantly related to muscle endurance. Food consumption,
frequency of exercise and group exercise at the fitness center were significantly
related to flexibility.
Keywords: body composition, cardiovascular endurance, muscle strength, muscle
endurance, flexibility
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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สาเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับคาแนะนา คาปรึกษา ความเมตตา
ความกรุณาและความเอาใจใส่ จากรองศาสตราจารย์ ฉวีวรรณ บุญสุยา ผู้วิจัยจึงขอขอบพระคุณอย่าง
สูงไว้ ณ ที่นี้
ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร. อดิศักดิ์ สัตย์ธรรม รองศาสตราจารย์ ฉวีวรรณ บุญสุยา
รองศาสตราจารย์ ดร. อรนุ ช ภาชื่น และอาจารย์ ดร. รัตนา ปานเรียนแสน คณะกรรมการสอบ
วิทยานิ พนธ์ ที่ได้กรุณาให้ข้อคิด คาแนะนา และตรวจแก้ไข ปรับปรุงข้อบกพร่องต่างๆ ส่ งผลให้
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ถูกต้องและมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
ขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร.ถนอมวงศ์ กฤษณ์เพ็ชร์ อาจารย์ ดร. รัตนา ปานเรียนแสน
และนางสาวชัชฎาพร พิทักษ์เสถียรกุล ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ให้ความกรุณาในการตรวจพิจารณาเครื่องมือ
ให้ข้อคิดเห็นและคาแนะนาในการปรับปรุงแก้ไข
ขอขอบพระคุณ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ทุกท่านที่ให้ความรู้ ประสบการณ์ คาแนะนาและข้อคิดเห็นที่ดีเสมอมา
ขอขอบพระคุณ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สานักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา
ทุกท่าน ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ และเครื่องมือในการทาวิจัย และอานวยความสะดวกในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ขอขอบพระคุณอาสาสมัครการวิจัย ที่ให้ความร่วมมือในการทาวิจัยเป็นอย่างดี และขอขอบคุณ
เพื่อนร่วมงานกรมพลศึกษาที่ให้คาแนะนา ความช่วยเหลือ และเป็นกาลังใจให้เสมอมา
ขอขอบพระคุ ณ ทุ ก คนในครอบครั ว โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง นายมนตรี มี ส มบู ร ณ์
และนางวาทินี มีสมบูรณ์ บิดาและมารดาที่ให้การสนับสนุนในเรื่องการศึกษา ให้คาแนะนา อบรม
สั่ ง สอน ตลอดจนเป็ น แบบอย่ า งในการด ารงชี วิ ต และเป็ น ก าลั ง ใจที่ ส าคั ญ ยิ่ ง ส่ ง ผลให้ ป ระสบ
ความสาเร็จในการศึกษาครั้งนี้

นางสาวมณฑินี มีสมบูรณ์
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความสาคัญของปัญหา
"การรั ก ษาความสมบู ร ณ์ แ ข็ ง แรง เป็ น ปั จ จั ย ของเศรษฐกิ จ ที่ ดี แ ละสั ง คมที่ มั่ น คง
เพราะร่ างกายที่แข็ง แรงจะอานวยผลให้ สุ ขภาพจิตใจสมบูรณ์ และเมื่อมีสุขภาพสมบูรณ์ดีพร้อม
ทั้งร่างกายและจิ ตใจแล้ ว ย่อมมีกาลั งทาประโยชน์ สร้างสรรค์เศรษฐกิจและสั งคมของบ้านเมือง
ได้เต็มที่" ความตอนหนึ่งในพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดล ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันที่ 22 ตุลาคม 2522
(สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2552)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้ให้ความสาคัญ
ในการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต
โดยมีเปูาหมายให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น ซึ่งได้กาหนดตัว ชี้วัด ได้แก่ ประชากรอายุ 15-79 ปี
มีภาวะน้าหนักเกินลดลง ประชาชนเล่นกีฬาและเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการเพิ่มขึ้น และรายจ่าย
สุขภาพทั้งหมดไม่เกินร้อยละ 5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ โดยมีแนวทางการพัฒนาเพื่อลด
ปัจจั ยเสี่ ยงด้านสุขภาพและให้ทุก ภาคส่ว นคานึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ โดยการส่งเสริมให้ คนมี
กิ จ กรรมทางสุ ข ภาพที่ เ หมาะสมกั บ วั ย ทั้ งรู ปแบบการออกก าลั งกายโภชนาการที่ เหมาะสม
และสนั บสนุ นให้ ชุ มชนมี การบริ หารจั ดการพื้ นที่ สาธารณะ สิ่ งอ านวยความสะดวกเพื่ อการออกก าลั งกาย
และการเล่นกีฬา (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560) นอกจากนี้
การสร้างเสริมสุขภาพได้ถูกบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา
71 ความว่า รัฐพึงเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวอันเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สาคัญของสังคม
จัดให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสม ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อให้ประชาชน
มีสุขภาพที่แข็งแรงและมีจิตใจเข้มแข็ง รวมตลอดทั้งส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาให้ไปสู่ความเป็นเลิศ
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย, 2560) ซึ่งสอดคล้องกับ
เปูาหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ของสหประชาชาติ โดยใน
เปูาหมายที่ 3 ได้กล่าวถึงการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี กล่าวคือ เป็นการรับรองการมีสุขภาพ
และความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนในทุกช่วงอายุ (United nations, 2015)
การดาเนิ น ชีวิตในยุ คปัจจุบันท่ามกลางเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย อุปกรณ์สื่ อสาร
เป็นสิ่ งอานวยความสะดวกในการดาเนินชีวิตประจาวัน ส่ งผลให้ คนในสั งคมมีพฤติกรรมเนือยนิ่ง
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(Sedentary Behavior) จากการสารวจเมื่อปี พ.ศ. 2555 พบว่าคนไทยมีพฤติกรรมเนือยนิ่ง เฉลี่ย
ต่อวันถึง 13.25 ชั่วโมง และในปี พ.ศ. 2558 เฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 13.54 ชั่วโมงต่อวัน โดยพฤติกรรม
เนือยนิ่ง 4 อันดับแรกของคนไทยที่ทาติดต่อกันนานกว่า 1 ชั่วโมงต่อครั้ง ได้แก่ การนั่งหรือนอน
ดูโทรทัศน์ การนั่งคุยหรือนั่งประชุม การนั่งทางานหรือนั่งเรียน และการนั่งเล่นเกม ซึ่งพฤติกรรม
เหล่านี้ก่อให้เกิดความเสี่ย งต่อการเจ็บปุวย โดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (non-communicable
diseases) หรือ NCDs ปัจจุบันพบว่าคนไทยมีภาวะน้าหนักเกินและโรคอ้วนเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด
ทุกกลุ่มวัย มีจ านวนมากถึง 19 ล้านคน มี ภาวะความดันโลหิตสู ง 13 ล้านคน และเป็นเบาหวาน
4 ล้านคน นอกจากนี้ยังพบว่า มี กลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานโดยไม่รู้ตัวถึง 7.7 ล้านคน ซึ่งในกลุ่มนี้
มีจ านวนร้ อยละ 5-10 ต่อปี จะเป็นเบาหวานหากไม่ปรับเปลี่ ย นพฤติกรรมทางสุ ขภาพ ทั้งเรื่อ ง
การกิน การอยู่ และการนอน และยังพบอีกว่า การอยู่นิ่งๆ เกิน 2 ชั่วโมง เป็นการเพิ่มโอกาสเสี่ยงให้
เกิดโรคมะเร็งลาไส้ได้อีกด้วย ดังนั้น การออกกาลังกายจึงเป็นสิ่งสาคัญและจาเป็น โดยต้องออกกาลังกาย
เป็ น ประจ าสม่ าเสมอ 2-3 ครั้ ง ต่ อ สั ป ดาห์ อย่ า งน้ อ ย 30 นาที ด้ ว ยความหนั ก ที่ เ หมาะสม
และมีความหลากหลายของประเภทในการออกกาลังกาย จึงจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับร่างกาย
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2559)
จากการสารวจพฤติกรรมการออกกาลังกาย พบว่า คนไทยเล่นกีฬาหรือออกกาลังกาย
ร้อยละ 26.1 โดยผู้ชายมีอัตราการเล่นกีฬาหรือออกกาลังกายสูงกว่าผู้หญิงเล็กน้อย ร้อยละ 27.4
และ 25.0 ตามลาดับ กรุงเทพมหานครมีอัตราการเล่นกีฬาหรือออกกาลังกายสูงกว่าภาคอื่นๆ ร้อยละ
31.5 และพบว่าร้อยละ 38.9 ของผู้ที่เล่นกีฬาหรือออกกาลังกายนิยมใช้บริเวณบ้านเป็นสถานที่
เล่นกีฬาหรือออกกาลังกาย รองลงมาคือ สนามกีฬาของสถานศึกษา ร้อยละ 17.9 และสวนสาธารณะ
ร้อยละ 13.9 (สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2554) และผลการสารวจการใช้เวลาของประชากร พบว่า
คนไทยใช้เวลาในการดูแลและการดาเนินชีวิตส่วนบุคคล ได้แก่ การรับประทานอาหารหรืออาหารว่าง
การนอนและการดูแ ลสุ ข อนามั ย ส่ ว นบุ ค คล เฉลี่ ย วั น ละ 12.57 ชั่ ว โมง ใช้ เ วลาเพื่ อ การท างาน
และการเรี ยนรู้ เฉลี่ย วัน ละ 7.70 ชั่วโมง และใช้เวลาว่างเพื่อทากิจกรรมต่างๆ เฉลี่ยวันละ 4.25
ชั่วโมง เมื่อพิจารณาถึงประเภทกิจกรรมย่อยของการใช้ว่าง พบว่า ประชาชนใช้เวลาในการเล่นกีฬา
และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เฉลี่ยวันละ 1.34 ชั่วโมง (สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2558)
การออกกาลังกายเป็นกิจกรรมที่เสริ มสมรรถภาพทางกายทุกด้าน เช่น ความแข็งแรง
ของกล้ามเนื้อ ความอ่อนตัว ความอดทน นอกจากนี้ยังสามารถช่วยปูองกันโรคต่างๆ โรคหลอดเลือด
หัวใจเสื่อมสมรรถภาพ โรคความดันโลหิตสูง โรคอ้วน โรคเบาหวานและโรคข้อต่อเสื่อมสภาพอย่างไร
ก็ตาม การออกกาลังกายและการเล่นกีฬามีหลากหลายรู ปแบบ ซึ่งมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องมากมาย
การออกก าลั ง กายหรื อการเล่ น กี ฬาจึง ขึ้ นอยู่กั บ จุด มุ่ง หมายลั ก ษณะความต้ องการฝึ ก ฝนว่ าเล่ น
เพื่อสุขภาพหรือเล่นเพื่อการแข่งขัน อีกทั้งยังมีปัจจัยสาคัญที่ต้องพิจารณา คือ วัย เพศ สภาพร่างกาย
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และจิตใจ (เจริญทัศ จินตเสรี, 2559) ที่เป็นข้อจากัดของประชาชนในการเลือกวิธีการออกกาลังกาย
ให้ เหมาะสมและถูกต้ อง ดั งนั้ นองค์ กรที่ เกี่ยวข้องจึงจาเป็นที่ จะต้ องประเมินความต้องการและพฤติ กรรม
การสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน ซึ่งถือว่าเป็นผู้ใช้บริการในกิจกรรมบริการต่างๆ ที่รัฐหรือภาคเอกชนจัดให้
เพื่อเป็นทางเลือกในการสนั บสนุ นหรือจั ดบริการด้านการออกกาลังกายให้ ตรงตามความต้องการ
และเหมาะสมกับสมรรถภาพทางกายของประชาชนในพื้นที่
กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีภ ารกิจในการดาเนินการส่ งเสริม
และพัฒนาการพลศึกษา สุขภาพ การกีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนาบุคลากร
สาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีวิสัยทัศน์ “เป็นพลังขับเคลื่อนการพลศึกษาของชาติ" และมีแผนยุทธศาสตร์กรมพลศึกษา
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559-2563) ได้มีการกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ในเรื่องการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของ
กลุ่มเปูาหมาย โดยส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มมีสมรรถภาพทางกายที่ก่อให้เกิดการพัฒนาทั้งด้าน
ร่างกาย อารมณ์ และสติปัญญา และกาหนดตัวชี้วัดในเรื่องนี้เป็นร้อยละของกลุ่มเปูาหมายมีค่าดัชนี
มวลกายอยู่ ในเกณฑ์ นอกจากนี้ กรมพลศึกษาในฐานะผู้ ดูแ ลรับ ผิ ดชอบการให้ บ ริก ารส่ ว นต่ างๆ
ในสนามกีฬาแห่งชาติ ได้ให้บริการทางการกีฬาและการออกกาลัง กาย ประกอบด้วย บริเวณโดยรอบ
สนามศุภชลาศัย สนามเทพหัสดิน อาคารนิมิบุตร สระว่ายน้าวิสุทธารมณ์ สนามวอร์ม 200 เมตร
ลานกีฬาเอนกประสงค์ ศูนย์อนุรักษ์มวยไทยแห่งชาติ ศูนย์ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ และศูนย์
วิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ าและการออกก าลั ง กาย โดยการให้ บ ริ ก ารภายในสนามกี ฬาแห่ ง ชาติ
ซึ่งดาเนินการภายใต้หน่วยงานของรัฐ มีลักษณะการให้บริการโดยไม่หวังผลกาไรและมุ่ งถึงประโยชน์
ของประชาชนเป็นหลัก
ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย กรมพลศึกษา ตั้งอยู่ที่บริเวณอาคาร
กี ฬ านิ มิ บุ ต ร สนามกี ฬาแห่ งชาติ เขตปทุ มวั น กรุ งเทพฯ เปิ ดให้ บริ การ วั นจั นทร์ ถึ งวั นศุ กร์
เวลา 07.00-12.00 น. และเวลา 15.00-20.00 น. และวันเสาร์ เวลา 08.00-20.00 น. โดยเว้นวันอาทิตย์และวันหยุด
นักขัตฤกษ์ ซึ่งเป็น สถานที่บริ การให้ คาแนะนาการออกกาลังกาย การใช้เครื่องมือออกกาลังกาย
เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การอบไอน้า เซาว์น่า และการดูแลรักษาสุขภาพที่ถูกต้องตามหลัก
วิท ยาศาสตร์ การกีฬ าและการออกกาลั งกาย เพื่อ ให้ เ ด็ ก นั กเรี ยน เยาวชน ประชาชน นัก กี ฬ า
ข้าราชการและลูกจ้ างกรมพลศึกษา ได้ออกกาลังกายเพื่อสุขภาพอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ พัฒนา
ความรู้และทักษะในการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพตามหลักวิชาการ พัฒนาเครือข่ายการออกกาลังกาย
เพื่อสุขภาพรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน หันมาออกกาลังกายและใช้กิจกรรมการ
ออกกาลังกายเป็นสื่อในการสร้างเสริมสุขภาพของตนเอง ครอบครัวและชุมชน (สานักวิทยาศาสตร์
การกีฬา, 2556)
จากความเป็นมาและความสาคัญของปัญหาที่กล่าวมา ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาสมรรถภาพ
ทางกายของผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร ณ ศู น ย์ วิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ าและการออกก าลั ง กาย กรมพลศึ ก ษา
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ซึ่งหน่วยงานสามารถนาผลการศึกษาที่ได้ไปเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการ
ด้านการออกกาลังกายให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ รวมถึง
เป็นแนวทางในการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนให้มีสมรรถภาพทางกายและสุขภาวะที่ดีต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย
1.2.1 เพื่อวัดสมรรถภาพทางกาย ได้แก่ องค์ประกอบของร่างกาย ความทนทานของ
ระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ความทนทานของกล้ามเนื้อและความ
อ่อนตัว ของผู้ใช้บริการ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย กรมพลศึกษา
1.2.2 เพื่ออธิบายคุณลักษณะส่วนบุคคล พฤติกรรมสุขภาพ การรับรู้ในการออกกาลังกาย
แรงจู งใจในการออกก าลั ง กาย พฤติ ก รรมการใช้บ ริ ก าร และการเข้า ถึ ง บริก าร ของผู้ ใ ช้บ ริ ก าร
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย กรมพลศึกษา
1.2.3 เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคล พฤติกรรมสุขภาพ การรับรู้ในการ
ออกกาลังกาย แรงจูงใจในการออกกาลังกาย พฤติกรรมการใช้บริการ และการเข้าถึงบริการ กับสมรรถภาพทาง
กายของผู้ใช้บริการ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย กรมพลศึกษา
1.3 สมมติฐานการวิจัย
คุณลักษณะส่วนบุคคล พฤติกรรมสุขภาพ การรับรู้ในการออกกาลังกาย แรงจูงใจในการ
ออกกาลังกาย พฤติกรรมการใช้บริการ และการเข้าถึงบริการ มีความสัมพันธ์กับสมรรถภาพทางกาย
ของผู้ใช้บริการ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย กรมพลศึกษา
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1.4 กรอบแนวคิด (Conceptual framework)
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

ลักษณะส่วนบุคคล
- อายุ
- เพศ
- สถานภาพสมรส
- การศึกษาสูงสุด
- อาชีพหลักในปัจจุบัน
- รายได้ต่อเดือน
พฤติกรรมสุขภาพ
- การรับประทานอาหาร
- การออกกาลังกาย
- ความเครียด
- การสูบบุหรี่
- การดื่มแอลกอฮอล์

การรับรู้ในการออกกาลังกาย
- ประโยชน์ของการออกกาลังกาย
- อุปสรรคของการออกกาลังกาย

สมรรถภาพทางกาย
- องค์ประกอบของร่างกาย
- ความทนทานของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด
- ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
- ความทนทานของกล้ามเนื้อ
- ความอ่อนตัว

แรงจูงใจในการออกกาลังกาย
พฤติกรรมการใช้บริการ
- ความถี่
- ความหนัก
- ระยะเวลา
- ประเภท
การเข้าถึงบริการ
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1.5 ตัวแปรและคานิยาม
1.5.1 ตัวแปรต้น
1.5.1.1 คุณลักษณะส่วนบุคคล
(1) อายุ
(2) เพศ
(3) สถานภาพสมรส
(4) การศึกษาสูงสุด
(5) อาชีพหลักในปัจจุบัน
(6) รายได้ต่อเดือน
1.5.1.2 พฤติกรรมสุขภาพ
(1) การรับประทานอาหาร
(2) การออกกาลังกาย
(3) ความเครียด
(4) การสูบบุหรี่
(5) การดื่มแอลกอฮอล์
1.5.1.3 การรับรู้ในการออกกาลังกาย
(1) การรับรู้ถึงประโยชน์ของการออกกาลังกาย
(2) การรับรู้ต่ออุปสรรคของการออกกาลังกาย
1.5.1.4 แรงจูงใจในการออกกาลังกาย
1.5.1.5 พฤติกรรมการใช้บริการ
1.5.1.6 การเข้าถึงบริการ
1.5.2 ตัวแปรตาม
1.5.2.1 สมรรถภาพทางกาย
(1) องค์ประกอบของร่างกาย
(2) ความทนทานของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด
(3) ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
(4) ความทนทานของกล้ามเนื้อ
(5) ความอ่อนตัว
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1.5.3 นิยามศัพท์เฉพาะ
1.5.3.1 ผู้ใช้บริการ หมายถึง ผู้ใช้บริการออกกาลังกายที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและการ
ออกกาลังกาย กรมพลศึกษา
1.5.3.2 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย กรมพลศึกษา หมายถึง สถาน
ออกกาลังกาย (Fitness Center) ที่ให้บริการด้านการออกกาลั งกายครบวงจรแก่บุคลากรสังกัดกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา และประชาชนทั่วไป ภายใต้การดาเนินงานของสานักวิทยาศาสตร์การกีฬา
กรมพลศึกษา ตั้งอยู่ที่อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
1.5.3.3 เพศ หมายถึง เพศชาย เพศหญิง ของผู้ใช้บริการ
1.5.3.4 อายุ หมายถึง อายุของผู้ใช้บริการ โดยนับจากปี พ.ศ. ที่เกิดถึงปีปัจจุบัน
1.5.3.5 สถานภาพสมรส หมายถึง สถานภาพสมรสของผู้ใช้บริการ ได้แก่ โสด
สมรส และหม้ายหรืออย่าร้างหรือแยกกันอยู่
1.5.3.6 การศึกษาสูงสุด หมายถึง วุฒิการศึกษาสูงสุดของผู้ใช้บริการ ได้แก่ มัธยมศึกษา
ตอนต้น หรือเทียบเท่า มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า อนุปริญญา หรือ ปวส. หรือ
เทียบเท่า ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และสูงกว่าปริญญาตรี
1.5.3.7 อาชีพหลัก หมายถึง อาชีพที่ใช้เวลาเป็นส่วนใหญ่ในการทางานของผู้ใช้บริการ
1.5.3.8 รายได้ต่อเดือน หมายถึง รายได้คิดเป็นจานวนเงินที่ได้รับต่อเดือนของ
ผู้ใช้บริการ
1.5.3.9 พฤติกรรมสุขภาพ หมายถึง การปฏิบัติตนหรือการแสดงออกในการ
กระทาหรืองดเว้นการกระทาในสิ่งที่มีผลต่อสุขภาพของผู้ใช้บริการ จาแนกออกเป็น การรับประทาน
อาหาร การออกกาลังกาย ความเครียด การสูบบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอล์
(1) การรับประทานอาหาร หมายถึง พฤติกรรมการรับประทานอาหาร
และเครื่องดื่มของผู้ใช้บริการ
(2) การออกกาลังกาย หมายถึง พฤติกรรมการออกกาลังกายของผู้ใช้บริการ
ประกอบด้วย ความถี่หรือจานวนครั้งต่อสัปดาห์ของการออกกาลังกาย ความหนักของการออกกาลังกาย
ระยะเวลาของการออกกาลังกาย และประเภทของการออกกาลังกาย
(3) ความเครียด หมายถึง ภาวะของอารมณ์หรือความรู้สึกที่เกิดขึ้น ทาให้
รู้ สึ ก ไม่ ส บายใจ คั บ ข้ อ งใจหรื อ ถู ก กดดั น ท าให้ เ กิ ด ความรู้ สึ ก ทุ ก ข์ ใ จ สั บ สน โกรธหรื อ เสี ย ใจ
ของผู้ใช้บริการ
(4) การสูบบุหรี่ หมายถึง พฤติกรรมการสูบบุหรี่ในปัจจุบันของผู้ใช้บริการ
(5) การดื่มแอลกอฮอล์ หมายถึง พฤติกรรมการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทต่างๆ
ในปัจจุบันของผู้ใช้บริการ
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1.5.3.10 การรับรู้ในการออกกาลังกาย หมายถึง การแสดงออกถึงความรู้สึก
และความคิดเห็นต่อภาพรวมของการออกกาลังกายของผู้ใช้บริการ จาแนกออกเป็น การรับรู้ประโยชน์และ
อุปสรรคของการออกกาลังกาย
(1) การรับรู้ถึงประโยชน์ของการออกกาลังกาย หมายถึง ความคิดความ
เชื่อของผู้ใช้บริการว่าการออกกาลังกายเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ ช่วยลดความเสี่ยงหรือความรุนแรงลงได้
(2) การรับรู้ต่ออุปสรรคของการออกกาลังกาย หมายถึง ความคิดความเชื่อ
ของผู้ใช้บริการว่าการออกกาลังกายเป็นสิ่งยุ่งยาก เสียค่าใช้จ่าย และทาได้ยาก
1.5.3.11 แรงจูงใจในการออกกาลังกาย หมายถึง สิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุ้นที่ทาให้
ออกกาลังกายของผู้ใช้บริการ
1.5.3.12 พฤติกรรมการใช้บริการ หมายถึง พฤติกรรมการใช้บริการที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การ
กีฬาและการออกกาลังกาย กรมพลศึกษา ของผู้ใช้บริการ ประกอบด้วย ความถี่ของการใช้บริการ ความหนักของการใช้
บริการ ระยะเวลาของการใช้บริการ และประเภทของกิจกรรมการใช้บริการ
(1) ความถี่ของการใช้บริการ หมายถึง ปริมาณความถี่หรือจานวนวันที่ใช้
บริการในหนึ่งสัปดาห์ของผู้ใช้บริการ
(2) ความหนักของการใช้บริการ หมายถึง ระดับความเหนื่อยในการออกกาลังกายโดย
ส่วนใหญ่ของผู้ใช้บริการ
(3) ระยะเวลาของการใช้บริการ หมายถึง ระยะเวลาการใช้บริการแต่ละครั้งโดยเฉลี่ยของ
ผู้ใช้บริการ
(4) ประเภทของกิจกรรมที่ใช้บริการ หมายถึง ประเภทของกิจกรรมที่
ผู้ใช้บริการใช้ในแต่ละครั้งเมื่อไปใช้บริการ
1.5.3.13 การเข้าถึงบริการ หมายถึง ความสามารถที่จะเข้าไปใช้บริการ โดย
คานึ งถึงสถานที่ตั้งของศูน ย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลั งกาย กรมพลศึกษา และการ
เดินทางของผู้ใช้บริการ จาแนกออกเป็น ด้านกายภาพ ด้านสังคม ด้านเศรษฐศาสตร์ และด้านข้อมูล
ข่าวสาร
1.5.3.13 สมรรถภาพทางกาย หมายถึง สมรรถนะหรือความสามารถของร่างกายในการ
ประกอบกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจาวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่แสดงออกถึงความเหน็ดเหนื่อยให้
ปรากฏ และสามารถฟื้นคืนสู่สภาวะปกติได้ในเวลาอันรวดเร็ว แบ่งออกเป็น องค์ประกอบของร่างกาย
ความทนทานของระบบหัว ใจและไหลเวียนเลื อด ความแข็งแรงของกล้ ามเนื้อ ความทนทานของ
กล้ามเนื้อ และความอ่อนตัว
(1) องค์ประกอบของร่างกาย หมายถึง สัดส่วนของปริมาณไขมัน สะสมใต้
ผิวหนัง มวลกล้ามเนื้อ ระดับน้าในร่างกาย และน้าหนักของกระดูกของผู้ใช้บริการ
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(2) ความทนทานของระบบหั ว ใจและไหลเวี ย นเลื อ ด หมายถึ ง
ความสามารถของหัวใจและหลอดเลือดที่ลาเลียงออกซิเจนและสารอาหารไปยังกล้ามเนื้อขณะทางาน
ให้ทางานได้ระยะเวลานานของผู้ใช้บริการ
(3) ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ หมายถึง ความสามารถของกล้ามเนื้อ
กลุ่มหนึ่งทีพ่ ยายามออกแรงต้านภายนอก หรือออกแรงยกน้าหนักของผู้ใช้บริการ
(4) ความทนทานของกล้ามเนื้อ หมายถึง ความสามารถของกล้ามเนื้อ
ที่ออกแรงได้ซ้าๆ กันได้นานพอของผู้ใช้บริการ
(5) ความอ่อนตัว หมายถึง ความสามารถของข้อต่อที่จะเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ
ตลอดช่วงการเคลื่อนไหวของผู้ใช้บริการ

Ref. code: 25595717030034NSA

10

บทที่ 2
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
วรรณกรรมและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การศึ ก ษาเรื่ อ ง “สมรรถภาพทางกาย
ของผู้ใช้บริการ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย กรมพลศึกษา” รายละเอียด
ตามรายการต่อไปนี้
2.1 ความรู้เกี่ยวกับสมรรถภาพทางกาย
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจ
2.4 พฤติกรรมสุขภาพ การเข้าถึงบริการ และพฤติกรรมการใช้บริการ
2.5 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย กรมพลศึกษา
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 ความรู้เกี่ยวกับสมรรถภาพทางกาย
2.1.1 ความหมายของสมรรถภาพทางกาย
สมรรถภาพทางกาย หมายถึ ง ความสามารถของร่ า งกาย ให้ มี ก ารท างาน
อย่างมีประสิทธิภาพของหัวใจ หลอดเลือด ปอด และกล้ ามเนื้อ ส่งผลให้บุคคลมีสุขภาพดี สามารถ
ปฏิบัติงานและประกอบกิจกรรมนันทนาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา,
2555, 86) และนอกจากนี้ มีผู้ให้ความหมายของสมรรถภาพทางกาย ดังนี้
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2554) ได้ให้ความหมายของสมรรถภาพ
หมายถึง ความสามารถ
วรศักดิ์ เพียรชอบ (2548) กล่าวถึงสมรรถภาพทางกาย (Physical Fitness) ไว้ว่า
ได้ แก่ สภาพของร่ างกายที่ สามารถประกอบกิ จกรรมหรื อกา รงานอย่ างหนึ่ งอย่ างใดได้
เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพ โดยไม่เหนื่อยอ่อนล้าจนเกินไป และในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะถนอม
กาลังให้เหลือไว้ใช้ในกิจกรรมที่จาเป็นสาหรับชีวิต รวมทั้งกิจกรรมในเวลาว่าง เพื่อความสนุกสนาน
ในชีวิตประจาวันได้อีกด้วย
ถนอมวงศ์ กฤษณ์เพ็ชร์ (2531) กล่าวว่า สมรรถภาพของร่างกาย (Total Fitness)
หมายถึง สมรรถภาพทั้งหมดรวมกัน ได้แก่ สมรรถภาพทางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และน้าใจ
สมรรถภาพทางกายประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ ได้แก่ สมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
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(Health-Related Physical Fitness) และสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้องกับทักษะกีฬา (Skill-Related
Physical Fitness)
สุพิตร สมาหิโต (2556) กล่าวว่า สมรรถภาพทางกาย หมายถึง สภาวะของร่างกาย
ที่อยู่ในสภาพที่ดีเพื่อช่วยให้บุคคลสามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บุคคลที่มีสมรรถภาพทางกาย
ดีจะสามารถปฏิบัติภ ารกิจต่างๆ ในชีวิตประจาวัน การออกกาลังกาย การเล่ นกีฬาและการแก้ไข
สถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
Caspersen, Powell and Christenson (1985) กล่าวว่า สมรรถภาพทางกาย
คือ ความสามารถในการปฏิบัติภารกิจประจาวันได้อย่างกระฉับกระเฉงและตื่นตัว โดยไม่อ่อนล้ า
และยังมีพลังงานเพียงพอที่จะทากิจกรรมในเวลาว่าง และเผชิญกับสถานการณ์ที่คับขัน
สมรรถภาพทางกายยังมีความเกี่ยวเนื่องกับความสามารถในการออกกาลังกาย
และเป็นตัวบ่งชี้ถึงความสมบูรณ์ของการปฏิบัติทักษะกลไกในการออกกาลังกายหรือการทากิจวัตร
ประจาวันได้อีกทางหนึ่ง ดังนี้ (สานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ, 2551)
1. สมรรถภาพทางกายจึงเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการมีสุขภาวะที่ดี
2. สมรรถภาพทางกายของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับลักษณะงานหรือ
กิจกรรมที่ทาและฝึกเพื่อพัฒนาหรือคงสภาพระดับสมรรถภาพทางกายไว้
3. ระดับสมรรถภาพที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับอายุ เพศ ลักษณะรูปร่าง และ
ข้อจากัดทางร่างกาย
4. สมรรถภาพทางกายมีผลกระทบต่อระดับสติปัญญา ความมั่นคงทางอารมณ์
สุขภาพร่างกาย และระดับความเครียด
5. สมรรถภาพทางกายไม่สามารถสะสมหรือเก็บไว้ได้ ถ้าไม่ได้ใช้หรือไม่ฝึกฝน
ทุกวัน ระดับของสมรรถภาพก็จะลดลงตามเดิม
จากความหมายข้างต้นสรุปได้ว่า สมรรถภาพทางกาย หมายถึง ความสามารถ
ของร่างกายในการประกอบภารกิจประจาวันหรือกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพติดต่อกั น
เป็นเวลานาน เหน็ดเหนื่อยช้าและฟื้นตัวกลับตัวสภาพปกติได้เร็วและยังมีพลังความแข็งแรงมากพอ
ที่จะประกอบกิจกรรมในเวลาว่าง เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินในชีวิตประจาวัน
2.1.2 องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกาย
วรศักดิ์ เพียรชอบ (2527) ได้สรุปองค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายที่สาคัญ
ดังนี้
1. ความทนทาน (Endurance) คือ ความสามารถที่จะยืนหยัดในการประกอบกิจกรรม
ซ้าซากได้เป็นระยะเวลานาน ทางานได้มากแต่เหนื่อยน้อยและหยุดก็หายเหนื่อยเร็ว ความทนทาน
ในด้านนี้จะเน้นความสามารถทางานประสานกันของระบบไหลเวียนโลหิตและระบบการหายใจ
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2. ความอ่อนตัว (Flexibility) คือ ความสามารถของข้อต่อต่างๆ ของร่างกาย
ในการที่จะเหยียดเพื่อการเคลื่อนไหวได้อย่างกว้างขวาง
3. ความทนทานของกล้ามเนื้อ (Muscular Endurance) คือ ความสามารถ
ของกล้ามเนื้อที่จะใช้กาลังงานเพื่อประกอบกิจการซ้าซากได้เป็นระยะเวลานานโดยได้ผลงานมาก
แต่เหนื่อยน้อย
4. กาลังของกล้ามเนื้อ (Muscular strength) คือ ความสามารถของกล้ามเนื้อ
ที่จะใช้กาลังในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง เช่น ยกน้าหนัก
5. พลังดีดของกล้ามเนื้อ (Power) คือ ความสามารถของกล้ามเนื้อในการที่จะ
ทางานอย่างเร็วและแข็งแรงในจังหวะหดตัวหนึ่งครั้ง เช่น ยืนกระโดดไกล
6. ความคล่องตัว (Agility) คือ ความสามารถของร่างกายในการที่บังคับและเปลี่ยนแปลง
ทิศทางตลอดจนการควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
7. การทรงตัว (Balance) คือ ความสามารถในการจะรักษาสมดุลของร่างกายได้ดี
ทั้งในระหว่าการเคลื่อนไหวและอยู่กับที่
8. ความเร็ว (Speed) คือ ความสามารถของร่างกายที่จะเคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปยัง
อีกที่หนึ่งในระยะเวลาที่สั้นที่สุด
9. การทางานประสานกันของร่างกาย (Coordination) คือ การที่ประสาทมือกับ
ประสาทตาและประสาทเท้ากับประสาทตาสามารถทางานประสานกันได้อย่ างดี เช่น การเตะลูกบอล
การขวางลูกบอล เป็นต้น
10. เวลาการตอบสนอง (Reaction Time) คือ ความสามารถในการที่จะเคลื่อนไหวได้
ด้วยความรวดเร็วหลังจากได้รับสัญญาณกระตุ้น
สมรรถภาพทางกาย (physical fitness) หมายถึง สภาวะของร่างกายที่อยู่ใน
สภาพที่ดี เพื่อที่จะช่วยให้บุคคลสามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดอัตราความเสี่ยงของปัญหา
ทางสุขภาพที่เป็นสาเหตุมาจากขาดการออกกาลังกาย สร้างความสมบูรณ์และแข็งแรงของร่างกาย
ในการที่จะเข้าร่วมกิจกรรมการออกกาลังกายได้อย่างหลากหลาย บุคคลที่มีสมรรถภาพทางกายดี
ก็จะสามารถปฏิบัติภารกิจต่างๆ ในชีวิตประจาวัน การออกกาลังกาย การเล่นกีฬา และการแก้ไข
สถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี สมรรถภาพทางกายแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด คือ สมรรถภาพทางกาย
ที่สัมพันธ์กับสุขภาพ (health-related physical fitness) และสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับทักษะ
(skill-related physical fitness)
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2.1.2.1 สมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ (Health-Related Physical
Fitness)
สมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ (Health-related physical fitness)
เป็นสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสุขภาพและเพิ่มความสามารถในการทางานของร่างกาย
ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ ได้ ซึ่งประกอบด้วย (สุพิตร สมาหิโต, 2556)
1. ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ (Muscle strength) เป็นความสามารถ
ของกล้ามเนื้อหรือกลุ่มกล้ามเนื้อที่ ออกแรงด้วยความพยายามในครั้งหนึ่งๆ เพื่อต้านกับแรงต้านทาน
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อจะทาให้เกิดความตึงตัวเพื่อใช้แรงในการยกหรือดึงสิ่งของต่างๆ ความแข็งแรง
ของกล้ามเนื้อจะช่วยทาให้ร่างกายทรงตัวเป็นรูปร่างขึ้นมาได้ หรือที่เรียกว่า ความแข็งแรงเพื่อรักษา
ทรวดทรง ซึ่งจะเป็นความสามารถของกล้ามเนื้อที่ช่วยให้ร่างกายทรงตัวต้านกับแรงโน้มถ่วงของโลก
ให้อยู่ได้โดยไม่ล้ม เป็นความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่ใช้ในการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐาน เช่น การวิ่ง การกระโดด
การเขย่ง การกระโจน การกระโดดขาเดียว การกระโดดสลับเท้า เป็นต้น ความแข็งแรงอีกชนิดหนึ่ง
ของกล้ามเนื้อเรียกว่า ความแข็งแรงเพื่อเคลื่อนไหวในมุมต่างๆ ได้แก่ การเคลื่อนไหวแขนและขา
ในมุ มต่ า งๆ เพื่ อ เล่ น เกมกี ฬา การออกกาลั งกาย หรื อการเคลื่ อ นไหวในชี วิ ตประจ าวัน เป็ น ต้ น
ความแข็งแรงของกล้ ามเนื้ อในการเกร็ง เป็นความสามารถของร่างกายหรือส่ ว นใดส่ว นหนึ่งของ
ร่างกายในการต้านทานแรงที่มากระทาจากภายนอกโดยไม่ล้มหรือสูญเสียการทรงตัวไป
2. ความอดทนของกล้ามเนื้อ (Muscle endurance) เป็นความสามารถ
ของกล้ามเนื้อที่จะรักษาระดับการใช้แรงปานกลางได้เป็นเวลานาน โดยเป็นการออกแรงที่ทาให้วัตถุ
เคลื่อนที่ติดต่อกันเป็นเวลานานๆ หรือหลายครั้งติดต่อกัน ความอดทนของกล้ามเนื้อสามารถเพิ่มได้
มากขึ้นโดยการเพิ่มจานวนครั้งในการปฏิบัติกิจกรรม ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น อายุ เพศ
ระดับสมรรถภาพทางกายและชนิดของการออกกาลังกาย
3. ความอ่อนตัว (Flexibility) เป็นความสามารถของข้อต่อต่างๆ ของร่างกาย
ที่เคลื่อนไหวได้เต็มช่วงของการเคลื่อนไหว การพัฒนาทางด้านความอ่อนตัวทาได้โดยการยืดเหยียด
กล้ามเนื้อและเอ็น หรือการใช้แรงต้านทานในกล้ามเนื้อและเอ็นต้องทางานมากขึ้น การยืดเหยียดของ
กล้ามเนื้อทาได้ทั้งแบบอยู่กับที่หรือมีการเคลื่อนที่ เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดควรใช้การเหยียดของ
กล้ามเนื้อในลักษณะอยู่กับที่ นั่นก็คือ อวัยวะส่วนแขนและขาหรือลาตัวจะต้องเหยียดจนกว่ากล้ามเนื้อ
จะรู้สึกตึงและจะต้องอยู่ในท่าเหยียดกล้ามเนื้อในลักษณะนี้ประมาณ 10-15 วินาที
4. ความอดทนของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด (Cardiovascular
endurance) เป็นความสามารถของหัวใจและหลอดเลือดที่จะลาเลียงออกซิเจนและสารอาหารไปยัง
กล้ า มเนื้ อ ที่ ใ ช้ ใ นการออกแรง ไปยั ง กล้ า มเนื้ อ ขณะท างาน ให้ ท างานได้ เ ป็ น ระยะเวลานาน
และขณะเดียวกันก็นาสารที่ไม่ต้องการซึ่งเกิดขึ้นภายหลังการทางานของกล้ามเนื้อออกจากกล้ามเนื้อ
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ที่ใช้ในการออกแรง ในการพัฒนาหรือเสริมสร้างนั้น จะต้องมีการเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้ระยะเวลา
ติดต่อกันประมาณ 10-15 นาทีขึ้นไป
5. องค์ประกอบของร่างกาย (Body composition) หมายถึง ส่วนต่างๆ
ที่ประกอบขึ้นเป็นน้าหนักตัวของร่างกายคนเรา โดยจะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่เป็นไขมัน (Fat mass)
และส่วนที่ปราศจากไขมัน (Fat-free mass) เช่น กระดูก กล้ามเนื้อ และแร่ธาตุต่างๆ ในร่างกาย
โดยทั่วไปองค์ประกอบของร่างกายจะเป็นดัชนีประมาณค่าที่ทาให้ทราบถึงเปอร์เซ็นต์ของน้าหนัก
ที่เป็นส่วนของไขมันที่มีอยู่ในร่างกาย ซึ่งอาจจะหาคาตอบที่เป็นสัดส่วนกันได้ระหว่างไขมันในร่างกาย
กับ น้ าหนั กของส่ ว นอื่น ๆ ที่เป็ น องค์ประกอบ เช่ น ส่ ว นของกระดูก กล้ า มเนื้อ และอวัย วะต่างๆ
การรักษาองค์ประกอบในร่างกายให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมจะช่วยทาให้ลดโอกาสเสี่ยงในการเกิดโรคอ้วน
ซึ่งโรคอ้วนจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นโรคที่เสี่ยงต่ออันตรายต่อไปอีกมาก เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ
หัวใจวาย โรคเบาหวาน เป็นต้น
2.1.2.2 สมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับทักษะ (Skill-Related Physical Fitness)
สมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับทักษะ (Skill-Related Physical Fitness)
เป็นสมรรถภาพทางกายที่จาเป็นต้องใช้สาหรับการเล่นกีฬา ทาให้การเล่นกีฬามีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด โดยจะประกอบด้วยสมรรถภาพทางกายสัมพันธ์กับสุขภาพควบคู่กับองค์ประกอบด้านอื่นๆ ดังนี้
1. ความเร็ว (Speed) หมายถึง ความสามารถในการเคลื่อนไหวไปสู่เปูาหมาย
ที่ต้องการโดยใช้ระยะเวลาอันสั้นที่สุด ซึ่งกล้ามเนื้อจะต้องออกแรงและหดตัวด้วยความเร็วสูงสุด
2. กาลังของกล้ามเนื้อ (Muscle Power) หมายถึง ความสามารถของ
กล้ามเนื้อในการทางานโดยการออกแรงสูงสุดในช่วงเวลาที่สั้นที่สุด ซึ่งจะต้องมีความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อและความเร็วเป็นองค์ประกอบหลัก
3. ความคล่องแคล่วว่องไว (Agility) หมายถึง ความสามารถในการเปลี่ยน
ทิ ศ ทาง และต าแหน่ ง ร่ า งกายในขณะที่ ก าลั ง เคลื่ อ นไหวโดยใช้ ค วามเร็ ว ได้ อ ย่ า งเต็ ม ที่ จั ด เป็ น
สมรรถภาพทางกายที่จาเป็นในการนาไปสู่การเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐานสาหรับทักษะในการเล่นกีฬา
ประเภทต่างๆให้มีประสิทธิภาพ
4. การทรงตัว (Balance) หมายถึง ความสามารถในการควบคุมรักษา
ตาแหน่ งและท่า ทางของร่ างกายให้ อยู่ในลั กษณะที่ต้ องการได้ ทั้งขณะอยู่กับที่ และขณะที่ มีการ
เคลื่อนที่
5. เวลาปฏิกิริยา (Reaction Time) หมายถึง ระยะเวลาที่เร็วที่สุดที่ร่างกายมีการ
ตอบสนองหลังจากที่ได้รับการกระตุ้น ซึ่งเป็นความสามารถของระบบประสาท เมื่อรับรู้การถูกกระตุ้นแล้ว
สามารถสั่งการให้อวัยวะที่ทาหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวให้มีกาตอบสนองอย่างรวดเร็ว
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6. การทางานประสานกัน (Coordination) หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างการทางาน
ยองระบบประสาทและระบบกล้ามเนื้อในการที่จะปฏิบัติกิจกรรมทางกลไกที่สลับซับซ้อนในเวลาเดียวกัน
อย่างราบรื่นแม่นยา
องค์ประกอบเหล่านี้เกิดจากสมรรถภาพการทางานที่สัมพันธ์กับระหว่าง
อวัยวะต่างๆ เช่น ระบบกล้ามเนื้อ ระบบหายใจ ระบบประสาท และระบบไหลเวียนโลหิต หากระบบ
หนึ่งระบบใดขัดข้องจะเป็นเหตุให้สมรรถภาพทางกายทั่วไปลดลงและอาจเป็นอุปสรรคต่อการทางาน
ของระบบอื่นๆ อีกด้วย
นอกจากนี้ สมรรถภาพทางกายเป็น ดัช นี บอกความสามารถของร่า งกายที่จ ะ
ประกอบภารกิจ เล่นกีฬา หรือออกกาลังกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทั่วไปแบ่งสมรรถภาพทาง
กายออกเป็น 2 ประเภท (การกีฬาแห่งประเทศไทย, 2549) ดังนี้
(1) สมรรถภาพทางกายทั่วไป (General Physical Fitness) จาแนกออกเป็น 7
ประเภท มีองค์ประกอบดังนี้
1. ความเร็ว (Speed)
2. พลังกล้ามเนื้อ (Muscle Power)
3. ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ (Muscle Strength)
4. ความอดทนของกล้ามเนื้อ (Muscle Endurance)
5. ความแคล่วคล่องว่องไว (Agility)
6. ความอ่อนตัว (Flexibility)
7. ความอดทนทั่วไป (General Endurance, Aerobic Capacity)
(2) สมรรถภาพทางกายพิเศษ (Special Physical Fitness) เป็นสมรรถภาพที่
นักกีฬาจะต้องมีเฉพาะสาหรับนักกีฬาที่จะทาการแข่งขัน
สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา นันทนาการ และการเต้นราแห่งสหรัฐอเมริกา (The
American Alliance for Health, Physical Education, Recreation and Dance-AAHPERD)
(ถนอมวงศ์ กฤษณ์เพ็ชร์, 2531) ได้แบ่งสมรรถภาพทางกายออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ สมรรถภาพทางกาย
ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ (Health-Related Physical Fitness) และสมรรถภาพที่เกี่ยวข้องกับทักษะ
(Skill-Related Physical Fitness)
(1) สมรรถภาพทางกานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ
1. ส่วนประกอบของร่างกายหรือไขมันใต้ผิวหนัง
2. ความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ
3. ความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อ
4. ความอ่อนตัว
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(2) สมรรถภาพที่เกี่ยวข้องกับทักษะ ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ คือ
1. ความคล่องตัว
2. การทรงตัว
3. การทางานประสานกันจองร่างกาย
4. กาลัง (พลัง)
5. เวลาปฏิกิริยา
6. ความเร็ว
ประสิทธิภาพสูงสุดทางด้านร่างกาย คือ ความทนทานของระบบหัวใจไหลเวียน
เลือด ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ความอ่อนตัว รวมถึงการรักษาระดับความต่างระหว่างกล้ามเนื้อ
และไขมัน (Certified Personal Trainer (Level I), 2010) ดังนี้
(1) ความทนทานของหัวใจไหลเวียนเลือด คือ ความสามารถของหัวใจ ปอดและ
หลอดเลือดในการขนส่งออกซิเจนได้อย่างเพียงพอไปสู่กล้ามเนื้อที่ทางาน
(2) ความแข็ ง แรงของกล้ า มเนื้ อ ปริ ม าณแรงสู ง สุ ด ที่ ก ล้ า มเนื้ อ หรื อ กลุ่ ม มั ด
กล้ามเนื้อสามารถทาการหดตัวหนึ่งครั้ง
(3) ความทนทานของกล้ามเนื้อ คือ จานวนการหดตัวหลายๆ ครั้งของกล้ามเนื้อที่
มีต่อแรงต้าน หรือ ระยะเวลาในการหดตัวของกล้ามเนื้อค้างไว้โดยเกิดความเมื่อยล้าหรือหมดแรง
(4) ความอ่อนตัว คือ มุมในการเคลื่อนไหวสูงสุดที่ข้อต่อต่างๆ เช่น บริเวณหัวไหล่
และหัวเข่า
(5) น้าหนักตัว คือ การรวมกันระหว่างไขมัน หรือ แหล่งพลังงานสารองที่สะสมไว้
ในรู ป แบบของไตรกลี เซอร์ไรด์ ในเซลล์ไขมัน และส่ว นที่ไม่มีไขมัน เช่น กล้ ามเนื้อ กระดูก เลื อด
อวัยวะภายใน เนื้อเยื่อของประสาท ฯลฯ
(6) Body Composition เปอร์เซ็นต์ของส่วนที่ไม่มีไขมันต่อปริมาณไขมันในร่างกาย
(7) จานวนเปอร์เซ็นต์ของไขมัน จานวนเปอร์เซ็นของร่างกายที่มีไขมันอยู่ โดย
ปกติควรอยู่ระหว่าง 21-24 % สาหรับผู้หญิงที่ฟิต และ14-17% สาหรับผู้ชายที่ฟิต
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สมรรถภาพทางกายที่ สั ม พั นธ์ กั บ สุ ข ภาพเป็ น ปัจ จั ย ที่ ส นับ สนุ น ให้ มี สุ ข ภาพดี
เป็นองค์ประกอบหลักในการให้ความสาคัญเพราะจะทาให้บุคคลมีสุขภาพที่แข็งแรง ช่วยส่งเสริมและ
ปูองกันโรคที่เกิดจากการขาดการออกกาลังกาย ประกอบด้วย ความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิต
และระบบหายใจ (Cardiorespiratory Endurance) ความแข็งแรงของกล้ ามเนื้อ (Muscular
Strength) ความอดทนของกล้ามเนื้อ (Muscular Endurance) ความอ่อนตัว (Flexibility)
และองค์ประกอบของร่างกาย (Body Composition) (รุจน์ เลาหภักดี, 2549)
จากข้ อ ความข้ า งต้ น สามารถสรุ ป ได้ ว่ า สมรรถภาพทางกายแบ่ ง ออกเป็ น
2 ประเภท ได้แก่ สมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ และสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับทักษะ
สาหรับการศึกษาครั้งนี้ ทาการสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ เนื่องจากเป็นสมรรถภาพทางกาย
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสุขภาพและเพิ่มความสามารถในการทางานของร่างกาย ประกอบด้วย
5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบของร่างกาย (Body composition) ความอดทนของระบบหัวใจ
และไหลเวียนเลือด (Cardiovascular endurance) ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ (Muscle strength)
ความอดทนของกล้ามเนื้อ (Muscle endurance) และความอ่อนตัว (Flexibility)
2.1.3 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย หมายถึ ง การวั ด ระดั บ ความสามารถ
และประสิทธิภาพของร่างกายหรือส่วนต่างๆ ของร่างกายเพื่อประเมินให้ทราบถึงระดับความสามารถ
และประสิทธิภาพในการทางานของอวัยวะต่างๆ ของร่างกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ หรือทักษะ ว่าอยู่
ในระดับที่ดี หรือ ไม่ดี มากน้อยเพียงใด (ชลิตพล สืบใหม่, 2558)
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ผู้ทาการทดสอบและผู้ที่เกี่ยวข้อง จะต้องให้
ความสาคัญเรื่ องความปลอดภัย ของผู้ เข้ารับการทดสอบ ความแม่นตรงและความน่าเชื่อถือของ
ผลการทดสอบเป็นสาคัญ ต้องปฏิบัติตามหลักการต่อไปนี้ (สุพิตร สมาหิโต, 2556)
1. ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ผู้เข้ารับการทดสอบ
ทุกคนจะต้องผ่านการตรวจร่างกาย หรือได้รับความเห็นชอบจากแพทย์หรือผู้ เชี่ยวชาญด้านการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกายว่าสามารถเข้ารับการทดสอบได้
2. ก่อนการทดสอบต้องได้รับการตรวจวัดค่าความดันโลหิตขณะพัก และอัตรา
การเต้นของหัวใจขณะพัก
3. ให้ผู้เข้ารับการทดสอบงดดื่ม ชา กาแฟ อาหาร และยาที่มีผลต่ออัตราการเต้น
ของหัวใจ อย่างน้อย 6 ชั่วโมง
4. หากผู้ เ ข้ า รั บ การทดสอบมี โ รคประจาตั ว หรื อ ภาวะผิ ด ปกติ ท างร่ า งกาย
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเคลื่ อ นไหวและการออกกาลั ง กาย จะต้ อ งได้ รั บ การรั บ รองจากแพทย์ ห รื อ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เกี่ยวข้อง ว่าสามารถทาการทดสอบสมรรถภาพทางกายได้
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5. การทดสอบสมรรถภาพทางกายในรายการที่ผู้เข้ารับการทดสอบต้องออกแรง
ในขณะที่ออกแรงอย่ากลั้นหายใจ ให้หายใจออกในที่ขณะเกร็งกล้ามเนื้อ
6. การทดสอบสมรรถภาพทางกายในรายการที่ต้องมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ
และข้อต่อ ให้ผู้เข้ารับการทดสอบทาการยืดเหยียดกล้ามเนื้อและข้อต่อที่เกี่ยวข้องก่อนทาการทดสอบ
จริง และห้ามทาอย่างรวดเร็ว
7. ให้ ผู้ เ ข้ารั บ การทดสอบท าการทดสอบเต็มความสามารถสู งสุ ดของตนเอง
และอย่าหักโหมจนเกิดการบาดเจ็บ
8. เพื่อให้ได้ผลการทดสอบที่มีความน่าเชื่อถือและแม่นตรง ควรทาการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายในทุกรายการให้เสร็จสิ้นภายใน 1 วัน หากผู้เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ไม่สามารถทาการทดสอบได้ครบทุกรายการภายในวันเดียวกัน ให้ทาการทดสอบในรายการที่เหลือได้
ในวันต่อมา ทั้งนี้หากมีความจาเป็นให้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยช่วงระยะเวลาไม่ควรเว้นห่าง
เกิน 3 วัน
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้
2.2.1 ความหมายของการรับรู้
การรั บ รู้ (Perception) เป็ น กระบวนการทางความคิ ด และจิ ต ใจของมนุ ษ ย์
ที่แสดงออกมาถึงความรู้สึ กนึ กคิด ความเข้าใจต่อสิ่ งเร้าที่ผ่ านเข้ามาทางประสาทสัมผัส ทั้ง 5 คือ
การได้เห็น การได้ยิน การสัมผัสการลิ้มรส และการได้กลิ่น แล้วมีการแสดงพฤติกรรมออกมาอย่างมี
จุดมุ่งหมาย โดยมีแรงผลักดันจากความรู้และประสบการณ์เดิมเพื่อความเข้าใจในความหมายการรับรู้
ผู้วิจัยจึงได้ทาการรวบรวมนิยามของการรับรู้ของนักวิชาการและนักจิตวิทยาไว้หลายท่าน ดังนี้
กรรณิการ์ ภู่ประเสริฐ (2543) ได้ให้ความหมาย การรับรู้ คือ ผลของการเรียนรู้
กั บ ความรู้ สึ ก ที่ ไ ด้ จ ากการสั ม ผั ส โดยอาศั ย อวั ย วะรั บ การสั ม ผั ส ผ่ า นการแปลความหมาย
ของการสัมผัสนั้นออกมาโดยอาศัยประสบการณ์เดิมหรือความรู้เดิมเป็นพื้นฐาน ทาให้บอกได้ว่าสิ่งเร้า
ที่มีสัมผัสนั้นคืออะไร และมีความหมายว่าอย่างไร
สั น ติชั ย ฉ่ าจิ ต รชื่ น (2551) กล่ าวว่า การรั บ รู้ คื อ ขบวนการที่ เกี่ ยวข้ องกั บ
ขั้นตอนการเลือกสิ่งเร้า (Selection) การประมวลสิ่งเร้า (Organization) และการแปลผลตีความ
สิ่งเร้า (Interpretation) นอกจากนี้การรับรู้ยังเป็นขบวนการที่มีส่วนเกี่ยวโยงกับความจา (Memory)
ในตอนที่แปลผลตีความสิ่งเร้าจะต้องเทียบเคียงกับประสบการณ์เดิมในความจาขบวนการภายนอก
ขบวนการภายใน ขบวนการการแสดงออกสิ่งเร้า
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2.2.2 การรับรู้ในการออกกาลังกาย
การรับรู้ในการออกกาลังกาย (Health Perception) เป็นสิ่งที่สาคัญในการแสดง
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของบุคคล การรับรู้ในการออกกาลังกายที่ผิดหรื อเบี่ยงเบนไปจากความจริง
จะมีผลให้บุ คคลไม่ให้ ความร่ ว มมือในการส่ งเสริมสุ ขภาพ ไม่พอใจกับแบบแผนการดาเนินชีวิตที่
เปลี่ยนไปและไม่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ในที่สุด
นิพนธ์ แจ้งเอี่ยม (2544) ได้กล่าวว่า การรับรู้มีความสาคัญมากในการกาหนดหรือ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลเพราะถ้าการรับรู้คลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง บุคคลจะแสดง
พฤติกรรมแบบผิดๆ ซึ่งทาให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพของตนเองได้
จิรารัตน์ จีนวัฒนะ (2541) ได้ให้ความหมายของการรับรู้ในการออกกาลังกาย
หมายถึงการที่บุคคลประเมินว่าตนมีร่างกาย จิตใจ และความเป็นอยู่ทางสังคมที่สมบูรณ์ หรือเป็น
ความต่อเนื่องของการมีสุขภาพดีแ ละเจ็บปุวยโดยภาวะสุขภาพดังกล่าวมิได้หมายความว่าจะต้อง
ปราศจากโรคและความพิการ และการรับรู้ในการออกกาลังกายสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเชื่อ
และแรงจูงใจของแต่ละบุคคล
สรุ ป ได้ ว่ า การรั บ รู้ ใ นการออกกาลั ง กายเป็น การแสดงออกถึ ง ความรู้ สึ ก และ
ความคิดเห็นต่อภาพรวมของสุขภาพทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคม ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
2.2.3 แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ
Rosenstock (1974) ในฐานะเป็นผู้ริเริ่มแบบแผนตามความเชื่อด้านสุขภาพมาใช้
อธิบายพฤติกรรมปูองกันของบุคคล เชื่อว่า การรับรู้ของบุคคลเป็นตั วบ่งชี้ของพฤติกรรมโดยบุคคล
จะกระทาหรือเข้าใกล้กับสิ่งที่ตนพอใจและคิดว่าสิ่งนั้นจะก่อให้เกิดผลดีแก่ตน และจะหนีออกห่างจาก
สิ่งที่ตนไม่ปรารถนาการพัฒนาแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพในครั้งแรกโดยเป็นบุคคลกลุ่มแรกที่ได้
ทาการศึกษา โดยเริ่มจากแนวความคิดตามแนวทฤษฎีของเคิร์ ท เลวิน (Lewin, 1951) ที่กล่าวว่าโลก
ของการรับรู้ของบุคคล จะเป็นตัวกาหนดพฤติกรรมของบุคคลนั้นๆ คือ สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวบุคคล
จะไม่มีอิทธิพลต่อการกระทาของบุคคลยกเว้นแต่สิ่งแวดล้อมเหล่านั้นได้ไปปรากฎอยู่ในใจหรือการ
รับรู้ของบุคคลด้วยเหตุนี้บุคคลจึงแสดงออกตามสิ่งที่เขาเชื่อถึงแม้ ว่าสิ่งนั้นจะไม่ถูกต้องตามที่อยู่ใน
วิชาชีพนี้ก็ตาม
Rosenstock ได้อธิบายว่าการที่บุคคลจะแสดงพฤติกรรมสุขภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง
เพื่ อ หลี ก เลี่ ย งจากการเป็ น โรคบุ ค คลนั้ น จะต้ อ งมีค วามเชื่ อ ว่ า เขามี โ อกาสเสี่ ยงต่ อ การเป็ น โรค
อย่างน้อยที่สุดโรคนั้นจะต้องมีความรุนแรงต่อชีวิตของเขาพอสมควร การปฏิบัติดังกล่าวเพื่อหลีกเลี่ยง
จากการเป็นโรคจะก่อให้เกิดผลดีแก่เขา โดยการช่วยลดโอกาสเสี่ยงหรือช่วยลดความรุนแรงของโรค
ถ้าเกิดปุวยเป็นโรคนั้นๆ และการปฏิบัติดังกล่าวไม่ควรจะมีอุปสรรคทางด้านจิตวิทยาที่มีอิทธิพลต่อ
การปฏิบัติของเขา เช่น ค่าใช้จ่าย ความสะดวกความอาย ความเจ็บปุวย
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Becker and Maiman (1975) ได้ปรับปรุงแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพโดย
เพิ่มปัจจัยแรงจูงใจให้ปฏิบัติพฤติกรรมและปัจจัยด้านอื่นๆ ที่จัดอยู่ในปัจจัยร่วม ได้แก่ ตั วแปรด้าน
อายุ เพศ บุคลิกภาพ และปัจจัยสนับสนุน ได้แก่ข่าวสารจากสื่อมวลชน เพื่อนบ้าน เจ้าหน้าที่ รวมทั้ง
สิ่งชักนาสู่การปฏิบัติ มาใช้ในการอธิบายและทานายพฤติกรรมของผู้ปุวย การรับรู้ของบุคคล ปัจจัย
ร่วม พฤติกรรมที่ควรแสดง
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องของแบบแผนความเชื่ อด้านสุขภาพประกอบด้วย ปัจจัย
ในด้านต่างๆ 5 ประการ คือ
(1) การรับ รู้ต่อ โอกาสเสี่ย งของการเป็น โรค (Perceived Susceptibility)
หมายถึง ความเชื่ อหรื อ การคาดคะเนว่ า ตนมี โ อกาสเสี่ ยงต่ อ การเป็น โรคหรื อ ปั ญหาสุ ขภาพนั้ น
มากน้ อ ยเพี ย งใดและถ้ า เป็ น การรั บ รู้ ข องผู้ ปุ ว ยจะหมายถึ ง คว ามเชื่ อ ต่ อ ความถู ก ต้ อ งของ
การวินิจฉัยโรคของแพทย์ การคาดคะเนถึงโอกาสการเกิดโรคซ้า และความรู้สึกของผู้ปุวยว่าตนเอง
ง่ายต่อการปุวยเป็นโรคต่างๆ
(2) การรับรู้ความรุนแรงของโรค (Perceived Severity) หมายถึง ความเชื่อที่บุคคล
เป็ น ผู้ป ระเมินเอง ในด้านความรุนแรงของโรคที่ มีต่อร่างกาย การก่อให้ เกิดพิการ เสี ยชีวิตความ
ยากลาบากและการต้องใช้ระยะเวลานานในการรักษา การเกิดโรคแทรกซ้อนหรือมีผลกระทบต่อ
บทบาททางสังคมของตน ซึ่งการรับรู้ความรุนแรงของโรคที่กล่าวถึงอาจมีความแตกต่างจากความ
รุนแรงของโรคที่แพทย์เป็นผู้ประเมิน
(3) การรับรู้ประโยชน์ที่จะได้รับและค่าใช้จ่าย (Perceived Benefits and Costs)
เมื่อบุคคลมีความเชื่อต่อโอกาสเสี่ยงของการเป็นโรคและมีความเชื่อว่าโรคนั้นมีความรุนแรงหรือ
ก่อให้ เกิดผลเสีย ต่อตนแล้ วยั งรวมไปถึงเวลาความไม่ส ะดวกสบายความอายการเสี่ ยงต่อความไม่
ปลอดภั ย และอาการแทรกซ้ อ นด้ ว ย บุ ค คลจะท าการประเมิ น ค่ า ใช้ จ่ า ย แล้ ว น าไปสั ม พั น ธ์ กั บ
ทรัพยากรที่มีอยู่หรือที่จะหามาได้ ตลอดจนประสบการณ์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ แม้บุคคลจะหา
ข้อหลีกเลี่ยงจากภาวะคุกคามเหล่านั้น โดยการแสวงหาการปูองกันหรือการรักษาโรคดังกล่าว แต่การ
ที่บุคคลจะยอมรับและปฏิบัติในสิ่งใดนั้น ย่อมเป็นทางที่ดีก่อให้เกิดผลดีมีประโยชน์และเหมาะสมที่สุด
จะทาให้ไม่ปุวยเป็นโรคหรือหายจากโรค และในขณะเดียวกันบุคคลจะต้องมีความเชื่อว่าค่าใช้จ่ายซึ่ ง
เป็นข้อเสียหรืออุปสรรคของการปฏิบัติในการปูองกันและรักษาโรคจะต้องมีน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบ
กับประโยชน์ที่ได้รับ
(4) แรงจูงใจด้านสุขภาพ (Health Motivation) หมายถึง ระดับความสนใจและ
ห่วงใยเกี่ยวกับสุขภาพความปรารถนาที่จะดารงรักษาสุขภาพและหลีกเลี่ยงจากการเจ็บปุวย แรงจูงใจ
นี้อาจเกิดจากความสนใจสุขภาพโดยทั่วไปของบุคคลหรือเกิดจากการกระตุ้นของความเชื่อต่อโอกาส
เสี่ยง ความเชื่อต่อความรุนแรง ความเชื่อต่อผลดีในการปฏิบัติ รวมทั้งสิ่งเร้าภายนอก เช่น ข่าวสาร
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คาแนะนาของแพทย์สามารถกระตุ้นแรงจูงใจด้านสุขภาพของคนได้ แรงจูงใจสามารถวัดได้จากความ
สนใจเกี่ยวกับสุขภาพทั่วไป ความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามคาแนะนาและการปฏิบัติกิจกรรมเพื่ อส่งเสริม
สุขภาพต่างๆ
(5) ปัจจัยร่วม (Modifying Factors) นับว่าเป็นปัจจัยที่มีส่วนช่วยส่งเสริม หรือ
เป็นอุปสรรคต่อการที่บุคคลจะปฏิบัติเพื่อการปูองกันโรค การปฏิบัติตามคาแนะนาในการรักษาโรค
ปัจจัย ร่วมจะประกอบด้วย ตัวแปรด้านประชากร เช่น อายุ เพศ เชื้อชาติของบุ คคล ตัวแปรด้าน
โครงสร้างเช่น ความสลับซับซ้อนและผลข้างเคียงของการรักษา ลักษณะของความยากง่ายของการ
ปฏิบัติตามการให้บริการ ตัวแปรด้านปฏิสัมพันธ์ เช่น ชนิดคุณภาพความต่อเนื่องและความสม่าเสมอ
ของความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการ และตัวแปรด้านสนับสนุนแนวคิดของแบบแผน
ความเชื่อด้านสุขภาพ
สาหรับการรับรู้ในการศึกษาครั้งนี้ ศึกษาการรับรู้ในการออกกาลังกายที่มีผลต่อ
สมรรถภาพทางกาย ซึ่งประกอบด้ว ย 2 ส่ว น คือ การรับ รู้ถึง ประโยชน์ของการออกกาลัง กาย
(Perceive benefits of exercise) และการรับรู้ต่ออุปสรรคของการออกกาลังกาย (Perceive barriers
of exercise)
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2.3 แนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจ
2.3.1 ความหมายของแรงจูงใจ
แรงจูงใจ (Motivation) มีรากศัพท์มาจากภาษาละติน คาว่า “Movere” ซึ่งมี
ความหมายตรงกับคาในภาษาอังกฤษว่า “To Move” อันมีความหมายว่า เป็นสิ่งที่โน้มน้าว หรือชัก
นาบุคคลเกิดการกระทาหรือปฏิบัติการ และได้มีผู้ให้ความหมายของคาว่าแรงจูงใจไว้ดังนี้
โสภา ชูพิกุลชัย (2529) กล่าวว่า แรงจูงใจ หมายถึง สิ่งที่มาเร้าหรือกระตุ้นให้
เกิดความต้องการของมนุษย์ได้รับความพึงพอใจ และมีผลกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมของมนุษย์บรรลุจัด
มุ่งหมาย
ประกายพฤกษ์ สายสังข์ (2554) ได้ให้ความหมาย แรงจูงใจว่า หมายถึง พลังที่
อยู่ในตัวบุคคลอันเกิดจากความต้องการให้ได้มาซึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้บุคคลแสดง
พฤติกรรมออกมาเพื่อให้สิ่งที่กาลังกระทาอยู่นั้นประสบผลสาเร็จด้วยความเต็มใจและพอใจ
อร่าม ตั้งใจ (2539) ให้ความหมายของแรงจูงใจในกีฬาว่ายน่าคือ สิ่งกระตุ้นให้
เราต้องการมีส่วนร่วมในการกีฬา การที่คนเราอยากหรือไม่อยากเล่นกีฬานั้นไม่ได้ทาให้สมรรถภาพ
ทางการกีฬาดีขึ้น แต่อยากเล่น พอที่จะเล่นได้ ทาให้มีความพยายาม มีการพัฒนาให้ดีขึ้น เมื่อพบ
อุปสรรคก็ไม่หยุดเล่นกีฬาไปง่ายๆ
McKenna (1988) ให้คาจากัดความว่า แรงจูงใจ หมายถึง สิ่งที่ประกอบขึ้นจาก
ภาวะที่เป็นพลังภายในของบุคคล ตัวกระตุ้นและการนาไปสู่พฤติกรรมของแต่ละบุคคล เนื่องจากเขา
พยายามที่จะไปสู่เปูาหมายหรือต้องการได้รับสิ่งล่อใจ การจูงใจอย่างหนึ่งจะก่อให้เกิดผลหลายอย่าง
ในขณะเดียวกันผลอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้น ก็เกิดมาจากการจูงใจหลายอย่างเช่นกัน
McClelland (1962) กล่าวว่า แรงจูงใจเป็นการแสดงออกให้เห็นถึงสภาพอารมณ์
ของบุคคลต่อสิ่งเร้า แล้วปรากฏออกมาเป็นพฤติกรรม เพื่อมุ่งไปสู่จุดหมาย การเกิดอารมณ์พึงพอใจ
หรือไม่พึงพอใจก็จะขึ้นอยู่กับประสบการณ์ในชีวิตของบุคคลนั้น
สรุปได้ว่า แรงจูงใจ เป็นพลังผลักดันให้บุคคลมีพฤติกรรม และยังเป็นตัวกาหนด
ทิศทางและเปู าหมายของพฤติกรรมนั้ น ผู้ ที่มีแรงจูงใจจะใช้ความพยายามในการกระทาเพื่อไปสู่
เปู าหมายโดยไม่ล ดละ แต่ผู้ ที่ ไม่ มีแ รงจู งใจจะไม่ แสดงความพยายามหรื อเลิ กกระทาก่ อนบรรลุ
เปูาหมาย
2.3.2 ประเภทของแรงจูงใจ
แรงจูงใจไม่เพียงแต่กระตุ้นให้บุคคลมีพฤติกรรมที่ต่างกันเท่านั้น แรงจูงใจยังเป็น
สิ่งที่ก่อให้เกิดความต้องการ หรือมีความโน้มเอียงที่จะทาให้บุคคลมีพฤติกรรมและมีมุ่งจุดหมายอีก
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ด้วย ด้วยเหตุผลนี้ จึงมีผู้สนใจศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจเป็นอย่างมาก และได้พยายามจาแนกประเภท
ของแรงจูงใจไปตามกฎเกณฑ์ต่างๆ ดังนี้
สุชา จันทน์เอม (2527) ได้แบ่งแรงจูงใจตามที่มาของแรงจูงใจได้เป็น 3 ประเภท
ดังนี้
(1) แรงจูงใจทางสรีรวิทยา (Physiological Motivation) แรงจูงใจด้านนี้เกิดขึ้น
เพื่อสนองความต้องการทางร่างกายทั้งหมด เพื่อให้บุคคลมีชีวิตอยู่ได้ เป็นความต้องการที่จาเป็นตาม
ธรรมชาติของมนุษย์ ได้แก่ ต้องการน้า อาหาร ต้องการการพักผ่อนและต้องการปราศจากโรคภัยไข้
เจ็บ เราสามารถวัดระดับความต้องการทางสรีระได้ จากการสังเกตพฤติกรรมการกระทาของคนเรา
คือ จากความมากน้อยของการกระทา การเลือกกระทา และการโต้ตอบสิ่งที่มาขัดขวาง
(2) แรงจูงใจทางจิตวิทยา (Psychological Motivation) จะช่วยคนเราทางด้าน
จิตใจจะทาให้มีสุขภาพจิ ตดีและสดชื่น แรงจูง ใจประเภทนี้ ได้แก่ ความอยากรู้อยากเห็นและการ
ตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม ความต้องการความรักและความเอาใจใส่ใกล้ชิดจากผู้อื่น
(3) แรงจูงใจทางสังคมหรือแรงจูงใจที่เกิดจากการเรียนรู้ (Social Motivation)
แรงจูงใจชนิดนี้มีจุดเริ่มต้นส่วนใหญ่มาจากประสบการณ์ทางสังคมในอดีต ของบุคคล และจุดมุ่งหมาย
ของรงจูงใจชนิดนี้ มีความสัมพันธ์กับการแสดงปฏิกิริยาของบุคคลอื่นๆ ที่มีต่อเรา แรงจูงใจทางสังคม
ที่มีความสาคัญต่อการดาเนินชีวิตของคนเรา ได้แก่
1. แรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) เป็นความปรารถนาของบุคคล
ที่จะทากิจกรรมต่างๆ ให้ดีและประสบความสาเร็จ ซึ่งได้รับการส่งเสริมมาตั้งแต่วัยเด็กจากผลของการ
ศึกษาวิจัย พบว่าเด็กที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูอย่างอิสระ เป็นตัวของตัวเอง ฝึกหัดการช่วยเหลือตัวเอง
ตามวัย จะเติบ โตเป็ น ผู้ ใหญ่ที่มี ความต้ องการความส าเร็จ ในชีวิต สู ง การฝึ ก ให้ บุ คคลมีแ รงจู งใจ
ใฝุสัมฤทธิ์สูง จึงต้องเริ่มต้นจากครอบครัว
2. แรงจูงใจใฝุสัมพันธ์ (Affinitive Motivation) เป็นแรงจูงใจที่ทาให้บุคคล
ปฏิบัติตนให้เป็นที่ยอมรับของบุคคลอื่น ต้องการความเอาใจใส่ ต้องการความรักจากบุคคลอื่น
3. แรงจูงใจต่อความนับถือตนเอง (Self-Esteem Motivation) เป็นแรงจูงใจที่
บุคคลปรารถนาให้เป็นที่ยอมรับของสังคม มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนโดยทั่วไป ต้องการได้รับการ
ยกย่องจากสังคม ซึ่งจะนามาสู่ความนับถือตนเอง
กมลรั ตน์ หล้ าสุ วงษ์ (2530) ได้แบ่งประเภทแรงจูงใจที่อยู่เบื้องหลังของการ
แสดงออกของพฤติกรรม ออกเป็น 2 ประเภท คือ
(1) แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) เป็นภาวะที่บุคคลเห็นคุณค่าของ
กิจกรรมที่ดี ทาด้วยความเต็มใจ โดยถือว่าการบรรลุในกิจกรรมนั้นๆ เป็นรางวัลอยู่แล้ว
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(2) แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation) เป็นภาวะที่บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมาเพราะมี
สิ่งใดสิ่งหนึ่งมาเร้า ไม่ได้ทาเพื่อความสาเร็จในสิ่งนั้นเลย เช่น การกระทาเพื่อต้องการรางวัล ตาแหน่ง เกรด เป็นต้น
อารี พันธ์มณี ได้กล่าวว่า แรงจูงใจจัดว่ามีผลต่อการเรียนรู้พฤติกรรมต่างๆ ของ
บุ ค คลเป็ น อั น มาก เพราะการที่ บุ ค คลเกิ ด แรงจู ง ใจในการที่ จ ะกระท าพฤติ ก รรม ย่ อ มจะท าให้
พฤติกรรมหรือการเรียนรู้ในสิ่งนั้นๆ มีประสิทธิภาพและเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วมากกว่าบุคคลที่ ไม่เกิด
แรงจูงใจ ลักษณะของแรงจูงใจของบุคคลจึงขึ้นอยู่กับองค์ประกอบดังต่อไปนี้
1. ธรรมชาติของแต่ละบุคคล ทุกคนมีธรรมชาติของตนแตกต่างกับคนอื่น หรือมี
ลักษณะเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ซึ่งประกอบด้วย
1.1 แรงขั บ แรงขั บ ของบุ ค คลจั ด ว่ า เป็ น พื้ น ฐานเบื้ อ งต้ น ของการเกิ ด
พฤติกรรมแรงขับเป็นสภาวะที่เกิดจากความไม่สมดุลภายในร่างกายของมนุษย์ เช่น สภาวะความ
ต้องการอาหาร น้า สภาวะความตึงเครียด ความรู้สึกเจ็บปวด เป็นต้น แรงขับเกิดขึ้นได้จากลักษณะ2
ประการคือ แรงขับภายในร่างกาย เช่น ความหิว ความกระหาย ความง่วงนอน เป็นต้น และแรงขับที่
เกิดจากภายนอกร่างกาย เช่น การได้รับความเจ็บปวดจากสิ่งเร้าภายนอก สภาวะความกดดันจนทา
ให้เกิดความตึงเครียด
1.2 ความวิ ตกกั งวล ความวิ ต กกั ง วลมี ผ ลต่ อการเรี ย นรู้ หรื อ การกระท า
พฤติกรรมความวิตกกังวลจะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และการ
เรียนรู้ของแต่ละบุคคล เมื่อบุคคลมีอายุเพิ่มมากขึ้น มีประสบการณ์เพิ่มขึ้นย่อมจะเกิดความวิตกกังวล
เพิ่มมากขึ้น เด็กเล็กๆ จะไม่มีความกังวลใจแต่จะมีความกลัว เมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นความกลัวจะลดลง
กลายเป็นความวิตกกังวลเพิ่มขึ้นมาทันที
2. สถานการณ์ ต่ า งๆ ในสิ่ ง แวดล้ อ มย่ อ มจะส่ ง ผลท าให้ บุ ค คลเกิ ด แรงจู ง ใจ
แตกต่างกันเป็นต้นว่า ส่งผลให้บุคคลเกิดความสับสนวุ่นวายหรืออื่นๆ และวัฒนธรรมแต่ละสังคม
ย่อมจะส่งผลให้พัฒนาการของผู้เรียนแตกต่างกันด้วยลักษณะสถานการณ์ต่างๆ ที่มีผลต่อแรงจูงใจ
ได้แก่
2.1 การแข่งขัน หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลที่มีความปรารถนาจะเอาชนะ
ผู้อื่นต้องการทาให้ตนมีสภาพการณ์ดีขึ้น ลักษณะการแข่งขันมีลักษณะที่สาคัญ 2 ลักษณะ คือการ
แข่งขันกับตนเองเป็นการแข่งขันที่ทาให้ตนเองดีขึ้นด้วยความเต็มใจ และความต้องการของตนไม่มีใคร
มาบังคับ การแข่งขันกับบุคคลอื่น เป็นความรู้สึกที่ต้องการเอาชนะบุคคลอื่น ให้ตนอยู่เหนือกว่าคนอื่น
มักจะพยายามทาทุกวิถีทาง เพื่อให้ตนชนะผู้อื่นเสมอ
2.2 ความร่ ว มมื อ หมายถึ ง แรงจู ง ใจที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ อ ย่ า งใกล้ ชิ ด กั บ
แรงผลั กดั น ทางสั ง คม มีพฤติ กรรมแบบประนีประนอม ให้ ความร่ว มมือช่ว ยเหลื อเป็น น้าหนึ่งใจ
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เดียวกันเพื่อให้งานหรือพฤติกรรมที่มุ่ งปรารถนาสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี ฉะนั้น ความร่วมมือของบุคคล
จึงจัดว่าเป็นแรงจูงใจที่สาคัญ ที่ทาให้บุคคลเกิดพฤติกรรมต่างๆ ขึ้น
2.3 การตั้งจุดมุ่งหมาย หมายถึง การที่บุคคลได้มีการตั้งจุดมุ่งหมายในชีวิตไว้
มีผลทาให้บุคคลมีความพยายามที่จะกระทาสิ่งต่างๆ เพื่อให้บรรลุจุ ดมุ่งหมายที่ตนตั้งไว้ในบางครั้งแม้
จะมีการตั้งจุดมุ่งหมายไว้ บุคคลก็ไม่สามารถกระทาเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ตนตั้งไว้ได้ด้วยเหตุนี้
การตั้งจุดมุ่งหมายในชีวิตจึงเป็นแรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรมต่างๆ ลักษณะของการตั้งจุดมุ่งหมาย
มี 2 ลักษณะคือ
2.3.1 การตั้งจุดมุง่ หมายรวม เป็นจุดมุ่งหมายที่มักจะมีจุดมุ่งหมายย่อยๆ
มาเกี่ยวข้องเช่น การตั้งจุดมุ่งหมายชีวิตว่า จะเป็นนักวาดรูปที่มีชื่อเสียงของโลกแต่ในขณะที่อายุยัง
น้อย ก็มีเปูาหมายย่อยๆ หลายจุดมุ่งหมายมารวมกันคือ จะวาดรูปให้ชนะการแข่งขันจะวาดรูปให้
ได้รับคาชมจากครู จะวาดรูปให้เพื่อนๆ ยอมรับ
2.3.2 การตั้ ง จุ ด มุ่ ง หมายระยะไกล เพื่ อ จุ ด หมายใดจุ ด หมายหนึ่ ง
โดยเฉพาะการตั้งจุดมุ่งหมายระยะไกลจะเกิดขึ้นกับคนที่มีวุฒิภาวะทางด้านสมองพอสมควรจะไม่เกิด
ในเด็กเล็ก
2.4 การตั้ ง ความทะเยอทะยาน เป็ น การตั้ ง ความหวั ง สู ง ไว้ และมี ค วาม
พยายามมุมานะอย่ างมากที่จ ะทาให้ ส าเร็จการตั้งความหวังหรือเกิดความทะเยอทะยาน จึงเป็น
แรงจูงใจที่ผลักดันให้เกิดพฤติกรรมขึ้น ถ้าบุคคลตั้งความทะเยอทะยานไว้สูงเกินความสามารถของ
ตนเองจะทาให้บุคคลเกิดความล้มเหลวได้ง่าย ทาให้ไม่มีแรงจูงใจในการทางานนั้นๆ หรือเกิดความ
ท้อถอย หรื อถ้าตั้งความหวังไว้ต่ากว่าความสามารถ ก็ไม่มีแรงจูงใจพอที่จะกระทา เพราะว่าตน
ประสบความสาเร็จในงานนั้นๆ ง่ายเกินไป ความยากง่ายของงาน จะมีผลต่อแรงจูงใจ
ข้างต้นพอสรุปได้ว่าองค์ประกอบที่จะทาให้เกิดแรงจูงใจกับบุคคลนั้นเกิดขึ้นได้
จากความรู้สึกของตนเองจากข้างในเป็นพฤติกรรมที่ แสดงออกมาจากตนเอง และจากสถานการณ์
ต่างๆ ในสิ่งแวดล้อมเป็นตัวผลักดันให้เกิดแรงจูงใจ เช่นการแข่งขัน การตั้งจุดมุ่งหมาย การร่วมมือ
ดังนั้นแรงจูงใจในการออกกาลังกาย หรือแรงจูงใจที่ทาให้คนเริ่มออกกาลังกายและยังคงออกกาลังกาย
อยู่นั้นมีเหตุผลมาจากทั้งภายในตัวเองและสภาพแวะล้อม ในการศึกษาครั้งนี้ได้กล่าวถึงเหตุผลหรือ
แรงจูงใจในการออกกาลังกายที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย กรมพลศึกษา ทั้งใน
ด้านสรีรวิทยา ตัวอย่างเช่น สัดส่วนหรือความสวยงามของร่างกาย สมรรถภาพและความแข็งแรง ด้าน
เหตุผลทางการแพทย์ การดูแลหรือปูองกั นตนเองจากการเจ็บปุวย ลดความเครียดหรือความอ่อนล้า
จากการทางาน ด้านสังคมในการพบปะสังสรรค์ การใช้เวลาว่าง รวมไปถึงการได้รับความยอมรับจาก
คนรอบข้าง เป็นต้น
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2.4 พฤติกรรมสุขภาพ การเข้าถึงบริการ และพฤติกรรมการใช้บริการ
2.4.1 ความหมายของพฤติกรรมสุขภาพ
พฤติกรรมสุข ภาพเป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อภาวะสุขภาพของบุคคล ทาให้ มี
สุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ ซึ่งเป็นความจาเป็นขั้นพื้นฐานของชีวิตที่จะทาให้บุคคลสามารถดารง
ตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความปกติสุข โดยมีผู้ให้ความหมายของพฤติกรรมสุขภาพไว้หลากหลาย ดังนี้
Palank (1991) ให้ความหมายว่า พฤติกรรมสุขภาพเป็นพฤติกรรมต่างๆ ที่ริเริ่ม
โดยบุ ค คลทุ ก กลุ่ ม อายุ เ พื่ อ คงไว้ ห รื อ เพิ่ ม ระดั บ ความสุ ข สมบู ร ณ์ การบรรลุ เ ปู า หมายในชี วิ ต
และความสมปรารถนาของบุคคล พฤติกรรมดังกล่าว ได้แก่ การออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ การมี
กิจกรรมต่างๆ ในเวลาว่าง การพักผ่อ น การมีโภชนาการที่เพียงพอ กิจกรรมต่างๆ ที่ลดภาวะเครียด
และการพัฒนาระบบสนับสนุนทางสังคม
Pender, Murdaugh and Parsons (2006) กล่า วว่า พฤติก รรมสุข ภาพ
ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่บุคคลกระทาโดยมีเปูาหมายสาคัญในการยกระดับความเป็นอยู่ที่ดี
และการบรรลุเปูาหมายในการมีสุขภาพที่ดีของบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม ในการควบคุมดูแล
สุขภาพให้ได้ตามเปูาหมาย และปฏิบัติกิจกรรมนั้นๆ จนเป็นแบบแผนการดาเนินชีวิต
อาพล จิน ดาวัฒ นะ, อาพล จิน ดาวัฒ นะ, สุร เกีย รติ อาชานานุภ าพ
และสุ ร ณี พิพัฒ น์ โ รจนกมล (2551) กล่าวว่า การสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง กระบวนการสร้างเสริม
ให้ ประชาชนเพิ่มสมรรถนะในการควบคุมและพัฒ นาสุขภาพของตนเอง ในการบรรลุซึ่งสุ ขภาวะ
อันสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคมบุคคลและกลุ่มบุคคลจะต้องสามารถบ่งบอกและตระหนักถึง
ความมุ่ ง มาดปรารถนาของตนสามารถตอบสนองต่ อ ปั ญ หาของตน และสามารถเปลี่ ย นแปลง
สิ่งแวดล้อมหรือปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้
สรุ ป ได้ ว่ า พฤติ ก รรมสุ ข ภาพ หมายถึ ง การกระท ากิ จ กรรมต่ า งๆ เช่ น
การออกกาลั ง กาย การรั บ ประทานอาหาร การพั ก ผ่ อ น ฯลฯ จนเป็ น แบบแผนการดาเนิ น ชี วิ ต
เพื่อควบคุมดูแลสุขภาพให้ได้ตามเปูาหมาย และส่งผลดีต่อภาวะสุขภาพของตนเองทั้งร่างกาย จิตใจ
และสังคม สาหรับการวิจัยครั้งนี้ ทาการศึกษาพฤติกรรมสุขภาพในด้านต่างๆ ได้แก่ การออกกาลังกาย
การรับประทานอาหาร ความเครียด การสูบบุหรี่ และการดื่มแอลกอฮอล์
2.4.2 ความหมายของการเข้าถึงบริการ
สมิต สัชฌุกร (2550) การบริการ หมายถึง การปฏิบัติงานที่กระทาหรือติดต่อ
และเกี่ย วข้องกับ ผู้ ใช้บ ริ การ การให้ บุคคลต่างๆ ได้ใช้ประโยชน์ในทางใดทางหนึ่ง ทั้งด้ว ยความ
พยายามใดๆ ก็ตาม ในการทาให้คนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้รับความช่วยเหลือ
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ปัทมากร ระเบ็ง (2550) กล่าวว่า การเข้าถึงบริการ (Access) คือ ลูกค้าจะต้อง
เข้าถึงบริการได้ง่ายและได้รับความสะดวกจากการมาใช้บริการ มีขั้นตอนในการให้บริการที่ไม่ ซับซ้อน
การให้บริการกระจายทั่วถึง
การเข้าถึงแหล่งบริการ (Accessibility) พิจารณาการเข้าถึงทางกายภาพ
(Physical Accessibility) จากความเหมาะสมทางด้านถูมิศาสตร์ของสถานบริการว่าเอื้อต่อการใช้บริการ
หรือไม่ โดยพิจารณาจาก 3 องค์ประกอบคือ (1) ระยะทางจากบ้านถึงสถานบริการ (2) ระยะเวลา
ในการเดินทาง (3) วิธีการเดินทางที่สะดวก
การเข้าถึงบริการออกกาลังกายในที่นี้ หมายถึง ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ
ออกกาลังกาย ความง่ายของการเข้าถึงบริการ แหล่งที่ตั้งของสถานออกกาลังกายเดินทางสะดวก
ความสามารถในการจ่ายค่าบริการของผู้ใช้ บริการ และการเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารในการเข้ารับ
บริการ
2.4.3 พฤติกรรมการใช้บริการ
พฤติกรรมการใช้ (Using Behavior) หมายถึง ลักษณะการบริโภคสินค้าของผู้บริโภค
เช่น บริโภคที่ไหน บริโภคกับใครบริโภคในอัตรามากน้อยเพียงไร เป็นต้น (เสรี วงษ์มณฑา, 2552, 31)
พฤติก รรมผู้บ ริโ ภค (Consumer Behavior) หมายถึง ผู้บริโ ภคมีก ารคิด
และการตัดสินใจในการ ซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการ (Kothler, 1999)
พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer behavior) หมายถึง พฤติกรรมซึ่งบุคคลทา
การค้นหา (Searching) การซื้อ (Purchasing) การใช้ (Using) การประเมินผล (Evaluation)
และการใช้จ่าย (Disposing) ในผลิตภัณฑ์และบริการ โดยคาดว่าจะตอบสนองความต้องการของเขา
หรื ออาจหมายถึงกระบวนการตัดสินใจและลักษณะกิจกรรมแต่ล ะบุคคล เมื่อทาการประเมินผล
(Evaluation) การจัดหา (Acquiring) การใช้ (Using) และการใช้จ่าย (Disposing) เกี่ยวกับสินค้า
และบริการ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2546)
Black well et al. (2001) กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง กิจกรรมที่บุคคล
ดาเนิ น การ เมื่ อ ได้ รั บ เมื่ อ บริ โ ภค และเมื่ อ จั บ จ่ า ยใช้ ส อยสิ น ค้ า และบริ ก าร หรื อ อี ก นั ย หนึ่ ง คื อ
พฤติกรรมผู้บริโภคเคยถูกกล่าวถึง ในแง่ว่าเป็นการศึกษาว่าทาไมคนถึงซื้อ เมื่อนักการตลาดทราบ
ถึงเหตุผลว่าทาไมผู้บริโภคถึงซื้อผลิตภัณฑ์หรือตราสินค้า (ยี่ห้อ) นั้น นักการตลาดสามารถนาเหตุนั้น
ไปเป็นหลักในการพัฒนาและวางกลยุทธ์ที่สามารถมีอิทธิพลต่อผู้บริโภคในภายหน้า
จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า พฤติกรรมผู้ บริโภค หมายถึง พฤติกรรมที่
ผู้บริโภคมีขั้นตอนต่างๆ ทางความคิดก่อนการตัดสินใจซื้อสินค้าเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ ในการวิจัยนี้
หมายถึง พฤติกรรมการใช้บริการออกกาลังกายโดยคานึงถึง ความถี่หรือจานวนครั้งในการใช้บริการ
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ความหนั ก หรื อ ความเหนื่ อ ยในการมาใช้ บ ริ ก ารส่ ว นให ญ่ ระยะเวลาที่ ใ ช้ แ ต่ ล ะรั้ ง โดยเฉลี่ ย
และประเภทของกิจกรรมที่ใช้ในการออกกาลังกาย
2.5 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย กรมพลศึกษา
ศู น ย์ วิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ าและการออกก าลั ง กาย กรมพลศึ ก ษา กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา ตั้งอยู่ที่บริเวณอาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน กรุงเทพฯ
เป็นสถานที่บริ การให้คาแนะนาการออกกาลังกาย การใช้เครื่องมือออกกาลังกาย เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกาย การอบไอน้า เซาว์น่า และการดูแลรักษาสุขภาพที่ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์
การกี ฬ าและการออกก าลั ง กาย เพื่ อ ให้ เ ด็ ก นั ก เรี ย น เยาวชน ประชาชน นั ก กี ฬ า ข้ า ราชการ
และเจ้ าหน้ าที่กรมพลศึกษา ได้ออกกาลั งกายเพื่อสุ ขภาพอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ พัฒ นาความรู้
และทักษะในการออกกาลังกายเพื่อสุ ขภาพตามหลั กวิชาการ พัฒนาเครือข่ายการออกกาลั งกาย
เพื่อสุขภาพรูปแบบต่างๆ หันมาออกกาลังกายและใช้กิจกรรมการออกกาลังกายเป็นสื่อในการสร้างเสริม
สุ ข ภาพของตนเอง ครอบครั ว และชุ ม ชน ให้ บ ริ ก ารด้ ว ยอุ ป กรณ์ ฟิ ต เนสมาตรฐานระดั บ สากล
ประกอบด้วย 5 ส่วนการให้บริการใหญ่ๆ ดังนี้
1. ส่วนอุปกรณ์พัฒนาระบบหายใจและไหลเวียนเลือด (Cardio Exercise Machine)
2. ส่วนอุปกรณ์พัฒนาและเสริมสร้างกล้ามเนื้อ (Weight Training Machine and Free Weight)
3. ส่วนห้องแอโรบิกด๊านซ์และโยคะ (Group Exercise Room: Aerobic Dance and Yoga)
4. ส่วนห้องอบเซาว์น่าและอบไอน้า (Sauna and Steam Room)
5. ตู้เก็บเสื้อผ้าและห้องอาบน้า (Locker and Shower Room)
เปิดให้บริการ วันจันทร์ถึง วันศุกร์ เวลา 07.00-12.00 น. และเวลา 15.00-20.00 น.
และวันเสาร์ เวลา 08.00-20.00 น. โดยเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ สาหรับค่าใช้จ่ายเป็นไป
ตามระเบียบที่กาหนด
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ชนุดร ธีรวัฒนอมร (2554) ได้ศึกษาความต้องการส่วนประสมการตลาดของผู้ใช้บริการ
ทางการกีฬาและการออกกาลังกายในสนามกีฬาแห่งชาติ พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เข้ามาใช้บริการ
ช่วงวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 15.01-18.00 น. เข้ามาออกกาลังกาย สัปดาห์ละ 1-2 วัน มากับเพื่อน
สถานที่ที่ใช้บริการเป็นประจามากที่สุด คือ บริเวณโดยรอบสนามศุภชลาศัย โดยมีผู้เข้ามาใช้บริการ
ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย มากเป็นลาดับที่ 5 คิดเป็นร้อยละ 7.25 เหตุผล
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สาคัญที่เลือกใช้บริการ คือ เดินหรือวิ่งออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ โดยผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้บริการ
มีความต้องการส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการบริการ ด้านราคา
ด้านสถานที่ ด้านการส่งเสริมการตลาดด้านบุคคล ด้านกระบวนการ และด้านการสร้างและนาเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ
วรรณวิมล เมฆวิมล (2554) ได้ทาการวิจัยเรื่อง ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมการสร้างเสริม
สุขภาพของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะสุขภาพ
และพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และปัจจัยที่มี
ความสั ม พั น ธ์ กั บ พฤติ ก รรมการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพของบุ ค ลากร โดยการใช้ ร ะเบี ย บการวิ จั ย
เชิงพรรณนา กลุ่มตัวอย่างจานวน 234 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
ค่ า ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน วิ เ คราะห์ ห าความสั ม พั นธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย ต่ า งๆ
กั บ พฤติ ก รรมการดู แ ลสุ ข ภาพด้ ว ยสถิ ติ ไ คสแควร์ สถิ ติ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ ข องเพี ย ร์ สั น
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยทางชีวสังคมของบุคลากร พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ทางานสายสนับสนุน
สังกัดคณะมนุษย์ศาสตร์ฯ มีอายุระหว่าง 21-30 สถานภาพสมรสโสด การศึกษาสูงสุดระดับ ปริญญา
ตรี ไม่ มี อ าชี พ อิ ส ระเสริ ม มี ร ายได้ ต่ อ เดื อ นต่ ากว่ า 10,000 บาท และมี ชั่ ว โมงการทางาน
ต่ากว่าหรือเท่ากับ 8 ชั่วโมง ภาวะสุขภาพกายของบุคลากร พบว่าส่วนใหญ่มีค่าดัชนีมวลกายอยู่ใน
ระดับเหมาะสม นานๆ จะมีอาการปวดหลังหรือปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ เมื่อมีอาการปวดปล่อยให้หายเอง
ไม่เคยตรวจสุขภาพประจาปี โรคที่พบมากสุด 5 อันดับแรก คือ โรคกระเพาะอาหาร รองลงมา ภูมิแพ้
ไมเกรน ข้อหรือกล้ามเนื้ออักเสบ ความดันโลหิตสูง โคเลสเตอรอลหรือไขมันในเส้นเลือดสูง ตามลาดับ
ส่ ว นใหญ่ ติ ดตามอาการเจ็ บ ปุ ว ยโดยไม่ ไ ด้รั บ การรั กษาหรือ ไปพบแพทย์ ระดั บภาวะสุ ข ภาพจิ ต
ของบุคลากร พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีภาวะสุขภาพจิตเท่ากับคนทั่วไป พฤติกรรมการสร้างเสริม
สุขภาพของบุคลากร พบว่า ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพตนเอง การเข้าร่วมกิจกรรมการสร้างเสริม
สุ ข ภาพ การหาความรู้ เ กี่ ย วกั บ การดู แ ลสุ ข ภาพ และเมื่ อ มี ปั ญ หาสุ ข ภาพจะปรึ ก ษากั บ แพทย์
การตรวจดูการอาการผิดปกติของร่างกายด้วยตนเอง กลุ่มตัวอย่างปฏิบัติบ่อยครั้ง
ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์, มยุรี ถนอมสุข และสมบุญ ศิลป์รุ่งธรรม (2555) ได้ทาการ
วิ จั ย เรื่ อ ง เกณฑ์ ส มรรถภาพทางกายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สุ ข ภาพของนั ก เรี ย นโรงเรี ย นสาธิ ต แห่ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเกณฑ์สมรรถภาพทาง
กายที่เกี่ย วข้องกับ สุ ขภาพของนั กเรียนโรงเรียนสาธิตแห่ งมหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กาแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยคือ นักเรียนโรงเรียนสาธิต
แห่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จานวนทั้งสิ้น
1,433 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้คือ แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพของ
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุ ขภาพ 5 รายการ คือ วัดความหนาของไขมันใต้ผิวหนัง
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นั่ ง งอตั ว ไปข้ า งหน้ า ลุ ก -นั่ ง 60 วิ น าที ดั น พื้น 30 วิน าที และวิ่ ง ระยะทางไกล วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล
โดยค่าเฉลี่ยและส่ว นเบี่ย งเบนมาตรฐานของคะแนนแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายทุกรายการ
ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนา
การศึ ก ษา แล้ ว จึ ง สร้ า งเกณฑ์ ป กติ ข องสมรรถภาพทางกายแต่ ล ะรายการ โดยใช้ ค ะแนน “ที ”
(T-Score) จากการวิจัยครั้ งนี้ทาให้ได้เกณฑ์ปกติสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของ
นักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิ ทยาเขตกาแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนา
การศึกษา
สืบสกุล ใจสมุทร (2554) ได้ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการออกกาลังกายของประชาชนใน
จังหวัดสตูล ปี พ.ศ. 2553 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบแรงจูงใจในการออกกาลังกาย
ของประชาชนในจังหวัดสตูล ปี พ.ศ. 2553 กลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนที่มาออกกาลังกาย จานวน 300 คน
เป็นชายจานวน 160 คน และหญิงจานวน 140 คน ได้มาจากการสุ่มแบบบังเอิญ เครื่องมือที่ใช้เป็น
แบบสอบถาม ประกอบด้วย แรงจูงใจด้านต่าง 4 ด้าน คือ ด้านความรักความถนัดและความสนใจ
ด้านสุขภาพอนามัย ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง ด้านชื่อเสียงและสังคม มีความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.92
วิเคราะห์ ข้อมูล โดยหาความถี่ ค่ าร้อยละ ค่าเฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่า ที
ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มาออกกาลังกายในจังหวัดสตูล ปี พ.ศ. 2553 มีแรงจูงใจในการออกกาลังกาย
ด้านความรักความถนัดและความสนใจ ด้านสุขภาพและอนามัย ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง
และบุคคลที่เกี่ยวข้อง และด้านชื่อเสียงและสังคม อยู่ในระดับมาก แบ่งตามเพศ พบว่า ประชาชนชาย
และหญิงมีแรงจูงใจในการออกกาลังกายด้านความรักความถนัดและความสนใจ ด้านความคิดเห็น
เกี่ยวกับตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง และด้านชื่อเสียงและสังคม อยู่ในระดับมาก สาหรับด้านสุขภาพ
และอนามัย ประชาชนชายมีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก ส่วนประชาชนหญิงมีแรงจูงใจอยู่ในระดับมากที่สุด
การแบ่งตามวัย พบว่า ประชาชนวัยเรียนและวัยทางาน มีแรงจูงใจในการออกกาลังกาย ทั้ง 4 ด้าน
อยู่ในระดับมาก การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของแรงจูงใจในการออกกาลังกายของประชาชนชายกับหญิง
และวัย เรี ยนกับ วัย ทางาน มีแรงจู งใจในการออกกาลังกายแตกต่างกันในด้านความรักความถนัด
และความสนใจ ด้านสุขภาพอนามัย ด้านชื่อเสียงและสังคม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05
วิโรจนี พรวิจิตรจินดา (2557) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
สถานออกกาลังกาย กรณีศึกษาทรู ฟิตเนส และฟิตเนส เฟิร์ส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพตลาด
ธุรกิจฟิตเนสและกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจฟิตเนส เพื่อศึกษาปัจจัยที่กาหนดการเลือกซื้อบริการฟิตเนส
และเสนอกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจฟิตเนส จากการศึกษาปัจจัยที่กาหนดการเลือกซื้อบริการฟิตเนส
โดยใช้แบบจาลองโลจิต (Logit Model) ในการประมาณค่าแบบจาลอง โดยการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ใช้บริการฟิตเนส เฟิร์ส สาขาเทอร์มินอล 21 และทรู ฟิตเนส สาขาเอ็กซ์เชน ทาวเวอร์
อย่างละ 100 ตัวอย่าง รวมทั้งสิ้น 200 ตัวอย่าง ผลการศึกษาพบว่า คนที่มีอายุมาก เข้าใช้บริการ
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ในช่วงเวลา 12.00 น. ถึง 16.00 น. เล่นโยคะและเครื่องออกกาลังกาย ออกกาลังกายอย่างเป็นประจา
มานาน สมัครสมาชิกหลายเดือ นและจ่ายค่าสมาชิกในราคาถูก มีแนวโน้มที่จะเลื อกทรู ฟิตเนส
มากกว่าฟิตเนส เฟิร์ส แต่อย่างไรก็ตาม คนที่ใช้เวลาต่อครั้งในฟิตเนสนานให้ความสาคัญกับจานวนสาขา
บริการของพนักงานและครูฝึกสอน มีแนวโน้มที่จะเลือกฟิตเนส เฟิร์ส มากกว่าทรู ฟิตเนส
ว่าที่ร้ อยตรี จิ ตเกษม ประสิ ทธิ์อยู่ศีล (2552) ศึกษาเรื่อง ผลของการออกกาลั งกาย
ที่มีต่อสมรรถภาพทางกาย กรณีศึกษาประชาชนในเขตเทศบาลเชียงรายที่ออกกาลังกาย ณ อาคาร
เทิดพระเกียรติ ชุมชนเกาะลอย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลของการออกกาลังกาย
ด้วยการเต้นแอโรบิกและการปั่นจักรยานอยู่กับที่ ที่มีต่อสมรรถภาพทางกาย ประชาชนเป็นผู้ที่มีอายุ
ระหว่าง 30-50 ปี ที่ออกกาลังกายไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 30 นาที และได้ปฏิบัติมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 เดือน จานวน 180 คน ทาการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
ได้กลุ่มตัวอย่างที่ออกกาลังกายด้วยวิธีเต้นแอโรบิกและปั่นจักรยานอยู่กับที่ กลุ่มละ 30 คน เครื่องมือ
ที่ใช้เป็นอุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพ 4 ด้าน คือ ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ความอ่อนตัวของกล้ามเนื้อ
และดัชนีมวลกาย (BMI) โดยทาการแปลผลด้ว ยเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพทางกายแต่ละด้าน
และทาการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ คือ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยและสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่าง
ด้วยการทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า สมรรถภาพทางกายของผู้ที่ออกกาลังกายด้วยวิธีเต้น
แอโรบิกและปั่นจักรยานอยู่กับที่ ด้านความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับต่ามาก ด้าน
ความอดทนของกล้ามเนื้อ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง และด้านความอ่อนตัวของกล้ามเนื้อ ส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ด้านดัชนีมวลกาย ส่วนใหญ่อยู่ในระดับพอเหมาะ การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
ของผลการทดสอบสมรถภาพทางกายด้านความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ความอ่อนตัวของกล้ามเนื้อและ
ดั ช นี ม วลกาย ระหว่ า งผู้ ที่ อ อกก าลั ง กายด้ ว ยวิ ธี เ ต้ น แอโรบิ ก และปั่ น จั ก รยานอยู่ กั บ ที่
ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ส่วนการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ด้านความอดทนของกล้ามเนื้อ ระหว่างผู้ที่ออกกาลังกายด้วยวิธีเต้น แอโรบิกและปั่นจักรยานอยู่กับที่
มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05
สุเมธ พรหมอินทร์ และมัณฑรา ยันตศิริ (2556) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ
องค์ป ระกอบของร่างกายและสมรรถภาพทางกายของคนในเครือข่ายสุ ขภาพชุมชน ตาบลควนรู
อ าเภอรั ต ภู มิ จั ง หวั ด สงขลา โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ
องค์ประกอบของร่างกาย สมรรถภาพทางกาย และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการสร้างเสริม
สุ ข ภาพกั บ องค์ ป ระกอบร่ า งกาย และสมรรถภาพทางกายของคนในเครื อ ข่ า ยสุ ข ภาพชุ ม ชน
ใช้กลุ่มตัวอย่างจานวน 243 คน เครื่องมือวิจัยมี 3 ส่วน คือ แบบสอบถามพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ
เครื่องมือวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย และเครื่องมือทดสอบสมรรถภาพทางกาย วิเคราะห์
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ข้อมูลด้วยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์
สหสั มพัน ธ์แบบเพีย ร์ สัน ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการสร้างเสริมสุ ขภาพของคนในเครือข่าย
สุขภาพชุมชนตาบลควนรูโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับดีพอสมควร องค์ประกอบของร่างกาย
และสมรรถภาพทางกายของคนในเครือข่ายสุขภาพชุมชน ตาบลควนรู ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปกติ
และปานกลางตามลาดับ พฤติกรรมการสร้างเสริมสุ ขภาพโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกั บ
ภาวะความสมบูรณ์ขององค์ประกอบร่างกาย และภาวะสมรรถภาพทางกายโดยรวมอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง พบว่ า สมรรถภาพทางกาย
เป็นสิ่งจาเป็น ในการดาเนินชีวิตประจาวัน การที่บุคคลจะมีสมรรถภาพทางกายที่ดีนั้น เกิดได้จาก
หลายปัจจัย จากการศึกษาข้างต้นแสดงให้เห็นว่า พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับ สมรรถภาพทางกาย การเข้ าร่ ว มโครงการส่ ง เสริมสุ ขภาพท าให้ มีส มรรถภาพทางกายที่ ดีขึ้ น
และการออกก าลั ง กายที่ แ ตกต่ า งกั น ท าให้ ส มรรถภาพทางกายแต่ ล ะด้ า นแตกต่ า งกั น เป็ น ต้ น
เพราะฉะนั้น การออกกาลังกายจึงเป็นปัจจัยสาคั ญในการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย นอกจากนี้
สถานที่ให้บริการด้านการออกกาลังกาย เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริม ให้บุคคลมีสุขภาพที่ดี ซึ่งการที่
บุคคลจะให้ความส าคัญในการดูแลสุ ขภาพของตนเองนั้น มีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้านการรับรู้
แรงจูงใจ และการใช้บริการ อย่างไรก็ตาม ปัจจัยต่างๆ นี้ มีส่วนช่วยในการสร้างเสริมให้มีสุขภาพที่ดี
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บทที่ 3
วิธีการวิจัย
3.1 รูปแบบการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) เพื่ออธิบายถึง
คุณลักษณะส่วนบุคคล พฤติกรรมสุขภาพ การรับรู้ในการออกกาลังกาย แรงจูงใจในการออกกาลังกาย
พฤติกรรมการใช้บริการ การเข้าถึงบริการ และสมรรถภาพทางกาย รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ดังกล่าวของผู้ใช้บริการ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย กรมพลศึกษา
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.2.1 ประชากรศึกษา
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ ใช้บริการที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา
และการออกกาลังกาย กรมพลศึกษา จานวน 2,217 คน (สมาชิกศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและการ
ออกกาลังกาย เดือนกรกฎาคม 2559) โดยมีผู้ใช้บริการต่อเดือนประมาณ 3,000 คน/ครั้ง
3.2.2 กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ใช้บริการที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย
กรมพลศึกษา จานวน 281 คน
3.2.3 การคานวณขนาดตัวอย่าง
การกาหนดขนาดตัวอย่างครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้สูตรการประมาณขนาดกลุ่มตัวอย่าง
การสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบมี ร ะบบจากผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารศู น ย์ วิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ าและการออกก าลั ง กาย
กรมพลศึกษา ในแต่ละวัน วันละ 15-20 คน
ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ประมาณจากสูตร
=
โดย
α

คือ ค่า Standard normal score
คือ ระดับนัยสาคัญทางสถิติ
คือ จานวนกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้
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N
คือ จานวนผู้ใช้บริการต่อเดือน
π
คือ สัดส่วนของผู้ใช้บริการที่มีองค์ประกอบร่างกายในเกณฑ์ปกติ
d
คือ ความผิดพลาดสูงสุดในการประมาณค่าองค์ประกอบร่างกาย
ในเกณฑ์ปกติของผู้ใช้บริการสูงสุดที่ยอมรับได้ (Maximum allowable of error)
หากองค์ประกอบร่างกายในเกณฑ์ปกติของผู้ที่มาใช้บริการที่ศูนย์ วิทยาศาสตร์
การกีฬาและการออกกาลังกาย กรมพลศึกษา เหมือนกับการศึกษาพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ
องค์ประกอบของร่างกายและสมรรถภาพทางกายของคนในเครือข่ายสุขภาพชุมชน ตาบลควนรู
อาเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา (สุเมธ พรหมอินทร์ และมัณฑรา ยันตศิริ, 2556) ที่พบว่าร้อยละ 68.7
ของคนในเครือข่ายสุขภาพชุมชน มีองค์ประกอบร่างกายอยู่ในเกณฑ์ปกติ ณ ระดับนัยสาคัญ 5%
และความผิดพลาดสูงสุดในการประมาณค่าองค์ประกอบร่างกายดังกล่าว ไม่เกิน 7.5% จะต้องใช้
ขนาดตัวอย่างทั้งสิ้น 281 คน โดยสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบจากผู้ใช้บริการในแต่ละวัน วันละ 15-20 คน
จากการเก็ บ ตัว อย่ า ง 20 วัน ท าการ (เนื่ องจากเครื่ องทดสอบสมรรถภาพจะเปิดให้ ใ ช้เฉพาะ
วันราชการ) หรือประมาณ 1 เดือน
อย่ า งไรก็ ต าม เมื่ อ ลงมื อ ปฏิ บั ติ จ ริ ง สามารถเก็ บ ได้ เ พี ย ง 190 คน (67.6%
ของจานวนตัวอย่างที่กาหนดไว้) เนื่องจากเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบสมรรถภาพทางกายสามารถ
ยืมเพื่อใช้เก็บข้อมูลได้เพียง 2 สัปดาห์เท่านั้น ประกอบกับผู้ที่มาใช้บริการในช่วงเวลาที่เก็บข้อมูล
มีจานวนน้อย เนื่องจากเป็นช่วงที่มีวันหยุดหลายวัน
3.3 เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมวิจัย
3.3.1 เกณฑ์ในการคัดเข้า (Inclusion criteria) มีดังต่อไปนี้
3.3.1.1 เป็นผู้ใช้บริการที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย
3.3.1.2 เป็นคนไทย อายุ 18 ปี ขึ้นไป และสามารถสื่อสารภาษาไทยได้
3.3.1.3 มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
3.3.1.4 ยินยอมโดยการลงนามในการทดสอบสมรรถภาพและตอบแบบสอบถาม
3.3.2 เกณฑ์ในการคัดออก (Exclusion criteria) มีดังต่อไปนี้
3.3.2.1 ไม่สามารถทาการทดสอบสมรรถภาพทางกายได้
3.3.2.2 มีปัญหาด้านสุขภาพที่เป็นอุปสรรคต่อการทาทดสอบสมรรถภาพทางกาย
เช่น อาการบาดเจ็บในกลุ่มของกล้ามเนื้อหรือข้อต่อที่เป็นมาเรื้อรังหรือไม่สามารถเคลื่อนไหวที่ท่า
ทดสอบที่กาหนดไว้ได้
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3.3.2.3 มีอาการบ่งชี้ที่ผิดปกติ เช่น ความดันโลหิตสูงกว่าเกณฑ์ หน้ามืด วิงเวียน
ศีรษะหรืออาการอื่นๆ ที่แสดงความไม่พร้อมทาการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
3.3.2.4 ถอนตัวระหว่างการให้ข้อมูล
3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามที่ส ร้างขึ้นตามกรอบแนวคิดการวิจัย
เรื่ อ ง สมรรถภาพทางกายของผู้ ใ ช้ บริ ก าร ณ ศู นย์ วิ ทยาศาสตร์ก ารกี ฬ าและการออกก าลั ง กาย
ประกอบด้วย 6 ตอน และแบบบันทึกการทดสอบสมรรถภาพทางกายของกรมพลศึกษา รายละเอียด ดังนี้
3.4.1 แบบสอบถาม ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 คุณลักษณะส่วนบุคคล จานวน 7 ข้อ ได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพสมรส
การศึกษา อาชีพ รายได้ การเป็นสมาชิก และเหตุผลที่ใช้บริการ โดยเลือกคาตอบข้อที่ตรงกับตนเอง
มากที่สุด
ตอนที่ 2 พฤติกรรมการใช้บริการ จานวน 7 ข้อ ได้แก่ ความถี่ ความหนัก
ระยะเวลา และประเภทในการใช้บริการ โดยเลือกคาตอบข้อที่ตรงกับตนเองมากที่สุด
ตอนที่ 3 แรงจูงใจในการออกกาลังกาย จานวน 9 ข้อ เป็นแบบสอบถามประเมิน
ค่า 5 ระดับ คือ
มากที่สุด หมายถึง ท่านได้รับแรงจูงใจจากเหตุผลในข้อนั้นมากที่สุด
มาก
หมายถึง ท่านได้รับแรงจูงใจจากเหตุผลในข้อนั้นมาก
ปานกลาง หมายถึง ท่านได้รับแรงจูงใจจากเหตุผลในข้อนั้นปานกลาง
น้อย
หมายถึง ท่านได้รับแรงจูงใจจากเหตุผลในข้อนั้นน้อย
น้อยที่สุด หมายถึง ท่านได้รับแรงจูงใจจากเหตุผลในข้อนั้นน้อยที่สุด
ตอนที่ 4 การเข้าถึงบริการ จานวน 4 ข้อ โดยเลือกคาตอบข้อที่ตรงกับตนเองมากที่สุด
ตอนที่ 5 พฤติกรรมสุขภาพ จานวน 12 ข้อ โดยเลือกคาตอบข้อที่ตรงกับตนเอง
มากที่สุด
ตอนที่ 6 การรับรู้ในการออกกาลังกาย แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คาถามใน 2 ส่วน
แรก ประกอบด้ว ย การรับรู้ถึงประโยชน์ของการออกกาลังกาย จานวน 8 ข้อ และการรับรู้ต่อ
อุปสรรคของการออกกาลังกาย จานวน 7 ข้อ เป็นคาถามแบบประเมินค่า 5 ระดับ และส่วนที่ 3 การ
รับรู้ต่อสุขภาพของตนเอง จานวน 1 ข้อ โดยเลือกคาตอบข้อที่ตรงกับตนเองมากที่สุด ดังนี้
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เห็นด้วยอย่างยิ่ง
หมายถึง ท่านเห็นด้วยกับข้อความนั้นมากที่สุด
เห็นด้วย
หมายถึง ท่านเห็นด้วยกับข้อความนั้น
ไม่แน่ใจ
หมายถึง ท่านไม่แน่ใจกับข้อความนั้น
ไม่เห็นด้วย
หมายถึง ท่านไม่เห็นด้วยกับข้อความนั้น
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หมายถึง ท่านไม่เห็นด้วยกับข้อความนั้นมากที่สุด
3.4.2 แบบบันทึกการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ประกอบด้วย
3.4.2.1 การวัดส่วนสูง
3.4.2.2 การชั่งน้ าหนักและวัดองค์ประกอบร่างกาย โดยใช้เครื่องมือ ยี่ห้ อ
TANITA รุ่น SC-330
3.4.2.3 การวัดความดันโลหิตและชีพจร โดยใช้เครื่องมือ ยี่ห้อ Colin รุ่น BP203RV III
3.4.2.4 การวัดความแข็งแรงของกล้าเนื้อ ด้วยการทดสอบแรงบีบมือ โดยใช้
เครื่องมือ ยี่ห้อ TAKEI รุ่น GRIP-D
3.4.2.5 การวัดความทนทานของกล้ามเนื้อ ด้วยการทดสอบการลุก-นั่ง 30 วินาที
3.4.2.6 การวัดความอ่อนตัว ด้วยการทดสอบการนั่งงอตัว โดยใช้เครื่องมือ ยี่ห้อ
Helmas III (Sitiing Trunk Flexion)
3.4.2.7 การวัดความทนทานของระบบหายใจและไหลเวียนโลหิต ด้วยการทดสอบ
การใช้ออกซิเจนสูงสุด วิธี Astrand Test โดยใช้จักรยานวัดงาน ยี่ห้อ Monark รุ่น Ergomedic 828 E
3.4.2.8 การวิเคราะห์ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
ของกรมพลศึกษา
3.5 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
3.5.1 ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) นาแบบสอบถามที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นเสนออาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์และผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนรวม 3 ท่าน (ตามหนังสือเชิญใน
ภาคผนวก ข) เพื่อตรวจสอบความครอบคลุมครบถ้วนของเนื้อหาในประเด็นและสาระสาคัญของ
เนื้ อ หาให้ ต รงตามพฤติ กรรมที่ ต้ อ งการวั ด รวมทั้ ง ความเหมาะสมของเนื้ อ หาส านวนภาษาและ
พิจารณาปรับปรุงแก้ไข ก่อนนาไปใช้
3.5.2 ตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้สัมประสิทธิ์
อัลฟุาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ทั้งนี้โดยนาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไข
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แล้วไปทดลองใช้กับผู้ใช้บริการที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ จานวน 38 คน แล้วนามาคานวณ
ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟุาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ดังนี้

s2 
 = n 1  2 i 
n  1 
s t 
เมื่อ 
คือ ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
n
คือ จานวนข้อของแบบทดสอบ
S2i
คือ ความแปรปรวนของคาตอบรายข้อ
คือ ความแปรปรวนของแบบทดสอบทั้งฉบับ
S2t
ในการทดสอบเพื่อหาความเชื่อมั่นของแรงจูงใจ การรับรู้ต่อประโยชน์และอุปสรรคของการออกกาลัง
กาย ได้ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของครอนบาค 0.842, 0.879 และ 0.861 ตามลาดับ
3.6 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการควบคุมคุณภาพข้อมูล
3.6.1 การควบคุมคุณภาพข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย 2 คน ซึ่งมีการชี้แจงข้อมูลให้แก่
ผู้ร่วมวิจัยเพื่อทราบรายละเอียดของการวิจัย ทาให้การเก็บข้อมูลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ขั้นตอน
การรวบรวมข้อมูล และตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของแบบสอบถามหลังจากเก็บข้อมูล
ชี้แจงให้ผู้ช่วยวิจัยเพื่อให้การเก็บข้อมูลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และตรวจสอบความถูกต้องและ
ความสมบูรณ์ของแบบสอบถามหลังจากเก็บข้อมูล ปรึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นขณะเก็บข้อมูลประจาวัน
เพื่อควบคุมคุณภาพของข้อมูล จากผู้ ใช้บริการที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย
กรมพลศึกษา
3.6.2 ขั้นตอนในการเก็บข้อมูล
3.6.2.1 ท าหนั งสื อจากคณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์
ถึงอธิบดีกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยและขอ
อนุญาตดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.6.2.2 ผู้วิจัยประสานงานกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและกลุ่มพัฒนาสมรรถภาพ
ทางกาย สานักวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และดาเนินการวิจัย
3.6.2.3 ผู้วิจัยจัดเตรียมเอกสารใบยินยอมในการให้ข้อมูล แบบสอบถาม และแบบ
บันทึกการทดสอบสมรรถภาพทางกาย พร้อมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์การทดสอบสมรรถภาพ
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3.6.2.4 ผู้วิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์การวิจัย การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง การตอบ
แบบสอบถาม และการบันทึกการทดสอบสมรรถภาพทางกาย แก่ผู้ช่วยวิจัย
3.6.2.5 ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยชี้แจงแบบสอบถาม
และการทดสอบสมรรถภาพทางกายให้ผู้เข้าร่วมวิจัยให้รับทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของการวิจัย
ดังนี้
(1) ลงทะเบียนผู้ใช้บริการที่ยินยอมเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย พร้อมให้
กลุ่มตัวอย่างลงชื่อในใบยินยอมการให้ข้อมูลและการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
(2) กลุ่มตัวอย่างกรอกข้อมูลทั่วไปลงในแบบบันทึกการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย และทาการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ตามขั้นตอนดังนี้
(3) กลุ่มตัวอย่างทาแบบสอบถาม โดยผู้วิจัยอธิบายการทาแบบสอบถามและ
ให้ตอบโดยไม่ต้องระบุชื่อ เมื่อทาแบบสอบถามเสร็จแล้ว ผู้วิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถาม แบบบันทึก
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย และผลการวิเคราะห์สมรรถภาพทางกาย
(4) ผู้วิจัยดาเนินการตรวจสอบความถูกต้อง ความครบถ้วน และความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถาม
3.7 การวิเคราะห์ข้อมูล
3.7.1 การเตรียมข้อมูลเพื่อประมวลผล
การเตรียมข้อมูลจากแบบสอบถามการวิจัย โดยการกาหนดรหัสข้อมูลแบ่งตาม
ลักษณะตัวแปร ชนิดตัวแปร และรหัสตัวแปร เพื่อใช้ในการนาเข้าโปรแกรมสาเร็จรูป EpiData 3.1
for Data Entry ทั้งนี้เนื่องจากเป็นโปรแกรมที่สามารถควบคุมคุณภาพข้อมูลในระหว่างการนาเข้า
คอมพิวเตอร์ (Data Entry) และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่นาเข้าคอมพิวเตอร์ก่อนการ
ประมวลผลได้ในระดับหนึ่ง
3.7.2 การให้คะแนนและการจาแนกกลุ่ม
การจั ด การข้ อ มู ล เพื่ อ ตอบตั ว แปรตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการวิ จั ย โดยการ
กาหนดค่าคะแนนและจาแนกกลุ่มตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
3.7.2.1 คะแนนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร รายละเอียดดังนี้
(1) การรับประทานอาหารครบ 3 มื้อ
ครบ เท่ากับ 1 คะแนน
ไม่ครบ เท่ากับ 0 คะแนน
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(2) การรับประทานอาหารระหว่างมื้อ, อาหารหวาน/มัน, อาหารเค็มจัด
ไม่รับประทาน เท่ากับ 1 คะแนน
รับประทาน เท่ากับ 0 คะแนน
(3) การดื่มน้าอัดลม, ชา/กาแฟ
ไม่ดื่ม
เท่ากับ 1 คะแนน
ดืม่
เท่ากับ 0 คะแนน
(4) การรับประทานผัก, ผลไม้, ผัก/ผลไม้ อย่างน้อยครึ่งกิโลกรัมต่อวัน
ไม่รับประทาน เท่ากับ 0 คะแนน
รับประทาน เท่ากับ 1 คะแนน
จากนั้ น น าผลรวมของคะแนนพฤติ ก รรมการรั บ ประทานอาหาร
มาคานวณ ดังนี้
การรับประทานอาหาร = คะแนนทั้งหมดรวมกัน 9 ข้อ
9 (จานวนข้อ)
3.7.2.2 คะแนนการออกกาลังกาย แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ
(1) ออกกาลั งกายได้ตามเกณฑ์ หมายความว่า ออกกาลั งกาย 3 ครั้ ง
ต่อสั ป ดาห์ ขึ้น ไป และใช้เวลาอย่ างน้อย 30 นาที และมีระดับความเหนื่อยในการออกกาลั งกาย
แต่ละครั้งอย่างระดับปานกลางขึ้นไป
(2) ออกกาลังกายไม่ได้ตามเกณฑ์ หมายความว่า ออกกาลังกายน้อยกว่า 3 ครั้ง
ต่อสัปดาห์ หรือใช้เวลาน้อยกว่า 30 นาที หรือมีระดับความเหนื่อยในการออกกาลังกายแต่ละครั้ง
ระดับเล็กน้อย
3.7.2.3 การรับรู้ในการออกกาลังกาย รายละเอียดดังนี้
(1) การรับรู้ถึงประโยชน์ของการออกกาลังกาย มีข้อคาถามจานวน 9 ข้อ
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ และเป็นคาถามเชิงบวกทั้งหมด ให้คะแนน
ของแต่ละคาถาม 1-5 คะแนน เมื่อตอบไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง -เห็นด้วยอย่างยิ่ง นาคะแนนรายข้อ
มารวมกัน แล้วหารด้วยจานวนข้อคาถาม คะแนนที่ได้จะมีค่า 1-5 คะแนน คะแนนน้อย หมายถึง
มีการรั บ รู้ ถึงประโยชน์ ของการออกกาลั งกายน้อย คะแนนมาก หมายถึง มีการรับรู้ถึงประโยชน์
ของการออกกาลังกายมาก ต่อจากนั้น กาหนดเกณฑ์ในการแบ่งระดับการรับรู้ของการออกกาลังกาย
3 ระดับ ได้แก่ มีการรับรู้ระดับต่า มีการรับรู้ระดับปานกลาง มีการรับรู้ระดับสูง ดังนี้
ค่าคะแนนสูงสุด ค่าคะแนนต่าสุด
ช่วงกว้างชั้น =
=
= 1.33
จานวนกลุ่ม
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ค่าคะแนนช่วง 1.00-2.33 คะแนน หมายถึง มีการรับรู้ระดับต่า
ค่าคะแนนช่วง 2.34-3.67 คะแนน หมายถึง มีการรับรู้ระดับปานกลาง
ค่าคะแนนช่วง 3.68-5.00 คะแนน หมายถึง มีการรับรู้ระดับสูง
(2) การรับรู้ต่ออุปสรรคของการออกกาลังกาย มีข้อคาถามจานวน 8 ข้อ
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ และเป็นคาถามเชิงลบทั้งหมด ให้คะแนน
ของแต่ละคาถาม 1-5 คะแนน เมื่อตอบเห็นด้วยอย่างยิ่ง-ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง นาคะแนนรายข้อมา
รวมกัน แล้ ว หารด้ ว ยจ านวนข้ อคาถาม คะแนนที่ได้จ ะมีค่า 1-5 คะแนน คะแนนน้ อย หมายถึ ง
มีก ารรั บ รู้ ต่อ อุ ป สรรคของการออกก าลั ง กายน้อ ย คะแนนมาก หมายถึ ง มี การรั บ รู้ต่ ออุ ป สรรค
ของการออกกาลังกายมาก จากนั้น กาหนดเกณฑ์ในการแบ่งระดับการรับรู้ของการออกกาลังกาย
3 ระดับ ได้แก่ มีการรับรู้ระดับต่า มีการรับรู้ระดับปานกลาง มีการรับรู้ระดับสูง ดังนี้
ค่าคะแนนสูงสุด ค่าคะแนนต่าสุด
ช่วงกว้างชั้น =
=
= 1.33
จานวนกลุ่ม
ค่าคะแนนช่วง 1.00-2.33 คะแนน หมายถึง มีการรับรู้ระดับต่า
ค่าคะแนนช่วง 2.34-3.67 คะแนน หมายถึง มีการรับรู้ระดับปานกลาง
ค่าคะแนนช่วง 3.68-5.00 คะแนน หมายถึง มีการรับรู้ระดับสูง
3.7.2.4 แรงจูงใจในการออกกาลังกาย มีข้อคาถามจานวน 9 ข้อ เป็นมาตราส่วน
ประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ และเป็นคาถามเชิงบวกทั้งหมด ให้คะแนนของแต่ละคาถาม 1-5
คะแนน เมื่อตอบน้อยที่สุด -มากที่สุด นาคะแนนรายข้อมารวมกัน แล้ วหารด้วยจานวนข้อคาถาม
คะแนนที่ได้จะมีค่า 1-5 คะแนน คะแนนน้อย หมายถึง มีแรงจูงใจในการออกกาลังกายน้อย คะแนน
มาก หมายถึง มีแรงจูงใจในการออกกาลังกายมาก จากนั้น กาหนดเกณฑ์ในการแบ่งระดับแรงจูงใจ
ในการออกกาลัง กาย 3 ระดับ ได้แ ก่ มีแ รงจูง ใจระดับ ต่า มีแ รงจูง ใจระดับ ปานกลาง
มีแรงจูงใจระดับสูง ดังนี้
ค่าคะแนนสูงสุด ค่าคะแนนต่าสุด
ช่วงกว้างชั้น =
=
= 1.33
จานวนกลุ่ม
ค่าคะแนนช่วง 1.00-2.33 คะแนน หมายถึง มีแรงจูงใจในระดับต่า
ค่าคะแนนช่วง 2.34-3.67 คะแนน หมายถึง มีแรงจูงใจในระดับปานกลาง
ค่าคะแนนช่วง 3.68-5.00 คะแนน หมายถึง มีแรงจูงใจในระดับสูง
3.7.2.5 เกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพทางกาย (กรมพลศึกษา, 2548) รายละเอียดดังนี้
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(1) องค์ประกอบของร่างกาย รายละเอียดในตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.1 เปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย
หญิง
อายุ (ปี)
มากเกินไป
มาก
พอใช้
น้อย
น้อยมาก

16-19
30.85 ขึ้นไป
28.75–30.84
24.45–28.74
22.35–24.44
22.34 ลงมา

20-29
31.55 ขึ้นไป
29.65–31.54
24.95–29.64
22.65–24.94
22.64 ลงมา

30-39
35.45 ขึ้นไป
33.25–35.44
28.75–33.24
26.55–28.74
26.54 ลงมา

40-49
39.35 ขึ้นไป
37.45–39.34
33.55–37.44
31.65–33.54
31.64 ลงมา

50-59
42.65 ขึ้นไป
40.65–42.64
36.55–40.64
34.55–36.54
34.54 ลงมา

60 ขึ้นไป
40.34 ขึ้นไป
35.46–40.33
25.69–35.45
20.79–25.68
20.78 ลงมา

40-49
29.55 ขึ้นไป
27.05-29.54
21.95-27.04
19.45-21.94
19.44 ลงมา

50-59
32.15 ขึ้นไป
29.55-32.14
24.25-29.24
21.65-24.24
21.64 ลงมา

60 ขึ้นไป
34.78 ขึ้นไป
30.60-34.77
22.25-30.59
18.06-22.24
18.05 ลงมา

ชาย
อายุ (ปี)
มากเกินไป
มาก
พอใช้
น้อย
น้อยมาก

16-19
18.25 ขึ้นไป
15.75-18.24
10.65-15.74
8.15-10.64
8.14 ลงมา

20-29
19.25 ขึ้นไป
16.85-19.24
11.95-16.84
9.55-11.94
9.54 ลงมา

30-39
24.75 ขึ้นไป
22.55-24.74
18.05-22.54
15.85-18.04
15.84 ลงมา

(2) ความทนทานของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด รายละเอียดในตารางที่ 3.2
ตารางที่ 3.2 ประสิทธิภาพการใช้ออกซิเจนสูงสุด
หญิง
อายุ (ปี)
ดีมาก
ดี
พอใช้
ค่อนข้างต่า
ต่า

16-19
48.0 ขึ้นไป
43.9-47.9
35.6-43.8
31.5-35.5
31.4 ลงมา

20-29
45.8 ขึ้นไป
41.9-45.7
34.0-41.8
30.1-33.9
30.0 ลงมา

30-39
40.2 ขึ้นไป
36.9-40.1
28.7-36.8
24.9-28.6
24.8 ลงมา

40-49
35.8 ขึ้นไป
32.4-35.7
25.5-32.3
22.1-25.4
22.0 ลงมา

50 ขึ้นไป
30.9 ขึ้นไป
28.3-30.8
23.0-28.2
20.4-22.9
20.3 ลงมา

30-39
43.3 ขึ้นไป
39.4-43.2
31.5-39.3
27.6-31.4
27.5 ลงมา

40-49
37.4 ขึ้นไป
34.1-37.3
27.4-34.0
24.1-27.3
24.0 ลงมา

50 ขึ้นไป
33.9 ขึ้นไป
30.7-33.8
24.2-30.6
21.0-24.1
20.9 ลงมา

ชาย
อายุ (ปี)
ดีมาก
ดี
พอใช้
ค่อนข้างต่า
ต่า

16-19
55.5 ขึ้นไป
50.6-55.4
40.7-50.5
35.8-40.6
35.7 ลงมา

20-29
51.6 ขึ้นไป
47.1-51.5
38.0-47.0
33.5-37.9
33.4 ลงมา

หมายเหตุ. หน่วย: ลูกบาศก์เซนติเมตร/น้าหนักตัว/นาที
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(3) ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ รายละเอียดในตารางที่ 3.3
ตารางที่ 3.3 แรงบีบมือ
หญิง
อายุ (ปี)
ดีมาก
ดี
พอใช้
ค่อนข้างต่า
ต่า

16-19
0.68 ขึ้นไป
0.62-0.67
0.49-0.61
0.43-0.48
0.42 ลงมา

20-29
0.66 ขึ้นไป
0.61-0.65
0.50-0.60
0.45-0.49
0.44 ลงมา

30-39
0.61 ขึ้นไป
0.57-0.60
0.48-0.56
0.44-0.47
0.43 ลงมา

40-49
0.57 ขึ้นไป
0.53-0.56
0.44-0.52
0.40-0.43
0.39 ลงมา

50 ขึ้นไป
0.52 ขึ้นไป
0.48-0.51
0.39-0.47
0.35-0.38
0.34 ลงมา

30-39
0.81 ขึ้นไป
0.76-0.80
0.65-0.75
0.60-0.64
0.59 ลงมา

40-49
0.77 ขึ้นไป
0.72-0.76
0.61-0.71
0.56-0.60
0.55 ลงมา

50 ขึ้นไป
0.72 ขึ้นไป
0.67-0.71
0.56-0.66
0.51-0.55
0.50 ลงมา

ชาย
อายุ (ปี)
ดีมาก
ดี
พอใช้
ค่อนข้างต่า
ต่า

16-19
0.84 ขึ้นไป
0.77-0.83
0.62-0.76
0.55-0.61
0.54 ลงมา

20-29
0.84 ขึ้นไป
0.79-0.83
0.68-0.78
0.63-0.67
0.62 ลงมา

หมายเหตุ. หน่วย: กิโลกรัม/น้าหนักตัว
(4) ความทนทานของกล้ามเนื้อ รายละเอียดในตารางที่ 3.4
ตารางที่ 3.4 ลุก-นั่ง 30 วินาที
หญิง
อายุ (ปี)
ดีมาก
ดี
พอใช้
ค่อนข้างต่า
ต่า

16-19
22 ขึ้นไป
19-21
14-18
11-13
10 ลงมา

20-29
20 ขึ้นไป
17-19
11-16
7-10
6 ลงมา

30-39
17 ขึ้นไป
14-16
8-13
5-7
4 ลงมา

40-49
16 ขึ้นไป
12-15
6-11
4-5
3 ลงมา

50 ขึ้นไป
13 ขึ้นไป
10-12
5-9
2-4
1 ลงมา

30-39
24 ขึ้นไป
20-23
15-19
11-14
10 ลงมา

40-49
22 ขึ้นไป
19-21
13-18
9-12
8 ลงมา

50 ขึ้นไป
19 ขึ้นไป
16-18
10-15
6-9
5 ลงมา

ชาย
อายุ (ปี)
ดีมาก
ดี
พอใช้
ค่อนข้างต่า
ต่า

16-19
27 ขึ้นไป
25-26
20-24
18-19
17 ลงมา

20-29
27 ขึ้นไป
23-26
18-22
14-17
13 ลงมา

หมายเหตุ. หน่วย: จานวนครั้งต่อ 30 วินาที
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(5) ความอ่อนตัว รายละเอียดในตารางที่ 3.5
ตารางที่ 3.5 นั่งงอตัว
หญิง
อายุ (ปี)
ดีมาก
ดี
พอใช้
ค่อนข้างต่า
ต่า

16-19
18 ขึ้นไป
15-17
7-14
4-6
3 ลงมา

20-29
20 ขึ้นไป
17-19
10-16
7-9
6 ลงมา

30-39
21 ขึ้นไป
17-20
8-16
4-7
3 ลงมา

40-49
20 ขึ้นไป
16-19
8-15
4-7
3 ลงมา

50 ขึ้นไป
18 ขึ้นไป
15-17
8-14
5-7
4 ลงมา

30-39
19 ขึ้นไป
15-18
6-14
2-5
1 ลงมา

40-49
17 ขึ้นไป
13-16
5-12
1-4
0 ลงมา

50 ขึ้นไป
17 ขึ้นไป
13-16
4-12
0-3
-1 ลงมา

ชาย
อายุ (ปี)
ดีมาก
ดี
พอใช้
ค่อนข้างต่า
ต่า

16-19
19 ขึ้นไป
15-18
8-14
5-7
4 ลงมา

20-29
20 ขึ้นไป
17-19
9-16
6-8
5 ลงมา

หมายเหตุ. หน่วย: เซนติเมตร
3.7.3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
การวิจัยครั้งนี้ได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผล โดยใช้สถิติต่อไปนี้
3.7.3.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ จานวน ความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด ค่าต่าสุด ในการอธิบายคุณลักษณะส่วนบุคคล
พฤติกรรมสุขภาพ การรับรู้ในการออกกาลังกาย แรงจูงใจในการออกกาลังกาย พฤติกรรมการใช้
บริการ การเข้าถึงบริการ และสมรรถภาพทางกาย
3.7.3.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ในการหาความสัมพันธ์
ของสมรรถภาพทางกาย โดยใช้สถิติ ANOVA เพื่อเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายที่เป็นตัว แปร
เชิงปริมาณระหว่างตัว แปรต้น , Pearson Correlation และ t-test เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่ า งตั ว แปรต้ น ที่ เ ป็ น ตั ว แปรเชิ ง ปริ ม าณกั บ สมรรถภาพทางกายที่ เ ป็ น ตั ว แปรเชิ ง ปริ ม าณ
Chi-square test เพื่อ วิเคราะห์ค วามสัมพันธ์ระหว่างตัว แปรต้นที่เป็นตัว แปรเชิงคุณภาพกับ
สมรรถภาพทางกายที่เป็นตัวแปรเชิงคุณภาพ Backward multiple regression และ Backward
multiple logistic regression เพื่อคัดเลือกตัวแปรที่มีความสาคัญต่อสมรรถภาพทางกายที่เป็นตัวแปร
เชิงปริมาณและตัวแปรเชิงคุณภาพตามลาดับ ที่ระดับนัยสาคัญ 5%
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3.8 การพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง
การวิ จั ย นี้ ด าเนิ น การภายหลั ง ได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการจริ ย ธรรมในคน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ใบรับรองโครงการวิจัย COA No. 236/2560 ผู้วิจัยพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง
โดยการแนะนาตัว ชี้แจงวัตถุประสงค์และขั้นตอนการศึกษา ขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
และทาการศึกษาวิจัย ผู้วิจัยแจ้งการพิทักษ์สิทธิให้กลุ่มตัวอย่างทุกคน กลุ่มตัวอย่างยินยอมเข้ารวมการวิจัย
เปิดโอกาสให้ซักถามปัญหาหรือข้อสงสัยต่างๆ และคานึงถึงความพร้อมของกลุ่มตัวอย่าง โดยพูดคุย
ปรึ ก ษาหลั ก จากที่ มี สั ม พั น ธภาพที่ ดี หลี ก เลี่ ย งการใช้ ค าถามที่ เ ป็ น การคุ ก คามกั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
ในระหว่างการพูดคุยและชี้แจงให้รับทราบถึงการศึกษาครั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความสมัครใจ กลุ่มตัวอย่าง
สามารถออกจากการวิจัยได้ทุกเวลา โดยไม่จาเป็นต้องอธิบายเหตุผลให้ผู้วิจัยทราบ ซึ่งการปฏิเสธเข้า
ร่วมการวิจัยจะไม่มีผลใดๆ ต่อบริการที่พึงได้รับจากศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย
กรมพลศึกษา นอกจากนี้ยังชี้แจงให้ทราบถึงข้อมูลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้จะนาไปใช้ประโยชน์ทาง
การศึ กษาและใช้ เป็ น แนวทางการปฏิบัติ งานในการให้ บ ริการสมาชิ ก พร้ อมทั้ง เก็บข้ อมูล ไว้เป็ น
ความลับและนาเสนอในภาพรวม มี การปกปิดชื่อและลักษณะส่วนบุคคล โดยการลงรหัสหมายเลข
แทนชื่อและนาเสนอผลการศึกษาเป็นภาพรวม เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น
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บทที่ 4
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
4.1 ผลการวิจัย
การศึ กษานี้ มีวั ตถุป ระสงค์เพื่ ออธิ บายความสั ม พันธ์ ระหว่ างคุ ณลั ก ษณะส่ ว นบุคคล
พฤติกรรมสุขภาพ การรับรู้ในการออกกาลังกาย แรงจูงใจในการออกกาลังกาย พฤติกรรมการใช้
บริการ และการเข้าถึงบริการ กับสมรรถภาพทางกายของผู้ใช้บริการ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา
และการออกกาลังกาย กรมพลศึกษา โดยผู้ใช้บริการ จานวน 190 คน ตอบแบบสอบถามและทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย ในเดือน เมษายน 2560 พร้อมวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้จานวน, ความถี่, ร้อยละ,
ค่าเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, ค่าสูงสุด, ค่าต่าสุด, ANOVA, Pearson Correlation, t-test,
Chi-square test, Backward multiple regression และ Backward multiple logistic regression
ที่ระดับนัยสาคัญ .05 ดังนี้
4.1.1 คุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ
กลุ่มตัว อย่ างผู้ใช้บริการ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย
กรมพลศึกษา จานวน 190 คน เป็นชายและหญิงในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน มีอายุ 18-68 ปี มีอายุเฉลี่ย
37.61 ปี ร้อยละ 64.2 มีอายุ 18-44 ปี ร้อยละ 66.1 เป็นโสด และร้อยละ 79.4 มีการศึกษาสูงสุด
อย่างน้อยระดับปริญญาตรี ร้อยละ 42.8 มีอาชีพหลักในปัจจุบันเป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/
พนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 23.3 และ 21.7 เป็นนักเรียน/นักศึกษาและทาธุรกิจส่วนตัว ตามลาดับ
กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 73.8 มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน และร้อยละ 77.9 ของผู้ใช้บริการเป็น
สมาชิกศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย กรมพลศึกษา สาหรับเหตุผลในการเลือกใช้
บริการ 3 อันดับแรก คือ ใกล้ที่พัก/ที่ทางาน เดินทางสะดวก และราคาไม่แพง ร้อยละ 82.9, 63.7
และ 48.6 ตามลาดับ ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.1
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ตารางที่ 4.1 จานวนและร้อยละของคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ จานวน 190 คน
คุณลักษณะส่วนบุคคล
อายุ (ปี)
18-24
25-34
35-44
45-54
55-68
เฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ปี)
มัธยฐาน
ต่าสุด-สูงสุด
เพศ
ชาย
หญิง
สถานภาพสมรส1
โสด
สมรส
หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่
การศึกษาสูงสุด1
มัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
อนุปริญญา หรือ ปวส. หรือเทียบเท่า
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
สูงกว่าปริญญาตรี

จานวน

ร้อยละ

46
52
24
38
30

24.2
27.4
12.6
20.0
15.8
37.61 ± 14.02
33
18-68

93
97

48.9
51.1

125
58
6

66.1
30.7
3.2

14
20
5
109
41

7.4
10.6
2.6
57.7
21.7
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ตารางที่ 4.1 จานวนและร้อยละของคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ จานวน 190 คน (ต่อ)
คุณลักษณะส่วนบุคคล
อาชีพหลักในปัจจุบัน1
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
นักเรียน/นักศึกษา
ธุรกิจส่วนตัว
พนักงานบริษัทเอกชน
แม่บ้าน/พ่อบ้าน
รับจ้างทั่วไป
อื่นๆ
รายได้ต่อเดือน (บาท)2
ไม่เกิน 15,000
15,001-30,000
30,001-200,000
เฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (บาท)
มัธยฐาน
ต่าสุด-สูงสุด
การเป็นสมาชิก
ไม่เป็นสมาชิก
เป็นสมาชิก
ประเภท ก (อายุ 14-18 ปี)
ประเภท ข (อายุ 18-22 ปี)
ประเภท ค (อายุ 22 ปี ขึ้นไป)
ประเภทบุคลากรกรมพลศึกษา
ประเภทบุคลากรกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ไม่ตอบ

จานวน

ร้อยละ

56
44
41
25
12
9
2

29.6
23.3
21.7
13.2
6.3
4.8
1.1

54
38.3
50
35.5
37
26.2
27,499.08 ± 24,018.90
20,000
1,500-200,000
42
148
1
20
81
28
15
3

22.1
77.9
0.5
10.5
42.6
14.7
7.9
1.6
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ตารางที่ 4.1 จานวนและร้อยละของคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ จานวน 190 คน (ต่อ)
คุณลักษณะส่วนบุคคล
ระยะเวลาการเป็นสมาชิก (ปี)3
1
2
3
4
5-10
ไม่ระบุ
เฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ปี) (จาก 76 valid cases)
มัธยฐาน
ต่าสุด-สูงสุด
เหตุผลที่เลือกใช้บริการ4
ใกล้ที่พัก/ที่ทางาน
เดินทางสะดวก
ราคาไม่แพง
ความทันสมัยของสถานที่และอุปกรณ์
มีบริการที่ดี
อื่นๆ
รอรับบุตร/รอรถติดก่อนกลับบ้าน
คนเล่นน้อย ไม่มีใครมาแย่งกันเล่น
มีการทดสอบสมรรถภาพอยู่เสมอ
ความสะดวกในการใช้บริการ4
มาก
น้อย

จานวน

ร้อยละ

16
19
13
11
17
26

15.7
18.6
12.7
10.8
16.7
25.5
3.38 ± 2.33
3
1-10

121
93
71
41
40
4
2
1
1

82.9
63.7
48.6
28.1
27.4
2.7
1.4
0.7
0.7

75
71

51.4
48.6

1

189 valid cases 2141 valid cases 3102 valid cases 4146 valid cases
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4.1.2 พฤติกรรมสุขภาพ
พฤติก รรมสุ ขภาพ ประกอบด้ ว ย การรั บประทานอาหาร การออกกาลั งกาย
ความเครียด การสูบบุหรี่ และการดื่มแอลกอฮอล์ รายละเอียดดังนี้
การรับประทานอาหาร กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 78.9 รับประทานอาหารครบ
3 มื้อ ในแต่ละวัน มื้ออาหารที่ไม่รับประทาน คือ มื้อเช้าและมื้อเย็น ร้อยละ 10.5 และ 6.8 ตามลาดับ
ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.2 ร้อยละ 63.5 รับประทานอาหารระหว่างมื้อ หนึ่งในสี่ของกลุ่มตัวอย่าง
รับประทานอาหารระหว่างมื้อ 1-4 ครั้งต่อสัปดาห์ ร้อยละ 86.8 รับประทานอาหารหวาน/มัน
ร้อยละ 32.6 รับประทานอาหารเค็มจัด นอกจากนี้ยังพบว่าเกือบทุกคน หรือร้อยละ 95.3 รับประทาน
ผักเป็นประจา 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ ถึงร้อยละ 38.4 ส่วนการรับประทานผลไม้พบเป็นส่วนใหญ่
ร้อยละ 93.7 โดยร้อยละ 34.7 ของผู้รับประทานผลไม้มีความถี่ในการรับประทาน 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์
ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.3 สัดส่วนของผู้ที่ดื่มน้าอัดลมใกล้เคียงกันกับผู้ไม่ดื่ม กลุ่มตัวอย่างที่ดื่ม
น้าอัดลมนานๆ ครั้ง พบร้อยละ 32.6 และร้อยละ 71.1 ดื่มชา/กาแฟ โดยดื่มแบบใส่นม/ครีม/น้าตาล
ถึงร้อยละ 44.2 และร้อยละ 49.5 ดื่มชา/กาแฟ จานวน 1 แก้วต่อวัน ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.4
การออกก าลั งกาย กลุ่ มตั วอย่ าง ร้ อยละ 76.3 ออกก าลั งกายที่ อื่ น นอกจาก
การใช้บ ริการที่ศูน ย์วิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกาลังกาย กรมพลศึกษา โดยประเภทของ
กิจกรรมที่ออกกาลังกาย 3 อันดับแรก ได้แก่ เดิน วิ่ง และวิ่งเหยาะ ร้อยละ 44.8, 37.8 และ 32.9
ตามลาดับ ร้อยละ 77.5 ออกกาลังกาย 1-3 ครั้งต่อสัปดาห์ ใช้ระยะเวลา 30 นาทีขึ้นไป ร้อยละ 94.9
และมี ค วามหนั ก ในการออกก าลั ง กาย อยู่ ใ นระดั บ ที่ มี อ าการเหนื่ อ ยปานกลาง เหนื่ อ ยเล็ ก น้ อ ย
และเหนื่อยมาก ร้อยละ 75.4, 17.2 และ 7.5 ตามลาดับ ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.5
ความเครียด ร้อยละ 70.0 ของกลุ่มตัวอย่างมีความเครียด และเป็นความเครียดที่เกิดขึ้น
นานๆ ครั้ง ร้อยละ 56.8 สาหรับการจัดการความเครียด พบตามลาดับดังนี้ ออกกาลังกาย ฟังเพลง และพักผ่อน/
นอน ร้อยละ 47.4, 37.9 และ 35.8 ตามลาดับ ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.6
การสู บ บุ ห รี่ แ ละการดื่ ม แอลกอฮอล์ ร้ อ ยละ 60.0 ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
ไม่สูบบุหรี่และไม่ดื่มแอลกอฮอล์ โดยร้อยละ 7.4 เคยสูบบุหรี่ และเลิกมาแล้ว 1-7 ปี อย่างไรก็ตาม
ร้อยละ 4.8 สูบบุหรี่ในระดับมากและปานกลาง สาหรับการดื่มแอลกอฮอล์ กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 60.0
ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ และเลิกดื่มมาแล้ว 1-11 ปี โดยส่วนใหญ่ ร้อยละ 23.7 ดื่มแอลกอฮอล์ในระดับน้อย
ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.7
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ตารางที่ 4.2 จานวนและร้อยละของการรับประทานอาหารของผู้ใช้บริการ จานวน 190 คน
การรับประทานอาหาร

จานวน

ร้อยละ

รับประทานอาหารครบ 3 มื้อต่อวัน
ครบ
ไม่ครบ (มื้ออาหารที่ไม่ได้รับประทาน)
เช้า
กลางวัน
เย็น
ไม่ตอบ

150

78.9

40

21.1

20

10.5

5

2.6

13

6.8

2

1.1
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ตารางที่ 4.3 จานวนและร้อยละของการรับประทานอาหารจาแนกตามประเภทของอาหารของผู้ใช้บริการ จานวน 190 คน
การรับประทานอาหาร
ไม่รับประทาน

อาหารระหว่างมื้อ

อาหารหวาน/มัน

อาหารเค็มจัด

ผัก

ผลไม้

ผัก/ผลไม้ *

จานวน ร้อยละ
69
36.5

จานวน ร้อยละ
25 13.2

จานวน ร้อยละ
128 67.4

จานวน ร้อยละ
9
4.7

จานวน ร้อยละ
12
6.3

จานวน ร้อยละ
74 38.9

120

63.5

165

86.8

62

32.6

181

95.3

178

93.7

116

61.1

1-2 ครั้งต่อสัปดาห์

50

26.5

74

38.9

41

21.6

25

13.2

35

18.4

64

33.7

3-4 ครั้งต่อสัปดาห์

49

25.9

64

33.7

14

7.4

73

38.4

66

34.7

29

15.3

5-6 ครั้งต่อสัปดาห์

8

4.2

16

8.4

2

1.1

37

19.5

47

24.7

9

4.7

7 ครั้งต่อสัปดาห์

13

6.9

8

4.2

3

1.6

42

22.1

28

14.7

12

6.3

0

0.0

3

1.6

2

1.1

4

2.1

2

1.1

2

1.1

รับประทาน

ไม่ตอบ
*ครึ่งกิโลกรัมต่อวัน
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ตารางที่ 4.4 จานวนและร้อยละของการดื่มน้าอัดลม ดื่มชา/กาแฟของผู้ใช้บริการ จานวน 190 คน
การดื่มน้าอัดลม ดื่มชา/กาแฟ

จานวน

ร้อยละ

82

43.2

108
3
43

56.8
1.6

62

32.6

55

28.9

135

71.1

ชา/กาแฟ ใส่นม/ครีม/น้าตาล

84

44.2

ชา/กาแฟ ดา

46

24.2

5

2.6

1 แก้วต่อวัน

94

49.5

2 แก้วต่อวัน

20

10.5

3 แก้วต่อวัน

5

2.6

7 แก้วต่อวัน

1

0.5

15

7.9

ดื่มน้าอัดลม
ไม่ดื่ม
ดืม่
ทุกวัน
บางวัน
นานๆ ครั้ง

22.6

ดื่มชา/กาแฟ
ไม่ดื่ม
ดืม่ (ประเภทของชา/กาแฟ)

ไม่ตอบ
(ความถี่ในการดื่มชา/กาแฟ)

ไม่ตอบ
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ตารางที่ 4.5 จานวนและร้อยละของการออกกาลังกายของผู้ใช้บริการ จานวน 190 คน
การออกกาลังกาย

จานวน

ร้อยละ

45

23.7

145

76.3

เดินออกกาลังกาย

64

44.8

วิ่งออกกาลังกาย

54

37.8

วิ่งเหยาะๆ

47

32.9

ปั่นจักรยาน

32

22.4

ตีแบดมินตัน

28

19.6

เตะฟุตบอล

27

18.9

ว่ายน้า

27

18.9

เล่นบาสเกตบอล

8

5.6

เต้นลีลาศ

1

0.7

ซ้อมเต้น/ซ้อมเชียร์

1

0.7

22

15.4

weight training

7

4.9

โยคะ

6

4.2

ปิงปอง

3

2.1

วอลเลย์บอล

2

1.4

ตะกร้อ

1

0.7

ฮูลาฮูป

1

0.7

ไม่ระบุ

2

1.4

ออกกาลังกาย
ไม่ได้ออกกาลังกาย
ออกกาลังกาย

อื่นๆ
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ตารางที่ 4.5 จานวนและร้อยละของการออกกาลังกายของผู้ใช้บริการ จานวน 190 คน (ต่อ)
การออกกาลังกาย

จานวน

ร้อยละ

1

28

25.2

2

35

31.5

3

23

20.7

4

6

5.4

5

9

8.1

6-7

10

9.0

เฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ครั้งต่อสัปดาห์)

2.68 ± 1.60

ความถี่ในการออกกาลังกาย (ครั้งต่อสัปดาห์)1

มัธยฐาน

2

ต่าสุด-สูงสุด

1-7

ระยะเวลาในการออกกาลังกาย2
น้อยกว่า 30 นาที

7

5.1

30-60 นาที

80

58.4

1 ชั่วโมงขึ้นไป

50

36.5

23

17.2

101

75.4

10

7.5

ความหนักในการออกกาลังกาย3
มีอาการเหนื่อยเล็กน้อย (สามารถร้องเพลงขณะออกกาลังกายได้)
มีอาการเหนื่อยปานกลาง (สามารถพูดจาโต้ตอบได้ในขณะออกกาลังกาย)
มีอาการเหนื่อยมาก (ไม่สามารถพูดโต้ตอบได้อย่างปกติ)
1

111 valid cases 2137 valid cases 3134 valid cases
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ตารางที่ 4.6 จานวนและร้อยละของความเครียดของผู้ใช้บริการ จานวน 190 คน
ความเครียด
จานวน
ความเครียด
ไม่มีความเครียด
57
มีความเครียด
133
เป็นประจา
20
นานๆ ครั้ง
108
ไม่ตอบ
5
การจัดการความเครียด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ออกกาลังกาย
90
ฟังเพลง
72
พักผ่อน/นอน
68
ท่องเที่ยว
61
ดูภาพยนตร์
60
ชอปปิ้ง
47
อ่านหนังสือ
27
สังสรรค์
23
ทาสมาธิ/สวดมนต์
17
สปา/นวด
12
ดื่มเหล้า
7
สูบบุหรี่
4
อื่นๆ
17
เล่นเกม
4
กินขนม/อาหาร
2
เรียน
2
ทางาน
1
คุยกับเพื่อน
1
ทาอาหาร
1
ไม่ระบุ
2
ไม่ตอบ
4

ร้อยละ
30.0
70.0
10.5
56.8
2.6
47.4
37.9
35.8
32.1
31.6
24.7
14.2
12.1
8.9
6.3
3.7
2.1
8.9
2.1
1.1
1.1
0.5
0.5
0.5
1.1
2.1
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ตารางที่ 4.7 จานวนและร้อยละของการสูบบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ใช้บริการ จานวน 190
การสูบบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอล์
จานวน
ร้อยละ
คน
การสูบบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอล์
ไม่สูบบุหรี่ และไม่ดื่มแอลกอฮอล์
114
60.0
ไม่สูบบุหรี่ และเคยดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกแล้ว
6
3.2
ไม่สูบบุหรี่ และปัจจุบันยังดื่มแอลกอฮอล์อยู่
43
22.6
เคยสูบบุหรี่ และเคยดื่มแอลกอฮอล์แต่เลิกแล้ว
2
1.1
เคยสูบบุหรี่ และปัจจุบันยังดื่มแอลกอฮอล์อยู่
12
6.3
ปัจจุบันสูบบุหรี่ และปัจจุบันดื่มแอลกอฮอล์อยู่
13
6.8
การสูบบุหรี่ในปัจจุบัน
ไม่สูบบุหรี่
163
85.8
เคยสูบบุหรี่ แต่เลิกแล้ว
14
7.4
1-3 ปี
3
1.5
4-5 ปี
4
2.1
6-7 ปี
3
1.6
ไม่ตอบ
4
2.1
ปัจจุบันยังสูบบุหรี่อยู่
13
6.8
ระดับมาก
2
1.1
ระดับปานกลาง
7
3.7
ระดับน้อย
4
2.1
การดื่มแอลกอฮอล์ในปัจจุบัน
ไม่ดื่มแอลกอฮอล์
114
60.0
เคยดื่มแอลกอฮอล์ แต่เลิกแล้ว
8
4.2
1 ปี
1
0.5
2 ปี
2
1.1
3 ปี
1
0.5
11 ปี
1
0.5
ไม่ตอบ
3
1.6
ปัจจุบันยังดื่มแอลกอฮอล์อยู่
68
35.8
ระดับมาก
3
1.6
ระดับปานกลาง
20
10.5
ระดับน้อย
45
23.7
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4.1.3 การรับรู้ในการออกกาลังกาย
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ก ารรั บ รู้ ถึ ง ประโยชน์ ข องการออกก าลั ง กายและการรั บ รู้ ต่ อ
อุปสรรคของการออกกาลังกายอยู่ ในระดับต่า ร้อยละ 23.2 และ 69.5 ตามลาดับ ดังรายละเอียดใน
ตารางที่ 4.8 เมื่อพิจารณาจากคาตอบรายข้อของการรับรู้ในการออกกาลังกาย พบว่า ร้อยละของผู้ที่
เห็นด้วยและเห็นด้วยอย่างยิ่งต่อการออกกาลังกาย 3 อับดับแรก ได้แก่ การออกกาลังกายสม่าเสมอ
ทาให้หัวใจแข็งแรงและการไหลเวียนเลือดทางานได้ดี และการออกกาลังกายสม่าเสมอทาให้กล้ามเนื้อ
แข็งแรงสามารถทางานได้มากขึ้น และนานขึ้น (ร้อยละ 98.4) การออกกาลั งกายสม่าเสมอทาให้
เสริมสร้างระบบโครงสร้างการทางานของกล้ามเนื้อ กระดูก (ร้อยละ 93.9) และการออกกาลังกาย
สม่าเสมอทาให้สุขภาพจิตดี ลดความเครียดและความกังวล (ร้อยละ 96.3) สาหรับร้อยละของผู้ที่ไม่
เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งของการรับรู้ในการออกกาลังกาย 3 อับดับแรก ได้แก่ การออกกาลังกาย
ทาให้เสียเวลาทางานและเวลาพักผ่อน (ร้อยละ 79.5) การออกกาลังกายทาให้ไม่มีเวลาให้ครอบครัว /
คนรัก (ร้อยละ 76.3) และการออกกาลังกายทาให้ทางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ (ร้อยละ 75.8)
ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.9
การรับรู้ต่อสุขภาพของตนเองของกลุ่มตัวอย่าง โดยเปรียบเทียบสุขภาพของ
ตนเองกับผู้อื่นที่อยู่ในวัยเดียวกัน ร้อยละ 42.8 ระบุว่าสุขภาพของตนเองดีเหมือนคนอื่น ร้อยละ 48.7
ดีกว่าคนอื่น และร้อยละ 8.6 แย่กว่าคนอื่น ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.10
ตารางที่ 4.8 จานวนและร้อยละของระดับการรับรู้ในการออกกาลังกายของผู้ใช้บริการ จานวน 190 คน
ระดับการรับรู้ในการออกกาลังกาย
ระดับการรับรู้ถึงประโยชน์ของการออกกาลังกาย
ต่า
ปานกลาง
สูง
ระดับการรับรู้ต่ออุปสรรคของการออกกาลังกาย
ปานกลาง
น้อย/ต่า

จานวน

ร้อยละ

42
104
44

22.1
54.7
23.2

58
132

30.5
69.5
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ตารางที่ 4.9 จานวนและร้อยละของการรับรู้การออกกาลังกายของผู้ใช้บริการ จานวน 190 คน
การรับรู้การออกกาลังกาย
การรับรู้ถึงประโยชน์ของการออกกาลังกาย
การออกกาลังกายสม่าเสมอ ทาให้...
 หัวใจแข็งแรงและการไหลเวียนเลือดทางานได้ดี
 กล้ามเนื้อแข็งแรง สามารถทางานได้มากขึ้น
และนานขึ้น
 เสริมสร้างระบบโครงสร้างการทางาน
ของกล้ามเนื้อ กระดูก
 สุขภาพจิตดี ลดความเครียด และความกังวล
 ลดความเสี่ยงจากโรคความดันโลหิตสูง
 ลดความเสี่ยงจากโรคเบาหวาน
 ลดความเสี่ยงต่อภาวะออฟฟิศซินโดรม
 ช่วยปูองกันและลดภาวะกระดูกพรุนในสตรี

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

เห็นด้วย

ไม่แน่ใจ

ไม่เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

124
124

65.3
65.3

63
63

33.2
33.2

3
3

1.6
1.6

0
0

0.0
0.0

0
0

0.0
0.0

103

54.2

83

43.7

4

2.1

0

0.0

0

0.0

112
102
90
76
74

58.9
53.7
47.4
40.0
38.9

71
78
80
89
71

37.4
41.1
42.1
46.8
37.4

7
9
18
22
41

3.7
4.7
9.5
11.6
21.6

0
1
2
2
2

0.0
0.5
1.1
1.1
1.1

0
0
0
1
2

0.0
0.0
0.0
0.5
1.1
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ตารางที่ 4.9 จานวนและร้อยละของการรับรู้การออกกาลังกายของผู้ใช้บริการ จานวน 190 คน (ต่อ)
การรับรู้การออกกาลังกาย
การรับรู้ต่ออุปสรรคของการออกกาลังกาย
 การออกกาลังกายทาให้เสียเวลาทางาน
และเวลาพักผ่อน
 การออกกาลังกายทาให้ไม่มีเวลาให้ครอบครัว
/คนรัก
 การออกกาลังกายทาให้ทางานได้
ไม่เต็มประสิทธิภาพ
 การออกกาลังกายทาให้ลาบากในการเดินทาง
 การออกกาลังกายทาให้ต้องเสียค่าใช้จ่าย
โดยไม่จาเป็น
 การออกกาลังกายทาให้เกิดการปวดเมื่อย
กล้ามเนื้อ
 การออกกาลังกายทาให้รับประทานอาหารมากขึ้น

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

เห็นด้วย

ไม่แน่ใจ

ไม่เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

4

2.1

16

8.4

19

10.0

99

52.1

52

27.4

5

2.6

9

4.7

30

15.8

92

48.4

53

27.9

5

2.6

13

6.8

28

14.7

92

48.4

52

27.4

4
10

2.1
5.3

13
18

6.8
9.5

41
31

21.6
16.3

87
81

45.8
42.6

45
50

23.7
26.3

12

6.3

50

26.3

42

22.1

64

33.7

22

11.6

18

9.5

46

24.2

60

31.6

48

25.3

18

9.5
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ตารางที่ 4.10 จานวนและร้อยละของการรับรู้ต่อสถานะสุขภาพของตนเองของผู้ใช้บริการ จานวน 187 คน
จานวน

ร้อยละ

ดีเหมือนคนอื่น

80

42.8

ดีกว่าคนอื่น

91

48.7

แย่กว่าคนอื่น

16

8.6

การรับรู้ต่อสถานะสุขภาพของตนเอง

4.1.4 แรงจูงใจในการออกกาลังกาย
ระดับแรงจูงใจในการออกกาลังกายของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ร้อยละ 63.7
มีแรงจูงใจในการออกกาลังกายอยู่ในระดับปานกลาง มีเพียงร้อยละ 14.7 เท่านั้นที่มีแรงจูงใจในการ
ออกกาลังกายอยู่ในระดับสูง ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.11
เมื่อพิจารณาจากคาตอบรายข้อของแรงจูงใจในการออกกาลังกาย แรงจูงใจ 3
อับดับแรก ได้แก่ ต้องการมีร่างกายที่แข็งแรง (ร้อยละ 94.2) ต้องการมีรูปร่างที่ได้สัดส่วน (ร้อยละ
85.3) สนใจและชอบในการออกกาลังกาย (ร้อยละ 80.0) ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.12
ตารางที่ 4.11 จานวนและร้อยละของระดับแรงจูงใจในการออกกาลังกายของผู้ใช้บริการ จานวน 190 คน
ระดับแรงจูงใจในการออกกาลังกาย
ต่า
ปานกลาง
สูง

จานวน
41

ร้อยละ
21.6

121

63.7

28

14.7
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ตารางที่ 4.12 จานวนและร้อยละของแรงจูงใจในการออกกาลังกายของผู้ใช้บริการ จานวน 190 คน
แรงจูงใจในการออกกาลังกาย

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

จานวน ร้อยละ

จานวน ร้อยละ

จานวน ร้อยละ

น้อยที่สุด

จานวน

ร้อยละ

จานวน ร้อยละ



ต้องการมีร่างกายที่แข็งแรง

113

59.5

66

34.7

10

5.3

0

0.0

1

0.5



ต้องการมีรูปร่างที่ได้สัดส่วน

75

39.5

87

45.8

25

13.2

1

0.5

2

1.1



สนใจและชอบในการออกกาลังกาย

58

30.5

94

49.5

35

18.4

2

1.1

1

0.5



ต้องการลดน้าหนัก

56

29.5

59

31.1

43

22.6

15

7.9

17

8.9



ต้องการลดความตึงเครียดด้านร่างกายและจิตใจ

33

17.4

68

35.8

66

34.7

17

8.9

6

3.2



แพทย์แนะนาให้ออกกาลังกาย

19

10.0

40

21.1

58

30.5

32

16.8

41

21.6



ต้องการพบปะสังสรรค์

16

8.4

41

21.6

77

40.5

29

15.3

27

14.2



ต้องการมีเพื่อนใหม่

18

9.5

34

17.9

91

47.9

26

13.7

21

11.1



ต้องการเป็นที่ยอมรับในกลุ่มเพื่อน

10

5.3

32

16.8

79

41.6

44

23.2

25

13.2

61
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4.1.5 พฤติกรรมการใช้บริการ
กลุ่ ม ตัว อย่ าง ร้ อยละ 73.4 ใช้บ ริก ารศูน ย์วิ ทยาศาสตร์ก ารกีฬ าและการ
ออกกาลังกาย กรมพลศึกษา ไม่น้อยกว่า 3 วันต่อสัปดาห์ โดยใช้บริการในวันจันทร์ วันอังคาร และวันพุธ
ร้อยละ 60.7, 65.3 และ 78.7 ตามลาดับ เวลาที่ใช้บริการส่วนใหญ่ คือ ช่วงเย็น (15.01-20.00 น.)
ร้อยละ 94.7 และร้อยละ 98.0 มีระยะเวลาในการใช้บริการอย่างน้อย 30 นาที ประเภทของกิจกรรม
ที่มาบริการเพื่อการเสริมสร้างกล้ามเนื้อ ได้แก่ เครื่องฝึกน้าหนัก (Machine Weight) ร้อยละ 55.3
และอุปกรณ์ยกน้าหนัก (Free Weight) ร้อยละ 45.3 สาหรับประเภทบริการเพื่อเสริมสร้างระบบ
หัวใจและหลอดโลหิต ได้แก่ ลู่วิ่งไฟฟูา (Treadmill) จักรยานแบบนั่งมีพนักพิง (Recumbent Bike)
และเครื่องเดินวงรี (Elliptical Trainer) ร้อยละ 72.7, 28.0 และ 21.3 ตามลาดับ ส่วนการออกกาลัง
กายเป็นกลุ่ม ร้อยละ 29.3 เข้าคลาสโยคะ และร้อยละ 28.0 เต้นแอโรบิกขั้นพื้นฐาน และสองในห้าใช้
บริการอบซาวน่า และหนึ่งในสามใช้บริการอบไอน้า ระดับความหนักในการออกกาลังกาย ร้อยละ
79.1 มีความหนักในการใช้บริการอยู่ในระดับที่มีอาการเหนื่อยปานกลาง รองลงมาคือ มีความหนักอยู่
ในระดับที่มีอาการเหนื่อยเล็กน้อย และมีอาการเหนื่อยมาก ร้อยละ 14.2 และ 6.8 ตามลาดับ ดัง
รายละเอียดในตารางที่ 4.13
ตารางที่ 4.13 จานวนและร้อยละของพฤติกรรมการใช้บริการของผู้ใช้บริการ จานวน 190 คน
พฤติกรรมการใช้บริการ
ความถี่ในการใช้บริการ (ครั้งต่อสัปดาห์)1
1
2
3
4
5
6-7
เฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ครั้งต่อสัปดาห์)
มัธยฐาน
ต่าสุด-สูงสุด

จานว
ร้อยละ
น
17
11.6
22
15.0
48
32.7
28
19.0
28
19.0
4
2.7
3.28 ± 1.34
3
1-7
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ตารางที่ 4.13 จานวนและร้อยละของพฤติกรรมการใช้บริการของผู้ใช้บริการ จานวน 190 คน (ต่อ)
พฤติกรรมการใช้บริการ

จานวน

วันที่ใช้บริการ2
วันจันทร์
91
วันอังคาร
98
วันพุธ
118
วันพฤหัสบดี
90
วันศุกร์
83
วันเสาร์
21
2
เวลาที่ใช้บริการ
เช้า (07.00-12.00 น.)
12
กลางวัน (12.01-15.00 น.)
3
เย็น (15.01-20.00 น.)
142
3
ระยะเวลาในการใช้บริการ
น้อยกว่า 30 นาที
3
30-60 นาที
70
1 ชั่วโมงขึ้นไป
75
ประเภทของกิจกรรมในการใช้บริการ2
การเสริมสร้างกล้ามเนื้อ (Weight Training)
เครื่องฝึกน้าหนัก (Machine Weight)
83
อุปกรณ์ยกน้าหนัก (Free Weight)
68
การใช้น้าหนักของร่างกาย (Body Weight)
43
การเสริมสร้างระบบหัวใจและหลอดโลหิต (Cardiovascular Training)
ลู่วิ่งไฟฟูา (Treadmill)
109
จักรยานแบบนั่งมีพนักพิง (Recumbent Bike)
42
เครื่องเดินวงรี (Elliptical Trainer)
32
จักรยานแบบนั่งตรง (Upright Bike)
24
เครื่องก้าวเดินขึ้นเขา (Arc Trainer)
16
เครื่องก้าวขึ้นบันได (Stair Climber)
9
เครื่องกรรเชียงบก (Rowing Machine)
6

ร้อยละ
60.7
65.3
78.7
60.0
55.3
14.0
8.0
2.0
94.7
2.0
47.3
50.7

55.3
45.3
28.7
72.7
28.0
21.3
16.0
10.7
6.0
4.0
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ตารางที่ 4.13 จานวนและร้อยละของพฤติกรรมการใช้บริการของผู้ใช้บริการ จานวน 190 คน (ต่อ)
พฤติกรรมการใช้บริการ
จานวน
ประเภทของกิจกรรมในการใช้บริการ2 (ต่อ)
การออกกาลังกายเป็นกลุ่ม (Group Exercise)
โยคะ (Yoga)
44
เต้นแอโรบิกขั้นพื้นฐาน (Basic Aerobic)
42
ฟิตบอล (Fitball)
15
เต้นแอโรบิกขั้นสูง (Advance Aerobic)
8
แอโรบิกแบบใช้เสต็ป (Step Aerobic)
4
การอบไอน้าและอบซาวน่า (Stream & Sauna)
อบซาวน่า (Sauna)
59
อบไอน้า (Steam)
46
ความหนักในการออกกาลังกาย3
มีอาการเหนื่อยเล็กน้อย (สามารถร้องเพลงขณะออกกาลังกาย
21
มีได้อ)าการเหนื่อยปานกลาง (สามารถพูดจาโต้ตอบได้ในขณะออกกาลัง 117
มีกาย)
อาการเหนื่อยมาก (ไม่สามารถพูดโต้ตอบได้อย่างปกติ)
10

ร้อยละ

29.3
28.0
10.0
5.3
2.7
39.3
30.7
14.2
79.1
6.8

1

147 valid cases 2150 valid cases 3148 valid cases 4111 valid cases 5137 valid cases 6134 valid cases

4.1.6 การเข้าถึงบริการ
การเข้าถึงบริการของกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 79.5 ระบุว่า ศูนย์วิทยาศาสตร์
การกีฬาและการออกกาลังกาย กรมพลศึกษา ตั้งอยู่ในสถานที่ที่มีความสะดวกในการเดินทางมาใช้
บริการมาก ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาใช้บริการและการสมัครสมาชิกไม่แพง ร้อยละ 95.7 และ 96.8
ตามล าดั บ รวมถึ ง มี ค วามสะดวกในการเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสารปานกลางถึ ง มาก ร้ อ ยละ 72.3
ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.14
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ตารางที่ 4.14 จานวนและร้อยละของการเข้าถึงบริการของผู้ใช้บริการ จานวน 190 คน
การเข้าถึงบริการออกกาลังกาย
สถานที่ตั้งมีความสะดวกในการเดินทางมาใช้บริการ1
มาก
ปานกลาง
น้อย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาใช้บริการ1
ไม่แพง
แพง
ค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิก2
ไม่แพง
แพง
ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร3
มาก
ปานกลาง
น้อย

จานวน

ร้อยละ

128
32
1

79.5
19.9
0.6

154
7

95.7
4.3

153
5

96.8
3.2

34
81
44

21.4
50.9
27.7

1

161 valid cases 2158 valid cases 3159 valid cases

4.1.7 สมรรถภาพทางกาย
สมรรถภาพทางกาย ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ องค์ประกอบของร่างกาย
ความทนทานของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ความทนทานของ
กล้ามเนื้อ และความอ่อนตัว สมรรถภาพทางกายด้านความทนทานของกล้ามเนื้อ ของกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก ร้อยละ 76.9 อย่างไรก็ตามความอ่อนตัว ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
และความทนทานของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด ยังอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่าถึงต่า ร้อยละ 52.1,
51.1 และ 46.3 ตามลาดับ ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.13
ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารศู นย์ วิ ท ยาศาสตร์ ก ารกีฬ าและการออกก าลั ง กาย กรมพลศึ ก ษา
มีสมรรถภาพทางกายทั่วไปที่ดี โดยร้อยละ 7.9 มีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์อ้วนและอ้วนมาก และร้อยละ
63.7 มีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ปกติ ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างมีดัชนีมวลกายเฉลี่ย 24.00 กิโลกรัม/เมตร 2
สาหรับอัตราการเผาผลาญพลังงานของร่างกายมีค่าเฉลี่ย 1423.93 กิโลแคลอรี่ และสาหรับระดับ
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ไขมันในช่องท้องมีเพียงร้อยละ 52.1 อยู่ในเกณฑ์ปกติ ที่เหลือร้อยละ 47.9 มีระดับไขมันในช่องท้อง
มากกว่าปกติ ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.13
องค์ประกอบของร่างกาย (Body Composition) กลุ่มตัวอย่างมีเปอร์เซ็นต์
ไขมันสะสมใต้ผิวหนังเฉลี่ย 25.19 โดยร้อยละ 72.6 มีไขมันใต้ผิวหนังอยู่ในเกณฑ์น้อยมากถึงพอใช้
ส่วนมวลกล้ามเนื้อมีค่า 30.8-80.7 กิโลกรัม ร้อยละ 68.1 มีระดับน้าในร่างกายอยู่ในเกณฑ์น้อยกว่า
ปกติ มีเพียงร้อยละ 28.2ที่มีระดับน้าในร่างกายอยู่ในเกณฑ์ปกติ และร้อยละ 62.1 ของกลุ่มตัวอย่างมี
น้าหนักของกระดูกอยู่ในเกณฑ์ปกติ ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.13
ความทนทานของระบบหั ว ใจและไหลเวี ย นเลื อ ด (Cardiovascular
Endurance) ร้อยละ 35.3 ของกลุ่มตัวอย่างมีการใช้ออกซิเจนสูงสุดอยู่ในเกณฑ์พอใช้ โดยมีการใช้
ออกซิเจนสูงสุดเฉลี่ย 29.82 มิลลิลิตร/กิโลกรัม/นาที อย่างไรก็ตามมีผู้ที่การใช้ออกซิเจนสูงสุดอยู่ใน
เกณฑ์ดีถึงดีมาก ร้อยละ 18.4 ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.13
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ (Muscle Strength) จากการวัดแรงบีบมือ
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีแรงบีบมือ 14.5-60.3 กิโลกรัม โดยร้อยละ 30.0 มีแรงบีบมืออยู่ในเกณฑ์พอใช้
ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.13
ความทนทานของกล้ามเนื้อ (Muscle Endurance) ร้อยละ 50 มีความ
ทนทานของกล้ามเนื้ออยู่ในเกณฑ์ดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยของการลุก -นั่ง 20.48 ครั้งต่อ 30 วินาที
ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.13
ความอ่อนตัว (Flexibility) ร้อยละ 52.1 มีความอ่อนตัวอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่า
ถึงต่า และร้อยละ 16.3 มีความอ่อนตัวอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.13
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ตารางที่ 4.15 จานวนและร้อยละของสมรรถภาพทางกายของผู้ใช้บริการ จานวน 190 คน
สมรรถภาพทางกาย
ดัชนีมวลกาย (Body Mass Index)
น้อย

จานวน

ร้อยละ

10

5.3

121

63.7

44

23.2

อ้วน

9

4.7

อ้วนมาก

6

3.2

ปกติ
น้าหนักเกิน

เฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (กิโลกรัม/เมตร2)
มัธยฐาน
ต่าสุด-สูงสุด

24.00 ± 4.52
23.3
13.6-43.8

การเผาผลาญพลังงานของร่างกาย (Basal Metabolic Rate)
เฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (กิโลแคลอรี่)
มัธยฐาน
ต่าสุด-สูงสุด
ระดับไขมันในช่องท้อง (Visceral Fat Rating)
ปกติ
มากกว่าปกติ
เฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ระดับ)
มัธยฐาน
ต่าสุด-สูงสุด

1,423.93 ± 306.14
1,407
950 – 2,627
99

52.1

91

47.9

7.41 ± 4.49
7
1-22
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ตารางที่ 4.15 จานวนและร้อยละของสมรรถภาพทางกายของผู้ใช้บริการ จานวน 190 คน (ต่อ)
สมรรถภาพทางกาย
องค์ประกอบของร่างกาย (Body Composition)
ไขมันสะสมใต้ผิวหนัง (Fat Mass)
น้อยมาก
น้อย
พอใช้
มาก
มากเกินไป
เฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (เปอร์เซ็นต์)
มัธยฐาน
ต่าสุด-สูงสุด
มวลกล้ามเนื้อ (Muscle Mass)
เฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (กิโลกรัม)
มัธยฐาน
ต่าสุด-สูงสุด
ระดับน้าในร่างกาย1 (Total Body Water)
น้อยกว่าปกติ
ปกติ
มากกว่าปกติ
เฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (เปอร์เซ็นต์)
มัธยฐาน
ต่าสุด-สูงสุด
น้าหนักของกระดูก (Bone Mass)
ต่ากว่าปกติ
ปกติ
เฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (กิโลกรัม)
มัธยฐาน
ต่าสุด-สูงสุด

จานวน

ร้อยละ

55
28.9
30
15.8
53
27.9
21
11.1
31
16.3
25.19 ± 8.39
24.1
8.2-57.2
46.42 ± 10.43
45.8
30.8-80.7
128
68.1
53
28.2
7
3.7
53.20 ± 4.10
53.4
43.9-61.8
72
37.9
118
62.1
2.67 ± 0.50
2.65
1.70-4.30
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ตารางที่ 4.15 จานวนและร้อยละของสมรรถภาพทางกายของผู้ใช้บริการ จานวน 190 คน (ต่อ)
สมรรถภาพทางกาย
จานวน
ความทนทานของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด (Cardiovascular Endurance)
การทดสอบประสิทธิภาพการใช้ออกซิเจนสูงสุด (VO2max)
ต่า

ร้อยละ

66

34.7

ค่อนข้างต่า

22

11.6

พอใช้

67

35.3

ดี

18

9.5

ดีมาก

17

8.9

เฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (มิลลิลิตร/กิโลกรัม/นาที)

29.82 ± 7.70

มัธยฐาน
ต่าสุด-สูงสุด

29.0
13.0-60.1

ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ (Muscle Strength)
การทดสอบแรงบีบมือ (Hand Grip)
ต่า

56

29.5

ค่อนข้างต่า

41

21.6

พอใช้

57

30.0

ดี

13

6.8

ดีมาก

23

12.1

เฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (กิโลกรัม)

35.15 ± 9.97

มัธยฐาน
ต่าสุด-สูงสุด

34.6
14.5-60.3
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ตารางที่ 4.15 จานวนและร้อยละของสมรรถภาพทางกายของผู้ใช้บริการ จานวน 190 คน (ต่อ)
สมรรถภาพทางกาย
ความทนทานของกล้ามเนื้อ (Muscle Endurance)

จานวน

ร้อยละ

1

0.5

6

3.2

พอใช้

36

19.4

ดี

50

26.9

ดีมาก

93

50.0

เฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ครั้ง/30 วินาที)

20.48 ± 7.20

การทดสอบลุก-นั่ง 30 วินาที 2 (Sit up 30 sec.)
ต่า
ค่อนข้างต่า

มัธยฐาน

21

ต่าสุด-สูงสุด

6-51

ความอ่อนตัว (Flexibility)
การทดสอบนั่งงอตัว (Sit and reach)
ต่า

69

36.3

ค่อนข้างต่า

30

15.8

พอใช้

60

31.6

ดี

13

6.8

ดีมาก

18

9.5

ต่าสุด-สูงสุด (เซนติเมตร)

(-19.8)-28.1

1

188 valid cases 2186 valid cases
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4.1.8 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสมรรถภาพทางกายของผู้ใช้บริการ
การวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ สมรรถภาพทางกาย ประกอบด้ ว ย
องค์ประกอบของร่างกาย (ไขมันสะสมใต้ผิวหนัง มวลกล้ามเนื้อ ปริมาณน้าในร่างกาย และมวลกระดูก)
ความทนทานของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ความทนทานของกล้ามเนื้อ
และความอ่อนตัว โดยจาแนกตามความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถภาพทางกายกับตัวแปรต้นที่เป็นตัวแปร
เชิงคุณภาพ วิเคราะห์โดยใช้การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์ความแปรปรวน และความสัมพันธ์
ระหว่ า งสมรรถภาพทางกายกั บ ตั ว แปรต้ น ที่ เ ป็ น ตั ว แปรเชิ ง ปริ ม าณ วิ เ คราะห์ โ ดยใช้ Pearson
Correlation การนาเสนอปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสมรรถภาพทางกายด้านต่างๆ ดังนี้
4.1.8.1 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสมรรถภาพทางกายด้านองค์ประกอบของ
ร่างกาย
องค์ ป ระกอบของร่ า งกาย ประกอบด้ ว ย ไขมั น สะสมใต้ ผิ ว หนั ง
มวลกล้ามเนื้อ ระดับน้ าในร่างกาย และน้าหนักของกระดูก โดยตัวแปรต้นที่มีความสัมพันธ์กับ
องค์ประกอบของร่างกาย ได้แก่ คุณลักษณะส่วนบุคคล พฤติกรรมสุขภาพ การรับรู้ในการออกกาลังกาย
และพฤติกรรมการใช้บริการ รายละเอียดดังนี้
คุณลักษณะส่วนบุคคล ที่มีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบของร่างกาย
ได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพสมรส และอาชีพลักในปัจจุบัน เมื่อพิจารณาแต่ละตัวแปร พบว่า อายุ
มีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบของร่างกายอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-values < .05) โดยเมื่ออายุ
เพิ่มขึ้น ทาให้ไขมันสะสมใต้ผิวหนังเพิ่มขึ้น แต่ทาให้มวลกล้ามเนื้อ ระดับน้าในร่างกาย และน้าหนัก
ของกระดูก ลดลง สาหรับเพศชายและเพศหญิงมีองค์ประกอบร่างกายแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ (p-values < .001) โดยเพศหญิงมีไขมันสะสมใต้ผิวหนังมากกว่าเพศชาย แต่มีมวล
กล้ามเนื้อ ระดับน้าในร่างกาย และน้าหนักของกระดูก น้อยกว่าเพศชาย สถานภาพสมรสที่แตกต่ าง
กันมีองค์ประกอบของร่างกายแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value < .05) โดยผู้ที่มี
สถานภาพสมรสคู่ มี ไ ขมั น สะสมใต้ ผิ ว หนั ง มากกว่ า ผู้ ที่ มี ส ถานภาพโสด อย่ า งไรก็ ต าม ไม่ พ บว่ า
องค์ประกอบของร่างกายแตกต่างกันในผู้ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน สาหรับอาชีพ ประจากับอาชีพ
อื่ น ๆ พบว่าไขมัน สะสมใต้ผิ ว หนั งและระดั บน้าในร่างกายแตกต่า งกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิ ติ
(p-value < .05) แต่มวลกล้ามเนื้อและน้าหนักของกระดูกไม่แตกต่างกัน โดยผู้ที่มีอาชีพประจา
มีไขมันสะสมใต้ผิวหนังน้อยกว่าอาชีพอื่นๆ แต่มีระดับน้าในร่างกายมากกว่าอาชีพอื่นๆ และรายได้ต่อเดือน
ไม่มคี วามสัมพันธ์กับองค์ประกอบของร่างกาย ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.16 และ 4.17
พฤติกรรมสุขภาพ ที่มีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบของร่างกาย ได้แก่
การออกกาลังกาย การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์ เมื่อพิจารณาแต่ละตัวแปร พบว่า การรับประทาน

Ref. code: 25595717030034NSA

72
อาหารไม่มีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบของร่างกาย สาหรับการออกกาลังกายมีความสัมพันธ์กับ
องค์ประกอบของร่างกายอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-values < .05) โดยคะแนนการออกกาลังกาย
ทีเ่ พิ่มขึ้น ทาให้ระดับน้าในร่างกายและน้าหนักของกระดูกเพิ่มขึ้น แต่ทาให้ไขมันสะสมใต้ผิวหนังลดลง
สาหรับความเครียดที่แตกต่างกันมีองค์ประกอบของร่างกายไม่แตกต่างกัน การสูบบุหรี่มีความสัมพันธ์
กับองค์ประกอบของร่างกายอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยผู้ที่สูบบุหรี่มีไขมันสะสมใต้ผิวหนังน้อยกว่า
ผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ แต่มีมวลกล้ามเนื้อ ระดับน้าในร่างกาย และน้าหนักของกระดูก น้อ ยกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่
และสาหรับการดื่มแอลกอฮอล์ที่แตกต่างกันมีองค์ประกอบของร่างกายแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ (p-values < .05) โดยผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์มีน้าหนักของกระดูกมากกว่าผู้ที่ไม่ดื่ม แอลกอฮอล์
แต่มีไขมันสะสมใต้ผิวหนังน้อยกว่าผู้ที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.18 และ 4.19
การรั บ รู้ ใ นการออกก าลั ง กาย มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ องค์ ป ระกอบของ
ร่างกาย พบว่า การรับรู้ถึงประโยชน์ของการออกกาลังกายและการรับรู้ต่ออุปสรรคของการออกกาลัง
กายมีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบของร่างกายอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-values < .05) โดยเมื่อ
การรับรู้ถึงประโยชน์ของการออกกาลังกายเพิ่มขึ้น ทาให้มวลกล้ามเนื้อและน้าหนักของกระดูกลดลง
และเมื่อการรับ รู้ต่ออุป สรรคของการออกกาลังกายเพิ่มขึ้น ทาให้ไขมันสะสมใต้ผิว หนังเพิ่มขึ้น
แต่มวลกล้ามเนื้อ ระดับน้าในร่างกาย และน้าหนักของกระดูก ลดลง ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.20
แรงจูงใจในการออกกาลังกาย ไม่มีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบของ
ร่างกาย ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.21
พฤติกรรมการใช้บริการ ที่มีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบของร่างกาย
ได้แก่ ความหนักในการใช้บริการ และประเภทของการกิจกรรมที่ใช้บริการ เมื่อพิจารณาแต่ละตัวแปร
พบว่า ความถี่ในการใช้บริการไม่มีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบของร่างกาย สาหรับความหนักในการ
ใช้บริการหรือความเหนื่อยในการออกกาลังกายที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย
มีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบของร่างกายอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value < .05) โดยผู้ที่ออก
กาลังกายด้วยความหนักปานกลางถึงมากมีน้าหนักของกระดูกมากกว่าผู้ที่ออกกาลังกายด้วยความ
หนั ก หรื อ ระดั บ ความเหนื่ อ ยน้ อ ย อย่ า งไรก็ ต าม ระยะเวลาในการใช้ บ ริ ก ารที่ แ ตกต่ า งกั น
มี อ งค์ ป ระกอบของร่ า งกายไม่ แ ตกต่ า งกั น ประเภทของการกิ จ กรรมที่ ใ ช้ บ ริ ก าร ประกอบด้ วย
การเสริ ม สร้ า งกล้ า มเนื้ อ (Weight Training) การเสริ มสร้ า งระบบหั ว ใจและหลอดเลื อ ด
(Cardiovascular Training) การออกกาลังกายเป็นกลุ่ม (Group Exercise) การอบไอน้าและอบซาวน่า
(Stream and Sauna) มีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบของร่างกายอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(p-values < .05) โดยผู้ที่ใช้บริการเครื่องออกกาลังกายเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อมีมวลกล้ามเนื้อ
และน้าหนักของกระดูกมากกว่าผู้ที่ไม่ใช้บริการ แต่มีไขมันสะสมใต้ผิวหนังและระดับน้าในร่างกาย
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ไม่แตกต่างกัน สาหรับผู้ที่ใช้บริการเครื่องออกกาลังกายเพื่อเสริมสร้างระบบหัวใจและหลอดเลือด
มีร ะดับ น้ าในร่ างกายน้ อยกว่าผู้ ที่ไม่ใช้บริก าร ผู้ ที่ใช้ บริการออกกาลั งกายเป็นกลุ่ มมี ไขมันสะสม
ใต้ผิวหนังมากกว่าผู้ที่ไม่ใช้บริการ แต่มีมวลกล้ามเนื้อ ระดับน้าในร่างกาย และน้าหนักของกระดูก
น้อยกว่าผู้ที่ไม่ใช้บริการ และสาหรับการใช้บริการอบไอน้าและอบซาวน่าที่แตกต่างกันมีองค์ประกอบ
ร่างกายไม่แตกต่างกัน ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.22 และ 4.23
การเข้าถึงบริการ ที่แตกต่างกันมีองค์ประกอบของร่างกายไม่แตกต่างกัน
ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.24
4.1.8.2 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสมรรถภาพทางกายด้านความทนทานของ
ระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด
ตั ว แปรต้ น ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ความทนทานของระบบหั ว ใจและ
ไหลเวียนเลือด ได้แก่ คุณลักษณะส่วนบุคคล พฤติกรรมสุขภาพ และการรับรู้ในการออกกาลังกาย
รายละเอียดดังนี้
คุณ ลักษณะส่วนบุค คล ที่มีความสั มพัน ธ์กับ ความทนทานของระบบ
หัวใจและไหลเวียนเลือด ได้แก่ อายุ เมื่อพิจารณาแต่ละตัวแปร พบว่าอายุมีความสัมพันธ์กับ ความ
ทนทานของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value < .05) เมื่ออายุ
เพิ่มขึ้น ทาให้ความทนทานของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือดลดลง อย่างไรก็ตาม เพศ สถานภาพ
สมรส การศึกษาสูงสุด อาชีพหลักในปั จจุบัน และรายได้ต่อเดือน ไม่มีความสัมพันธ์กับ ความทนทาน
ของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.16 และ 4.17
พฤติกรรมสุขภาพ ที่มีความสัมพันธ์กับความทนทานของระบบหัวใจและ
ไหลเวียนเลือด ได้แก่ การออกกาลังกาย และการดื่มแอลกอฮอล์ เมื่อพิจารณาแต่ละตัว แปร พบว่า
การรั บ ประทานอาหารไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ความทนทานของระบบหั ว ใจและไหลเวี ย นเลื อ ด
การออกกาลังกายมีความสัมพันธ์กับความทนทานของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือดอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ (p-value < .05) โดยคะแนนการออกกาลังกายที่เพิ่มขึ้น ทาให้ความทนทานของระบบหัวใจ
และไหลเวียนเลือดเพิ่มขึ้น ความเครียดและการสูบบุหรี่ไม่มีความสัมพันธ์กับ ความทนทานของระบบ
หัวใจและไหลเวียนเลือด อย่างไรก็ตาม การดื่มแอลกอฮอล์ที่แตกต่างกันมี ความทนทานของระบบ
หัวใจและไหลเวียนเลือดแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p – value = .001) โดยผู้ที่ดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีความทนทานของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือดมากกว่าผู้ที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์
ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.18 และ 4.19
การรับรู้ในการออกกาลังกาย พบว่า การรับรู้ถึงประโยชน์ของการออกกาลังกาย
มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ความทนทานของระบบหั ว ใจและไหลเวี ย นเลื อ ดอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ

Ref. code: 25595717030034NSA

74
(p-value < .05) โดยการรับรู้ถึงประโยชน์ของการออกกาลังกายเพิ่มขึ้น ทาให้ ความทนทานของ
ระบบหัวใจและไหลเวียนเลือดเพิ่มขึ้น แต่การรับรู้ต่ออุปสรรคของการออกกาลังกายไม่มีความสัมพันธ์
กับความทนทานของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.20
แรงจูงใจในการออกกาลังกาย ไม่มีความสัมพันธ์กับความทนทานของ
ระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.21
พฤติกรรมการใช้บริการ ได้แก่ ความถี่ในการใช้บริการ ความหนักในการ
ใช้บริการ ระยะเวลาในการใช้บริการ และประเภทของการกิจกรรมที่ใช้บริการ ไม่มีความสัมพันธ์กับ
ความทนทานของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.22 และ 4.23
การเข้าถึงบริ การ ไม่มีความสั มพันธ์กับ ความทนทานของระบบหั วใจ
และไหลเวียนเลือด ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.24
4.1.8.3 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสมรรถภาพทางกายด้านความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อ
ตั ว แปรต้ น ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ความแข็ ง แรงของกล้ า มเนื้ อ ได้ แ ก่
คุณลักษณะส่วนบุคคลพฤติกรรมสุขภาพ และพฤติกรรมการใช้บริการ รายละเอียดดังนี้
คุณลักษณะส่วนบุคคล ที่มีความสัมพันธ์กับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
ได้แก่ อายุ เพศ และอาชีพหลักในปัจจุบัน เมื่อพิจารณาแต่ละตัวแปร พบว่า อายุมีความสัมพันธ์กับ
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้ออย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value < .05) เมื่ออายุเพิ่มขึ้น ทาให้ความ
แข็งแรงของกล้ามเนื้อลดลง เพศต่างกันมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ (p-value < .001) โดยเพศชายมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมากกว่าเพศหญิง สถานภาพ
สมรสและการศึ ก ษาสู ง สุ ด มี ค วามแข็ ง แรงของกล้ า มเนื้ อ ไม่ แ ตกต่ า งกั น อาชี พ หลั ก ในปั จ จุ บั น
มีความสัมพันธ์กับความแข็งแรงของกล้ามเนื้ออย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value < .05) โดยผู้ที่มี
อาชีพประจา ได้แก่ ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานบริษัท มีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
มากกว่าอาชีพอื่น ๆ และส าหรั บ รายได้ต่อเดือนไม่มีความสัมพันธ์กับความแข็งแรงของกล้ ามเนื้อ
ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.16 และ 4.17
พฤติกรรมสุขภาพ ที่มีความสัมพันธ์กับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ได้แก่
การออกก าลั งกาย ความเครี ย ด และการดื่ ม แอลกอฮอล์ เมื่ อ พิ จ ารณาแต่ ล ะตั ว แปร พบว่ า
การรั บ ประทานอาหารไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ความแข็ ง แรงของกล้ า มเนื้ อ การออกก าลั ง กาย
มีความสัมพันธ์กับความแข็งแรงของกล้ามเนื้ออย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value < .05) เมื่อคะแนน
การออกกาลังกายที่เพิ่ มขึ้น ทาให้ ความแข็งแรงของกล้ ามเนื้อเพิ่มขึ้น ความเครียดที่แตกต่างกัน
มีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value < .05) โดยผู้ที่ไม่มี
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ความเครียดมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมากกว่าผู้ ที่มีความเครียด ผู้ ที่สูบบุห รี่และไม่สูบบุห รี่
มีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อไม่แตกต่างกัน การดื่มแอลกอฮอล์มีความสัมพันธ์กับความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้ออย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value < .05) โดยผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีความแข็งแรง
ของกล้ามเนื้อมากกว่าผู้ที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.18 และ 4.19
การรับรู้ในการออกกาลังกาย แรงจูงใจในการออกกาลังกาย และการ
เข้าถึงบริการ ไม่มีความสัมพันธ์กับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.20, 4.21
และ 4.24 ตามลาดับ
พฤติ ก รรมการใช้ บ ริ ก าร ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ความแข็ ง แรงของ
กล้ามเนื้อ ได้แก่ ประเภทของการกิจกรรมที่ใช้บริการ เมื่อพิจารณาแต่ละตัวแปร พบว่า ความถี่ในการ
ใช้บริการ ความหนักในการใช้บ ริการ และระยะเวลาในการใช้บริการ ไม่มีความสัมพันธ์กับความ
แข็งแรงของกล้ามเนื้อ แต่ประเภทของการกิจกรรมที่ใช้บริการมีความสัมพันธ์กับความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้ออย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-values < .05) โดยผู้ที่ใช้บริการเครื่องออกกาลังกายเพื่อ
เสริ ม สร้ า งระบบหั ว ใจและหลอดเลื อ ดมี ค วามแข็ ง แรงของกล้ า มเนื้ อ น้ อ ยกว่ า ผู้ ที่ ไ ม่ ใ ช้ บ ริ ก าร
และสาหรับผู้ที่ใช้บริการออกกาลังกายเป็นกลุ่มมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อน้อยกว่าผู้ที่ไม่ใช้บริการ
ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.22
4.1.8.4 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสมรรถภาพทางกายด้านความทนทานของ
กล้ามเนื้อ
ตั ว แปรต้ น ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ความทนทานของกล้ า มเนื้ อ ได้ แ ก่
คุณลักษณะส่วนบุคคล พฤติกรรมสุขภาพ การรับรู้ในการออกกาลังกาย และพฤติกรรมการใช้บริการ
รายละเอียดดังนี้
คุณลักษณะส่วนบุคคล ที่มีความสัมพันธ์กับความทนทานของกล้ามเนื้อ
ได้แก่ อายุ เพศ และอาชีพหลักในปัจจุบัน เมื่อพิจารณาแต่ละตัวแปร พบว่า อายุมีความสัมพันธ์กับ
ความทนทานของกล้ามเนื้ออย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value < .05) เมื่ออายุเพิ่มขึ้น ทาให้ความ
ทนทานของกล้ า มเนื้ อลดลง เพศชายและหญิ ง มีค วามทนทานของกล้ า มเนื้ อแตกต่ างกั นอย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p-value < .001) โดยเพศชายมีความทนทานของกล้ามเนื้อมากกว่าเพศหญิง
สาหรับสถานภาพสมรสและการศึกษาสูงสุดไม่มีความสัมพันธ์กับความทนทานของกล้ามเนื้อ อาชีพ
หลั ก ในปั จ จุ บั น ที่แ ตกต่ างกั น มีค วามทนทานของกล้ ามเนื้อ แตกต่างกันอย่างมีนัย ส าคั ญทางสถิ ติ
(p-value < .05) ผู้ที่มีอาชีพประจา ได้แก่ ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานบริษัท มีความ
ท น ท า น ข อ ง ก ล้ า ม เ นื้ อ ม า ก ก ว่ า อ า ชี พ อื่ น ๆ แ ล ะ ร า ย ไ ด้ ต่ อ เ ดื อ น ไ ม่ มี ค ว า ม สั ม พั น ธ์
กับความทนทานของกล้ามเนื้อ ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.16 และ 4.17
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พฤติกรรมสุขภาพ ที่มีความสัมพันธ์กับความของกล้ามเนื้อ ได้แก่ การ
ออกกาลังกาย เมื่อพิจารณาแต่ละตัวแปร พบว่า การรับประทานอาหารไม่มีความสัมพันธ์กับความ
ทนทานของกล้ า มเนื้ อ การออกก าลั ง กายมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ความทนทานของกล้ า มเนื้ อ อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p-value < .05) คะแนนการออกกาลังกายที่เพิ่มขึ้น ทาให้ความทนทานของ
กล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น ความเครียด การสูบบุหรี่ และการดื่มแอลกอฮอล์ที่แตกต่างกันมีความทนทานของ
กล้ามเนื้อไม่แตกต่างกัน ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.18 และ 4.19
การรั บ รู้ ใ นการออกก าลั ง กาย พบว่ า การรั บ รู้ ถึ ง ประโยชน์ ข อง
การออกกาลังกายไม่มีความสัมพันธ์กับความทนทานของกล้ามเนื้อ แต่การรับรู้ต่ออุปสรรคของการ
ออกกาลังกายมีความสัมพันธ์กับความทนทานของกล้ามเนื้ออย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value < .05)
โดยเมื่อการรับรู้ต่ออุปสรรคของการออกกาลังกายเพิ่มขึ้ น ทาให้ความทนทานของกล้ามเนื้อลดลง
ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.20
แรงจูงใจในการออกกาลังกายและการเข้าถึงบริการ ไม่มีความสัมพันธ์
กับความทนทานของกล้ามเนื้อ ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.21 และ 4.24 ตามลาดับ
พฤติ ก รรมการใช้บ ริ ก าร พบว่า ความถี่ ใ นการใช้ บริ ก าร ความหนั ก
ในการใช้บริการ และระยะเวลาในการใช้บริการ ไม่มีความสัมพันธ์กับความทนทานของกล้ามเนื้อ
แต่ประเภทของการกิจกรรมที่ใช้บริการมีความสัมพันธ์กับความทนทานของกล้ามเนื้ออย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ (p-value < .001) โดยผู้ที่ใช้บริการออกกาลังกายเป็นกลุ่มมีความทนทานของกล้ามเนื้อ
น้อยกว่าผู้ที่ไม่ใช้บริการ ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.22
4.1.8.5 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสมรรถภาพทางกายด้านความอ่อนตัว
ตัวแปรต้นที่มีความสัมพันธ์กับความอ่อนตัว ได้แก่ คุณลักษณะส่วน
บุคคล พฤติกรรมสุขภาพ การรับรู้ในการออกกาลังกาย และพฤติกรรมการใช้บริการ รายละเอียดดังนี้
คุณลักษณะส่วนบุคคล ที่มีความสัมพันธ์กับความอ่อนตัว ได้แก่ อายุ
และสถานภาพสมรส เมื่ อ พิ จ ารณาแต่ ล ะตั ว แปร พบว่ า อายุ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ความอ่ อ นตั ว
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value < .05) โดยเมื่ออายุเพิ่มขึ้น ทาให้ความอ่อนตัวเพิ่มขึ้น เพศ
ไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ความอ่ อ นตั ว สถานภาพสมรสที่ แ ตกต่ า งกั น มี ค วามอ่ อ นตั ว แตกต่ า งกั น
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value < .001) โดยผู้ที่มีสถานภาพสมรสคู่มีความอ่อนตัวมากกว่า
สถานภาพโสด การศึกษาสูงสุด อาชีพหลักในปัจจุบัน และรายได้ต่อเดือนไม่มีความสัมพันธ์กับความ
อ่อนตัว ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.16 และ 4.17
พฤติ กรรมสุข ภาพ พบว่า การรับ ประทานอาหารมีความสั มพัน ธ์กั บ
ความอ่อนตัวอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value = .001) โดยการรับประทานอาหารที่ดี ทาให้ความ
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อ่อนตัวเพิ่มขึ้น การออกกาลังกาย ความเครียด การสูบบุหรี่ และการดื่มแอลกอฮอล์ไม่มีความสัมพันธ์
กับความอ่อนตัว ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.18 และ 4.19
การรั บ รู้ ใ นการออกก าลั ง กาย พบว่ า การรั บ รู้ ถึ ง ประโยชน์ ข อง
การออกกาลังกายไม่มีความสัมพันธ์กับความอ่อนตัว แต่การรับรู้ต่ออุปสรรคของการออกกาลังกาย
มีความสัมพันธ์กับความอ่อนตัว อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value < .05) เมื่อการรับรู้ต่ออุปสรรค
ของการออกกาลังกายเพิ่มขึ้น ทาให้ความอ่อนตัวลดลง ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.20
แรงจูงใจในการออกกาลังกายและการเข้าถึงบริการออกกาลังกาย ไม่มี
ความสัมพันธ์กับความอ่อนตัว ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.21 และ 4.24 ตามลาดับ
พฤติกรรมการใช้บริการ พบว่า ความถี่ในการใช้บริการมีความสัมพันธ์
กับความอ่อนตัวอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value < .05) โดยความถี่ในการใช้บริการเพิ่ มขึ้น ทาให้
ความอ่อนตัวเพิ่มขึ้น ความหนักในการใช้บริการ ระยะเวลาในการใช้บริการ และประเภทของกิจกรรม
ที่ใช้บริการ ไม่มีความสัมพันธ์กับความอ่อนตัว ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.22
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ตารางที่ 4.16 คุณลักษณะส่วนบุคคลกับสมรรถภาพทางกายของผู้ใช้บริการ
องค์ประกอบของร่างกาย
คุณลักษณะส่วนบุคคล

ไขมันสะสมใต้ผิวหนัง
n

มวลกล้ามเนื้อ

mean s.d. p – value1

เพศ

n

mean

s.d.

.000

ระดับน้าในร่างกาย
p – value1

n

น้าหนักของกระดูก

mean s.d. p – value1

.000

n

mean s.d. p – value1

.000

.000

หญิง

97 29.94 7.75

97 38.00

4.63

95 50.49 3.40

97

2.33 0.35

ชาย

93 20.25 5.78

93 55.20

6.96

93 55.96 2.67

93

3.02 0.36

สถานภาพสมรส
คู่
โสด

.003

.762

.089

.615

64 27.61 6.56

64 46.13 10.89

64 52.53 3.68

64

2.64 0.51

125 23.87 8.92

125 46.61 10.25

123 53.60 4.25

125

2.68 0.49

การศึกษาสูงสุด

.472

.635

.579

.292

ต่ากว่าปริญญาตรี

38 26.09 7.33

38 45.70 10.70

38 53.52 4.18

38

2.59 0.51

ปริญญาตรีขึ้นไป

150 24.99 8.70

150 46.60 10.33

148 53.10 4.12

150

2.69 0.49

อาชีพหลักในปัจจุบนั
มีอาชีพที่แน่นอน
อื่นๆ

.000

.206

.010

.460

69 22.22 7.89

69 47.62 10.23

68 54.21 3.68

69

2.70 0.49

120 26.93 8.24

120 45.63 10.50

119 52.62 4.25

120

2.65 0.50

1

p – value โดย one-way ANOVA
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ตารางที่ 4.16 คุณลักษณะส่วนบุคคลกับสมรรถภาพทางกายของผู้ใช้บริการ (ต่อ)
คุณลักษณะส่วนบุคคล

ความทนทานของ
ระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด
n

mean s.d. p – value1

เพศ

ความแข็งแรง
ของกล้ามเนื้อ
n

ความทนทาน
ของกล้ามเนื้อ

mean s.d. p – value1

.756

n

ความอ่อนตัว

mean s.d. p – value1

.000

n

mean s.d. p – value1

.000

0.654

หญิง

97 29.65 8.42

97

0.49 0.11

95 16.82 6.45

97

48 49.5

ชาย

93 30.00 6.90

93

0.59 0.12

91 24.31 5.86

93

43 46.2

สถานภาพสมรส
คู่
โสด

.053

.055

.058

0.000

64 28.36 7.03

64

0.51 0.10

63 19.08 7.27

64

43 67.2

125 30.64 7.92

125

0.55 0.14

122 21.20 7.12

125

47 37.6

การศึกษาสูงสุด

.164

.338

.140

0.068

ต่ากว่าปริญญาตรี

38 28.27 7.06

38

0.52 0.12

37 18.86 7.79

38

23 60.5

ปริญญาตรีขึ้นไป

150 30.22 7.87

150

0.54 0.13

147 20.83 7.05

150

66 44.0

อาชีพหลักในปัจจุบนั
มีอาชีพที่แน่นอน
อื่นๆ

.717

.048

.005

0.330

120 30.01 7.91

120

0.52 0.12

117 19.32 6.91

120

61 50.8

69 29.58 7.38

69

0.56 0.14

68 22.37 7.33

69

30 43.5

p – value โดย one-way ANOVA

1
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ตารางที่ 4.17 คุณลักษณะส่วนบุคคลที่เป็นตัวแปรเชิงปริมาณกับสมรรถภาพทางกายของผู้ใช้บริการ
องค์ประกอบของร่างกาย
คุณลักษณะส่วนบุคคล

ไขมันสะสม
ใต้ผิวหนัง

มวล
กล้ามเนื้อ

ระดับน้า
ในร่างกาย

น้าหนัก
ของกระดูก

ความทนทาน
ของระบบหัวใจ
และไหลเวียนเลือด

ความแข็งแรง
ของกล้ามเนื้อ

ความทนทาน
ของกล้ามเนื้อ

ความอ่อนตัว

อายุ
สัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ของเพียรสัน
p – value
n

1

.303
.000
190

-.194
.007
190

-.151
.039
188

-.199
.006
190

-.162
.025
190

-.212
.003
190

-.263
.000
186

.350
.000
190

.050
.557
141

-.019
.820
141

-.091
.287
139

-.029
.735
141

-.011
.893
141

-.054
.528
141

-.146
.088
137

.021
.808
141

รายได้ต่อเดือน
สัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ของเพียรสัน
1

p – value
n
1
p-value โดย t-test for correlation
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ตารางที่ 4.18 พฤติกรรมสุขภาพกับสมรรถภาพทางกายของผู้ใช้บริการ
องค์ประกอบของร่างกาย
พฤติกรรมสุขภาพ

ไขมันสะสมใต้ผิวหนัง
n

มวลกล้ามเนื้อ

mean s.d. p – value1

ความเครียด

n

mean

s.d.

.702

ระดับน้าในร่างกาย
p – value1

n

น้าหนักของกระดูก

mean s.d. p – value1

.895

n

mean s.d. p – value1

.574

.842

ไม่เครียด

57

24.84 7.16

57

46.57

9.55

57 53.46 3.73

57

2.66 0.45

เครียด

133 25.35 8.89

133

46.35 10.82

131 53.09 4.26

133

2.67 0.52

การสูบบุหรี่

.016

.001

.007

.005

ไม่สูบบุหรี่

177 25.59 8.51

177 45.73

10.37

175 52.98 4.12

177 2.64

0.50

สูบบุหรี่

13

13

5.99

13

13

0.32

19.82 3.48

การดื่มแอลกอฮอล์
ไม่ดื่ม
แอลกอฮอล์
ดื่มแอลกอฮอล์

55.71

.042

56.17 2.33

.005

3.04

.248

.005

122 26.12 8.91

122 44.84

10.55

121 52.94 4.12

122 2.59

0.52

68

68

9.65

67

68

0.43

23.54 7.14

49.25

53.67 4.06

2.80

1

p – value โดย one-way ANOVA
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ตารางที่ 4.18 พฤติกรรมสุขภาพกับสมรรถภาพทางกายของผู้ใช้บริการ (ต่อ)
ความทนทานของ
ระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด

พฤติกรรมสุขภาพ
n

mean s.d. p – value1

ความเครียด

ความแข็งแรง
ของกล้ามเนื้อ
n

ความทนทาน
ของกล้ามเนื้อ

mean s.d. p – value1

.309

n

ความอ่อนตัว

mean s.d. p – value1

.050

n

mean

s.d.

.066

0.071

ไม่เครียด

57

30.69 8.39

57

0.57

0.12

56

21.96 7.77

57

33

57.9

เครียด

133 29.45 7.38

133

0.53

0.13

130 19.85 6.88

133

58

43.6

การสูบบุหรี่

.290

.055

.123

0.481

ไม่สูบบุหรี่

177 29.66 7.81

177

0.53

0.12

173 20.26 7.12

177

86

48.6

สูบบุหรี่

13

13

0.60

0.12

13

13

5

38.5

32.01 5.78

การดื่มแอลกอฮอล์

.001

23.46 7.93

.031

.105

0.166

ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ 122 28.42 7.57

122

0.52

0.12

119 19.84 7.56

122

63

51.6

ดื่มแอลกอฮอล์

68

0.56

0.13

67

68

28

41.2

68

32.33 7.33

21.63 6.42

p – value1

1

p – value โดย one-way ANOVA
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ตารางที่ 4.19 พฤติกรรมสุขภาพที่เป็นตัวแปรเชิงปริมาณกับสมรรถภาพทางกายของผู้ใช้บริการ
องค์ประกอบของร่างกาย
พฤติกรรมสุขภาพ

ไขมันสะสม
ใต้ผิวหนัง

มวล
กล้ามเนื้อ

ระดับน้า
ในร่างกาย

น้าหนัก
ของกระดูก

ความทนทาน
ของระบบหัวใจ ความแข็งแรง
และไหลเวียน ของกล้ามเนือ้
เลือด

ความ
ทนทานของ
กล้ามเนื้อ

ความอ่อนตัว

การรับประทานอาหาร
สัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ของเพียร์สัน
p – value
n

1

-.008
.917
190

.036
.626
190

.141
.053
188

.029
.694
190

-.030
.682
190

.055
.453
190

.131
.075
186

.247
.001
190

-.244
.001
190

.189
.009
190

.249
.001
188

.150
.038
190

.152
.036
190

.210
.004
190

.195
.008
186

.028
.702
190

การออกกาลังกาย
สัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ของเพียร์สัน
1

p – value
n
1
p-value โดย t-test for correlation
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ตารางที่ 4.20 การรับรู้ในการออกกาลังกายที่เป็นตัวแปรเชิงปริมาณกับสมรรถภาพทางกายของผู้ใช้บริการ
องค์ประกอบของร่างกาย
การรับรู้ในการออกกาลังกาย

ไขมันสะสม
ใต้ผิวหนัง

มวล
กล้ามเนื้อ

ระดับน้า
ในร่างกาย

น้าหนัก
ของกระดูก

ความทนทาน
ของระบบหัวใจ ความแข็งแรง ความทนทาน
ความอ่อนตัว
และไหลเวียน ของกล้ามเนือ้ ของกล้ามเนื้อ
เลือด

การรับรู้ถึงประโยชน์ของการออกกาลังกาย
สัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ของเพียร์สัน
p – value
n

1

-.056
.443
190

-.160
.027
190

.141
.053
188

-.173
.017
190

.195
.007
190

.031
.672
190

.046
.530
186

.113
.122
190

.182
.012
190

-.198
.006
190

-.198
.006
190

-.186
.010
190

.039
.595
190

-.061
.399
190

-.150
.041
186

.145
.046
190

การรับรู้ต่ออุปสรรคของการออกกาลังกาย
สัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ของเพียร์สัน
1

p – value
n
1
p-value โดย t-test for correlation
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ตารางที่ 4.21 แรงจูงใจในการออกกาลังกายที่เป็นตัวแปรเชิงปริมาณกับสมรรถภาพทางกายของผู้ใช้บริการ
องค์ประกอบของร่างกาย
แรงจูงใจในการออกกาลังกาย

ไขมันสะสม
ใต้ผิวหนัง

มวล
กล้ามเนื้อ

ระดับน้า
ในร่างกาย

น้าหนัก
ของกระดูก

-.021
.778
188

.131
.072
190

ความทนทาน
ของระบบหัวใจ ความแข็งแรง ความทนทาน
ความอ่อนตัว
และไหลเวียน ของกล้ามเนือ้ ของกล้ามเนื้อ
เลือด

แรงจูงใจในการออกกาลังกาย
สัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ของเพียร์สัน
1

p – value
n
1
p-value โดย t-test for correlation

.004
.959
190

.118
.105
190

.016
.826
190

-.044
.546
190

.110
.135
186

.050
.497
190
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ตารางที่ 4.22 พฤติกรรมการใช้บริการกับสมรรถภาพทางกายของผู้ใช้บริการ
องค์ประกอบของร่างกาย
พฤติกรรมการใช้บริการ

ไขมันสะสมใต้ผิวหนัง
n

mean

s.d.

ความหนักในการใช้บริการ
ปานกลางถึงมาก

p – value1

n

mean

s.d.

.788
127 25.83 8.42

น้อย

ระดับน้าในร่างกาย
p – value1

n

mean

s.d.

.066
127 47.10 10.95

21 25.29 9.19

ระยะเวลาในการใช้บริการ
30 นาทีขึ้นไป

มวลกล้ามเนื้อ

21 42.49

7.60

.064

น้าหนักของกระดูก

p – value1

n

mean

s.d.

.858

.049

126 52.87 4.00

127 2.71 0.52

21 52.69 4.88

21 2.48 0.39

.939

.084

.760

145 25.89 8.40

145 46.68 10.69

144 52.80 4.10

145 2.69 0.51

3 16.80 3.12

3 46.20 11.23

3 56.93 1.88

3 2.60 0.56

น้อยกว่า 30 นาที

p – value1

ประเภทของกิจกรรมที่ใช้บริการ
การเสริมสร้างกล้ามเนื้อ

.207

ไม่ใช้บริการ
ใช้บริการ

70 26.20 7.96
120 24.61 8.61

.002
70 43.44

.279

.001

9.46

69 52.77 4.25

70 2.52 0.46

120 48.15 10.61

119 53.45 4.01

120 2.76 0.50

1

p – value โดย one-way ANOVA
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ตารางที่ 4.22 พฤติกรรมการใช้บริการกับสมรรถภาพทางกายของผู้ใช้บริการ (ต่อ)
องค์ประกอบของร่างกาย
พฤติกรรมการใช้บริการ

ไขมันสะสมใต้ผิวหนัง
n

mean

s.d.

มวลกล้ามเนื้อ

p – value1

n

mean

s.d.

ระดับน้าในร่างกาย
p – value1

n

mean

s.d.

น้าหนักของกระดูก

p – value1

n

mean

s.d.

p – value1

ประเภทของกิจกรรมที่ใช้บริการ (ต่อ)
การเสริมสร้างระบบหัวใจและหลอดเลือด
ไม่ใช้บริการ
ใช้บริการ

53 23.31 8.03

113 23.29 8.30

53 2.63 0.47

137 46.57 10.67

136 52.82 4.13

137 2.69 0.51

.000
77 41.89

9.08

.905

การอบไอน้าและซาวน่า

.465

52 54.20 3.90

113 49.50 10.19

77 27.99 7.76

.039

9.86

.000

ใช้บริการ
ไม่ใช้บริการ

.744
53 46.02

137 25.92 8.44

การออกกาลังกายเป็นกลุ่ม
ไม่ใช้บริการ

.054

.000

.000

111 54.40 3.66

113 2.79 0.48

77 51.46 4.10

77 2.49 0.46

.070

.682

.053

112 25.25 8.37

112 45.27 10.01

111 53.10 4.02

112 2.61 0.48

78 25.11 8.46

78 48.06 10.85

77 53.35 4.24

78 2.75 0.51

ใช้บริการ
1

p – value โดย one-way ANOVA
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ตารางที่ 4.22 พฤติกรรมการใช้บริการกับสมรรถภาพทางกายของผู้ใช้บริการ (ต่อ)
พฤติกรรมการใช้บริการ

ความทนทานของ
ระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด
n

mean

s.d.

ความหนักในการใช้บริการ
ปานกลางถึงมาก
น้อย

น้อยกว่า 30 นาที

n

mean

s.d.

.911

ความทนทาน
ของกล้ามเนื้อ

p – value1

n

mean

s.d.

.579

ความอ่อนตัว

p – value1

n

mean

s.d.

.466

127 0.53 0.13

123 19.66 6.76

145

69 47.6

21 29.45 5.79

21 0.54 0.11

21 20.86 7.97

3

1 33.3

.762

.082

p – value1

.625

127 29.64 7.67

ระยะเวลาในการใช้บริการ
30 นาทีขึ้นไป

p – value1

ความแข็งแรง
ของกล้ามเนื้อ

.252

.297

145 29.58 7.48

145 0.53 0.12

142 19.87 6.72

127

57 44.9

3 30.90 4.37

3 0.65 0.07

3 15.33 8.50

21

12 57.1

ประเภทของกิจกรรมที่ใช้บริการ
การเสริมสร้างกล้ามเนื้อ
ไม่ใช้บริการ
ใช้บริการ

.499

.788

.510

.456

70 29.33 7.66

70 0.54 0.12

69 20.03 7.85

70

36 51.4

120 30.11 7.73

120 0.54 0.13

117 20.75 6.82

120

55 45.8

1

p – value โดย one-way ANOVA
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ตารางที่ 4.22 พฤติกรรมการใช้บริการกับสมรรถภาพทางกายของผู้ใช้บริการ (ต่อ)
ความทนทานของ
ระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด

พฤติกรรมการใช้บริการ

n

mean

s.d.

p – value1

ความแข็งแรง
ของกล้ามเนื้อ
n

mean

s.d.

ความทนทาน
ของกล้ามเนื้อ

p – value1

n

mean

s.d.

ความอ่อนตัว

p – value1

n

mean

s.d.

p – value1

ประเภทของกิจกรรมที่ใช้บริการ (ต่อ)
การเสริมสร้างระบบหัวใจและหลอดเลือด
ไม่ใช้บริการ
ใช้บริการ

1

.842

53 21.43 7.62

53

26 49.1

137 29.73 7.43

137 0.53 0.12

133 20.11 7.03

137

65 47.4

.427

.022

.000

.130

113 30.19 7.53

113 0.56 0.12

111 22.37 7.45

113

49 43.4

77 29.28 7.95

77 0.51 0.12

75 17.69 5.84

77

42 54.5

การอบไอน้าและอบซาวน่า
ใช้บริการ

.257

53 0.57 0.12

ใช้บริการ

ไม่ใช้บริการ

.024

53 30.06 8.42

การออกกาลังกายเป็นกลุม่
ไม่ใช้บริการ

.791

.648

.789

.290

.850

112 30.03 8.02

112 0.54 0.12

110 20.02 7.18

112

53 47.3

78 29.51 7.25

78 0.54 0.13

76 21.16 7.23

78

38 48.7

p – value โดย one-way ANOVA
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ตารางที่ 4.23 พฤติกรรมการใช้บริการที่เป็นตัวแปรเชิงปริมาณกับสมรรถภาพทางกายของผู้ใช้บริการ
องค์ประกอบของร่างกาย

พฤติกรรมการใช้บริการ

ไขมันสะสม
ใต้ผิวหนัง

มวล
กล้ามเนื้อ

ระดับน้า
ในร่างกาย

น้าหนัก
ของกระดูก

.090
.282
146

.115
.167
147

ความทนทาน
ของระบบหัวใจ ความแข็งแรง ความทนทาน
ความอ่อนตัว
และไหลเวียน ของกล้ามเนือ้ ของกล้ามเนื้อ
เลือด

ความถี่ในการใช้บริการ
สัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ของเพียร์สัน
1

p – value
n
1
p-value โดย t-test for correlation

.009
.913
147

.142
.086
147

-.140
.090
147

-.058
.485
147

.058
.493
143

.181
.028
147
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ตารางที่ 4.24 การเข้าถึงบริการที่เป็นตัวแปรเชิงปริมาณกับสมรรถภาพทางกายของผู้ใช้บริการ
องค์ประกอบของร่างกาย

การเข้าถึงบริการ

ไขมันสะสม
ใต้ผิวหนัง

มวล
กล้ามเนื้อ

ระดับน้า
ในร่างกาย

น้าหนัก
ของกระดูก

.082
.327
145

.143
.086
146

ความทนทาน
ของระบบหัวใจ ความแข็งแรง ความทนทาน
ความอ่อนตัว
และไหลเวียน ของกล้ามเนือ้ ของกล้ามเนื้อ
เลือด

การเข้าถึงบริการออกกาลังกาย
สัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ของเพียร์สัน
1

p – value
n
1
p-value โดย t-test for correlation

.010
.901
146

.134
.108
146

-.126
.130
146

-.089
.284
146

.018
.835
142

-.124
.134
146
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92
4.1.9 ความสัมพันธ์ ระหว่า งสมรรถภาพทางกายของผู้ใ ช้บริการ ณ ศูน ย์วิท ยาศาสตร์
การกีฬาและการออกกาลังกาย
การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถภาพทางกาย ได้แก่ องค์ประกอบของ
ร่างกาย (ไขมันสะสมใต้ผิวหนัง มวลกล้ามเนื้อ ระดับน้าในร่างกาย และน้าหนักของกระดูก) ความทนทานของ
ระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ความทนทานของกล้ามเนื้อ และความอ่อนตัว
รายละเอียดดังนี้
องค์ประกอบของร่างกาย ประกอบด้วย ไขมันสะสมใต้ผิวหนัง มวลกล้ามเนื้อ ระดับน้า
ในร่างกาย และน้าหนักของกระดูก พบว่า ไขมันสะสมใต้ผิวหนัง มีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบของร่างกาย
ความทนทานของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และความทนทานของกล้ามเนื้อ
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-values < .05) โดยพบว่า เมื่อไขมันสะสมใต้ผิวหนังเพิ่มขึ้น ทาให้มวลกล้ามเนื้อ
ระดั บ น้ าในร่ า งกาย ความทนทานของระบบหั ว ใจและไหลเวี ย นเลื อ ด ความแข็ ง แรงของกล้ า มเนื้ อ
และความทนทานของกล้ามเนื้อ ลดลง สาหรับมวลกล้ามเนื้อ มีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบของร่างกาย
ความทนทานของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ความทนทานของกล้ามเนื้อ
และความอ่อนตัว อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-values < .05) โดยพบว่า เมื่อมวลกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น
ทาให้ระดับน้าในร่างกาย น้าหนักของกระดูก ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และความทนทานของกล้ามเนื้อ
เพิ่มขึ้น แต่ทาให้ไขมันสะสมใต้ผิวหนัง ความทนทานของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด และความอ่อนตัว
ลดลง สาหรับระดับน้าในร่างกาย มีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบของร่างกาย ความทนทานของระบบหัวใจ
และไหลเวียนเลือด ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และความทนทานของกล้ามเนื้อ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(p-values < .05) โดยพบว่า เมื่อระดับน้าในรางกายเพิ่มขึ้น ทาให้มวลกล้ามเนื้อ ความทนทานของระบบ
หัวใจและไหลเวียนเลือด ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และความทนทานของกล้ามเนื้อ เพิ่มขึ้น แต่ทาให้ไขมัน
สะสมใต้ผิวหนังลดลง และน้าหนักของกระดูก มีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบของร่างกาย ความทนทาน
ของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด ความทนทานของกล้ามเนื้อ และความอ่อนตัว อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(p-values < .05) โดยพบว่า เมื่อน้าหนักของกระดูกเพิ่มขึ้น ทาให้มวลกล้ามเนื้อ ระดับน้าในรางกาย
และความทนทานของกล้ า มเนื้ อ เพิ่ ม ขึ้ น แต่ ท าให้ ค วามทนทานของระบบหั ว ใจและไหลเวี ย นเลื อ ด
และความอ่อนตัวลดลง ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.20
ความทนทานของระบบหั วใจและไหลเวี ยนเลื อ ด มีค วามสั มพั น ธ์กั บองค์ ประกอบ
ของร่ า งกาย ความแข็ ง แรงของกล้ า มเนื้ อ และความทนทานของกล้ า มเนื้ อ อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ
(p-values < .05) โดยพบว่า เมื่อความทนทานของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือดเพิ่มขึ้น ทาให้ระดับน้า
ในร่างกาย ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และความทนทานของกล้ามเนื้อ เพิ่มขึ้น แต่ทาให้ไขมันสะสมใต้ผิวหนัง
มวลกล้ามเนื้อ และน้าหนักของกระดูกลดลง ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.20
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ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ มีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบของร่างกาย ความทนทาน
ของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด ความทนทานของกล้ามเนื้อ และความอ่อนตัว อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(p-values < .05) โดยพบว่า เมื่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น ทาให้ มวลกล้ ามเนื้อ ระดับน้า
ในร่ า งกาย ความทนทานของกล้ ามเนื้ อ และความอ่อ นตัว เพิ่ มขึ้น แต่ท าให้ ไขมั นสะสมใต้ผิ ว หนัง ลดลง
ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.20
ความทนทานของกล้ามเนื้อ มีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบของร่างกาย ความทนทาน
ของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และความอ่อนตัว อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(p-values < .05) โดยพบว่า เมื่อความทนทานของกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น ทาให้ มวลกล้ามเนื้อ ระดับน้า
ในร่างกาย น้าหนักของกระดูก ความทนทานของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
และความอ่อนตัว เพิ่มขึ้น แต่ทาให้ไขมันสะสมใต้ผิวหนังลดลง ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.20
ความอ่ อ นตั ว มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ องค์ ป ระกอบของร่ า งกาย และความแข็ ง แรงของ
กล้ามเนื้อ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-values < .05) โดยพบว่า เมื่อความอ่อนตัวเพิ่มขึ้น ทาให้ความ
แข็งแรงของกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น แต่ทาให้มวลกล้ามเนื้อ และน้าหนักของกระดูกลดลง ดังรายละเอียดในตารางที่
4.20
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ตารางที่ 4.25 ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถภาพทางกายของผู้ใช้บริการ
สมรรถภาพทางกาย

องค์ประกอบของร่างกาย
มวล
ระดับน้า
น้าหนัก
กล้ามเนื้อ ในร่างกาย
ของกระดูก

องค์ประกอบของร่างกาย
ไขมันสะสมใต้ผิวหนัง
-.229
-.8901
p – value4
.002
.000
มวลกล้ามเนื้อ
.3801
p – value4
.000
ระดับน้าในร่างกาย
p – value4
น้าหนักของกระดูก
p – value4
ความทนทานของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด
p – value4
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
p – value4
ความทนทานของกล้ามเนื้อ
p – value4
1
188 valid cases 2186 valid cases 3184 valid cases 4p-value โดยใช้ t-test for correlation

-.040
.588
.958
.000
.1981
.006

ความทนทาน
ความแข็งแรง ความทนทาน
ของระบบหัวใจ
ความอ่อนตัว
ของกล้ามเนื้อ ของกล้ามเนื้อ
และไหลเวียนเลือด

-.465
.000
-.148
.041
.3131
.000
-.235
.001

-.685
.000
.143
.049
.5941
.000
.032
.658
.329
.000

-.5152
.000
.3642
.000
.4863
.000
.2852
.000
.2462
.001
.4812
.000

.015
.835
-.162
.025
-.0271
.713
-.149
.040
.071
.333
.176
.015
.0032
.971
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4.1.10 ตั ว แปรที่ มี ค วามส าคั ญ ต่ อ สมรรถภาพทางกายของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารศู น ย์
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย กรมพลศึกษา
จากการวิเคราะห์ตัวแปรที่ความสาคัญต่อสมรรถภาพทางกาย ประกอบด้วย
องค์ ป ระกอบของร่ างกาย ความทนทานของระบบหั ว ใจและไหลเวี ย นเลื อ ด ความแข็ง แรงของ
กล้ามเนื้อ ความทนทานของกล้ามเนื้อ และความอ่อนตัว รายละเอียดดังนี้
องค์ประกอบของร่างกาย ประกอบด้วย ไขมันสะสมใต้ผิวหนัง มวลกล้ามเนื้อ
ระดั บ น้ าในร่ า งกาย และน้ าหนั ก ของกระดู ก การวิเคราะห์ ตั ว แปรที่ ความส าคั ญต่อ ไขมัน สะสม
ใต้ผิวหนัง พบว่า เพศ การออกกาลังกายเป็นกลุ่ม และอายุ มีความสัมพันธ์กับไขมันสะสมใต้ผิวหนัง
โดยเพศหญิงจะมีไขมันสะสมใต้ผิวหนังมากกว่าเพศชาย ร้อยละ 11.04 ผู้ที่ไม่ใช้บริการออกกาลัง กาย
เป็นกลุ่มมีไขมันสะสมใต้ผิวหนังมากกว่าผู้ที่ใช้บริการออกกาลังกายเป็นกลุ่มร้อยละ 3.38 และเมื่ออายุ
เพิ่มขึ้น ทุกๆ 1 ปี ไขมัน สะสมใต้ผิ ว หนังจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.10 เมื่อควบคุมตัว แปรอื่นในสมการ
ส าหรั บ การวิ เ คราะห์ ตั ว แปรที่ ค วามส าคั ญ ต่ อ มวลกล้ า มเนื้ อ พบว่ า เพศ การเข้ า ถึ ง บริ ก าร
การออกกาลังกาย และอายุ มีความสัมพันธ์กับมวลกล้ามเนื้อ โดยเพศชายมีมวลกล้ามเนื้อมากกว่า
เพศหญิง 17.10 กิโลกรัม สาหรับผู้ที่มีความสะดวกในการเข้าถึงบริการมากมีมวลกล้ามเนื้อมากกว่า
ผู้ที่มีความสะดวกในการเข้าถึงบริการน้อย 2.19 กิโลกรัม ผู้ที่มี คะแนนการออกกาลังกายที่เพิ่มขึ้น
มีมวลกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น 1.32 กิโลกรัม และเมื่ออายุเพิ่มขึ้นทุกๆ 1 ปี มวลกล้ามเนื้อจะลดลง 0.10
กิโลกรัม เมื่อควบคุมตัวแปรอื่นในสมการ การวิเคราะห์ตัวแปรที่มีความสาคัญต่อระดับน้าในร่างกาย
พบว่า เพศ การใช้บริการออกกาลังกายเป็นกลุ่ม และการรับประทานอาหาร มีความสัมพันธ์กับระดับ
น้ าในร่ า งกาย โดยเพศชายมี ร ะดั บ น้ าในร่ า งกายมากกว่ า เพศหญิ ง ร้ อ ยละ 6.21 ผู้ ที่ ใ ช้ บ ริ ก าร
การออกกาลังกายเป็นกลุ่มมีระดับน้าในร่างกายมากกว่าผู้ที่ไม่ใช้บริการการออกกาลังกายเป็นกลุ่ม
ร้อยละ 1.32 และคะแนนการรับประทานอาหารที่เพิ่มขึ้น จะมีระดับน้าในร่างกายเพิ่มขึ้น เมื่อควบคุม
ตัวแปรอื่นในสมการ สาหรับการวิเคราะห์ตัวแปรที่ความสาคัญต่อ น้าหนักของกระดูก พบว่า เพศ
แรงจูงใจในการออกกาลังกาย การเข้าถึงบริการ และอายุ มีความสัมพันธ์กับน้าหนักของกระดูก
เพศชายมีน้าหนักของกระดูกมากกว่าเพศหญิง 0.69 กิโลกรัม แรงจูงใจในการออกกาลังกายเพิ่มขึ้น
ทาให้น้าหนักของกระดูกเพิ่มขึ้น สาหรับความสะดวกในการเข้าถึงบริการมาก จะมีน้าหนักของกระดูก
มาก 0.14 กิ โ ลกรั ม และเมื่ ออายุ เพิ่ ม ขึ้น ทุ ก ๆ 1 ปี น้ าหนั กของกระดู กจะลดลง 0.01 กิ โ ลกรั ม
เมื่อควบคุมตัวแปรอื่นในสมการ ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.21
ความทนทานของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด โดยการวัดการใช้ออกซิเจน
สู ง สุ ด (มิ ล ลิ ลิ ต ร/กิ โ ลกรั ม /มิ ล ลิ ลิ ต ร) พบว่ า การดื่ ม แอลกอฮอล์ การรั บ รู้ ถึ ง ประโยชน์ ข อง
การออกกาลังกาย อาชีพหลักในปัจจุบัน การเข้าถึงบริการ และอายุ มีความสัมพันธ์กับ ความทนทาน
ของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด ผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์มีความทนทานของระบบหัวใจและไหลเวียน
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เลือดมากกว่าผู้ที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ 3.70 มิลลิลิตร/กิโลกรัม/มิลลิลิตร ผู้ที่มีการรับรู้ถึงประโยชน์ของ
การออกกาลังกายเพิ่มขึ้นจะมีความทนทานของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือดเพิ่มขึ้น 3.46 มิลลิลิตร/
กิโลกรัม/มิลลิลิตร สาหรับผู้ที่ประกอบอาชีพประจา ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงาน
บริษัทเอกชน มีความทนทานของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือดน้อยกว่าอาชีพอื่นๆ 3.13 มิลลิลิตร/
กิโลกรัม/มิลลิลิตร ผู้ที่มีความสะดวกในการเข้าถึงบริการน้อ ยจะมีความทนทานของระบบหัวใจและ
ไหลเวียนเลือดมากกว่าผู้ที่เข้าถึงบริการน้อย 2.70 มิลลิลิตร/กิโลกรัม/มิลลิลิตร โดยเมื่ออายุเพิ่มขึ้น
ทุกๆ 1 ปี ความทนทานของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือดลดลง 0.11 มิลลิลิตร/กิโลกรัม/มิลลิลิตร
เมื่อควบคุมตัวแปรอื่นในสมการ ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.21
ความแข็ง แรงของกล้า มเนื้อ โดยการวัดแรงบีบ มือ (กิโ ลกรัม) พบว่า เพศ
การศึ ก ษาสู ง สุ ด อาชี พ หลั ก ในปั จ จุ บั น และความเครี ย ด มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ความแข็ ง แรงของ
กล้ามเนื้อ โดยเพศชายมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมากกว่าเพศหญิง 0.08 กิโลกรัม การศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี ขึ้น ไป มีความแข็งแรงของกล้ ามเนื้อมากกว่าการศึกษาระดับต่ากว่าปริญญาตรี 0.06
กิโ ลกรั ม ส าหรั บ อาชีพอื่ น ๆ มีความแข็ง แรงของกล้ า มเนื้ อมากกว่าอาชีพ ประจา 0.04 กิโ ลกรั ม
และผู้ที่ไม่ไม่มีความเครียดมีความแข็งแรงของกล้ ามเนื้อมากกว่าผู้ที่มีความเครียด 0.04 กิโลกรัม
เมื่อควบคุมตัวแปรอื่นในสมการ ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.21
ความทนทานของกล้ามเนื้อ โดยการทดสอบการลุก -นั่ง (ครั้ง/30 วินาที)
พบว่า เพศ การศึกษาสู งสุ ด การเสริมสร้างระบบหั ว ใจและหลอดเลื อด อายุ การออกกาลั งกาย
โดยเพศชายมีความทนทานของกล้ามเนื้อมากกว่าเพศหญิง 6.47 ครั้ง/30 วินาที การศึกษาระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไป มีความทนทานของกล้ามเนื้อมากกว่าการศึกษาระดับต่ากว่าปริญญาตรี 4.82 ครั้ง/
30 วินาที ผู้ ที่ใช้บริการการเสริมสร้างระบบหัวใจและหลอดเลือดมีความทนทานของกล้ามเนื้อ
มากกว่าผู้ที่ไม่ใช้บริการ 3.84 ครั้ง/30 วินาที อายุเพิ่มขึ้นทุกๆ 1 ปี ความทนทานของกล้ามเนื้อ
เพิ่มขึ้น 0.80 ครั้ง/30 วินาที การออกกาลังกายที่เหมาะสม มีความทนทานของกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น 0.46
ครั้ง/30 วินาที เมื่อควบคุมตัวแปรอื่นในสมการ ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.21
ความอ่อนตัว โดยการวัดความอ่อนตัว (เซนติเมตร) พบว่า การรับประทาน
อาหาร ความถี่ในการใช้บริ การ และการออกกาลังกายเป็นกลุ่ม มีความสัมพันธ์กับความอ่อนตัว
โดยเมื่อการรับประทานอาหารที่เหมาะสม ความอ่อนตัวลดลง 0.6 เซนติเมตร ความถี่ในการใช้บริการ
เพิ่มขึ้น ความอ่อนตัวลดลง สาหรับผู้ที่ใช้บริการการออกกาลังกายเป็นกลุ่มมี ความอ่อนตัวมากกว่า
ผู้ที่ไม่ใช้บริการ ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.21
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ตารางที่ 4.26 ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับสมรรถภาพทางกายของผู้ใช้บริการ
องค์ประกอบของร่างกาย
ไขมันสะสมใต้ผิวหนัง
95% CI B
s.e
bstd
(b)
LL
UL

ตัวแปร
b
ค่าคงที่

29.69

2.83

อายุ (ปี)

0.10

0.05

-11.04

1.72

เพศ1

มวลกล้ามเนื้อ
b

s.e (b)

24.08

35.30

33.82

4.13

0.15

-0.01

0.20

-0.10

0.05

-0.65

-14.45

-7.64

17.10

1.30

bstd

95% CI B
LL
UL
25.63

42.00

-0.11

-0.19

0.00

0.76

14.52

19.68

การรับประทานอาหาร
การออกกาลังกาย

1.32

0.66

0.11

0.01

b
46.98

ระดับน้าในร่างกาย
95% CI B
s.e (b) bstd
LL
UL
1.36

44.29

49.67

6.21

0.75

0.76

4.72

7.71

0.38

0.21

0.13

-0.03

0.79

b

น้าหนักของกระดูก
95% CI B
s.e (b) bstd
LL UL

2.06

0.27

1.53

2.59

-0.01

0.00

-0.14

-0.01

0.00

0.69

0.08

0.65

0.55

0.84

0.14

0.07

0.14

0.00

0.27

0.14

0.07

0.13

0.00

0.29

2.64

แรงจูงใจในการออกกาลังกาย
การออกกาลังกายเป็นกลุ่ม2
-3.38

1.69

-0.20

-6.73

การเข้าถึงบริการ3

-0.03

1.32
2.19

R2=0.36, R2adj=0.34, s.e.=6.95, n=108

1.20

0.10

-0.19

0.76

0.16

-0.19

2.82

4.56

R2 = 0.71, R2adj=0.70, s.e.=6.15, n=108

R2=0.47, R2adj=0.46, s.e.=3.04, n=107

R2=0.53, R2adj=0.52, s.e.=0.38, n=108

1

เพศ (หญิง 0 ชาย 1) 2การออกกาลังกายเป็นกลุ่ม (ไม่ใช้บริการ 0 ใช้บริการ 1) 3การเข้าถึงบริการ (สะดวกน้อย 0 สะดวกมาก 1)
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ตารางที่ 4.26 ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับสมรรถภาพทางกายของผู้ใช้บริการ (ต่อ)
ตัวแปร

ความทนทานของระบบหัวใจ
และไหลเวียนเลือด
95% CI B
b s.e (b) bstd
LL
UL

ค่าคงที่
อายุ (ปี)
เพศ (หญิง 0 ชาย 1)
การศึกษาสูงสุด (ต่ากว่า ป.ตรี 0 ป.ตรีหรือสูงกว่า 1)
อาชีพหลักในปัจจุบนั (อื่นๆ 0 ประจา 1)
การออกกาลังกาย
ความเครียด (ไม่เครียด 0 เครียด 1)
การดื่มแอลกอฮอล์ (ไม่ดื่ม 0 ดื่ม 1)
การรับรู้ถึงประโยชน์ของการออกกาลังกาย

19.65

7.11

5.55

33.75

-0.11

0.06 -0.17 -0.23

0.01

-3.13

1.70 -0.18 -6.51

0.25

ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
b s.e (b) bstd

95% CI B
LL UL

0.48

0.42 0.53

1.49

0.23

0.75

6.65

3.46

1.56

0.21

0.36

6.55

การเสริมสร้างระบบหัวใจและหลอดเลือด (ไม่ใช้บริการ 0 ใช้บริการ 1)
การเข้าถึงบริการ (สะดวกน้อย 0 สะดวกมาก 1)
-2.70
2

R =0.18,

1.46 -0.17 -5.59
R2adj=0.14,

s.e=7.29, n=108

s.e (b) bstd

95% CI B
LL UL

2.94

3.12

-3.25 9.13

0.80

0.36 0.17 0.09 1.52

b

0.08

0.02 0.36 0.04 0.13

6.47

1.16 0.47 4.17 8.78

0.06

0.03 0.18 0.00 0.11

4.82

1.45 0.26 1.94 7.70

-0.04

0.02 -0.16 -0.09 0.01
0.46

0.23 0.17 0.00 0.92

3.84

1.85 0.16 0.18 7.51

-0.04
3.70

0.03

ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

0.02 -0.17 -0.09 0.00

0.19
R2=0.17, R2adj=0.14, s.e=0.11, n=108 R2=0.43, R2adj=0.41, s.e=5.28, n=104
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ตารางที่ 4.26 ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับสมรรถภาพทางกายของผู้ใช้บริการ (ต่อ)
ความอ่อนตัว
ตัวแปร

b

s.e(b)

95% CI OR

̂

LL

UL

ค่าคงที่

3.96

1.75

52.3

อายุ (ปี)

-0.03

0.02

1.0

0.93

1.00

การรับประทานอาหาร

-0.52

0.18

0.6

0.42

0.85

การออกกาลังกาย

-0.19

0.10

0.8

0.68

1.01

ความถี่ในการใช้บริการ

-0.39

0.18

0.7

0.47

0.96

เหนื่อยระดับน้อย

-0.10

1.43

0.9

0.06

14.76

เหนื่อยระดับปานกลางถึงมาก

1.85

1.25

6.4

0.55

74.30

1.08

0.52

2.9

1.05

8.20

ความหนักในการใช้บริการ (เหนื่อยมาก ref)

การออกกาลังกายเป็นกลุ่ม (ไม่ใช้บริการ ref)
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4.2 การอภิปรายผล
การศึ ก ษานี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ อธิ บ ายคุ ณ ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คล พฤติ ก รรมสุ ข ภาพ
การรับ รู้ในการออกกาลังกาย แรงจูงใจในการออกกาลั งกาย พฤติกรรมการใช้บริการ การเข้าถึง
บริ ก าร และสมรรถภาพทางกาย และศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ สมรรถภาพทางกาย
ของผู้ใช้บริการศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย กรมพลศึกษา ในการอภิปรายผล
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
4.2.1 สมรรถภาพทาง กายของผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร ณ ศู น ย์ วิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ า
และการออกกาลังกาย กรมพลศึกษา อยู่ในเกณฑ์ปานกลางขึ้นไป สมรรถภาพทางกาย ประกอบด้วย
องค์ป ระกอบของร่ างกาย ความทนทานของระบบหัว ใจและไหลเวียนเลือด ความแข็งแรงของ
กล้ ามเนื้ อ ความทนทานของกล้ ามเนื้อ และความอ่อนตัว ผลการศึกษาพบว่า กลุ่ มตัว อย่างมี
สมรรถภาพทางกายอยู่ ในเกณฑ์ป านกลางขึ้นไป ตามล าดับดั งนี้ สมรรถภาพทางกายด้า นความ
ทนทานของกล้ามเนื้อ องค์ประกอบของร่างกาย ความทนทานของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และความอ่อนตัว ร้อยละ 96.3, 72.6, 53.7, 48.9 และ 47.9 ตามลาดับ
จากผลการศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้บริการศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย
กรมพลศึ ก ษา มี ร่ า งกายที่ แ ข็ ง แรง สุ ข ภาพดี มี ค วามพร้ อ มในการประกอบกิ จ กรรมได้ อ ย่ า ง
มีประสิทธิภาพ มีสมรรถภาพทางกายที่ดี วรศักดิ์ เพียรชอบ กล่าวไว้ว่า ผู้ที่มีสมรรถภาพทางกายดี
ท าให้ ร่ า งกายที่ แ ข็ ง แรง สามารถท างานต่ า งๆ ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และยั ง ท าให้ เ ป็ น ผู้ ที่ มี
บุคลิกลักษณะดี สง่าผ่าเผย สามารถเคลื่อนไหวได้ ด้วยความสง่างาม คล่องแคล่ว และกระฉับกระเฉง
ซึ่งสอดคล้ องกับ การศึกษาของสุ เมธ พรหมอิ นทร์ และมั ณฑรา ยันตศิริ (2556) ที่ ทาการศึ กษา
พฤติ กรรมการสร้ า งเสริ ม สุ ขภาพ องค์ป ระกอบของร่างกาย และสมรรถภาพทางกายของคนใน
เครือข่ายสุขภาพชุมชน พบว่า ความทนทานของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด ความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อ และความอ่อนตัว อยู่ในเกณฑ์ปานกลางขึ้นไป ร้อยละ 47.7, 65.0 และ 60.0 ตามลาดับ
ซึ่งมีความสอดคล้องกัน แต่อย่างไรก็ตาม องค์ประกอบของร่างกาย มีเพียงร้อยละ 29.7 ที่อยู่ในเกณฑ์
อาจมีสาเหตุมาจากกลุ่มตัวอย่างของการศึกษาดังกล่าวเป็นกลุ่มคนในเครือข่ายสุขภาพชุมชน รวมถึง
กลุ่ ม ผู้ บ ริ ห ารและกลุ่ ม บุ ค คลทั่ ว ไปที่ อ าจมี กิ จ กรรมการออกก าลั ง กายน้ อ ยกว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งใน
การศึกษานี้ ซึ่งเป็นสมาชิกที่ใช้บริการศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย กรมพลศึกษา
จึ งท าให้ พบค่ า องค์ป ระกอบของร่ างกายที่อยู่ ในเกณฑ์ ปกติน้อ ยกว่ า นอกจากนี้ยัง สอดคล้ อ งกั บ
การศึกษาของอารมย์ ขุนภาษี (2553) ที่ทาการทดสอบความทนทานของระบบไหลเวียนของโลหิต
และหายใจ ของกาลังพลกองเวชศาสตร์ฟื้นฟู พบว่า สมรรถภาพทางกายด้านความทนทานของระบบ
ไหลเวียนของโลหิตและหายใจของผู้ที่รับการทดสอบได้ค่าการทดสอบเท่ากับและมากกว่าค่าเกณฑ์
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มาตรฐานประชากรไทยทั่วไปในช่วงอายุเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 70.4 นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ
การศึกษาของปัณรสี เอี่ยมสะอาด และคณะ (2556) ได้ทาการศึกษาสมรรถภาพทางกายในกลุ่มของ
นักศึกษา พบว่า ค่าเฉลี่ยสมรรถภาพทางกายด้านความอ่อนตัวและความทนทานของกล้ามเนื้อของ
นักศึกษาชายและหญิงอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
4.2.2 จากสมมติฐานการวิจัยที่ว่า คุ ณลักษณะส่วนบุคคล พฤติกรรมสุขภาพ การรับรู้
ในการออกกาลังกาย แรงจูงใจในการออกกาลังกาย พฤติกรรมการใช้บริการ และการเข้าถึงบริการ
มีความสัมพันธ์กับสมรรถภาพทางกายของผู้ใช้บริการ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย
กรมพลศึกษา จากการศึกษาพบว่า ตัวแปรที่เป็นไปตามสมมติฐ าน ได้แก่ คุณลักษณะส่วนบุคคล
พฤติกรรมสุขภาพ การรับรู้ในการออกกาลังกาย และพฤติกรรมการใช้บริการ แต่ไม่พบความสัมพันธ์
ระหว่างแรงจูงใจในการออกกาลังกายและการเข้าถึงบริการ กับสมรรถภาพทางกาย ผู้วิจัยขออภิปราย
ผลจาแนกตามตัวแปรต้น ดังรายละเอียดต่อไปนี้
คุ ณ ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คล มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ สมรรถภาพทางกายครบทุ ก ด้ า น
จากการศึกษาพบว่า อายุ มีความสัมพันธ์กับสมรรถภาพทางกายทั้ง 5 ด้าน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(p-values < .05) เมื่ออายุเพิ่มขึ้น ทาให้องค์ประกอบของร่างกาย ได้แก่ ไขมันสะสมใต้ผิวหนัง
เพิ่มขึ้น และทาให้ ความอ่อนตัว เพิ่มขึ้น แต่ทาให้องค์ประกอบของร่างกาย ได้แก่ มวลกล้ ามเนื้อ
ระดั บ น้ าในร่ า งกาย และน้ าหนั ก ของกระดู ก ลดลง และท าให้ ค วามทนทานของระบบหั ว ใจ
และไหลเวียนเลือดลดลง ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ความทนทานของกล้ามเนื้อลดลง สาหรับเพศ
มีความสัมพันธ์กับสมรรถภาพทางกายด้านองค์ประกอบของร่างกาย ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
และความทนทานของกล้ามเนื้อ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-values < .05) พบว่า เพศชาย
มีอ งค์ ป ระกอบของร่ า งกาย ได้ แ ก่ มวลกล้ า มเนื้อ ระดั บ น้ าในร่ า งกาย และน้ าหนั ก ของกระดู ก
มากกว่าเพศหญิง และมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และความทนทานของกล้ามเนื้อมากกว่าเพศหญิง
แต่มีไขมันสะสมใต้ผิวหนัง น้อยกว่า ซึ่งเป็นไปตามหลักการทางสรีรวิทยาที่เพศชายจะมีความแข็งแรง
ด้านร่างกายมากกว่าเพศหญิง และวัยสูงอายุนั้น จะมีการเปลี่ยนแปลงในทางเสื่อมเกิดขึ้นกับอวัยวะ
ทุกระบบในร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นกระดูก ข้อ เส้นเอ็น กล้ามเนื้อ และเส้นประสาทที่ควบคุมการทางาน
ของกล้ามเนื้อ มีผลทาให้สมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุลดลง ไม่ค่อยกระฉับกระเฉง ปวดเมื่อย
ร่างกายและข้อต่อต่างๆ พละกาลังลดน้อย สาหรับสถานภาพสมรส มีความสัมพันธ์กับสมรรถภาพทางกาย
ด้านองค์ประกอบของร่างกาย และความอ่อนตัว อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-values < .05) พบว่า
ผู้ที่มีสถานภาพสมรสคู่มีองค์ประกอบของร่างกาย ได้แก่ ไขมันสะสมใต้ผิวหนัง และมีความอ่อนตัว
มากกว่าผู้ที่มีสถานภาพโสด สาหรับไขมันที่เพิ่มขึ้นในผู้ที่มีสถานภาพสมรสคู่ อาจมีผลมาจากการอายุ
เพิ่มขึ้น จึงมีการสะสมของไขมันใต้ผิวหนังมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพโสด นอกจากนี้อาชีพมี
ความสัม พัน ธ์ก ับ สมรรถภาพทางกาย อย่า งมีนัย ส าคัญ ทางสถิติ ( p-values < .05)
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อาชีพประจามีความแข็งแรงและความทนทานของกล้ามเนื้อมากกว่าอาชีพอื่นๆ ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่า
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ ที่ ม าใช้ บ ริ ก ารเป็น ประจ าเป็น กลุ่ ม ของข้ าราชการ/พนัก งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ /
พนักงานบริษัท ที่มีความสามารถในการเข้าถึงบริการได้ดีกว่า จึงทาให้มีผลของสมรรถภาพที่ดีกว่า
อาชีพอื่นๆ
พฤติ ก รรมสุ ข ภาพ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ สมรรถภาพทางกายครบทุ ก ด้ า น
จากการศึกษาพบว่า การรับประทานอาหาร มีความสัมพันธ์กับสมรรถภาพทางกายด้านความอ่อนตัว
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value .001) พบว่า การรับประทานอาหารที่ดี ทาให้ความอ่อนตัว
เพิ่ ม ขึ้ น ส าหรั บ การออกก าลั ง กาย มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ สมรรถภาพทางกายด้ า นองค์ ป ระกอบ
ของร่างกาย ความทนทานของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือ ด ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และความ
ทนทานของกล้ามเนื้อ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-values < .05) และพบว่า การออกกาลังกาย
ทาให้องค์ประกอบของร่างกาย ได้แก่ ระดับน้าในร่างกาย และน้าหนักของกระดูกเพิ่มขึ้น และทาให้
ความทนทานของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และความทนทาน
ของกล้ า มเนื้ อ เพิ่ ม ขึ้ น แต่ ท าให้ อ งค์ ป ระกอบของร่ า งกาย ได้ แ ก่ ไขมั น สะสมใต้ ผิ ว หนั ง ลดลง
ซึ่งสอดคล้องกับ ถนอมวงศ์ กฤษณ์เพ็ชร์ และสิทธา พงษ์พิบูลย์ (2554) ที่กล่าวว่า การออกกาลังกาย
อย่างสม่าเสมอจะช่วยพัฒนาร่างกายให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี การเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้
จากการออกก าลั ง กาย เช่ น หั ว ใจแข็ ง แรง ไขมั น ร่ า งกายลดลง กล้ า มเนื้ อ แข็ ง แรงและอดทน
และสมรรถภาพทางกายพัฒนามากขึ้น สาหรับความเครียด มีความสัมพันธ์กับสมรรถภาพทางกาย
ด้า นความแข็ง แรงของกล้า มเนื ้อ อย่า งมีน ัย ส าคัญ ทางสถิต ิ (p-value <
.05) พบว่า
ผู้ที่มีความเครียดมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อน้อยกว่าผู้ที่ไม่มีความเครียด สอดคล้องกับ เพริศพรรณ
แดนศิลป์ (2559) ที่กล่าวว่า สุขภาพจิตใจเป็นภาวะที่ต้องดูแลรักษา พัฒนาและปรับปรุงเช่นเดียวกับ
สุขภาพทางกาย สุขภาพจิตใจนั้นโดยแท้จริงแล้วเป็นรากฐานของสุ ขภาพกายด้วย ในหลายๆ กรณี
ความอ่อนแอทางสุขภาพกายเป็นผลโดยตรงมาจากสุขภาพจิตใจ สาหรับการสูบบุหรี่ มีความสัมพันธ์
กับสมรรถภาพทางกายด้านองค์ประกอบของร่างกาย อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value < .05)
พบว่า ผู้ที่สูบบุหรี่มีองค์ประกอบของร่างกาย ได้แก่ ไขมันสะสมใต้ผิ วหนัง น้อยกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่
แต่มีมวลกล้ามเนื้อ ระดับน้าในร่างกาย และน้าหนักของกระดูก มากกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ และสาหรับ
การดื่ ม แอลกอฮอล์ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ สมรรถภาพทางกายด้ า นองค์ ป ระกอบของร่ า งกาย
ความทนทานของระบบหั ว ใจและไหลเวีย นเลื อ ด ความแข็ง แรงของกล้ ามเนื้ อ อย่ างมีนั ยส าคั ญ
ทางสถิติ (p-values < .05) พบว่า ผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์มี องค์ประกอบของร่างกาย ได้แก่ น้าหนัก
ของกระดูก มากกว่าผู้ที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ และมี ความทนทานของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด
และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ มากกว่าผู้ที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ แต่มีไขมันสะสมใต้ผิวหนังน้อยกว่า
ผู้ที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ จากผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ยังดื่มแอลกอฮอล์ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่
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ดื่มแอลกอฮอล์อยู่ในระดับน้อย ซึ่งการดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณน้อยหรือไม่เกิน 2 แก้ว ต่อวันนั้น
มีประโยชน์ต่อหัวใจและระบบหลอดเลือด การดื่มอย่างเหมาะสมช่วยเพิ่มระดับของคอเลสเตอรอลที่ดี
ที่เป็นตัวสาคัญที่ช่วยปูองกันภายในหลอดเลือดของเรา แต่การนาผลของการศึกษาใช้เป็นคาแนะนา
ให้ผู้ปุวยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อเป็นการรักษาหรือปูองกันโรคหัวใจและหลอดเลือด ควรคานึง
ถึงผลเสียของแอลกอฮอล์ต่อระบบอวั ยวะอื่นๆ เช่น การเกิดโรคตับแข็ง มะเร็ง หรือแม้แต่อุบัติเหตุ
มาประกอบกันด้วยเพื่อประโยชน์ของผู้ปุวยโดยรวม
การรั บ รู้ ใ นการออกก าลั ง กาย มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ สมรรถภาพทางกาย
ด้านองค์ประกอบของร่างกาย ความทนทานของระบบหั วใจและไหลเวียนเลื อด ความทนทาน
ของกล้ามเนื้อ และความอ่อนตัว จากการศึกษาพบว่า การรับรู้ถึงประโยชน์ของการออกกาลังกาย
มีความสัมพันธ์กับสมรรถภาพทางกายด้านองค์ประกอบของร่างกาย ความทนทานของระบบหัวใจ
และไหลเวีย นเลือด อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-values < .05) พบว่า การรับรู้ถึงประโยชน์
ของการออกกาลังกายเพิ่มขึ้น ทาให้ความทนทานของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือดเพิ่มขึ้น แต่ทาให้
องค์ประกอบของร่างกาย ได้แก่ มวลกล้ามเนื้อ และน้าหนักของกระดูก ลดลง ซึ่งเป็นไปตามแบบแผน
ความเชื่อด้านสุ ขภาพ การรั บ รู้ ป ระโยชน์ที่จะได้รับ เป็นความคิด ความเชื่อว่าการกระทาตามที่
รับคาแนะนา เป็นสิ่งที่มี ประโยชน์ ลดความเสี่ยง หรือความรุนแรงได้ สาหรับการรับรู้ต่ออุปสรรค
ของการออกกาลั งกาย มี ค วามสั ม พั นธ์ กั บสมรรถภาพทางกายด้ านความทนทานของกล้ ามเนื้ อ
และความอ่อนตัว อย่า งมีนัย สาคัญทางสถิติ (p-values < .05) พบว่า การรับรู้ต่ออุป สรรค
ของการออกกาลังกายเพิ่มขึ้น ทาให้ ความทนทานของกล้ามเนื้อ และความอ่อนตัวลดลง สอดคล้อง
กั บ การศึ ก ษาของอั จ ฉราวั ล ย์ ประจั น ตะเสน (2549) ที่ พ บว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ก ารเปลี่ ย นแปลง
สมรรถภาพทางกายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สุ ข ภาพภายหลั ง จากการเข้ า ร่ ว มโครงการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ
ตามแนวคิดความเชื่อทางสุขภาพ โดยกลุ่มตัวอย่างมีความอดทนของระบบหายใจและไหลเวียนเลือด
ความแข็งแรงและอดทนของกล้ามเนื้อ ความอ่อนตัว องค์ประกอบของร่างกาย และตัวชี้วัดทาง
การแพทย์ดีขึ้น อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
พฤติกรรมการใช้บริการ มีความสัมพันธ์กับสมรรถภาพทางกายด้านองค์ประกอบ
ของร่ า งกาย ความแข็ ง แรงของกล้ า มเนื้ อ ความทนทานของกล้ า มเนื้ อ และความอ่ อ นตั ว
จากการศึกษาพบว่า ความถี่ในการใช้บริการมีความสัมพันธ์กับสมรรถภาพทางกายด้านความอ่อนตัว
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value < .05) พบว่า ความถี่ในการใช้บริการเพิ่มขึ้น ทาให้ความอ่อนตัว
เพิ่มขึ้น สาหรับความหนักในการใช้บริการ มีความสัมพันธ์กับสมรรถภาพทางกายด้านองค์ประกอบ
ของร่างกาย อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value < .05) พบว่า ผู้ที่ออกกาลังกายด้วยความหนักปาน
กลางถึ ง มากมี อ งค์ ป ระกอบของร่ า งกาย ได้ แ ก่ น้ าหนั ก ของกระดู ก มากกว่ า ผู้ ที่ อ อกก าลั ง กาย
ด้ ว ยความหนั ก หรื อ ระดั บ ความเหนื่ อ ยน้ อ ย สอดคล้ อ งกั บ กิ ต ติ ม า วั ฒ นากมลกุ ล ที่ ก ล่ า วถึ ง
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แนวทางการออกกาลังกาย สาหรับผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพแข็งแรงอายุ 18 ถึง 65 ปี ที่ควรออกกาลังกาย
แบบแอโรบิกระดับปานกลางนาน 30 นาที ต่อวันสัปดาห์ละ 5 วัน หรือออกกาลังกายแบบแอโรบิก
ระดับหนักนาน 20 นาทีต่อวันสัปดาห์ละ 3 วัน โดยทั้งสองแบบควรทาควบคู่ไปกับการออกกาลังกาย
แบบแอนแอโรบิกเพื่อเพิ่มแรงและความทนทานของกล้ามเนื้ออย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วันที่ไม่ใช่วัน
ติดกัน นอกจากนี้ ประเภทของการกิจกรรมที่ใช้บริการมีความสัมพันธ์กับ สมรรถภาพทางกายด้าน
องค์ป ระกอบของร่ างกาย ความแข็ง แรงของกล้ ามเนื้อ และความทนทานของกล้ ามเนื้อ อย่างมี
นัย สาคัญทางสถิติ (p-values < .05) พบว่า ผู้ที่ใช้บริการเครื่องออกกาลังกายเพื่อเสริมสร้าง
กล้ามเนื้อ มีองค์ประกอบของร่างกาย ได้แก่ มวลกล้ามเนื้อและน้าหนักของกระดูก มากกว่าผู้ที่ไม่ใช้
บริการ ผู้ที่ใช้บริการเครื่ องออกกาลังกายเพื่อเสริมสร้างระบบหัวใจและหลอดเลือด มี องค์ประกอบ
ของร่างกาย ได้แก่ ระดับน้าในร่างกาย น้อยกว่าผู้ที่ไม่ใช้บริการ และมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
น้อยกว่าผู้ที่ไม่ใช้บริการ และผู้ที่ใช้บริการออกกาลังกายเป็นกลุ่ม องค์ประกอบของร่างกาย ได้แก่
มีไขมันสะสมใต้ผิวหนัง มากกว่าผู้ที่ไม่ใช้บริการ แต่มีมวลกล้ามเนื้อ ระดับน้าในร่างกาย และน้าหนัก
ของกระดู ก น้ อ ยกว่ า ผู้ ที่ ไ ม่ ใ ช้ บ ริ ก าร และมี ค วามแข็ ง แรงของกล้ า มเนื้ อ และความทนทาน
ของกล้ ามเนื้ อ น้ อยกว่าผู้ ที่ไม่ใช้บริการ เป็นเพราะว่าการใช้บริการเพื่อเสริมสร้างระบบหั ว ใจ
และหลอดเลื อ ด เช่ น ลู่ วิ่ ง ไฟฟู า จั ก รยานนั่ ง ปั่ น เป็ น ต้ น ในปริ ม าณที่ เ หมาะสมจะช่ ว ยพั ฒ นา
สมรรถภาพทางกายด้านความทนทานของระบบหัวใจ และไหลเวียนเลือด เช่นเดียวกันกับการออก
กาลั ง กายเป็ น กลุ่ ม ซึ่ ง กิจ กรรมส่ ว นใหญ่เ ป็ นการออกกาลั ง กายแบบแอโรบิก จึ งเป็ นการพัฒ นา
สมรรถภาพทางกายด้านความทนทานของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการวิจัย
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดสมรรถภาพทางกายของผู้ใช้บริการ และอธิบายปัจจัยที่
มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ สมรรถภาพทางกายของผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร ณ ศู น ย์ วิ ท ยาศาสตร์ การกี ฬ า
และการออกกาลังกาย กรมพลศึกษา
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป็ น ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารศู น ย์ วิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ า
และการออกกาลังกาย กรมพลศึกษา อายุ 18 ปี ขึ้นไป จานวน 190 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ แบบสอบถาม จานวน 6 ตอน ประกอบด้วย คุณลักษณะส่วนบุคคล
พฤติกรรมการใช้บริการ แรงจูงใจในการออกกาลังกาย พฤติกรรมสุขภาพ การรับรู้ในการออกกาลังกาย
และการเข้าถึงบริ การ ส่ ว นที่ 2 เครื่องมือและแบบบันทึก ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
จ านวน 8 รายการ ประกอบด้ว ย น้าหนัก ส่ ว นสู ง ความดัน โลหิ ต ชี พจร แรงบีบ มื อ ลุ ก -นั่ ง
30 วินาที ความอ่อนตัว และความทนทานของระบบหายใจและไหลเวียนโลหิต
นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ค่าสถิติด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป (SPSS) โดยใช้จานวน, ความถี่,
ร้อยละ, ค่าเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, ค่าสูงสุด, ค่าต่าสุด, ANOVA, Pearson Correlation,
t test, Chi-square test, Backward multiple regression และ Backward multiple logistic
regression ที่ระดับนัยสาคัญ .05
ผลการวิจัยพบว่า
5.1.1
สมรรถภาพทางกายของผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร ณ ศู น ย์ วิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ า
และการออกกาลังกาย กรมพลศึกษา ประกอบด้วย องค์ประกอบของร่างกาย โดยการวิเคราะห์
องค์ประกอบร่างกาย ได้แก่ ไขมันสะสมใต้ผิวหนัง ร้อยละ 28.9 อยู่ในเกณฑ์น้อยมาก ค่าเฉลี่ย 25.19
± 8.39 เปอร์เซ็นต์ มวลกล้ามเนื้อ ค่าเฉลี่ย 46.42 ± 10.43 กิโลกรัม ปริมาณน้าในร่างกาย ร้อยละ
28.2 อยู่ในเกณฑ์ปกติ ค่าเฉลี่ย 53.20 ± 4.10 เปอร์เซ็นต์ และน้าหนักของกระดูก ร้อยละ 62.1
อยู่ในเกณฑ์ปกติ ค่าเฉลี่ย 2.67 ± 0.50 ความทนทานของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด โดยการ
ทดสอบการใช้ออกซิเจนสูงสุด ร้อยละ 35.3 อยู่ในเกณฑ์พอใช้ ค่าเฉลี่ย 29.82 ± 7.70 มิลลิลิตร/
กิโลกรัม/นาที ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ โดยการทดสอบแรงบีบมือ ร้อยละ 30.0 อยู่ในเกณฑ์
พอใช้ ค่าเฉลี่ย 35.15 ± 9.97 กิโลกรัม ความทนทานของกล้ามเนื้อ โดยการทดสอบการลุก -นั่ง
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ร้อยละ 50.0 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ค่าเฉลี่ย 20.48 ± 7.20 ครั้ง/30 วินาที และความอ่อนตัว โดยการ
ทดสอบการนั่งงอตัว ร้อยละ 36.3 อยู่ในเกณฑ์ต่า ค่าต่าสุด-สูงสุด (-19.8)-28.1 เซนติเมตร
5.1.2 ตั ว แปรที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ สมรรถภาพทางกายของผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร ได้ แ ก่
คุณลักษณะส่วนบุคคล พฤติกรรมสุขภาพ การรับรู้ในการออกกาลังกาย และพฤติกรรมการใช้บริการ
จาแนกตามสมรรถภาพทางกาย รายละเอียดดังนี้
ปัจ จัย ที่มีความสัมพันธ์กับสมรรถภาพทางกายด้านองค์ประกอบของร่างกาย
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-values < .05) ได้แก่ ลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย อายุ เพศ
สถานภาพสมรส และอาชีพหลั กในปัจจุบัน พฤติกรรมสุขภาพ ประกอบด้ว ย การออกกาลั งกาย
การสูบบุหรี่ และการดื่มแอลกอฮอล์ การรับรู้ในการออกกาลังกาย ประกอบด้วย การรับรู้ถึงประโยชน์
ของการออกกาลั งกาย และการรั บรู้ต่ออุปสรรคของการออกกาลั งกาย พฤติกรรมการใช้บริการ
ประกอบด้วย ความหนักในการใช้บริการ และประเภทของการกิจกรรมที่ใช้บริการ
คุณลั กษณะส่ ว นบุคคล ประกอบด้ว ย อายุ พฤติกรรมสุ ขภาพ ประกอบด้ว ย
การออกกาลังกาย และการดื่มแอลกอฮอล์ การรับรู้ในการออกกาลังกาย ประกอบด้วย การรับรู้ถึง
ประโยชน์ของการออกกาลังกาย และการรับรู้ถึงประโยชน์ของการออกกาลังกาย คือตัวแปรที่มี
ความสัมพันธ์กับสมรรถภาพทางกายด้านความทนทานของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p-values < .05)
สาหรับ ปั จจั ย ที่มีความสัมพันธ์กับ สมรรถภาพทางกายด้านความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-values < .05) ได้แก่ คุณลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย
อายุ เพศ และอาชี พ หลั ก ใน พฤติ กรรมสุ ข ภาพ ประกอบด้ ว ย การออกก าลั งกาย ความเครี ย ด
และการดื่มแอลกอฮอล์ พฤติกรรมการใช้บริการ ประกอบด้วย ประเภทของการกิจกรรมที่ใช้บริการ
ตัวแปรต้น ได้แก่ คุณลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย อายุ เพศ และอาชีพหลัก
ในปั จ จุ บั น พฤติ ก รรมสุ ข ภาพ ประกอบด้ ว ย การออกก าลั ง กาย การรั บ รู้ ใ นการออกก าลั ง กาย
ประกอบด้ว ย การรับ รู้ต่ออุป สรรคของการออกกาลังกาย พฤติกรรมการใช้บริการ ประกอบด้ว ย
ประเภทของการกิจกรรมที่ใช้บริการ มีความสัมพันธ์กับสมรรถภาพทางกายด้านความทนทานของ
กล้ามเนื้อ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-values < .05)
ตั ว แปรที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ สมรรถภาพทางกายด้ า นความอ่ อ นตั ว อย่ า งมี
นัย สาคัญ ทางสถิติ (p-values < .05) ได้แ ก่ คุณ ลัก ษณะส่ว นบุค คล ประกอบด้ว ย อายุ
และสถานภาพสมรส พฤติ ก รรมสุ ข ภาพ ประกอบด้ ว ยการรั บ ประทานอาหาร การรั บ รู้ ใ น
การออกกาลังกาย ประกอบด้วย การรับรู้ต่ออุปสรรคของการออกกาลังกาย พฤติกรรมการใช้บริการ
ประกอบด้วย ความถี่ในการใช้บริการ
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5.2 ข้อเสนอแนะ
5.1.1 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย กรมพลศึกษา ควรจัดระบบ
การให้ บ ริ ก าร การออกก าลั ง กายที่ เ ฉพาะเจาะจงและเหมาะสมกั บ แต่ ล ะกลุ่ ม บุ ค คล เช่ น
การออกก าลั งกายส าหรั บ ผู้ สู ง อายุ การออกก าลั ง กายส าหรั บ เพศหญิง เป็ น ต้ น เพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
ให้ผู้ใช้บริการทุกเพศวัยมีสมรรถภาพทางกายที่ดีขึ้น
5.1.2 กรมพลศึ ก ษาควรจั ด ให้ มี ก ารให้ ค วามรู้ ท างวิ ช าการเกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรม
การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพที่ ถู ก ต้ อ งให้ กั บ ประชาชนและผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร โดยให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ห รื อ วิ ท ยากร
เป็ น ผู้ ใ ห้ ค าแนะน าการออกก าลั ง กายและการดู แ ลสุ ข ภาพที่ เ หมาะสม และจั ด ท าเอกสาร สื่ อ
เพือ่ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์
5.1.3 การวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการเก็บข้อมูลให้ครบทุกช่วงของการให้บริการ เพื่อให้ได้
ข้อมูล ที่ห ลากหลาย นอกจากนี้ ควรติดตามกลุ่ มตัวอย่างและทดลองเปรียบเทียบผลการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายตามประเภทกิจกรรมที่ใช้บริการ
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ภาคผนวก ง
เครื่องมือและวิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
1. องค์ประกอบของร่างกาย
การทดสอบ :
ชั่งน้าหนักและวัดองค์ประกอบร่างกาย
เครื่องมือ :
เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบภายในร่างกาย ยี่ห้อ TANITA รุ่น SC-330
วิธีการ
:
ถอดรองเท้ า ถุ ง เท้ า และเครื่ อ งประดั บ ที่ ท าจากโลหะ จากนั้ น ก้ า วขึ้ น
เครื่ อ งมื อ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ส่ ว นตั ว ที่ ห น้ า จอ และยื น ตรง ค้ า งไว้ ป ระมาณ
30-60 วินาที รอรับแผ่นบันทึกผล
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2. ความทนทานของระบบหัวใจและไหลเวียนโลหิต
การทดสอบ :
ประสิทธิภาพการใช้ออกซิเจนสูงสุด (VO2max) วิธี Astrand Test
เครื่องมือ :
จักรยานวัดงาน ยี่ห้อ Monark รุ่น Ergomedic 828 E
วิธีการ
:
ใส่สายคาดอกสาหรับวัดชีพจร ปรับขนาดเบาะนั่งจักรยานให้พอดี แล้วปั่น
จักรยานด้วยความฝืดที่กาหนด เป็นเวลา 6 นาที บันทึกค่าชีพจรที่นาทีที่ 5
และ 6 ตรวจสอบค่าเฉลี่ยชีพจร และเทียบค่าในตาราง
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3. ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
การทดสอบ :
แรงบีบมือ
เครื่องมือ :
เครื่องวัดแรงบีบมือ ยี่ห้อ TAKEI รุ่น GRIP-D
วิธีการ
:
ปรับขนาดของเครื่องมือให้พอดีกับมือ ยืนตรง ใช้มือข้างที่ถนัดกาเครื่องมือ
แขนเหยียดตรงและกางออกข้างลาตัวเล็กน้อย จากนั้นออกแรงบีบมือเต็มที่
แล้วจึงคลายออก อ่านค่าที่ปรากฏบนเครื่องมือ
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4. ความทนทานของกล้ามเนื้อ
การทดสอบ :
การลุก-นั่ง 30 วินาที
เครื่องมือ :
เบาะทดสอบ
วิธีการ
:
นอนหงายบนเบาะทดสอบ ชั น เข่ า ทั้ ง สองข้ า ง และล็ อ คปลายเท้ า
มือกอดอก จากนั้นยกตัวขึ้นมาที่หัวเข่า และนอนลงพื้น ทาซ้าจนครบเวลา
ที่กาหนด นับจานวนครั้งที่ทาได้
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5. ความอ่อนตัว
การทดสอบ :
เครื่องมือ :
วิธีการ
:

การนั่งงอตัว
เบาะทดสอบ : ยี่ห้อ Helmas III (Siting Trunk Flexion)
นั่ ง เหยี ย ดขาชิ ด กั น บนเบาะทดสอบ จากนั้ น เหยี ย ดแขนทั้ ง สองข้ า ง
ไปด้านหน้าแตะที่อุปกรณ์ แล้วงอตัวไปจนสุด อ่านค่าที่เครื่องมือ
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ประวัติผู้เขียน
ชื่อ
วันเดือนปีเกิด
วุฒิการศึกษา
ตาแหน่ง
ผลงานทางวิชาการ

นางสาว มณฑินี มีสมบูรณ์
9 เมษายน 2530
ปีการศึกษา 2551: วิทยาศาสตรบัณฑิต
(วิทยาศาสตร์การกีฬา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ กรมพลศึกษา

สมบัติ กาญจนกิจ, ปัญญา หาญลายวง, มณฑินี มีสมบูรณ์, กิ่งกนก เสาภาวงศ์ และทวีโชค พงษ์ดี
(2559). พฤติ กรรม ความต้อ งการ และความคาดหวั งเกี่ ย วกับ กิ จ กรรมนั น ทนาการ
ของประชาชนที่ใช้บริการศูนย์การเรียนรู้กีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬาในสังกัด
กรมพลศึกษา. เพชรเกษมการพิมพ์, กรุงเทพฯ
ประสบการณ์ทางาน

2557-ปัจจุบัน: นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ
กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
2555-2557: เจ้าหน้าทีส่ านักงาน (วิทยาศาสตร์การกีฬา) P7
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2553-2555: เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การกีฬา
กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
2552-2553: Exercise Specialist
บริษัท ไคโรฟิต แบงคอค จากัด
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