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การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำ�รวจแบบภาคตัดขวาง วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถภาพทางกาย
ความรูแ้ ละพฤติกรรมการออกกำ�ลังกายของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ของโรงเรียนบดินทร์เดชาในจังหวัด
สมุทรปราการ  ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาคือ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาชัน้ ปีท่ี 2  จำ�นวน 500 คน ทำ�การสุม่
ตัวอย่าง จำ�นวน 217 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบทดสอบความรู้และพฤติกรรมการออกกำ�ลังกาย
และทำ�การทดสอบค่าความจุปอด ความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ มือ หลังและขา วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ความถี่
ร้อยละ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน การทดสอบไคสแควส์ และค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั ผลการวิจยั
พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีความรู้และพฤติกรรมในการออกกำ�ลังกายอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 86.64
และ 54.38  ตามลำ�ดับ  และจากการทดสอบสมรรถภาพร่างกายพบว่านักเรียนทีม่ คี า่ การทดสอบสมรรถภาพ
ด้านความจุปอด ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมือ (ค่าแรงบีบมือด้านขวา) ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา
และหลังอยู่ในเกณฑ์ปกติคิดเป็นร้อยละ 71.43, 96.31, 95.39, 46.54 และ 17.05 ตามลำ�ดับ และ
พบว่านักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีคา่ ความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ มือ หลังและขาแตกต่างกันอย่างมีนยั สำ�คัญ
ทางสถิติที่ p<0.05 และพบว่าความรู้และพฤติกรรมในการออกกำ�ลังกายในภาพรวมนักเรียนอยู่ใน
ระดั บ ดี และควรส่งเสริมให้นัก เรียนมีพ ฤติก รรมการออกกำ � ลั ง กายที ่ ถ ู ก ต้ อ ง เพื ่ อ ทำ � ให้ นั ก เรี ย น
มีสมรรถภาพร่างกายที่ดีขึ้นได้
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
  เฉลิมพระเกียรติ
2
โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงหเสนีย์) จ.สมุทรปราการ
1
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Abstract
This study was a cross-sectional survey. The objectives were physical fitness
test and study of knowledge and exercise behavior of Muthayom 2 in Bodindecha (Sing
Singhaseni)  school that in Samutprakran. The number of population was 500 students
and 217 students were samples. Data was collected by questionnaire and physical
fitness consisted of lung capacity, the strength of hands, back and legs muscle.
Statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard
deviation, chi-square test and Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient. The
results showed that most students have the score of knowledge and behavior
exercise at good level; 86.61 and 54.38%, respectively. The physical fitness test of
students showed that the average lung capacity, muscles of the right and left hand
and strength of leg and back were within normal range as 71.42, 96.31, 95.39, 46.54
and 17.05%, respectively. The hand back and legs muscle strength of men and women
students were significantly difference of at p<0.05 and found that correlation of their
knowledge and behavior have a positive at statistical significance (p<0.05). The score of
exercise knowledge was good level. However, most of exercise behavior level was low
and medium then the strength of the muscles are still developing. It should promote
the awareness of exercise to develop the muscles in each segment. Due to this study
found that the overview of exercise knowledge was good. Further, the promote
information about exercise behavior will result in better physical fitness of students.
Keywords : Knowledge and exercise behavior, Physical fitness test

52

บทนำ�

กลุม่ วัยนักเรียน จัดได้วา่ เป็นกลุม่ เสีย่ งต่อการเกิด
ปัญหาภาวะโภชนาการ ซึ่งมีการศึกษาที่พบว่า
ปัญหาภาวะโภชนาการของวัยนีม้ ที ง้ั โภชนาการเกิน
และโภชนาการขาด (สำ�นักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ, 2552) เนือ่ งจากวัยรุน่ มีการ
เปลีย่ นแปลงทัง้ ทางร่างกายและจิตใจ ทำ�ให้ระบบ
การทำ�งานภายในร่างกายเกิดการเปลี่ยนแปลง  
และต้องการสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่ อ การ
เจริญเติบโต การมีพฤติกรรมการบริโภคทีไ่ ม่เหมาะสม
เป็นสาเหตุหนึง่ ของการเกิดปัญหาภาวะโภชนาการ
ในคนกลุ่มนี้ โดยพฤติกรรมการบริโภคของวัยรุ่น
ส่ ว นใหญ่ ช อบบริ โ ภคอาหารในรู ป แบบใหม่
(กุลวดี, 2539) ซึง่ แพร่หลายเข้ามา โดยสือ่ โฆษณา
ทั้งธุรกิจการค้าประเภทอาหารขยะ (Junk food)
และอาหารฟาสต์ฟดู (Fast food) แต่เมือ่ พิจารณา
คุณค่าทางโภชนาการของอาหารทั้ง 2 ประเภทนี้
พบว่ามีคุณค่าทางโภชนาการตำ�และไม่ครบถ้วน
คือ มีแป้ง นำ�ต้ าล และไขมันสูง โดยเฉพาะประเภท
กรดไขมันอิม่ ตัวมีเส้นใยอาหารตำ�  ซึ่งกลับได้รับ
ความนิยมบริโภคมากในกลุม่ วัยรุน่ (อบเชย, 2541)
ประกอบกับในปัจจุบนั สภาพเศรษฐกิจสังคมทีเ่ ปลีย่ นไป
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มากขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมและวิถี
การดำ�เนินชีวติ และนักเรียนมักใช้เวลาว่างในการ
นั่งเล่นอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์หรือวีดีโอเกมส์
ซึง่ เป็นการออกกําลังเพียงนิว้ มือและสมองเล็กน้อย
เท่านัน้    ทำ�ให้อวัยวะส่วนอื่นๆ ของร่างกาย เช่น
กล้ามเนือ้ ขาและหลังไม่ได้รบั การพัฒนา ประกอบกับ
ในปั จ จุ บัน กิ จ กรรมของเด็ ก มั ก จะหมดไปกั บ

การใช้คอมพิวเตอร์ เช่น การเล่นเกมส์ การใช้
อินเตอร์เน็ต (ภาณุวัฒน์, 2555) ทำ�ให้การทำ�งาน
โดยใช้กล้ามเนือ้ และการใช้พลังงานในร่างกายลดลง
จึ ง เป็ น ผลให้ เ กิ ด ปั ญ หาภาวะโภชนาการเกิ น
กลุ่มคนวัยนี้มีความสำ�คัญที่จะต้องทำ�ให้ร่างกาย
มีความสมบรูณ์เพื่อเตรียมพร้อมในการเป็นผู้ใหญ่
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ความสมบูรณ์ของร่างกาย หมายถึง
ร่ า งกายที่ ป ราศจากโรคและมี สุ ข ภาพจิ ต ที่ ดี
สามารถประกอบกิจกรรมประจำ�วันได้อย่างมี
ความสุข ตามธรรมชาติแล้วร่างกายต้องมีการใช้
พลั ง งานให้ เ ท่ า กั บ ที่รับ มาเพื่อ มิ ใ ห้ เ กิ ด ปั ญ หา
การออกกำ �ลังกายและการรับประทานอาหาร
ทีถ่ กู ต้องจึงเป็นสิง่ สำ�คัญทีจ่ ะทำ�ให้รา่ งกายสมบูรณ์ได้
การออกกำ�ลังกายจะทำ�ให้รา่ งกายมีสมรรถภาพทีด่ ี
ผูท้ ม่ี สี มรรถภาพทางกายทีด่ คี วรจะมีองค์ประกอบ
คือ สามารถออกกำ�ลังกายอย่างหนักได้ มีความแข็งแรง
และความทนทานของกล้ามเนือ้ สูงสุด มีความสามารถ
ในการใช้ออกซิเจนสูงสุด มีความสามารถต่อการ
ไม่ใช้ออกซิเจน เพื่อการออกกำ�ลังกายได้นาน
มีความสัมพันธ์ระหว่างระบบประสาทและระบบ
กล้ามเนือ้ เป็นอย่างดี ดังนัน้ การทดสอบสมรรถภาพ
ร่างกาย จึงเป็นตัวชีว้ ดั อย่างหนึง่ ของความสมบูรณ์
ของร่างกาย สถานศึกษาเป็นสถานทีท่ ม่ ี คี วามสำ�คัญ
ต่อการพัฒนาเด็ก ทัง้ ทางด้านความรูแ้ ละร่างกาย
เพราะกระบวนการศึกษาในโรงเรียนจะมีอทิ ธิพล
ต่อการสร้างเสริมนิ สั ย และทั ก ษะของนั ก เรี ย น
ต่อการสร้างเสริมสุขภาพทัง้ ทางด้านร่างกายและ
จิตใจ  วิชาพละศึกษาได้จัดให้มีขึ้นเพื่อเป็นการ
พัฒนาร่างกาย  ซึง่ กิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพ
ร่ า งกายจะถู ก นำ � มาใช้ ใ นการชี้ วั ด ความสำ � เร็ จ
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ของการสอนและการดูแลนักเรียนด้วย  ดังนั้น
ผูว้ จิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะศึกษาสมรรถภาพทางกาย ความรู้
และพฤติกรรมการออกกำ�ลังกายของนักเรียน
ประกอบกับทางโรงเรียนได้เห็นความสำ�คัญต่อ
กิจกรรมการวิจยั ในครัง้ นี้ เพือ่ นำ�ข้อมูลทีไ่ ด้มาปรับปรุง
และพัฒนากิจกรรมและโครงการพัฒนาส่งเสริม
สุขภาพของนักเรียน

วิธีการศึกษา

ประชากรในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ คื อ นั ก เรี ย น
ชัน้ มัธยมศึกษาชัน้ ปีท  ่ี 2  ของโรงเรียนบดินทร์เดชา
ปีการศึกษา 2554 จำ�นวน 500 คน
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้คือนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 ของโรงเรียนบดินทร์เดชา
ปีการศึกษา 2554 จำ�นวน 217 คนซึ่งได้มาจาก
การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ
การเก็บตัวอย่าง ก่อนทำ�การเก็บตัวอย่าง ผูว้ จิ ยั
ได้ ทำ � การชี้ แ จงวั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารศึ ก ษาและ
อธิบายถึงวิธกี ารเก็บข้อมูลให้กบั กลุม่ ตัวอย่างทราบ
ทุกครั้งและจะทำ�การเก็บข้อมูลเมื่อกลุ่มตัวอย่าง
ยินยอม การเก็บข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 วิธี คือการ
สอบถามความรู้และพฤติกรรมการออกกำ�ลังกาย
และการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
แบบสอบถามด้านความรูใ้ นการออกกำ�ลังกาย
จำ�นวน 9 ข้อ คะแนนเต็ม 18 คะแนน แบ่งเป็น
3 ระดับ คือ
0-5   คะแนน ระดับความรู้ตำ�
6-11 คะแนน  ระดับความรู้ปานกลาง
มากกว่า 11 คะแนน ระดับความรู้ดี

แบบสอบถามด้านพฤติกรรมการออกกำ�ลังกาย
จำ�นวน 4 ข้อ คะแนนเต็ม 12 คะแนน แบ่งเป็น
3 ระดับ คือ
0-3  คะแนน ระดับความรู้ตำ�
4-7  คะแนน ระดับความรู้ปานกลาง
มากกว่า 7 คะแนน ระดับความรู้ดี
การทดสอบสมรรถภาพ จะทำ�การทดสอบ
ดังรายการต่อไปนี้
1. การทดสอบการหายใจ ด้วยเครื่องมือ
สไปโรมิเตอร์ จะทำ�การตรวจวัดค่าความจุปอด
(Force vital capacity ; FVC) โดยใช้หลักการตรวจ
วั ด และเกณฑ์ ต ามวิ ธี ก ารของสมาคมอุ ร เวชช์
แห่งประเทศไทย โดยผู้ที่มีค่าความจุปอด (FVC)
มากกว่าหรือเท่ากับ 80% จัดอยู่ในกลุ่มปกติ
2. วัดแรงบีบมือ ด้วยเครื่อง แฮนด์กริฟ
ไดนาโนมิเตอร์ เป็นการวัดความแข็งแรงของ
กล้ า มเนื้ อ มื อ ตามแบบมาตรฐานการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายของสำ�นักพัฒนาการพลศึกษา
สุ ข ภาพ และนั น ทนาการ กรมพลศึ ก ษา
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร โดยมี เ กณฑ์ พ ิ จ ารณา
ค่ า ความปกติ ข องแรงบี บ มื อ เพศชายด้ า นขวา
มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 58.7 ปอนด์ ด้านซ้าย
มีคา่ มากกว่าหรือเท่ากับ 50.9 ปอนด์ และสำ�หรับหญิง
ด้านขวามีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 56.8 ปอนด์
ด้านซ้ายมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 48.4 ปอนด์
3. วัดแรงเหยียดขาและหลัง ด้วยเครื่อง
แบ็คแอนเล็ก ไดนาโนมิเตอร์ เป็นการวัดและ
การประเมิ น ความแข็ ง แรงของขาและหลั ง
ตามแนวทางของการกี ฬ าแห่ ง ประเทศไทย
โดยมี เ กณฑ์ พิ จ ารณาค่ า ความปกติ ข องแรง
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เหยียดขาเพศชาย มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 1.44 กก. ต่อนำ�้หนักตัว เพศหญิงมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ
0.90 กก.ต่อนำ�้หนักตัว  โดยมีเกณฑ์พิจารณาค่าความปกติของแรงเหยียดหลังเพศชายมีค่ามากกว่าหรือ
เท่ากับ 1.36 กก.ต่อนำ�้หนักตัว เพศหญิงมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.89 กก. ต่อนำ�้หนักตัว
การวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้นำ�ข้อมูลมาวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา หาค่าร้อยละใช้
Chi-square test ทดสอบความแตกต่าง และใช้คา่ สัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ทดสอบความสัมพันธ์ กำ�หนดระดับ
นัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ผลการศึกษา

ลักษณะทั่วไปของประชากร
กลุ่มนักเรียนที่ทำ�การศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทั้งหมดรวม 217 คน พบว่า
เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 72.81 มีอายุเฉลี่ย 13.31 ปี มีประวัติเคยตรวจร่างกายเมื่อ 1 ปีที่ผ่านมา
คิดเป็นร้อยละ 10.7 ซึ่งเพศชายและเพศหญิงมีนำ�้หนักเฉลี่ย 52.05±12.88 และ 48.47±9.94  กิโลกรัม
ตามลำ�ดับและมีสว่ นสูงเฉลีย่ เท่ากับ 161.71±8.45 และ 156.47±5.31  ของเพศชายและเพศหญิงตามลำ�ดับ
นักเรียนไม่เคยสูบบุหรีค่ ดิ เป็นร้อยละ 97.24 และ ไม่เคยดืม่ แอลกอฮอล์คดิ เป็นร้อยละ 90.32 รายละเอียด
ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
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การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

      ผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ทั้ง 3 ประเภท มีรายละเอียดดังตารางที่ 2
1. ผลการตรวจวัดความจุปอด ด้วยเครื่องสไปโรมิเตอร์ พบว่านักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ย
ความจุปอด ประมาณ 84.41±11.36% และเมื่อพิจารณาในรายบุคคลถึงสมรรถภาพการหายใจของ
นักเรียนพบว่านักเรียน 71.42% มีค่าอยู่ในระดับปกติ
2.  ผลการทดสอบแรงบีบมือ พบว่านักเรียนชายร้อยละ 91.50 มีคา่ แรงบีบมือด้านขวาอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ
โดยมีค่าเฉลี่ยประมาณ 65.88±18.48 ปอนด์ แรงบีบมือด้านซ้ายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 62.29±17.68 ปอนด์
โดยมีนกั เรียนอยูใ่ นเกณฑ์ปกติคดิ เป็นร้อยละ 89.83 ส่วนนักเรียนหญิงร้อยละ 98.10 มีคา่ แรงบีบมือด้านขวา
อยู่ในเกณฑ์ปกติ โดยมีค่าเฉลี่ยประมาณ 53.09±18.4 ปอนด์ แรงบีบมือด้านซ้ายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
48.03±9.12 ปอนด์ โดยมีนักเรียนอยู่ในเกณฑ์ปกติคิดเป็นร้อยล 97.47
3.  ผลการทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ ขาและหลัง พบว่านักเรียนชายร้อยละ 32.2 มีคา่ แรง
เหยียดขาอยู่ในเกณฑ์ปกติ โดยมีค่าเฉลี่ยประมาณ 1.09±0.55 กก. ต่อนำ�้หนักตัว ส่วนนักเรียนหญิง
ร้อยละ 51.90 มีค่าแรงเหยียดขาอยู่ในเกณฑ์ปกติ โดยมีค่าเฉลี่ยประมาณ 0.75±0.40 กก. ต่อนำ�้หนักตัว
ในกรณีแรงเหยียดหลังพบว่านักเรียนชายร้อยละ 11.86 มีคา่ แรงเหยียดหลังอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ โดยมีคา่ เฉลีย่
ประมาณ 0.95 ± 0.42 กก. ต่อนำ�้หนักตัว ส่วนนักเรียนหญิงร้อยละ 18.99 มีค่าแรงเหยียดขาอยู่ในเกณฑ์
ปกติ โดยมีค่าเฉลี่ยประมาณ 0.56±0.33 กก.ต่อนำ�้หนักตัว
ตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
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การทดสอบระดับความรู้และพฤติกรรมการออกกำ�ลังกาย
จากการสอบถามด้านความรูข้ องกลุม่ นักเรียนตัวอย่าง เกีย่ วกับการออกกำ�ลังกายพบว่าระดับความรู้
เกีย่ วกับการออกกำ�ลังกายในภาพรวมของนักเรียนอยูใ่ นระดับดีคดิ เป็น ร้อยละ 86.64 ข้อทีต่ อบถูกมากทีส่ ดุ
คือการออกกำ�ลังกาย หรือเล่นกีฬาเป็นประจำ�มีประโยชน์ต่อร่างกายโดยทำ�ให้ระบบการทำ�งานของปอด
หัวใจ/กล้ามเนือ้ และกระดูกแข็งแรงมีนกั เรียนทีต่ อบคิดเป็นร้อยละ 12.74 ส่วน ข้อทีน่ กั เรียนตอบผิดมากทีส่ ดุ
คือนักเรียนที่ใช้แรงงานหนักจำ�เป็นต้องออกกำ�ลังกาย คิดเป็นร้อยละ 5.97 (ตารางที่ 3)
จากการสอบถามด้านพฤติกรรมของกลุ่มนักเรียนตัวอย่างเกี่ยวกับการออกกำ�ลังกายพบว่าระดับ
ความรูใ้ นภาพรวมเกีย่ วกับการออกกำ�ลังกายของนักเรียนอยูใ่ นระดับดีคิดเป็นร้อยละ54.38ข้อทีม่ กี ารปฏิบตั ิ
มากที่สุดคือ มีการเคลื่อนไหวในการทำ�งานบ้าน/การเรียน เช่น ทำ�งานบ้าน/ทำ�สวน/ขี่จักรยานหรือ
เดินไปเรียนจนรูส้ กึ เหนือ่ ยกำ�ลังดีสะสมอย่างน้อยวันละประมาณ 30 นาที สัปดาห์ละ 5 วัน โดยมีนกั เรียน
ตอบคิดเป็นร้อยละ 30.37 ส่วนข้อที่ปฏิบัติน้อยที่สุด คือ ออกกำ�ลังกายหรือเล่นกีฬา (ด้วยความแรง
ระดับหนักคือ เหนื่อยหอบ หรือไม่สามารถพูดคุยกับคนข้างเคียงได้จบประโยคขณะออกกำ�ลังกาย)
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2-3 วัน อย่างน้อยวันละ 20 นาที โดยมีนกั เรียนตอบคิดเป็นร้อยละ 19.78 (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 แสดงระดับ และความแตกต่างของความรู้ และพฤติกรรมการออกกำ�ลังกาย
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การทดสอบความสัมพันธ์ของสมรรถภาพร่างกาย
ความรูแ้ ละพฤติกรรมการออกกำ�ลังกายระหว่าง
เพศชายและหญิง
เนือ่ งจากการวิจยั ครัง้ นีไ้ ด้จดั ทำ�ในกลุม่ ตัวอย่าง
ที่ อ ยู่ ใ นกลุ่ ม อายุ เ ดี ย วกั น จึ ง ทำ � การทดสอบ
ความแตกต่ า งแยกตามเพศ ผลการทดสอบ
ความแตกต่างของสมรรถภาพร่างกายระหว่าง
เพศชายและเพศหญิงพบว่า ระดับสมรรถภาพ
ร่างกายทีม่ คี วามแตกต่างระหว่างเพศชายและหญิง
คือแรงบีบมือ ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา
และแรงเหยียดหลัง แรงบีบมือมีความแตกต่าง
ระหว่างเพศอย่างมีนยั สำ�คัญที่ p<0.05 โดยเพศหญิง
มีรอ้ ยละของนักเรียน ทีม่ คี า่ แรงบีบมืออยูใ่ นระดับ
ปกติคิดเป็นร้อยละ  98.1 และเพศชายคิดเป็น
ร้อยละ 91.5 ที่มีค่าแรงบีบมืออยู่ในระดับปกติ
ซึง่ เพศหญิงมีจ�ำ นวนมากกว่าเพศชาย ส่วนความแข็งแรง
ของกล้ามเนือ้ ขาของเพศหญิงและชายมีความแตกต่าง
อย่างมีนยั สำ�คัญทีร่ ะดับ p<0.05 โดยเพศหญิงและ
เพศชายมีจ�ำ นวนคนทีอ่ ยูใ่ นระดับปกติ คิดเป็นร้อยละ
51.90  และ 32.29 ตามลำ�ดับ ส่วนค่าความแข็งแรง
ของแรงเหยียดหลังมีความแตกต่างระหว่างเพศ
อย่างมีนัยสำ�คัญที่ p< 0.05 โดยเพศหญิงและ
เพศชาย ร้อยละ 81.01 และ 88.13 อยู่ในเกณฑ์
ปกติ ตามลำ�ดับ ด้านค่าความจุปอดของเพศหญิง
และชายไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญ
ทางสถิ ต ิ ท ี ่ p<0.05 และจากการสอบถาม
ด้ า นความรู้ แ ละพฤติ ก รรมการออกกำ � ลั ง กาย
พบว่าระดับความรูใ้ นการออกกำ�ลังกายของเพศหญิง
และเพศชายไม่แตกต่างกันที่ p<0.05 แต่เมื่อ
พิ จ ารณารายข้ อ พบว่ า เพศหญิ ง และเพศชาย

มีความรู้ในหัวข้อผู้ทำ�งานบ้านโดยทั่วไป จำ�เป็น
ต้องออกกำ�ลังกายแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญ
ทางสถิติ (p<0.05) โดยเพศหญิงตอบได้ถูกต้อง
มากกว่าเพศชาย และพฤติกรรมในการออกกำ�ลังกาย
พบว่าเพศหญิงและเพศชายมีระดับพฤติกรรม
การออกกำ�ลังกายไม่แตกต่างกันที่ p<0.05 แต่เมือ่
พิจารณารายข้อพบว่าพฤติกรรมการออกกำ�ลังกาย
ทีเ่ พศหญิงมีมากกว่าเพศชายคือการออกกำ�ลังกาย
ด้วยแรงระดับปานกลาง เหนือ่ ย พูดคุยกับคนข้างเคียง
ได้จบประโยค อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ดังแสดง
รายละเอียดในตารางที่ 3
จากการหาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งความรู้
ในการออกกำ�ลังกายและพฤติกรรมในการออก
กำ�ลังกายพบว่ามีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สำ�คัญ
ทางสถิติ ที่ p<0.05 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม
การออกกำ�ลังกายกับสมรรถภาพของร่างกาย
พบว่าค่าของสมรรถภาพร่างกายทีท่ ำ�การทดสอบ
ทั้ ง ของนั ก เรี ย นชายและนั ก เรี ย นหญิ ง ไม่ มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออกกำ�ลังกาย
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ ที่ p<0.05
สรุปและอภิปรายผล
จากการดำ � เนิ น การทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 2
ค่าความจุปอดและแรงบีบมืออยู่ในเกณฑ์ปกติ
ทั้งนี้ เนื่องจากการที่นักเรียนได้รับการความรู้
และการดูแลตนเองในเรื่องของอันตรายจากการ
ประพฤติตนที่อาจมีผลต่อทางระบบหายใจ เช่น
การสูบบุหรี่ ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีความสอดคล้อง
กับข้อมูลการสูบบุหรีท่ พ่ี บว่านักเรียนของโรงเรียน
แห่งนี้ไม่เคยสูบบุหรี่มากถึงร้อยละ 97.24 และ
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ไม่ เ คยดื ่ ม แอลกอฮอล์ ค ิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 90.32
ซึ่งพฤติกรรมทั้งสองจะเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบ
ต่อระบบทางเดินหายใจได้ จึงทำ�ให้นักเรียน
มีสมรรถภาพปอดทีด่ โี ดยมีคา่ ความจุปอดอยูใ่ นเกณฑ์
มาตรฐาน ส่วนของความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ มือ
ทีพ่ บว่าอยู่ในระดับดี มีความสอดคล้องกับระดับ
พฤติกรรมของการออกกำ�ลังกายที่พบว่าร้อยละ
54.38 มีพฤติกรรมการออกกำ�ลังกายอยูใ่ นระดับดี
เมื่อพิจารณาถึงค่าเฉลี่ยของแรงบีบมือพบว่ามีค่า
ประมาณ 53.5 ปอนด์ หรือ ประมาณ 26.75
กิโลกรัม ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ซูลกิฟลี
(2551) ที ่ ไ ด้ ศ ึ ก ษาเปรี ย บเที ย บสมรรถภาพ
ทางกายของแรงบีบมือในกลุม่ นักเรียน ป.6 ในจังหวัด
ปัตตานี พบว่าสมรรถภาพทางกายของแรงบีบมือ
ของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากพฤติกรรม เพราะกิจวัตร
ประจําวันของนักเรียน คือ การเขียนหนังสือ
ซึ่งเป็นการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก เช่น กล้ามเนื้อมือ
จึงทําให้โครงสร้างของกล้ามเนือ้ มือ นิว้ และกระดูก
มี ค วามแข็ ง แรงใกล้ เ คี ย งกั น ทั้ ง ชายและหญิ ง
ค่ า ความแข็ ง แรงของกล้ า มเนื้ อ ขาและหลั ง
ในกลุ่มนักเรียนอยู่ในเกณฑ์ปกติ ร้อยละ 6.54
และ 17.05 ตามลำ�ดับ จะเห็นว่าในจำ�นวนนักเรียน
มีค่าความแข็งแรงของกล้ามเนื้อทั้งสองน้อยกว่า
การทดสอบสมรรถภาพอื่นๆ อาจเนื่องมาจาก
ในกิจกรรมที่ทำ� ในชี วิต ประจำ � วั น ของนั ก เรี ย น
ไม่สอดคล้องกับการพั ฒ นากล้ า มเนื้ อ ในส่ ว นนี้
มี ก ารบริ ห ารน้ อ ยหรื อ ละเลยการเสริ ม สร้ า ง
สมรรถภาพทางกายเฉพาะส่วน เช่น ด้านกําลังขา
และด้านความเร็ว ทั้งในชั่วโมงเรียนและนอก
เวลาเรียน ไม่เพียงพอต่อการเสริมสร้างสมรรถภาพ

ทางกายให้แข็งแรงสมบูรณ์ได้ทุกส่วน ลักษณะ
การออกกําลังกายเป็นการออกกําลังตามสบาย
ตามใจชอบของนักเรียน ออกกําลังกายแบบไม่มี
หลักการบริหารเฉพาะส่วนต่างๆ ของร่างกาย
ทํ า ให้ บ างส่ ว นของร่ า งกายไม่ แข็ ง แรงสมบู ร ณ์
ไม่ได้รบั การเสริมสร้างสมรรถภาพทีด่   ี ตามทีเ่ จริญ
กระบวนรัตน์ (2545) ได้กล่าวเกีย่ วกับองค์ประกอบ
ของการออกกาํ ลังกาย จะต้องประกอบไปด้วย 3 ประการ
คือ ความถี่ ความหนัก และระยะเวลาของออกกำ�ลัง
จึงจะสามารถทำ�ให้กล้ามเนือ้ แข็งแรงได้ ประกอบ
กั บ ปั จ จุ บั น ความสะดวกสบายด้ า นเทคโนโลยี
ได้เข้ามาช่วยผ่อนแรง  เมือ่ พิจารณาความแตกต่าง
ของค่าการทดสอบสมรรถภาพร่างกายทัง้ 3 อย่าง
ตามเพศจะเห็นว่าเพศหญิงมีคา่ ร้อยละของจำ�นวน
ความปกติมากกว่าเพศชาย แต่ในกรณีความแข็งแรง
ของกล้ามเนื้อหลัง กลับพบว่าเพศหญิงมีจำ�นวน
ปกติน้อยกว่า  ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้อง
กั บ พฤติ ก รรมการออกกำ � ลั ง กายของเพศหญิ ง
จะอยู่ในระดับปานกลาง คือเหนื่อย พูดคุยกับ
คนข้างเคียงได้จบประโยค อย่างน้อยสัปดาห์ละ
3 วั น ซึ ่ ง เป็ นการออกกำ � ลั ง แต่ ย ั ง ไม่ ส ามารถ
พั ฒ นากล้ า มเนื ้ อ ให้ แข็ ง แรง และถ้ า พิ จารณา
ในลักษณะของกิจกรรม ตามการศึกษาของ กิตกิ ร
มีทรัพย์ (2526) ที่กล่าวว่า เด็กชายจะมีการเล่น
ที่โลดโผน ฝึกความแข็งแรง อดทน และว่องไว
ไปกับการเล่น จากเหตุผลนี้ จึงเป็นเหตุให้ในการศึกษา
ครั้งนี้พบว่าจำ�นวนเด็กชายที่มีค่าความแข็งแรง
ของกล้ามเนื้อหลังมากกว่าเพศหญิง
ผลการศึ ก ษาในด้ า นความรู้แ ละพฤติ ก รรม
ในการออกกำ�ลังกายจะพบว่านักเรียนส่วนใหญ่
มีความรูอ้ ยูใ่ นระดับดี ทัง้ นีเ้ นือ่ งมาจากทางโรงเรียน
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ได้มกี ารจัดเรียนการสอนเกีย่ วกับการเรือ่ งสุขภาพ
การออกกำ�ลังกายทำ�ให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับ
การออกกำ�ลังกายทีถ่ กู ต้อง  ในส่วนของพฤติกรรม
การออกกำ�ลังกายพบว่าร้อยละ 41.5 และ 54.4
อยู่ในระดับปานกลางและระดับดี ตามลำ�ดับ
เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ และ
พฤติกรรมการออกกำ�ลังกายพบว่ามีความสัมพันธ์กนั
อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (p<0.05) ซึง่ สอดคล้อง
กับการศึกษาของ ชลลดา ไชยกุลวัฒนา (2549)
ที่ ไ ด้ ทำ � การศึ ก ษาพฤติ ก รรมส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ
ของนักศึกษา ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งพบว่า
ความรู้ ใ นการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพของนั ก ศึ ก ษา
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ข้อเสนอแนะ/การนำ�วิจัยไปใช้ประโยชน์
1. ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่านักเรียนส่วนใหญ่
มีความรู้เกี่ยวกับการออกกำ�ลังกายอยู่ในระดับดี
นั้ น แสดงว่ า การจั ด การเรี ย นการสอนในด้ า น
การส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนประสบความสำ�เร็จ
ในการให้ ค วามรู ้ ท ี ่ ด ี ในส่ ว นของพฤติ ก รรม
การออกกำ�ลังกายจะพบว่านักเรียนยังคงมีพฤติกรรม
การออกกำ�ลังกายในระดับปานกลาง ซึ่งจะส่งผล
ต่ อ ความแข็ ง แรงของร่ า งกายและพั ฒ นาการ
ของร่ า งกายด้วย จึงเห็นว่าควรจัดโปรแกรม
ส่งเสริมการออกกำ�ลังกายในกลุม่ ทีย่ งั คงมีสมรรถภาพ
ร่างกายตำ� และสนับสนุนให้มีการออกกำ�ลังกาย
ให้มากขึ้น
2. ผลการศึกษาครั้งนี้พบประเด็นที่น่าสนใจ
ในส่วนของพฤติกรรมเสี่ยง คือ การสูบบุหรี่
และการดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียน โดยพบว่า

มีนักเรียนชายเกือบร้อยละ 25 คิดเป็นจำ�นวน 1
ใน 4 ที่มีพฤติกรรมดังกล่าวและมีนักเรียนหญิง
ร้ อ ยละ 5 และ 10 ที ่ ส ู บและดื ่ ม แอลกอฮอล์
ตามลำ�ดับ ซึง่ ประเด็นของจำ�นวนนักเรียนในส่วนนี้
เป็นสิง่ ทีท่ างโรงเรียนควรให้ความสนใจและทำ�การ
เฝ้าระวัง เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาทางสุขภาพ
และสังคม ภายในโรงเรียนทีจ่ ะมีการขยายวงกว้าง
มากขึ้น
3. ควรจัดทำ�โปรแกรมเฝ้าระวังการดูแลสุขภาพ
ให้กับนักเรียน
การวิจัยครั้งต่อไป
1. การศึ ก ษาครั ้ ง นี ้ เ ป็ น การศึ ก ษาเฉพาะ
ในกลุ่มนักเรียนชั้น ม.2 ควรศึกษาเพิ่มเติมใน
กลุ่มอื่นๆ
2. ควรมีการทดสอบแบบทดสอบในเรือ่ งการหา
ค่าความยากง่าย ค่าอำ�นาจจำ�แนก เพื่อทำ�ให้
แบบทดสอบมีความเชื่อมั่นสูง
3. ควรศึกษาเพิม่ เติมในด้านทัศนคติของนักเรียน
ที่มีต่อประโยชน์ของการออกกำ�ลังกาย
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