บทที่ 2
แนวคิด และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นงานวิจยั เกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อการใช้บริ การของศูนย์สุขภาพ ในเขต
วัฒนา กรุ งเทพมหานคร โดยมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาระดับการใช้บริ การในศูนย์สุขภาพของประชาชนใน
เขตวัฒนากรุ งเทพมหานคร เพื่อศึ ก ษาปั จจัยที่ มี ความสัมพันธ์ กบั การใช้บ ริ การในศู นย์สุขภาพของ
ประชาชนในเขตวัฒนากรุ งเทพมหานคร และเพื่อให้ขอ้ เสนอแนะในการส่ งเสริ มการใช้บริ การใน ศูนย์
สุ ข ภาพต่ า งๆรวมถึ ง สวนสาธารณะของประชาชนในเขตวัฒ นากรุ งเทพมหานครโดยผู ้วิ จ ัย ได้
ทําการค้นคว้า แนวคิดทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้นาํ มาใช้เพื่อกําหนดกรอบ
แนวคิดในการวิจยั โดยสรุ ปถึงการออกกําลังกาย ดังนี้
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการออกกําลังกาย
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
2.3 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.4 กรอบแนวคิดการวิจยั
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการออกกําลังกาย
จากการศึ กษาและรวบรวบข้อมู ลแนวคิ ดที่เกี่ ยวข้องกับการออกกําลังกายในประเทศไทยนั้น
พบว่าข้อมูลที่ใช้ในการศึกษามีนอ้ ยมาก แต่จากการศึกษาในครั้งนี้ พบว่า ประเทศไทยนั้นมีการออกกําลัง
กายในลักษณะของการป้ องกันตัวเพื่อใช้ในการฝึ กฝนทางการทหารเป็ นหลัก อีกทั้งยังเป็ นการออกกําลัง
กายเพื่อรักษาโรคอีกด้วย การออกกําลังกายนั้นเป็ นการเคลื่ อนไหวร่ างกายเพื่อให้ส่วนต่างๆในร่ างกาย
เกิ ดการเคลื่ อนไหว เพื่อช่ วยเสริ มสร้ างกล้ามเนื้ อให้กบั ร่ างกายเกิ ดความแข็งแรง จึงทําให้คนไทยมีการ
ออกกําลังกายกันมายาวนาน ในสมัยของรัชกาลที่ 5 ได้ทรงมีการส่ งเสริ มการออกกําลังกายโดยมีรูปแบบ
และเป็ นแบบแผนมากขึ้ น โดยทรงนําแนวคิ ดและกฎกติกาต่างๆ ที่เกี่ ยวกับการออกกํา ลังกายมาจาก
ประเทศตะวันตกมาเผยแพร่ ในประเทศไทย ทําให้การออกกําลังกายเป็ นที่นิยมของประชาชนทัว่ ไปมาก
ขึ้น และยังเป็ นการส่ งเสริ มให้ประชาชนคนไทยหันมาออกกําลังกายมากขึ้นอีกด้วย ในปี พ.ศ.2507 ได้มี
การส่ งเสริ มและพัฒนาการออกกําลังกาย ให้มีแบบแผนที่ชดั เจนมากยิ่งขึ้น และองค์กรส่ งเสริ มกีฬาแห่ ง
ประเทศไทย ได้มีการรณรงค์ส่งเสริ มให้ประชาชนได้ออกกําลังกาย โดยชี้ ให้เห็นถึงคุณประโยชน์และ
คุณค่าในการออกกําลังกาย ในส่ วนของความร่ วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุ ขและกรมอนามัย จึง
ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของประโยชน์ของการออกกําลังกายที่ส่งผลดีต่อสุ ขภาพของประชาชน ดําเนิน
โครงการส่ งเสริ มการออกกําลังกายเพื่อสุ ขภาพซึ่ งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่ งชาติ
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ฉบับที่ 9 ( พ.ศ. 2545-2549 ) ที่ ต้ งั เป้ า หมายให้ประชาชนออกกํา ลัง กายและเล่ นกี ฬามากขึ้ น
(คณะกรรมการอํานวยการจัดทําแผนพัฒนาสุ ขภาพแห่ งชาติ ฉบับที่ 9. 2545 ) จากการรณรงค์ของ
สาธารณสุ ข ให้ประชาชนหันมาใส่ ใจการออกกําลังกายกันมากขึ้นส่ งผลดีในหลายๆ ด้านโดยเฉพาะช่วย
ลดอัตราการเกิดโรคต่างๆ เช่น ความดันโลหิ ต เส้นเลือดในสมองตีบ โรคหัวใจ เป็ นต้น ซึ่ งพบว่าการออก
กําลังกายนั้นเป็ นปั จจัยที่ช่วยเสริ มสร้างให้ร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพที่ดีที่มีผลที่เกิดจากพฤติกรรมสุ ขภาพ
จากความสําคัญดังกล่าวข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงได้ทาํ การศึกษาแนวคิดรวบยอดเกี่ยวกับการออกกําลังกายเพื่อใช้
ในการศึกษาปั จจัยการออกกําลังกายของผูท้ ี่มาใช้บริ การศูนย์สุขภาพในเขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร
2.1.1 ความหมายของการออกกําลังกาย
ในปั จจุบนั การออกกําลังกายได้รับความนิยมเป็ นจํานวนมาก จะเห็ นได้จากจํานวนผูเ้ ข้าใช้
บริ การตามศูนย์สุขภาพ สวนสาธารณะ ศูนย์ออกกําลังกายตามแหล่งชุ มชนต่างๆ ที่มีการให้บริ การกัน
มากขึ้น การออกกําลังกาย นอกจากจะเป็ นการเสริ มสร้ างสุ ขภาพที่ดีแล้ว ยังเป็ นการใช้เวลาว่างให้เกิ ด
ประโยชน์ ในการทํากิจกรรมร่ วมกันของคนในชุมชน และในกลุ่มคนที่หนั มาใส่ ใจในสุ ขภาพ โดยมีผใู ้ ห้
ความหมายและนิยามในการออกกําลังกาย ดังนี้
มนู วาทิ นสุ นทร (2541) การออกกําลังกาย หมายถึ ง การออกกําลังกายที่ ช่วยเสริ มสร้ างความ
แข็งแรง ความสมบูรณ์ ให้กบั ร่ างกาย ความแข็งแรงของปอด หัวใจ กล้ามเนื้ อ และระบบการไหลเวียน
โลหิ ต ดังนั้นการออกกําลังกายเพื่อสุ ขภาพนั้นจึ งขึ้ นอยู่กบั บุ คคลที่ มีเป้ าหมายในการออกกําลังกายที่
แตกต่างไป
จิตอารี ศรี อาคะ (2543 ) การออกกําลังกาย หมายถึง กิจกรรมการเคลื่อนไหวของร่ างกายอย่าง
มีแบบแผนโดยมีการกําหนด ความถี่ ความนาน ความแรง ระยะเวลาในการอบอุ่นร่ างกายและระยะผ่อน
คลายร่ างกายที่ ถู กต้องและมี การกระทําเป็ นประจําก่ อให้เกิ ดการเสริ มสร้ างสมรรถภาพและคงไว้ให้มี
สุ ขภาพดี
พินิต วัยวุฒิ (2540) การออกกําลังกาย หมายถึง การกระทําใดๆก็ตามที่ทาํ ให้ร่างกายเกิดการ
เคลื่อนไหวในส่ วนต่างๆ เพื่อเป็ นการเสริ มสุ ขภาพ เพื่อความสนุ กสนาน เพื่อสังคม โดยการใช้กิจกรรมที่
ง่าย มีกฎกติกาที่ไม่ซบั ซ้อน
สมบัติ กาญจนิ จ (2541) การออกกําลังกาย หมายถึง การใช้แรงกล้ามเนื้ อและแรงกายให้เกิ ด
การเคลื่อนไหวเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงและมีสุขภาพที่ดี โดยการเลื อกใช้กิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ งใด
เป็ นสื่ อในการให้ร่างกายเกิดการเคลื่อนไหว ตัวอย่างเช่น การบริ หารร่ างกายด้วยการเดินเร็ ว วิ่ง เหยาะ
หรื อการฝึ กที่ไม่มุ่งการแข่งขัน
จรรยาลักษณ์ สุ ขแจ่ม (2541) การออกกําลังกาย หมายถึง การกระทําที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
กระทําขึ้นเพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวของส่ วนต่างๆ ของร่ างกายที่จะนําไปสู่ การเปลี่ ยนแปลงของระบบ
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ต่างๆในร่ างกาย โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเสริ มสร้างการมีสุขภาพที่ดี ซึ่ งจะแต่กต่างกันออกไปแล้วแต่การ
กระทําที่แต่ละบุคคลเลือก
สํานักส่ งเสริ มสุ ขภาพ กรมสุ ขภาพ (2543) การออกกําลังกาย หมายถึง บทบาทหน้าที่ของ
ร่ างกายในการเคลื่อนไหวเพื่อการออกกําลังกายที่สมํ่าเสมอ เพื่อส่ งผลให้ร่างกายมีความแข็งแรงสมบูรณ์
ในด้านการป้ องกันโรคนั้น การออกกําลังกายช่วยลดความเสี่ ยงและปั จจัยที่ก่อให้เกิดโรคต่างๆที่สําคัญ
และเป็ นกันมาก เช่น โรคเบาหวาน ความอ้วน โรคหัวใจและหลอดเลือด ความดันโลหิ ต เป็ นต้น ซึ่ งเป็ น
ผลมาจากการขาดการออกกําลังกายหรื อมีการเคลื่อนไหวในส่ วนต่างๆ ของร่ างกายน้อย กระทรวง
สาธารณสุ ข จึงได้เล็งเห็นความสําคัญของการออกกําลังกาย ที่เปรี ยบเสมือนเป็ นวัคซี นป้ องกันโรคหรื อ
ปั จจัยเสี่ ยงต่างๆที่ก่อให้เกิดโรค นอกจากนี้ ยงั เป็ นการช่ วยส่ งเสริ มอีกวิธีหนึ่งที่ทาํ ให้มีสุขภาพที่ดีและมี
ความสุ ขสบาย ส่ งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพแข็งแรง เสริ มสร้างบุคลกิภาพที่ดี นอกจากนี้ การ
ออกกําลังกายยังเป็ นสิ่ งที่จาํ เป็ นสําหรับทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย แม้ในคนป่ วยยังต้องมีการออกกําลังกายใน
รู ปแบบของกายภาพบําบัด เพื่อให้ร่างกายมีการฟื้ นสภาพเร็ วยิ่งขึ้นและชะลอการเสื่ อมสภาพในวัยชรา
การออกกําลังกายจึงเป็ นการช่วยป้ องกันและรักษาอาการของโรคและลดปั จจัยเสี่ ยงในการเกิดโรคที่เกิด
ในวัยชราอีกด้วย
จากความหมายดังกล่าวผูว้ ิจยั ประมวลได้วา่ การออกกําลังกาย หมายถึง การใช้แรงกล้ามเนื้ อ
เพื่อให้ร่างกายเกิดการเคลื่อนไหวอย่างมีระบบแบบแผน โดยมีการกําหนดความถี่ของการออกกําลังกาย
ความแรงหรื อความหนักของการออกกําลังกาย ความหนาหรื อระยะเวลาของการออกกําลังกายระยะเวลา
ในการอบอุ่นร่ างกายและระยะผ่อนคลายร่ างกายที่ถูกต้อง ทั้งนี้ การออกกําลังกายในรู ปแบบใดหรื อใช้
กิ จกรรมใดเป็ นสื่ อก็ได้ตามแต่ความชอบของแต่ละบุ คคล โดยผลของการออกกําลังกายจะช่ วยทําให้
ร่ างกายเกิดความแข็งแรง ระบบการทํางานต่าง ๆ ของร่ างกายมีประสิ ทธิ ภาพดีข้ ึน มีสุขภาพที่ดีข้ ึน
2.1.2 คุณค่าและประโยชน์ของการออกกําลังกาย
การออกกําลังกายหรื อการประกอบกิจกรรมใดที่ทาํ ให้ร่างกานหรื อส่ วนต่างๆของร่ างกายได้
เคลื่อนไหวอย่างสมํ่าเสมอ ส่ งผลให้ระบบภายในของร่ างกายเกิดความแข็งแรง และยังส่ งผลดีต่อสุ ขภาพ
ทางด้านจิตใจ ช่วยลดปั จจัยเสี่ ยงต่างๆที่ก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ การออกกําลังกายจึงเป็ นสิ่ งสําคัญและมี
ประโยชน์ ดังต่อไปนี้
2.1.2.1 ประโยชน์ของการออกกําลังกาย ด้านร่ างกาย
1) ระบบกล้ามเนื้ อและกระดู ก การออกกําลังที่ มี ความสมํ่าเสมอนั้น จะช่ วยให้ระบบ
กล้ามเนื้อมีการเจริ ญเติบโตขึ้น ขนาดของเส้นใยกล้ามเนื้ อมีการขยายตัวที่เพิ่มขึ้น เพิ่มความสามารถและ
เพิ่มประสิ ทธิภาพการทํางานของระบบกล้ามเนื้อ นอกจากนี้ ในส่ วนของเส้นใยกล้ามเนื้ อขนาดใหญ่ จะมี
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การสร้างกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น ทําให้กล้ามเนื้อมีความแข็งแรง และสามารถให้พลังงานที่มากขึ้น หลอดเลือด
มีการกระจายตัวในกล้ามเนื้อมากขึ้น ทําให้กล้ามเนื้ อสามารถดึงออกซิ เจนมาใช้ในร่ างกายได้มากขึ้น ใน
ส่ วนของกระดูก ในขณะที่ร่างกายเกิดมีการเคลื่อนไหวกระดูกจะถูกดึง ถูกบีบจากแรงกล้ามเนื้ อ กระตุน้
ให้ก ระดู ก มี ก ารเจริ ญขึ้ น กระดู ก อ่ อนและข้อต่ า งๆ จะแข็ง แรงขึ้ น ส่ ง ผลให้ก ล้า มเนื้ อในส่ วนเอ็น มี
ความสามารถในการยืดและหดตัวได้ดี เมื่อร่ างกายเกิดการเคลื่อนไหว ข้อต่อจะสามารถเคลื่อนไหวได้
ตลอดช่ วงของการการเคลื่ อนไหว หรื อมีเคลื่ อนไหวได้มากกว่าปกติ เมื่อองค์ประกอบสําคัญที่ช่วยใน
การเคลื่ อนไหวนี้ แข็งแรงขึ้นแล้วนั้น จะส่ งผลให้เกิ ดอัตราการบาดเจ็บที่เกิ ดจากการออกกําลังกายหรื อ
อุบตั ิเหตุที่อาจเกิดขึ้นในชีวติ ประจําวันลดน้อยลง ทําให้สมรรถภาพทางด้านร่ างกายในทุกๆด้านดีข้ ึนตาม
ไปด้วย นอกจากนี้ การออกกําลังกายอย่างสมํ่าเสมอจะสามารถช่วยป้ องกันภาวะโรคกระดูกพรุ น ช่วย
ชะลอการเสื่ อมของกระดูก
2) ระบบหัวใจและระบบการไหลเวียนโลหิ ต การออกกําลังกายอย่างสมํ่าเสมอนั้น จะทํา
ให้ระบบหัวใจและระบบการไหลเวียนของโลหิ ตทํางานได้ดีมากขึ้น เมื่อระบบหัวใจทํางานได้ดีจะส่ งผล
ให้กล้ามเนื้ อหัวใจมีขนาดที่ใหญ่ข้ ึน เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการสู บฉี ดเลือดออกจากหัวใจเพื่อเพิ่มปริ มาณ
ของเลือดให้ร่างกาย เพิ่มปริ มาณการนําพาออกซิ เจนเข้าสู่ เส้นเลือดช่ วยให้หลอดเลือดทํางานได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ ไม่เปราะบางและมีความยืดหยุ่นที่ดี การออกกําลังกายอย่างสมํ่าเสมอจึงเปรี ยบเสมือน
กลไกที่สําคัญในการป้ องกันการเกิ ดโรคหัวใจ และยังทําให้โคเลสเตอรอลชนิ ดที่มีความหนาแน่ นลด
ตํ่าลง ซึ่ งไขมันชนิดที่เรี ยกว่า LDL (Low Density Lipoprotein) ในร่ างกายลดลง เนื่ องจากไขมันชนิ ดนี้
จะไปเกาะอยูต่ ามผนังหลอดเลือด ทําให้เกิดการขัดขวางของระบบการไหลเวียนของโลหิ ต ที่เป็ นสาเหตุ
ของการเกิ ด การอุ ด ตัน ของหลอดเลื อ ด และการออกกํา ลัง กายที่ ส มํ่า เสมอนั้ น ยัง ช่ ว ยทํา ให้ เ กิ ด
โคเลสเตอรอลชนิดที่มีความหนาแน่นสู งที่เรี ยกว่า HDL (High Density Lipoprotein) เพิ่มมากขึ้นโอกาส
ที่จะเกิดความเสี่ ยงจากการเป็ นโรคหัวใจ และทําให้หัวใจเกิดการขาดเลือดน้อยลง การออกกําลังกายจึง
เป็ นสิ่ งที่สาํ คัญที่นอกจากจะทําให้ร่างกายแข็งแรงแล้ว ยังช่วยให้น้ าํ หนักตัวลดลง ลดการสะสมไขมันใน
ร่ างกาย ส่ งผลให้ไขมันในเส้นเลือดลดลง อัตราการเต้นของหัวใจตํ่าลง การเต้นของหัวใจขณะออกกําลัง
กายลดลงเมื่อหยุดพักหลักออกกําลังกาย
3) ระบบการหายใจ การออกกําลังกายอย่างสมํ่าเสมอ ทําให้กล้ามเนื้ อทรวงอกมีการ
ขยายตัวใหญ่ข้ ึน กล้ามเนื้ อที่ทาํ หน้าที่หายใจมีความแข็งแรงและทํางานได้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น การ
ออกกําลังกายจะมีการเพิ่มการหายใจให้กบั ร่ างกายทําให้ปริ มาณอากาศที่หายใจเข้าหรื อหายใจออกแต่ละ
ครั้งเพิ่มขึ้น และช่ วยเพิ่มปริ มาณอากาศในขณะที่หายใจออกเต็มที่ภายหลังหายใจเข้าเต็มที่ ทําให้อตั รา
การหายใจช้าลง ความลึกของการหายใจเพิ่มขึ้น ถ้าร่ างกายมีการออกกําลังอย่างต่อเนื่ องไปอีก 2-3 นาที
การหายใจจะเพิ่ ม ขึ้ น เมื่ อ หยุ ด ออกกํา ลัง กาย การหายใจจะลดลงทัน ที แ ละกลับ เข้า สู่ ส ภาวะปกติ
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นอกจากนั้นการออกกํา ลัง กายจะทํา ให้ปริ มาตรการไหลเวีย นของเลื อ ดเข้า สู่ ป อดได้ดี ข้ ึ น มี ก ารใช้
ออกซิเจนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น เพิ่มความทนทานและความสามารถในการปฏิบตั ิกิจกรรมการ
ออกกําลังกายและกิจกรรมการทํางานต่างๆในชีวติ ประจําวันได้ดี
4) ระบบประสาท การออกกํา ลัง กายอย่า งสมํ่า เสมอทํา ให้ ก ารทํา งานของสมองมี
ประสิ ทธิ ภาพดียงิ่ ขึ้น มีการสัง่ งานให้กล้ามเนื้อต่างๆ ทํางานประสานกันได้ดี และยังทําให้อวัยวะต่างๆ ที่
ควบคุมด้วยประสาทอัตโนมัติทาํ งานได้ดี ในขณะที่ออกกําลังกายจะเกิ ดการหดตัวของกล้ามเนื้ อ ไป
กระตุน้ ให้ต่อมแอลดรี นาลีนหลัง่ สารนอร์ แอลดรี นาลีน และสารนี้ จะไปกระตุน้ ระบบประสาทอัตโนมัติ
อี ก ต่อหนึ่ ง จะมี ผ ลทํา ให้เหงื่ อออกมากขึ้ น เมื่ อเหงื่ อมี ปริ มาณมาก อุ ณหภู มิใ นร่ า งกายจะปรั บ ลดลง
ในทางกลับกันในขณะที่ออกกําลังกาย ร่ างกายจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น จะช่วยให้ระบบเผาผลาญทํางานได้ดี
มากขึ้น ช่วยในร่ างกายสามารถเพิ่มปริ มาณเลื อดที่ออกจากหัวใจส่ งผลให้เพิ่มปริ มาณออกซิ เจนในส่ วน
ต่างๆของร่ างกาย เพิ่มการถ่ายเทคาร์ บอนไดออกไซด์ เพิ่มการถ่ายเทของเสี ยจากการเผาผลาญ และเพิ่ม
อาหารให้แก่กล้ามเนื้อ
5) ระบบทางเดินอาหาร การออกกําลังกายอย่างสมํ่าเสมอ จะช่วยทําให้การเคลื่อนไหวของ
กระเพาะอาหารและลําไส้ทาํ งานได้ดีข้ ึน ช่วยลดอาการท้องผูกได้ เนื่องจากในขณะที่มีการออกกําลังกาย
นั้น อาหารที่ เ รารั บ ประทานเข้า ไปจะส่ ง ผ่า นไปยัง ทางเดิ นลํา ไส้ ส่ ง ผลให้ร่ า งกายมี ก ารปล่ อ ยสาร
แมกนีเซี ยมเข้าสู่ ลาํ ไส้ ซึ่ งสารชนิดนี้มีฤทธิ เป็ นยาระบายทําให้ลดอาการท้องผูกได้ และการออกกําลังกาย
ยังช่ วยลดการหลัง่ กรดในกระเพาะอาหาร ที่เป็ นสาเหตุของการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร อีกทั้งยังลด
การหลังสารที่ก่อให้เกิดนิ่วในถุงนํ้าดีที่เป็ นสาเหตุของการเกิดโคเลสเตอรอลในร่ างกายอีกด้วย
6) ระบบต่อมไร้ท่อและการเผาผลาญอาหาร การออกกําลังกายอย่างสมํ่าเสมอ จะกระตุน้
ให้ต่อมหมวกไตมีการหลัง่ ฮอร์ โมนอีปิเนฟรี น และนออีปิเนฟรี นมีผลทําให้มีการเปลี่ยนแปลงภายใน
ร่ างกาย คือ การเต้นของหัวใจจะเต้นถี่และแรงขึ้น สามารถสู บฉี ดเลือดไปยังอวัยวะต่างๆที่ตอ้ งการเลือด
มาเลี้ยงมากๆ เช่น กล้ามเนื้ อหัวใจ ได้ดีข้ ึน การสลายตัวของไกลโคเจนเพิ่มขึ้นในตับ ทําให้กล้ามเนื้ อมี
การละลายไขมัน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนั้นจะทําให้ร่างกายมีการนําพลังงานมาใช้ในการเผาผลาญ
เพิ่มมากขึ้น ให้เกิ ดความสมดุ ลกับพลังงานที่ตอ้ งใช้ในการออกกําลังกาย เมื่อร่ างกายเกิ ดการเผาผลาญ
อาหารจะหลัง่ สารแคลทีโคลามีน และสารกลูคากอนเพิ่มขึ้น ลดระดับอินซู ลินในกระแสเลือด ซึ่ งมีผลต่อ
การลดภาวะเสี่ ยงของโรคเบาหวาน
7) ระบบภูมิคุม้ การออกกําลังกายอย่างสมํ่าเสมอ จะช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทํางานของ
ระบบภูมิคุม้ กัน เมื่อระบบคุม้ กันทํางานได้ดีแล้วส่ งผลให้ร่างกายเกิดการยับยั้งการเจริ ญเติบโตของเซลล์
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ที่ผดิ ปกติได้และเพิ่มอัตราการไหลเวียนของเม็ดเลือดขาวชนิดโคไซด์ ซึ่งเป็ นปัจจัยเสี่ ยงเสี่ ยงจากการเป็ น
มะเร็ งเต้านม มะเร็ งทางระบบอวัยวะสื บพันธุ์ และยังช่วยลดปั จจัยเสี่ ยงจากการเกิดมะเร็ งลําไส้ดว้ ย
2.1.2.2 ประโยชน์ของการออกกําลังกาย ด้านจิตใจและสังคม
การออกกําลังกายอย่างสมํ่าเสมอนั้น นอกจากจะทําให้ร่างกายมี สุขภาพที่ ดีแล้ว ยังส่ งผลดี
ทางด้านจิตใจและด้านสังคมอีกด้วย เนื่ องจากการออกกําลังกายที่สมํ่าเสมอจะส่ งผลให้ร่างกายมีความ
แข็งแรง เกิดการหลัง่ ฮอร์ โมนจากต่อมใต้สมองที่ เรี ยกว่า ฮอร์ โมนเอ็นดอร์ ฟีน ที่สามารถช่วยลดอาการ
เจ็บปวด ลดความตึงเครี ยด ลดความวิตกกังวล ลดอาการซึ มเศร้าได้ นอกจากนั้นการออกกําลักายจะทํา
ให้เกิดการเพลิดเพลิน สนุกสนานจากการทํากิจกรรม ส่ งผลดีทางด้านจิตใจ ทําให้เป็ นบุคคลที่มีวุฒิภาวะ
ทางอารมณ์ที่มนั่ คงสามารถปรับตัวเข้ากับสิ่ งแวดล้อมได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และเกิดความสามารถใน
การคิดอย่าสร้างสรรค์ ในด้านสังคมจะช่วยในการเพิ่มวุฒิภาวะทางสังคม ความฉลาดทางสังคม เนื่องจาก
การออกกําลังกายเป็ นกิ จกรรมที่ทาํ ร่ วมกันเป็ นหมู่คณะ เป็ นการส่ งเสริ มให้บุคคลมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน
มากขึ้ น ทําให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ พฤติกรรมร่ วมกันและนําไปสู่ การพัฒนาทักษะทางสังคมที่ดี สามารถอยู่
ร่ วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุ ข
2.2 แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
ในการศึ กษาถึ งปั จจัยที่มีผลต่อการออกกําลังกายในครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั จะชี้ ให้เห็ นถึ งแนวคิ ดที่
เกี่ยวข้องกับเรื่ องสุ ขภาพและพฤติกรรมสุ ขภาพเบื้องต้น ดังนี้
2.2.1 ความหมายของสุ ขภาพ
สุ ขภาพในความหมายกว้างๆ นอกจากจะหมายถึ งสุ ขภาพกายแล้วนั้น ยังหมายถึ งสุ ขภาพจิต
และสุ ขภาพสังคมที่ดีดว้ ย สุ ขภาพกายที่มีความสมบูรณ์ของร่ างกาย นอกจากจะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแล้ว
จะทําให้บุคคลนั้นมีสุขภาพจิตที่ดี เกิดการคิดสร้างสรรค์ในเชิงบวก ทําให้สามารถปรับตัวเข้าสังคมได้ดี
ขึ้นด้วย ทําให้สามารถดํารงชีวติ ได้เป็ นปกติสุข และได้มีผใู ้ ห้ความหมายของคําว่า สุ ขภาพ ไว้ดงั นี้
องค์การอนามัยโลก (1948) สุ ขภาพ หมายถึ ง สภาวะแห่ งความสมบู รณ์ ข องร่ า งกาย จิตใจ
สังคมและจิตวิญญาณ รวมถึงการดํารงชี วิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็ นปกติสุข และมิได้หมายความเฉพาะ
เพียงแต่การปราศจากโรคและทุพลภาพเท่านั้น
ร่ างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่ งชาติ (2545) สุ ขภาพ หมายถึง สภาวะที่มีความพร้อมสมบูรณ์
ทั้งทางร่ างกาย คือการที่ร่างกายมีความสมบูรณ์แข็งแรง มีความคล่องแคล่ว มีกาํ ลัง ไม่เป็ นโรค ไม่พิการ
มีสิ่งแวดล้อมที่ดีที่ส่งเสริ มสุ ขภาพ
พรรณี สุ วตั ถี (2537) สุ ขภาพ หมายถึง การที่ร่างกายปราศจากความเจ็บป่ วย ความทุกข์ทรมาน
และความผิดปกติของอวัยวะต่างๆในร่ างกาย หากร่ างกายมี ความผิดปกติ อยู่ในสภาวะที่มีอาการป่ วย
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เกิดขึ้น แสดงว่าอวัยวะบางอย่างในร่ างกายไม่มีประสิ ทธิ ภาพที่จะทํางานได้จนในสุ ดก็หมดสภาพไปไม่
สามารถเปลี่ยนแปลงให้ดีข้ ึนได้
ประเวศ วะสี (มติชน 2551) สุ ขภาพ หมายถึง สุ ขภาวะที่พร้อมสมบูรณ์ท้ งั 4 ด้าน ได้แก่ ทาง
กาย ทางจิต ทางสังคม ทางปั ญญา ที่มีการเชื่ อมโยงกันในแต่ละด้าน และในแต่ละด้านจะมีองค์ประกอบ
ด้านละ 4 อย่าง ดังนี้ ด้านที่ 1 ทางกาย ได้แก่ การมีร่างกายแข็งแรง ปลอดสารพิษ มีความปลอดภัย และ
การมีสัมมาชีพที่ดี ด้านที่ 2 ทางจิตได้แก่ ความดี ความสุ นทรี ความสงบ ความมีสติ ด้านที่ 3 ทางสังคม
ได้แก่ ความมีสัมพันธ์ที่ดีในทุกระดับ การมีสังคมที่เข้มแข็ง การอยู่ในสังคมที่ยุติธรรม การมีสังคมที่
สันติ ด้านที่ 4 ทางปั ญญา ได้แก่ มีปัญญาที่รอบรู ้เท่าทัน มีปัญญาที่ทาํ เป็ น มีปัญญาอยูร่ ่ วมกันเป็ น และมี
ปั ญญาที่ บ รรลุ อิส รภาพ จากสุ ข ภาวะทั้ง 4 ด้าน ข้า งต้น จะเห็ นได้ว่า สุ ข ภาวะทางด้า นปั ญญาเป็ น
ศูนย์กลาง ของสุ ขภาวะทั้ง 4 เมื่อปราศจากปั ญญา สุ ขภาวะทางด้านอื่น ๆ ก็จะเป็ นไปไม่ได้ ดังนั้นการ
ได้รับการพัฒนาทางด้านปั ญญา จะนําไปสู่ การพัฒนาทางกาย ทางจิต และสังคมได้ การพัฒนาทางกาย
และทางสังคม ต้องนําไปสู่ การพัฒนาปั ญญาทั้ง 4 จึงจะเกิดสุ ขภาวะที่พร้อมสมบูรณ์
ผศ.ดร.วิลาวัลย์ บุญประกอบ , อ.พัชริ นทร์ วินยางค์กูล (2557) สุ ขภาพ หมายถึง สภาวะ
แห่งความสมบูรณ์ของมนุษย์ ด้านร่ างกาย ด้านจิตวิญญาณ ด้านปั ญญา และด้านการดํารงชีวติ อยูใ่ นสังคม
ได้อย่างสันติสุข และมีการเชื่ อมโยงทุกด้านได้อย่างสมดุล
2.2.2 ความหมายของพฤติกรรมสุ ขภาพ
พฤติกรรมสุ ขภาพ หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบตั ิ หรื อการแสดงออกของแต่ละบุคคลที่ส่งผล
ต่อสุ ขภาพร่ างกาย ซึ่ งมี สาเหตุจากตัวบุ คคลเอง สิ่ งแวดล้อม ตัวเชื้ อโรค และปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ ยวข้อง
ดัง นั้นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพจึ ง เป็ นพฤติ ก รรมอย่า งหนึ่ ง ของมนุ ษ ย์ และได้มี ผูใ้ ห้ค วามหมายของคํา ว่า
พฤติกรรมสุ ขภาพ ไว้ดงั นี้
คาลส์และคอบบ์ (1976) อ้างอิงใน แสงทอง ธีระทองคํา.2538) พฤติกรรมสุ ขภาพ หมายถึง
การกระทําหรื อกิจกรรมใดๆ ของบุคคลที่กระทําเพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดโรคและมีสุขภาพอนามัยที่ดี
ธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์ (2532) พฤติกรรมสุ ขภาพ หมายถึง การแสดงออกของบุคคลที่มีผลต่อ
สุ ข ภาพของบุ คคลนั้นเองหรื อบุ คคลอื่ น หมายรวมถึ งการกระทําหรื องดการกระทํา ใดที่ เป็ นผลดี ต่อ
สุ ขภาพในรู ปของความรู ้ ความเข้าใจทางเจตคติและการกระทํา หรื อการปฏิบตั ิที่มีผลดีผลเสี ยต่อสุ ขภาพ
ประภาเพ็ญ สุ วรรณ (2527) พฤติกรรมสุ ขภาพ หมายถึง พฤติกรรมทัว่ ไปที่เน้นไปทางด้าน
ด้านสุ ขภาพ ที่จะมีผลต่อความสัมพันธ์กบั การเกิดโรคต่างๆ หรื อภาวะที่ส่งผลให้เกิ ดความไม่สมบูรณ์
ของร่ างกาย
ปณิ ธาน หล่อเลิศวิทย์ (2541) พฤติกรรมสุ ขภาพ หมายถึง กิจกรรมหรื อการปฏิบตั ิใดๆ ของ
ปั จเจกบุ คคลที่ ทาํ ไปเพื่อจุ ดประสงค์ทางการส่ งเสริ ม ป้ องกัน หรื อบํารุ งรักษาสุ ขภาพโดยไม่คาํ นึ งถึ ง
สถานะสุ ขภาพที่ดาํ รงอยูห่ รื อรับรู ้ได้ ไม่วา่ พฤติกรรมนั้นๆ จะสัมฤทธิ์ ผลสมความมุ่งหมายหรื อไม่ในที่สุด
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รุ่ งอรุ ณ พึ่งแย้ม (2554) พฤติกรรมสุ ขภาพ หมายถึง การกระทําของตัวบุคคล ทั้งเรื่ องสุ ขภาพ
ส่ วนบุคคลและสิ่ งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับสุ ขภาพของบุคคล เพื่อดํารงรักษาสุ ขภาพของตนเองให้แข็งแรง
ปลอดภัย คงไว้ซ่ ึงภาวะสุ ขสมบูรณ์
2.2.3 ลักษณะของพฤติกรรม
ในการศึกษาถึ งลักษณะพฤติกรรม นั้น ผูว้ ิจยั จึ งให้ความหมายของ พฤติกรรม หมายถึ ง การ
กระทํา หรื อกิจกรรมใดของตัวบุคคลที่สามารถสังเกตได้ จากพฤติกรรมทั้งภายนอกที่สามารถสังเกตได้
และพฤติกรรมภายในที่มาจากทางด้านจิตใจของบุคคลอื่นๆ และจากการศึกษาในเรี่ องของพฤติกรรมนั้น
ได้มีผใู ้ ห้ความหมายลักษณะของพฤติกรรมไว้ดงั นี้
เฉลิมพล ตันสกุล (2541) ได้อธิบายลักษณะของพฤติกรรม คือ
1) พฤติกรรมที่พึงประสงค์ หรื อพฤติกรรมในเชิ งบวก (Plsitive Behavior) หมายถึ ง
พฤติกรรมที่ บุคคลปฏิบตั ิแล้วส่ งผลดี ต่อสุ ขภาพร่ างกายของบุคคลนั้น และยังส่ งผลดี ต่อครอบครัว จึง
เป็ นพฤติ ก รรมที่ ค วรสนับ สนุ น ส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค คลปฏิ บ ตั ิ ต่อ ไป และเพิ่ ม จํา นวนครั้ ง ความถี่ ใ ห้ม าก
ขึ้น เช่ น การออกกําลังกายที่สมํ่าเสมอ การรับประทานอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่ การจัดการกับ
ความเครี ยด เป็ นต้น
2) พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ หรื อพฤติกรรมเชิงลบ หรื อพฤติกรรมที่มีความเสี่ ยง (Negative
Behavior) หมายถึงพฤติกรรมที่บุคคลปฏิบตั ิแล้วจะส่ งผลเสี ยต่อสุ ขภาพโดยตรง ทําให้เกิดปั ญหาสุ ขภาพ
หรื อปั จจัยเสี่ ยงที่ก่อให้เกิ ดโรค เช่ น การสู บบุหรี่ การดื่ มสุ รา การบริ โภคอาหารเกิ นความจําเป็ น การ
บริ โภคอาหารที่ ไม่ผ่านการปรุ งให้สุก เป็ นต้น จึงจําเป็ นต้องหาสาเหตุที่ทาํ ให้เกิ ดพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยน และควบคุมไว้ไม่ให้บุคคลเปลี่ยนไปแสดงพฤติกรรมที่มีความเสี่ ยงที่ก่อให้เกิด
โรค
2.2.4 พฤติกรรมการออกกําลังกาย
การออกกํา ลัง กายที่ ส มํ่า เสมอ จัด เป็ นพฤติ ก รรมประเภทหนึ่ งที่ ใ ช้ กิ จ กรรมในการ
เคลื่อนไหวร่ างกายอย่างมีแบบแผนและเป็ นการสร้ างพฤติกรรมสุ ขภาพให้เกิ ดความแข็งแรง การออก
กําลังจึ งมี ประโยชน์ เป็ นอย่างมาก เพราะเปรี ย บเสมือนเป็ นการดู แลตนเองให้มี สุขภาพแข็งแรงและ
บุคลิกภาพที่ดีอีกด้วย โดยมีผใู ้ ห้ความหมาย พฤติกรรมการออกกําลังกาย ไว้ดงั นี้
กันทิ กา หลวงทิ พย์, ดาริ ณี สี นวล (2550) พฤติ กรรมการออกกํา ลัง กาย หมายถึ ง การที่
บุคคลใดบุคคลหนึ่งเกิดการรับรู ้มีความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์และคุณค่าของการออกําลังกาย มีความรู ้
ในด้านหลักการและวิธีการในการออกกําลังกายที่ถูกต้อง มีทศั นคติที่ดีที่เกี่ยวข้องกับการออกกําลังกาย
และมีความพร้อมทางร่ างกายในการออกกําลังกายของตนเอง
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ไพบูลย์ ศรี ชยั สวัสดิ์ (2549) พฤติกรรมการออกกําลังกาย หมายถึง การปฏิบตั ิเกี่ยวกับการ
ออกกําลังกายเพื่อสุ ขภาพที่ เหมาะสม ถู กหลักของการออกกําลังและเป็ นประจําสมํ่าเสมอ โดยมี การ
ปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับการออกกําลังกายเพื่อสุ ขภาพที่เหมาะสม ถูกหลักของการออกกําลังกายและเป็ นประจํา
สมํ่าเสมอ โดยมีการออกกําลังกายอย่างน้อย 3 ครั้งต่อสัปดาห์ และต้องกระทําสมํ่าเสมอ โดยใช้ระยะเวลา
ในการออกกําลังกายครั้งละ 20-30 นาที
อดิศกั ดิ์ กรี เทพ. (2543) พฤติกรรมการออกกําลังกาย หมายถึง พฤติกรรมจริ งที่เกี่ยวข้องกับ
การออกกําลังกายเพื่อการแข่งขันในการเล่นกีฬาเพื่อความเป็ นเลิศ เป็ นรายงานพฤติกรรมการออกกําลัง
กายที่บ่งบอกถึงสิ่ งที่ปฏิ บตั ิจริ งอย่างสมํ่าเสมอเกี่ ยวกับการออกกําลังกาย หรื อเล่นกี ฬาเพื่อการแข่งขัน
ประกอบด้วย ทางด้านการฝึ กสมรรถภาพ การฝึ กทักษะกีฬาของนักกรี ฑา
จากที่ได้ศึกษาถึ งความหมายพฤติกรรมการออกกําลังกาย จึงสมารถสรุ ปได้วา่ เป็ นการกระทํา
ใดๆ ที่ทาํ ให้ร่างการมีการเคลื่อนไหว เพื่อช่ วยในการเสริ มสร้างสุ ขภาพ โดยใช้กิจกรรมที่ง่าย หรื อมี
กติกาการแข่งขันง่าย และสามารถทํากิจกรรมร่ วมกันได้ เพื่อเป็ นการปฏิบตั ิตนในการออกกําลังกาย ทั้ง
ในด้า นรู ป แบบกิ จกรรมการออกกํา ลังกาย โดยมี ค วามบ่ อย ระยะเวลาที่ ใ ช้ใ นแต่ ละครั้ ง มีระยะเวลา
พอสมควร ช่วงเวลาการเลือกออกกําลังกายและสถานที่ที่ใช้ในการออกกําลังกาย รวมถึงกิจกรรมต่างๆ
และระยะเวลาของการบริ หารร่ างกายเพื่ออบอุ่นร่ างกายและการผ่อนคลายร่ างกาย อย่างไรก็ตามเมื่ อ
พิ จ ารณา ถึ ง พฤติ ก รรมออกกํา ลัง กายให้ ถู ก ต้อ งและมี ป ระโยชน์ ต่ อ ร่ า งกายไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด การ
บาดเจ็บ และร่ างกายทุกส่ วนได้ออกกําลังกายนั้น จําเป็ นต้องมีความรู ้เกี่ยวกับพฤติกรรมออกกําลังกายที่
ถู กต้อง ดังที่ วิทยาลัย เวชศาสตร์ การกี ฬ าแห่ งสหรั ฐอเมริ กา(The American College of Sports
Medicine < ACSM :1995) ได้เสนอให้ใช้พฤติ กรรมขั้นพื้นฐานในการออกกําลังกาย โดยมี
องค์ประกอบของการออกกําลังกายตามหลักเกณฑ์ของ “ฟิ ทท์” (Frequency Intersity Time Type
:FITT) ดังนี้
2.2.4.1 หลักของความบ่อยของการออกกําลังกาย (Frequency of Exercise) คือความบ่อยใน
การออกกําลังกาย เป็ นหลักของการกําหนดความถี่ จํานวนครั้งของการออกกําลังกายในแต่ละสัปดาห์
โดยควรออกกําลังกาย 3-5 ครั้ง ต่อสัปดาห์ และต้องกระทําอย่างสมํ่าเสมอ ไม่ควรหยุดพักเกิน 2 วัน จึง
จะมีผลในการเพิ่มสมรรถภาพทางร่ างกาย ทําให้เกิดความทนทานของปอดหัวใจ สําหรับการออกกําลัง
กายในจํานวนครั้งที่นอ้ ยกว่านี้ จะมีผลแค่การเผาผลาญพลังงานเท่านั้นแต่ไม่มีผลในการเพิ่มสมรรถภาพ
ทางกาย
2.2.4.2 หลักของความหนัก ความแรงของการออกกําลังกาย (Interaity of Exercise) คือระดับ
ความหนักในการออกกําลังกาย เป็ นหลักการกําหนดขนาดของการออกกําลังกาย ที่ช่วยรักษาระยะเวลา
และกําหนดให้ร่างกายเผาพลาญพลังงานจากแหล่งสะสมได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การออกกําลังกายโดย
ใช้ความแรงมากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยูก่ บั ความสามารถของแต่ละบุคคล หากออกกําลังกายหนักหรื อเบา
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เกิ นไปร่ างกายก็จะเผาพลาญได้ไม่เต็มที่ โดยใช้จาํ นวนการเต้นของหัวใจเป็ นตัวกําหนด โดยหลักการ
คํานวณที่เป็ นที่นิยม คือ การใช้ค่าอัตราการเต้นของหัวใจเป้ าหมายหลัก โดยอัตราการเต้นของหัวใจ
เป้ าหมายสามารถคํานวณได้จากอัตราการเต้นสู งสุ ดของหัวใจเท่ากับ 220 - อายุ (ปี ) เป็ นการวัดดูอตั รา
การเต้น ของหัวใจขณะออกกําลังกาย ซึ่ งมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการใช้ออกซิ เจนอย่างเพียงพอและ
ปลอดภัยโดยแบ่งขนาดของการออกกําลังกายเป็ น 3 ระดับ คือ 1) ระดับตํ่า หมายถึง เมื่อออกกําลังกาย
แล้วหัวใจเต้นประมาณร้อยละ 50-60 ของอัตราการเต้นของหัวใจสู งสุ ด 2) ระดับปานกลาง หมายถึง เมื่อ
ออกกําลังกายแล้วหัวใจเต้นประมาณ ร้อยละ 66-85 ของอัตราการเต้นของหัวใจสู งสุ ด และ 3) ระดับสู ง
หมายถึง เมื่อออกกําลังกายแล้วหัวใจเต้นมากกว่าร้อยละ 85 ของอัตราการเต้นของหัวใจสู งสุ ด
ทั้งนี้ในส่ วนของการวัดถึงความแรงหรื อความหนักของการออกกําลังกายนี้วทิ ยาลัยเวชศาสตร์
การกีฬาแห่งสหรัฐ (ACSM 1995) ได้เสนอให้ประเมินจากความรู ้สึกเหนื่อยหัวใจเต้นเร็ วจนถึงระดับ
อัตราการเต้นของหัวใจที่ เป็ นเป้ าหมายของบุคคลนั้น การประเมินโดยใช้วธิ ีการทดสอบการพูด (Talk
Test) โดยการประเมินได้ 3 ระดับคือ 1) ระดับเบา โดยไม่ทาํ ให้รู้สึกเหนื่ อยหรื ออาจเหนื่อยเล็กน้อยหรื อ
สามารถร้องเพลงขณะออกกําลังกายได้ 2) ระดับปานกลาง ทําให้ท่านรู ้สึกเหนื่ อยพอประมาณ (หายใจ
แรงขึ้นกว่าปกติเล็กน้อย หรื อ พูดคุยกับคนข้างเคียงจนจบประโยค) 3) ระดับหนัก ทําให้ท่านรู ้สึกเหนื่ อย
มากหรื อหอบ (หายใจเร็ วและแรงทางปาก หรื อ หายใจทางปาก หรื อ ไม่สามารถพูดคุยกับคนข้างเคียงได้
จนจบประโยค)
2.2.4.3 หลักของระยะเวลาหรื อความนานของการออกกําลังกาย (Time or Duration of
Exercise) คือ ระยะเวลาในการออกกําลังกายในแต่ละครั้งอย่างต่อเนื่ อง โดยพลังงานของร่ างกายนั้นมา
จาก 2 ส่ วน คือส่ วนที่ได้รับจากอาหารที่รับประทานเข้าไปในแต่ละมื้อ และอีกส่ วนคือที่มีการสะสมอยู่
ตามร่ างกาย ในการออกกําลังกายในแต่ละครั้ง ร่ างกายจะมีกระบวนการเผาผลาญส่ วนที่เรารับประทาน
เข้าไปในแต่ละมื้อจนหมดก่อน แล้วจึงจะใช้ส่วนที่สะสมอยูต่ ามร่ างกาย ยิ่งใช้ระยะเวลาในการออกกําลัง
กายมากขึ้น ระบบการเผาผลาญก็จะมีมากขึ้น ในการออกกําลังกายแต่ละครั้งควรเริ่ มแบบค่อยเป็ นค่อยไป
จาก 5-10 นาที จนให้ได้อย่างน้อย 30 นาทีข้ ึ นไป และมีความต่อเนื่ องกัน สามารถแบบการออกกําลัง
ออกเป็ น 3 ขั้นตอนต่อเนื่องดังนี้
1) ระยะอบอุ่นร่ างกาย (Warm up Phase) การอบอุ่นร่ างกายเป็ นการเตรี ยมหัวใจ หลอด
เลือดให้พร้อมสําหรับการออกกําลังกาย ใช้ระยะเวลาประมาณ 5-10 นาที เป็ นช่วงเวลาที่ใช้เตรี ยมความ
พร้อมของร่ างกายได้อย่างเต็มที่ จะทําให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดเมื่อร่ างกายได้มีการออกกําลังกายจริ ง
ทําให้การทํางานของกล้ามเนื้ อหดรัดตัวได้ดีดีข้ ึน การเคลื่อนไหวส่ วนต่างๆของร่ างกายทํางานได้ดีข้ ึน
กิจกรรมที่ใช้ในการอบอุ่นร่ างกาย เช่ น การเดิ นช้าๆ กรยืดกล้ามเนื้ อส่ วนต่างๆ เพื่อลดอาการบาดเจ็บ
ขณะออกกํา ลัง กาย ในการอบอุ่ น ร่ า งกายนั้น จํา เป็ นต้อ งคํา นึ ง ถึ ง อุ ณ หภู มิ ข องสิ่ ง แวดล้อ มด้ว ย ถ้า
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สภาพแวดล้อมมีอุณหภูมิที่สูงเกิ นไป อาจปรับระยะเวลาในการอบอุ่นร่ างกายให้น้อยลง แต่ถา้ อากาศมี
อุณหภูมิที่ต่าํ อาจปรับระยะเวลาในการอบอุ่นร่ างกายให้มากขึ้นกว่าเดิม เป็ นต้น
2) ระยะออกกําลังกาย (Execise Phase) เป็ นช่วงระยะเวลาที่ใช้ในการออกกําลังกายจริ งได้
อย่างเต็มที่ หลังจากที่ร่างกายได้มีการอบอุ่นร่ างกายแล้ว จะใช้ระยะเวลาในการออกกําลังกายแบบหนัก
และต่อเนื่ อง โดยการออกกําลังกายแต่ละครั้งควรใช้เวลาประมาณ 30 นาที เพื่อให้กล้ามเนื้ อมี ความ
แข็งแรง การเลื อกกิจกรรมในการออกกําลังกายนั้นจึงขึ้นอยู่กบั บุคลและประเภทของกิ จกรรมของการ
ออกกําลังกายด้วย
3) ระยะผ่อนคลายร่ างกาย (Cool Down Phase or Warm Dhase) เป็ นระยะหลังออกกําลัง
กายเต็มที่แล้ว จะใช้เวลาประมาณ 5-10 นาทีในการผ่อนคลายร่ างกาย ซึ่ งจะต้องมีการผ่อนคลายการออก
กําลังกายให้ลดลงเป็ นลําดับโดยการเดินเร็ วๆ ร่ วมกับการยืดกล้ามเนื้ อ เพื่อให้กล้ามเนื้ อและหัวใจคลาย
ตั ว เป็ นการปรั บ อุ ณ หภู มิ ข องร่ างกายและการหายใจเพื่ อ ให้ ร่ างกายกลั บ เข้ า สู่ ภาวะปกติ
2.2.5 ประเภทการออกกําลังกาย (Type of Exercise) คือ ชนิ ดของกิจกรรมการออกกําลังกาย
เป็ นหลักการจําแนกประเภทการออกกําลังกายที่เน้นสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้ อ ควรเลือกกิจกรรม
ที่เหมาะสมในแต่ละบุคคล ในการเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพการทํางานของปอดและหัวใจ และเพิม่ ความยืดหยุน่
และการผ่อนคลายของกล้ามเนื้อ มีดงั นี้
2.2.5.1. การออกกําลังกายแบบไอโซเมตริ ก (Isometric of Exercise) คือการออกกําลังกาย
แบบเกร็ งกล้ามเนื้อ ไม่ทาํ ให้ร่างการเคลื่อนไหว เป็ นการออกกําลังกายอยูก่ บั ที่
2.2.5.2. การออกกําลังกายแบบไอโซโทนิ ก (Isotonic of Exercise) คือการออกกําลังกายที่
ทําให้กล้ามเนื้ อมีการหดตัวและคลายตัว อวัยวะมีการเคลื่ อนไหวขณะออกกําลังกาย เป็ นการออกกําลัง
กายที่ช่วยเพิ่มกล้ามเนื้อภายนอก
2.2.5.3 การออกกําลังกายแบบไอโซคิเนติก (Isokinatic of Excercise) คือ การอกกําลังกาย
แบบให้กล้ามเนื้อเคลื่อนไหวอย่างสมํ่าเสมอตลอดช่วงเวลาของการเคลื่อนไหว
2.2.5.4. การออกกําลังกายแบบแอนแอโรบิค (Anaerobic Exercise) คือ การออกกําลังกายที่
ต้องใช้ออกซิ เจนเพิ่มขึ้นในช่วงระยะเวลาสั้นๆ หรื อในขณะออกกําลังกายแทบไม่ตอ้ งหายใจเอาอากาศ
เข้าสู่ ปอดเลย เป็ นการออกกําลังกายที่อาศัยพลังงานจากครี เอติ นินฟอสเฟต และดรี โนซิ นโตรฟอสเฟต
หรื อใช้ออกซิเจนน้อย
2.2.5.5 การออกกําลังกายแบบแอโรบิค (Aerobic Exercise) คือ การออกกําลังกายแบบต้อง
ใช้ออกซิ เจน หรื อมีการหายใจเข้าออกในขณะออกกําลังกาย ทําให้ร่างกายได้รับออกซิ เจนได้สูงสุ ดเพื่อ
เพิ่มความยืดหยุ่นและแข็งแรงให้กบั กล้ามเนื้ อ ข่วยให้การทํางานของระบบหัวใจ ระบบการไหลเวียน
ของโลหิตและปอดทํางานได้ดี
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2.2.6 ความสมํ่าเสมอในการออกกําลังกาย
ความสมํ่าเสมอในการออกกําลังกาย คือความต่อเนื่ องในการออกกําลังกายโดยมีพฤติกรรมการ
ออกกําลังกายที่สมํ่าเสมอ จะส่ งผลดีต่อระบบต่างๆภายในร่ างกาย ทําให้ร่างกายมีสุขภาพ
แข็งแรง
จากการศึกษาดังที่กล่าวมาแล้วนั้น ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งประเภทพฤติกรรมการออกกําลังไว้ 6 ด้าน และ
ได้ปรับใช้พฤติกรรมการออกกําลังกายในการวิจยั ครั้งนี้ คือ มีความถี่ของการออกกําลังกาย (Frequency
of Exercise) โดยควรออกกําลังกาย 3-5 ครั้งต่อสัปดาห์ มีความแรงหรื อความหนักของการออกกําลัง
กาย (Intersity of Exercise) โดยการประเมินการทดสอบการพูด (Talk Test) มีความนานหรื อระยะเวลา
ของการออกกําลังกาย (Time or Duration of Exercise) โดยช่วงเวลาในการออกกําลังกายควรอยูใ่ น
ระหว่าง 20-60 นาที มีประเภทของการออกกําลังกาย (Type of Exercise) ที่เน้นสร้างความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อ การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของปอดและหัวใจและเพิ่มความยืดหยุน่ และการผ่อนคลายของ
กล้ามเนื้อ คือ การออกกําลังกายแบบใช้ออกซิ เจน(Anaerobic Exercise) และมีความสมํ่าเสมอในการออก
กําลังกาย คือพฤติกรรมการออกําลังกายที่มีความสมํ่าสเมอและต่อเนื่อง

2.3 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ทรงศักดิ์ ไพศาล(2541: บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่ องความรู ้ เจตคติ และการปฏิบตั ิตนในการออกกําลัง
กาย เพื่อสุ ขภาพของบุคลากรในสํานักงานเลขานุ การคุรุสภา พบว่าบุคลากรในสํานักงาน เลขานุการคุรุ
สภา มีความรู ้ เจตคติ และการปฏิ บตั ิตนในการออกกําลังกายเพื่อสุ ขภาพมีความสัมพันธ์กนั ทางบวก
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05
ชาคริ ต เทพรัตน์ (2540 : บทคัดย่อ ) ศึกษาปั จจัยที่ทาํ นายพฤติกรรมการออกกําลังกายของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดชัยนาทพบว่า ร้อยละ50 ของกลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการออก
กําลังกายเกิน 30 นาที และออกกําลังกายเฉลี่ยเพียง 1 ครั้งต่อสัปดาห์เท่านั้น หลังจากการออกกําลังกาย
ในแต่ละครั้ง พบว่านักเรี ยนส่ วนใหญ่มีการหายใจแรงและเร็ วกว่าปกติมากที่สุดนอกจากนั้น ยังมีเหงื่ อ
ออกมากกว่าปกติทุกครั้งที่ออกกําลังกายจํานวนมากที่สุดเช่นกัน และพบว่าความรู ้เกี่ยวกับการออกกําลัง
กายเป็ นตัวแปรที่สามารถทํานายพฤติกรรมการออกกําลังกายของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
มนูญ ขอเสงี่ยม และพิสุทธิ์ คงขํา (2542 :70) ศึกษาสภาวะสุ ขภาพในกลุ่มประชาชนจังหวัด
ราชบุรี พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการออกกําลังกายทุกวัน แต่ไม่ได้ออกกําลังกายอย่างต่อเนื่ อง
และเพียงวันละ 1 ครั้ง ส่ วนใหญ่การออกกําลังกายจะได้มาจากการเคลื่อนไหวร่ างกายอย่างต่อเนื่ อง
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สะสมนานมากกว่า 30 นาที ขึ้นไป เมื่อพิจารณาภาพรวมของพฤติกรรมการออกกําลังกายพบว่าอยูใ่ นระดับตํ่า
จํานวนมากที่สุด จึงทําให้เกิดความแตกต่างของพฤติกรรมการออกกําลังกายอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ประดิษฐ์ นาทวิชยั (2540:ค) ศึกษาภาวะสุ ขภาพและพฤติกรรมการออกกําลังกายของครู ใน
จังหวัดชัยนาท พบว่าพฤติกรรมการออกกําลังกายโดยรวมยังอยูใ่ นระดับตํ่ามีจาํ นวนวันในการออกกําลัง
กาย 1-2 วัน / สัปดาห์ ระยะเวลาในการออกกําลังกาย 5-15 นาที/ ครั้ง ความหนักในการออกกําลังกาย
เพียงรู ้สึกเหงื่อออกเล็กน้อย ประเภทกิจกรรมที่เลือกใช้ออกกําลังกายเป็ นกิจกรรมเบาๆ เช่น เดิน วิ่ง
เบาๆ และกายบริ หาร ช่ วงเวลาการออกกําลังกายเป็ นช่ วงเวลาเย็นและภาวะสุ ขภาพมีความสัมพันธ์กบั
พฤติ ก รรมการออกกํา ลัง กาย ด้า นระยะเวลาที่ ใ ช้ออกกําลังกายอย่า งมี นัย สําคัญที่ ระดับ .001 มี
ความสัมพันธ์กบั จํานวนวันที่ใช้ออกกําลังกาย และช่วงเวลาที่ใช้ในการออกกําลังกายอย่างมีนยั สําคัญที่
ระดับ .01
สรัลรัตน์ พลอินทร์ (2542 : บทคัดย่อ) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคล กับ การ
รั บ รู ้ ค วามสามารถของตนเองในการออกกําลังกาย การรั บรู ้ ประโยชน์ข องการออกกํา ลัง กายและ
สภาพแวดล้อมของวิทยาลัยกับพฤติ กรรมการออกกํา ลังกายของนัก ศึ กษาพยาบาล พบว่าการรั บ รู ้
ประโยชน์ของการออกกําลังกายมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการออกกําลังกายของนักศึกษา
พยาบาล อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
อุไร ดวงระหว้า ( 2554 : บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การใช้บริ การศูนย์
สุ ขภาพแบบ One Stop Service : กรณี ศึกษา มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ ระดับชั้นปี ที่ศึกษา และคณะที่ศึกษามีความสัมพันธ์กบั การใช้บริ การอย่างมี
นัยสําคัญ แต่ปัจจัยด้านเพศ ไม่มีความสัมพันธ์กบั การใช้บริ การ
มยุรี นิรัตธราดร (2539 : บทคัดย่อ) ศึกษาการรับรู ้ประโยชน์ การรับรู ้อุปสรรคของ การส่ งเสริ ม
สุ ขภาพและพฤติกรรมการส่ งเสริ มสุ ขภาพของหญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ น ตามแนวคิดการส่ งเสริ มสุ ขภาพของ
เพนเดอร์ พบว่าปั จจัยด้านการรับรู ้โดยเฉพาะการรับรู ้ประโยชน์ของการส่ งเสริ มสุ ขภาพ มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมการส่ งเสริ มสุ ขภาพ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และรายได้สามารถ
ร่ วมทํานายพฤติกรรมการส่ งเสริ มสุ ขภาพของหญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ นได้
สุ พฒั นา คําสอน ( 2535 : 66-74 ) ศึกษาผลของการจัดโปรแกรมการออกกําลังกายแบบ แอโรบิค
ต่อการปรับตัวของผูส้ ู งอายุในเขตชนบทจังหวัดพิษณุ โลก พบว่าผูส้ ู งอายุกลุ่มตัวอย่างมีค่าคะแนนเฉลี่ย
การปรับตัวตามความต้องการด้านสรี รวิทยา การปรับตัวด้านอัตมโนทัศน์ และการปรับตัวทั้งสองด้านสู ง
กว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p < .001) และผูส้ ู งอายุกลุ่มตัวอย่างยังมีค่าเฉลี่ ยของ
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คะแนนตามเกณฑ์การปรับตัวตามความต้องการด้านสรี รวิทยาการปรับตัวด้านอัตมโนทัศน์และการ
ปรับตัวทั้งสองด้านสู งกว่าก่อนการทดลองอย่างมี นัยสําคัญทางสถิติ (p < .001) ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา
เป็ นผูส้ ู งอายุ บ้านเหล่าขวัญ ตําบลท้อแท้ อําเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุ โลกที่มี อายุระหว่าง 60-74 ปี โดย
เลือกตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงตามเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ 36 คน ที่ได้รับการฝึ กการออกกําลังกายแบบแอ
โรบิคตามโปรแกรม วันละ15-20 นาที สัปดาห์ละ5 วัน เป็ นเวลานาน 12 สัปดาห์
สุ พรรณี ธี ระเจตกุล(2539: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้ภาวะสุ ขภาพกับ
พฤติ กรรม ส่ งเสริ ม สุ ขภาพของผูส้ ู ง อายุในชนบท กลุ่ มตัวอย่างคื อผูส้ ู ง อายุในชนบทอํา เภอตระกาล
พืชผล จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 240 คน ผลการศึกษาพบว่า การรับรู ้ภาวะสุ ขภาพมีความสัมพันธ์
ทางบวกในระดับตํ่า พฤติ ก รรมส่ งเสริ ม สุ ข ภาพของผูส้ ู งอายุอย่า งมี นัย สําคัญทางสถิ ติที่ ระดับ .001
(r=.2007)
เขมวิกา วัฒนจินดาเลิศ (2549 : บทคัดย่อ) ที่ทาํ การวิจยั เรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกใช้สถานที่ออกกําลังกายในเขตกรุ งเทพมหานคร: ศึกษาเฉพาะกรณี กลุ่มคนทํางานในเขตสี ลม โดย
ผลการศึกษาพบว่าผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่เป็ นเพศชายมีอายุระหว่าง 25-24 ปี และมีสถานภาพโสดโดยส่ วน
ใหญ่มีอาชีพพนักงานบริ ษทั มีรายได้ 25,000-30,000 บาท
นรเศรษฐ กมลสุ ทธิ (2550 : บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจ
สมัครสมาชิกศูนย์สุขภาพ โดยมีผลการศึกษาคือลักษณะทางประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสิ นใจสมัครสมาชิ กศูนย์สุขภาพ เซ็นเตอร์ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ผูท้ ี่ต ั ดสิ นใจสมัคร
สมาชิ กศูนย์สุขภาพ เซ็ นเตอร์ ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุระหว่าง 19 – 25 ปี มีสถานภาพโสด มี
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีรายได้ระหว่าง 25,000 บาทขึ้นไป ประกอบอาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน/
รับจ้าง ข้อมูลปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ ค่านิยม กลุ่มอ้างอิง อิทธิ พลของสถานการณ์ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจสมัคร
สมาชิ ก ศูนย์สุข ภาพ เซ็ นเตอร์ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ผูท้ ี่ตดั สิ นใจสมัครสมาชิ ก ศูนย์
สุ ขภาพ เซ็นเตอร์ ส่ วนใหญ่สมัครสมาชิ กศูนย์สุขภาพ เซ็นเตอร์ ของแคลิฟอร์ เนี ย ศูนย์สุขภาพ มีเหตุผล
ในการสมัครสมาชิกศูนย์สุขภาพ เซ็นเตอร์ เพราะมีสาขาอยู่ใกล้บา้ นหรื อที่ทาํ งาน บุคคลที่มีอิทธิ พลใน
การสมัครสมาชิกศูนย์สุขภาพ เซ็นเตอร์ คือตัวเอง มีวตั ถุประสงค์ในการสมัครสมาชิ กศูนย์สุขภาพ เซ็น
เตอร์ เพื่อรักษาสุ ขภาพ มีค่าใช้จ่ายในการสมัครต่อเดือนระหว่าง 1,001 – 3,000 บาท วันที่ใช้บริ การคือ
วันจันทร์ มีความถี่ในการเข้าใช้บริ การ 3 – 4 ครั้งต่อสัปดาห์ ใช้เวลาในการออกกําลังกาย 1 – 3 ชัว่ โมง
ช่วงเวลาที่ใช้บริ การ คือ 16.00 – 20.00 น. รู ปแบบการออกกําลังกายที่เลือกใช้ คือ เครื่ องมือและอุปกรณ์
สื่ อที่ มีอิท ธิ พ ลต่ อการรู ้ จกั ศู นย์สุข ภาพ เซ็ นเตอร์ คื อ เพื่ อน ส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีผ ลต่อการ
ตัดสิ นใจสมัครสมาชิ กศูนย์สุขภาพ เซ็นเตอร์ ผูส้ มัครสมาชิ กศูนย์สุขภาพให้ความสําคัญในด้านช่องทาง
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การจัด จํา หน่ า ย โดยผูส้ มัค รสมาชิ ก ศู น ย์สุ ข ภาพ เซ็ นเตอร์ ใ ห้ค วามสํ า คัญในเรื่ อ งทํา เลที่ ต้ งั มี ค วาม
เหมาะสมและสะดวกสบายต่อการเดินทางมาใช้บริ การ รองลงมาให้ความสําคัญในด้านผลิตภัณฑ์ โดย
ผูส้ มัครสมาชิกศูนย์สุขภาพ เซ็นเตอร์ ให้ความสําคัญในเรื่ องความปลอดภัยและมาตรฐานของเครื่ องออก
กําลังกาย รองลงมาคือด้านราคา โดยผูส้ มัครสมาชิกศูนย์สุขภาพ เซ็นเตอร์ ให้ความสําคัญในเรื่ องราคามี
ความเหมาะสมต่อรู ปแบบการให้บริ การ และให้ความสําคัญในด้านการส่ งเสริ มการตลาด โดยผูส้ มัคร
สมาชิ กให้ความสําคัญในเรื่ องการให้ส่วนลดพิเศษ จากผลการวิจยั ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจสมัคร
สมาชิกศูนย์สุขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร

2.4 กรอบแนวคิดการวิจัย
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวกับพฤติกรรมและแนวคิดในการออกกําลังกาย รวมถึงงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้อง ผูว้ จิ ยั สรุ ปเป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั ได้ดงั นี้
ตัวแปรอิสระ
1. อายุ

ตัวแปรตาม
ปั จจัยที่มีผลต่อการใช้บริ การศูนย์
สุ ขภาพของประชาชนในเขต
วัฒนา กรุ งเทพมหานคร

2. อาชีพ
3. เพศ
4. รายได้
5. ความตระหนั ก เรื่ องการมี
สุ ขภาพที่ดี

-การเป็ นสมาชิก
- ความถี่ในการใช้บริ การ
-ประเภทกีฬาในการใช้บริ การ

รู ปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

