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บทคัดย่อ

การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั พรรณนาเชิงท�ำนาย เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท�ำกิจกรรมทางกาย และค้ นหาอ�ำนาจของปัจจัย
ท�ำนายพฤติกรรมการท�ำกิจกรรมทางกายของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี ท่ี 4-6 ในเขตต�ำบลหนองกุลา อ�ำเภอบางระก�ำ
จังหวัดพิษณุโลก กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4-6 จ�ำนวน 350 คน สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ
และสุม่ อย่างง่าย เก็บรวบรวมข้ อมูลโดยใช้ แบบสอบถาม ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยใช้ ดชั นีความตรงเชิงเนื้อหา
รายข้ อ ได้ ค่า .80-1.00 หาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ แบบสอบถามความรู้ โดยใช้ KR-20 ได้ ค่า .70 และใช้
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาคหาความเชื่อมั่นแบบสอบถามทัศนคติ การรับรู้ความสามารถของตนเอง ปัจจัยเอื้อ
ปัจจัยเสริม และพฤติกรรมการท�ำกิจกรรมทางกาย ได้ ค่า .70, .70, .71, .71 และ .72 ตามล�ำดับ วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้ สถิตเิ ชิงพรรณนาและวิเคราะห์การถดถอยพหุคุณแบบขั้นตอน
ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมการท�ำกิจกรรมทางกาย อยู่ในระดับดี ( X =3.70, SD=.67) และ
การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน พบว่า ปัจจัยเสริมต่อการท�ำกิจกรรมทางกาย (β =.41, b=.48, p<.001) เพศ
(β =.22, b=2.70, p<.001) และภาวะโภชนาการ (β =-.12, b=-2.69, p=.011) สามารถร่วมกันท�ำนายพฤติกรรม
การท�ำกิจกรรมทางกายของนักเรียนได้ ร้อยละ 21.6
การศึกษานี้มีข้อเสนอแนะให้ บุคลากรสาธารณสุข ควรแนะน�ำผู้ปกครอง และครู สนับสนุนการท�ำกิจกรรม
ทางกายให้ กบั นักเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยให้ คำ� แนะน�ำเรื่องการท�ำกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมกับเพศ และภาวะ
โภชนาการของนักเรียนที่แตกต่างกัน มีการจัดกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับประโยชน์การท�ำกิจกรรมทางกาย และ
มีการติดตามภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียนอย่างต่อเนื่อง อันจะน�ำไปสู่การมีสขุ ภาพที่เหมาะสมในเด็กนักเรียน
ค�ำส�ำคัญ: กิจกรรมทางกาย; การส่งเสริมสุขภาพ; การดูแลเด็กและวัยรุ่น; ภาวะน�ำ้ หนักเกิน
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Abstract

The purpose of this predictive descriptive research study were to describe the level of physical activity
and to determine the predicting factors regarding predisposition, enablement, and reinforcement factors for
physical activity behavior among grade 4-6 students in Nongkula Sub-district, Bang Rakam District, Phitsanulok
Province. The sample consisted of 350 students from grade 4 to 6. They were selected by proportional
stratified random sampling and simple random sampling. Data were collected by questionnaires. The content
validity was examined by the Item-Content Validity Index (I-CVI) and yielded a value of .80–1.00. The
reliability of the knowledge questionnaire was assessed by KR-20 and obtained a value of .70. The reliability
of attitude, self-efficacy towards physical activity, enabling factors, reinforcing factors and physical activity
behavior were assessed by Cronbach’s alpha, and achieved values of .70, .70, .71, .71 and .72 respectively.
Data were analyzed using descriptive statistics and stepwise multiple regression with the significance level of .05.
The results showed that the samples had positive physical activity behavior ( X =3.70, SD=.673).
In addition, stepwise multiple regression analysis revealed that reinforcing factors (β=.41, b=.48, p<.001),
gender (β=.22, b=2.70, p<.001), and nutritional status (β=-.12, b=-2.69, p=.011) accounted for 21.6%
of predicting physical activity behaviors among students.
The study suggested that the public health personnel should recommend parents and teachers support
continuous physical activity for their children, including the provision of appropriate advice regarding physical
activity for children of different gender and nutritional status, designing programs to increase knowledge
regarding the benefits of physical activity and continually monitoring nutritional status among students. These
activities will lead to improved health of students.
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ความเป็ นมาและความส�ำคัญ

ปัจจุบนั ภาวะน�ำ้ หนักเกิน และโรคอ้ วนเป็ นปัญหาทางสาธารณสุขที่ทว่ั โลกให้ ความส�ำคัญ เนื่องจากแนวโน้ มการมีภาวะ
น�ำ้ หนักเกินมีอตั ราเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องข้ อมูลจากองค์การอนามัยโลก1 พบว่า มีประชากรทั่วโลกเสียชีวิตจากภาวะ
น�ำ้ หนักเกินและโรคอ้ วนในแต่ละปี จ�ำนวน 2.8 ล้ านคน ผลกระทบจากภาวะน�ำ้ หนักเกินและโรคอ้ วนเป็ นสาเหตุให้ เกิด
การเจ็บป่ วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควร จากโรคไม่ตดิ ต่อเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคตับ โรคมะเร็ง
และโรคข้ อเข่าเสื่อม เป็ นต้ น โดยคนอ้ วนมีโอกาสเป็ นโรคเหล่านี้มากกว่าคนปกติ 2-3 เท่า2-3 ผลการส�ำรวจสุขภาพ
ประชากรไทยในปี 25574 พบว่า คนไทยอายุ 15 ปี ข้ นึ ไป มีอตั ราของภาวะน�ำ้ หนักเกินและภาวะอ้ วนเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะใน
เพศหญิงเพิ่มจากร้ อยละ 40.7 เป็ นร้ อยละ 41.8 ส่วนเพศชายเพิ่มจากร้ อยละ 28.4 เป็ นร้ อยละ 32.9 และเมื่อเปรียบเทียบ
ข้ อมูลในระดับภูมภิ าค พบว่า คนไทยอ้วนสูงสุดเป็ นอันดับ 2 จากทั้งหมด 10 ประเทศอาเซียน รองจากประเทศมาเลเซีย3
ภาวะน�ำ้ หนักเกิน หรือโรคอ้ วน เกิดจากการบริโภคอาหารที่ให้ พลังงานสูง ควบคู่กบั การด�ำเนินวิถชี ีวิตในปัจจุบนั ที่
ไม่ค่อยเคลื่อนไหวร่างกาย ส่งผลท�ำให้ ร่างกายไม่สามารถเผาผลาญพลังงานที่ได้ รับทั้งหมด เกิดเป็ นไขมันสะสมตามส่วนต่างๆ
ของร่างกาย ซึ่งนอกจากการบริโภคอาหารที่มไี ขมันสูงจะเป็ นปัจจัยที่ทำ� ให้ เกิดภาวะน�ำ้ หนักเกิน หรือโรคอ้ วนแล้ วนั้น ยังมี
อีกหนึ่งปัจจัยที่เป็ นสาเหตุสำ� คัญ นั้นคือ การมีกจิ กรรมทางกายที่น้อย (physical inactivity) องค์การอนามัยโลกได้ ระบุว่า
การมีกจิ กรรมทางกายทีไ่ ม่เพียงพอ เป็ นหนึ่งในสี่ปัจจัยเสี่ยงหลักควบคู่กบั การสูบบุร่ี การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
และการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม ที่มผี ลต่อการก่อให้ เกิดโรคไม่ตดิ ต่อเรื้อรัง5 จากข้ อมูลของประเทศไทยเกี่ยวกับ
การท�ำกิจกรรมทางกาย พบว่า คนไทยโดยเฉลี่ยมีกจิ กรรมการเคลื่อนไหวที่น้อย (sedentary behavior) เช่น การนั่งหรือนอน
อยู่กบั ที่เป็ นเวลานานๆ ถึงวันละ 13 ชั่วโมงต่อวัน ในขณะที่มกี จิ กรรมทางกายรวมทุกประเภทเพียง 2 ชั่วโมงต่อวัน
โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กนักเรียนและเยาวชนส่วนใหญ่ดำ� เนินชีวติ ช่วงกลางวันอยู่ในโรงเรียน ท�ำการบ้ านเฉลี่ยวันละ 1-2 ชั่วโมง
และใช้ เวลาในการเล่นอินเตอร์เน็ต ดูโทรทัศน์ หรือเล่นโทรศัพท์ เฉลี่ยวันละ 8-9 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้
ส่งผลให้ เด็กท�ำกิจกรรมทางกายน้ อยลงน�ำไปสู่โอกาสที่ทำ� ให้ เกิดภาวะน�ำ้ หนักเกิน หรือโรคอ้ วนที่สงู ขึ้น3
การมีกจิ กรรมทางกายที่น้อย เป็ นปัจจัยเสี่ยงของภาวะน�ำ้ หนักเกินและโรคอ้ วนที่สำ� คัญ แต่ถ้ามีการท�ำกิจกรรม
ทางกายอย่างสม�่ำเสมอก็จะเป็ นพฤติกรรมที่ช่วยสร้ างเสริมสุขภาพที่ดี ดังนั้นหากมีการส่งเสริมให้ มพี ฤติกรรมการท�ำ
กิจกรรมทางกายอย่างสม�่ำเสมอตั้งแต่วัยเด็ก จะสามารถช่วยลดปัจจัยเสี่ยง และลดอุบตั กิ ารณ์การเกิดโรคที่มสี าเหตุ
จากการขาดการมีกจิ กรรมทางกายได้ เมื่อเด็กเติบโตเป็ นผู้ใหญ่ในอนาคต เนื่องจากเด็กเป็ นช่วงวัยที่มสี มรรถภาพทางกาย
และมีความสามารถในการเคลื่อนไหวร่างกายได้ ดกี ว่าช่วงวัยอื่น6 ถ้ ามีการส่งเสริมให้ เด็กมีกจิ กรรมทางกายที่เหมาะสม
ก็จะช่วยท�ำให้ การเจริญเติบโตของกระดูก ระบบกล้ ามเนื้อ และระบบข้ อต่อต่างๆ ของร่างกายพัฒนาได้ ดี รวมถึง
เป็ นการสร้ างเสริมนิสยั ให้ รักการออกก�ำลังกายเพิ่มมากขึ้น แต่การที่บุคคลจะมีพฤติกรรมการท�ำกิจกรรมทางกาย
หรือไม่ทำ� กิจกรรมทางกายนั้นมีด้วยกันหลายปัจจัย ทั้งที่เป็ นปัจจัยภายในตัวบุคคลและปัจจัยภายนอกบุคคล7
จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท�ำกิจกรรมทางกายในเด็กนักเรียน ได้ แก่ เพศ อายุ น�ำ้ หนัก
รายได้ ครอบครัว และระดับชั้นการศึกษา เป็ นปัจจัยที่ส่งผลต่อการท�ำกิจกรรมทางกาย8-10 ปัจจัยด้ าน ความรู้ ทัศนคติรวมทั้ง
การรับรู้ความสามารถของตนเอง มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการปฏิบตั กิ จิ กรรมทางกาย11-12 ส่วนปัจจัยภายนอกที่ส่ง
ผลต่อการท�ำกิจกรรมทางกายในเด็กนักเรียน ประกอบด้ วย สภาพแวดล้ อมของโรงเรียน การมีอปุ กรณ์ หรือสนามเด็กเล่นในชุมชน
มีผลต่อพฤติกรรมการท�ำกิจกรรมทางกายของเด็กนักเรียน13-15 รวมทั้งการได้ รับค�ำแนะน�ำจากพ่อ แม่ การสนับสนุนจากครู
หรือการกระตุ้นเตือนจากเพื่อน12-13,16 เป็ นปัจจัยที่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการท�ำกิจกรรมทางกายของเด็กด้ วย
เช่น กันเห็นได้ ว่ามีหลากหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้ องกับการท�ำกิจกรรมทางกาย ซึ่งหากมีการจัดการที่เหมาะสมกับปัจจัย
ที่กล่าวข้ างต้ น ที่สนับสนุนการท�ำกิจกรรมทางกายอย่างสม�่ำเสมอ จะท�ำให้ มพี ฤติกรรมการท�ำกิจกรรมทางกายที่เหมาะสม
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จากข้ อมูลดังกล่าว ส�ำนักงานกระทรวงสาธารณสุข และส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ร่วมกับภาคีเครือข่ายด้ านการส่งเสริมสุขภาพ จึงได้ มีการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ข้ นึ โดยตั้งเป้ าหมายเพื่อเพิ่มระดับ
ให้ คนไทยท�ำกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ มีการก�ำหนดให้ ภายในปี พ.ศ. 2562 ต้ องลดความชุกของภาวะน�ำ้ หนักเกิน
และโรคอ้ วนในเด็กให้ น้อยกว่าร้ อยละ 10 และภายในปี พ.ศ. 2564 คนไทยอายุ 11 ปี ขึ้นไป ต้ องท�ำกิจกรรมทางกาย
ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 โดยเน้ นส่งเสริมการท�ำกิจกรรมทางกายของประชาชนไทยทุกกลุ่มวัย ผ่านมิตติ ่างๆ ทั้งระบบ
การศึกษา ระบบสาธารณสุข และให้ ชุมชนเข้ ามามีส่วนร่วมในการจัดสิ่งแวดล้ อมที่เอื้อต่อการกิจกรรมทางกาย เช่น
มีการสนับสนุนอุปกรณ์ มีการจัดพื้นที่ หรือสวนสาธารณะในชุมชนเพื่อส่งเสริมการมีกจิ กรรมทางกาย17
ในส่วนของพื้นที่ตำ� บลหนองกุลา อ�ำเภอบางระก�ำ จังหวัดพิษณุโลก มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลในเขตพื้นที่
จ�ำนวน 4 แห่ง มีโรงเรียน จ�ำนวนทั้งสิ้น 10 โรงเรียน มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา จ�ำนวน 1,090 คน และจากข้ อมูล
แบบรายงานภาวการณ์เจริญในเด็กวัยเรียนระดับชั้นประถมศึกษาของพื้นที่ตำ� บลหนองกุลา พบว่าเด็กมีภาวะน�ำ้ หนักเกิน
หรืออ้ วน จ�ำนวน 106 คน ร้ อยละ 9.7218 โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล และโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำ� บลหนองกุลา
มีรปู แบบการจัดท�ำแผนและกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมการท�ำกิจกรรมทางกายให้ กบั เด็กนักเรียนที่คล้ ายคลึงกัน ตัวอย่าง
เช่น โรงเรียนมีคุณครูสอนวิชาพละศึกษาให้ กบั นักเรียน สัปดาห์ละ 1 ครั้งๆ ละ 2 ชั่วโมง มีอปุ กรณ์กฬี า มีชมรมกีฬา
มีสถานที่ออกก�ำลังกายหรือมีสนามเด็กเล่นแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ สมองเป็ นฐาน (Brain-Based Learning; BBL)
ภายในโรงเรียนที่ช่วยพัฒนาระบบกล้ ามเนื้อและสมอง และมีการจัดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนเป็ นประจ�ำทุกปี
ในส่วนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล มีการจัดท�ำโครงการเกี่ยวกับงานอนามัยโรงเรียน มีการจัดอบรม
เรื่องการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์การบริโภคในแกนน�ำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ การให้ ความรู้เกี่ยวกับโรคอ้ วน หรือจัดท�ำ
โครงการ อย. น้ อยส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน เป็ นต้ น เห็นได้ ว่าโรงเรียนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลใน
พื้นที่มีการด�ำเนินการสนับสนุนการปฏิบัติกจิ กรรมทางกายของเด็กนักเรียนอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตามยังไม่มี
การศึกษาค้ นหาปัจจัยซึ่งครอบคลุมปัจจัยน�ำ ปัจจัยเอื้อ และปัจจัยเสริม ที่ส่งผลต่อการท�ำกิจกรรมทางกายอย่างเป็ น
ระบบ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงระดับของพฤติกรรมการท�ำกิจกรรมทางกาย และปั จจัยท�ำนาย
พฤติกรรมการท�ำกิจกรรมทางกายของเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี ท่ี 4-6 ในเขตต�ำบลหนองกุลา อ�ำเภอบางระก�ำ
จังหวัดพิษณุโลก โดยใช้ แนวคิด PRECEDE model19 ซึ่งจะท�ำให้ เข้ าใจปัจจัยที่เป็ นสาเหตุสำ� คัญของการมีพฤติกรรม
การท�ำกิจกรรมทางกาย โดยผลการศึกษาที่ได้ ใช้ เป็ นแนวทางในการวางแผนการและจัดรูปแบบกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริม
การมีกจิ กรรมทางกายที่เหมาะสมให้ กบั เด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4-6 ในพื้นที่ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจยั

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท�ำกิจกรรมทางกายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4-6 ในเขตต�ำบลหนองกุลา
อ�ำเภอบางระก�ำ จังหวัดพิษณุโลก
2. เพื่อค้ นหาอ�ำนาจการท�ำนายของ ปัจจัยน�ำ ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริมกับพฤติกรรมการท�ำกิจกรรมทางกายของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4-6 ในเขตต�ำบลหนองกุลา อ�ำเภอบางระก�ำ จังหวัดพิษณุโลก

วิธีดำ� เนินการวิจยั

การวิจัยครั้งนี้เป็ นการวิจัยพรรณนาเชิงท�ำนาย (predictive descriptive research) เพื่อศึกษาปัจจัยท�ำนาย
พฤติกรรมการท�ำกิจกรรมทางกายของกลุ่มตัวอย่าง
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4-6 ในเขตต�ำบลหนองกุลา อ�ำเภอบางระก�ำ จังหวัดพิษณุโลก จ�ำนวน
472 คน จาก 9 โรงเรียน
กลุ่มตัวอย่าง ค�ำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยสูตรการประมาณค่าเฉลี่ย กรณีทราบขนาดประชากร ก�ำหนดค่า
Zα∕2=1.9620 ค่าความแปรปรวน เท่ากับ 1.1121 และค่า e=.02 ได้ ขนาดตัวอย่าง จ�ำนวน 350 คน ท�ำการสุ่มตัวอย่าง
แบบแบ่งชั้นภูมิ (proportional stratified random sampling) ซึ่งแต่ละโรงเรียนในแต่ละระดับชั้น จะมีเพียง 1 ห้ องเรียน
ดังนั้น ชั้นภูมทิ ่ี 1 คือ โรงเรียน และชั้นภูมทิ ่ี 2 คือ ระดับชั้น ด�ำเนินการโดยแบ่งกลุ่มตามชั้นภูมิ ได้ กลุ่มโรงเรียนใน
ต�ำบลหนองกุลา จ�ำนวน 9 โรงเรียน จากนั้น คิดสัดส่วนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4-6 ของแต่ละโรงเรียน จนได้
จ�ำนวนครบตามขนาดตัวอย่างที่คำ� นวณได้ จากนั้นท�ำการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) โดยวิธกี ารจับ
ฉลากจากล�ำดับเลขที่ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4-6 จนครบตามจ�ำนวนขนาดตัวอย่างที่คำ� นวณได้ ของ
แต่ละห้ องเรียน โดยฉลากที่จับมาแล้ วนั้นจะไม่นำ� ใส่คืนเพื่อท�ำให้ จำ� นวนกลุ่มตัวอย่างมีโอกาสมากขึ้นในการสุ่ม

เครือ่ งมือวิจยั

เครื่องมือที่ใช้ เก็บรวบรวมข้ อมูลประกอบด้ วย เครื่องชั่งน�ำ้ หนักแบบดิจิตอล สายวัดส่วนสูงแบบตลับ ที่ผ่าน
การสอบเทียบเครื่องมือวัดตามมาตรฐาน และแบบสอบถามที่สร้ างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม ประกอบด้ วย 7 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้ อมูลทั่วไป ประกอบด้ วย เพศ อายุ ระดับชั้น น�ำ้ หนัก ส่วนสูง ระดับชั้นการศึกษาของ
ผู้ปกครอง และรายได้ ผ้ ูปกครอง จ�ำนวน 7 ข้ อ ในส่วนข้ อมูลระดับชั้นการศึกษาของผู้ปกครอง และรายได้ ผ้ ูปกครอง
ผู้วจิ ยั ขอข้ อมูลจากระเบียนประวัตขิ องนักเรียน ส�ำหรับการประเมินภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียนใช้ นำ�้ หนักเทียบ
กับมาตรฐานที่สว่ นสูงเดียวกัน (weight/height) ค�ำนวณและจัดกลุ่มโดยใช้ โปรแกรมส�ำเร็จรูป INMU-Thai Growth
ของ มหาวิทยาลัยมหิดล เทียบกับเกณฑ์การแปลผลของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับการท�ำกิจกรรมทางกาย จ�ำนวน 7 ข้ อ ลักษณะข้ อค�ำถามเป็ นแบบเลือกตอบ “ถูก”
และ “ผิด” โดยมีลักษณะข้ อค�ำถามเชิงบวก จ�ำนวน 6 ข้ อ และลักษณะข้ อค�ำถามเชิงลบ จ�ำนวน 1 ข้ อ ตอบค�ำถามถูก ให้
1 คะแนน ตอบผิด ให้ 0 คะแนน ระดับการวัดเป็ นมาตรวัดแบบช่วง แปลความหมายของค่าคะแนนโดยใช้ เกณฑ์ของ Bloom22
แบ่งออกเป็ น 3 ระดับ คือ สูง (ร้ อยละ 80.00 ขึ้นไป) ปานกลาง (ร้ อยละ 60.00 – 79.99) และต�่ำ (น้ อยกว่า ร้ อยละ 60.00)
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามทัศนคติการท�ำกิจกรรมทางกาย จ�ำนวน 5 ข้ อ ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ จาก 5 (เห็นด้ วยอย่างยิ่ง) ถึง 1 (ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง) ระดับการวัดเป็ นมาตรวัด
แบบช่วง แปลความหมายของคะแนนโดยใช้ เกณฑ์ของ Best23 แบ่งค่าคะแนนออกเป็ น 3 ระดับ คือ ดี (คะแนน 19-25)
ปานกลาง (คะแนน 12-18) และไม่ดี (คะแนน 5-10)
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถของตนเองในการท�ำกิจกรรมทางกาย จ�ำนวน 5 ข้ อ ลักษณะ
แบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ จาก 5 (เห็นด้ วยอย่างยิ่ง) ถึง 1 (ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง)
ระดับการวัดเป็ นมาตรวัดแบบช่วง แปลความหมายของคะแนนโดยใช้ เกณฑ์ของ Best23 แบ่งค่าคะแนนออกเป็ น 3 ระดับ
คือ สูง (คะแนน 19-25) ปานกลาง (คะแนน 12-18) และต�่ำ (คะแนน 5-11)
ส่วนที่ 5 แบบสอบถามปัจจัยเอื้อต่อการท�ำกิจกรรมทางกาย จ�ำนวน 6 ข้ อ ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ จาก 5 (เห็นด้ วยอย่างยิ่ง) ถึง 1 (ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง) ระดับการวัด
เป็ นมาตรวัดแบบช่วง แปลความหมายของคะแนนโดยใช้ เกณฑ์ของ Best23 แบ่งค่าคะแนนออกเป็ น 3 ระดับ คือ มาก
(คะแนน 23-30) ปานกลาง (คะแนน 15-22) และน้ อย (คะแนน 6-14)
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ส่วนที่ 6 แบบสอบถามปัจจัยเสริมต่อการท�ำกิจกรรมทางกาย จ�ำนวน 9 ข้ อ ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ จาก 5 (เห็นด้ วยอย่างยิ่ง) ถึง 1 (ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง) ระดับการวัด
เป็ นมาตรวัดแบบช่วง แปลความหมายของคะแนนโดยใช้ เกณฑ์ของ Best23 แบ่งค่าคะแนนออกเป็ น 3 ระดับ คือ มาก
(คะแนน 34-45) ปานกลาง (คะแนน 22-33) และน้ อย (คะแนน 9-21)
ส่วนที่ 7 แบบสอบถามพฤติกรรมการท�ำกิจกรรมทางกาย จ�ำนวน 9 ข้ อ ลักษณะค�ำถามเป็ นข้ อค�ำถามปลายปิ ด
แบบเลือกตอบ ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) แบ่งเป็ น 5 ระดับ คือ จาก 5
(ปฏิบตั เิ ป็ นประจ�ำ) ถึง 1 (ไม่เคยปฏิบตั )ิ ระดับการวัดเป็ นมาตรวัดแบบช่วง แปลความหมายของคะแนนโดยใช้ เกณฑ์ของ
Best23 แบ่งค่าคะแนนออกเป็ น 3 ระดับ คือ ดี (คะแนน 34-45) ปานกลาง (คะแนน 22-33) และน้ อย (คะแนน
9-21)
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือแบบสอบถาม โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 5 ท่าน ค�ำนวณ
ค่าดัชนีความตรงเชิงเนื้อหารายข้ อ (Item-Content Validity Index; I-CVI) โดยค่าเฉลี่ย I-CVI แบบสอบถามความรู้,
ทัศนคติ, การรับรู้ความสามารถของตนเอง, ปัจจัยเอื้อ, ปัจจัยเสริม และพฤติกรรมการท�ำกิจกรรมทางกาย ได้ ค่า 1,
1, .96, .95, .94 และ .98 ตามล�ำดับ หลังจากผู้ทรงคุณวุฒิท้งั หมดพิจารณาแล้ ว ผู้วิจัยจะน�ำแบบสอบถามมา
ปรับปรุงแก้ ไขตามเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ แล้ วน�ำไปทดลองใช้ กบั ประชากรที่มลี ักษณะคล้ ายกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน
30 คน วิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามวัดความรู้ โดยใช้ ค่า KR-20 ได้ ค่า .70 ส่วนแบบสอบถามที่เป็ น
มาตรวัดระดับใช้ วิธสี มั ประสิทธิ์อลั ฟาครอนบาค พบว่า แบบสอบถามวัดทัศนคติ, การรับรู้ความสามารถของตนเอง
ในการท�ำกิจกรรมทางกาย, ปัจจัยเอื้อ, ปัจจัยเสริมต่อการท�ำกิจกรรมทางกาย และพฤติกรรมการท�ำกิจกรรมทางกาย
ได้ ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค เท่ากับ .70, .70, .70, .71 และ .72 ตามล�ำดับ

การพิทกั ษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง

การวิจยั นี้ได้ รบั การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการจริยธรรมวิจยั ในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร หมายเลข 0878/60
กลุ่มตัวอย่างต้ องได้ รับความยินยอมจากผู้ปกครองในการให้ ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม ข้ อมูลที่ได้ จะเก็บเป็ น
ความลับ ผู้วิจัยรายงานผลและเผยแพร่ข้อมูลเป็ นภาพรวมไม่ระบุถงึ ตัวบุคคล เพื่อใช้ เป็ นประโยชน์ในการศึกษาต่อไป

การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วจิ ยั ขอหนังสือแนะน�ำตัวจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงผู้อำ� นวยการโรงเรียนเพื่อขออนุญาตเก็บข้ อมูลในพื้นที่ โดย
ขั้นตอนการเก็บข้ อมูลผู้วิจัยขอชั่วโมงว่างของนักเรียนจากครูประจ�ำชั้นเพื่อเข้ าพบนักเรียน และชี้แจงวัตถุประสงค์
การท�ำวิจัย การพิทกั ษ์สิทธิในการเข้ าร่ วมวิจัย พร้ อมแจกใบเซ็นยินยอมเข้ าร่ วมการวิจัยให้ กับนักเรียนน�ำไปให้
ผู้ปกครอง และน�ำส่งคืนครูประจ�ำชั้นในวันถัดไป เมื่อได้ รับแบบยินยอมการเข้ าร่วมวิจยั เรียบร้ อยแล้ ว ผู้วจิ ยั จะด�ำเนินการ
เก็บข้ อมูลด้ วยตนเอง โดยขอชั่วโมงว่างของนักเรียนจากครูประจ�ำชั้น เพื่อเก็บข้ อมูลจริง พร้ อมชี้แจงวัตถุประสงค์
และอธิบายวิธกี ารตอบแบบสอบถามแก่นกั เรียน ตรวจสอบความถูกต้ องในการตอบแบบสอบถามอีกครั้งหลังจากนั้น
ผู้วิจัยจะน�ำข้ อมูลแบบสอบถามที่ได้ ไปวิเคราะห์ด้วยวิธที างสถิตใิ นขั้นตอนต่อไป

การวิเคราะห์ขอ้ มูล

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำ� เร็จรูป SPSS โดยใช้ สถิตพิ รรณนาเพื่อแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย
ร้ อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเด็กนักเรียน และพฤติกรรมการท�ำกิจกรรม
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ทางกายของเด็กนักเรียน โดยใช้ สถิตเิ ชิงพรรณนาต่อไป ส่วนสถิตเิ ชิงอนุมานวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณแบบ
หลายขั้นตอน (stepwise multiple regression analysis)24 โดยก�ำหนดค่าความเชื่อมั่นทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05

ผลการวิจยั

ข้ อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างเกินครึ่ง (ร้ อยละ 53.70) เป็ นเพศชาย มีอายุ 11 ปี ร้ อยละ 36.00
(Mean=10.93, SD=.84 ปี ) ก�ำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 (ร้ อยละ 36.60) เป็ นนักเรียนที่มภี าวะ
โภชนาการ สมส่วน (ร้ อยละ 68.60) อย่างไรก็ตาม พบว่ามีเด็กที่มภี าวะน�ำ้ หนักเกินและอ้ วน คิดเป็ นร้ อยละ 9.50 , 8.30
ตามล�ำดับ ส่วนข้ อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับผู้ปกครอง พบว่า ผู้ปกครองมีระดับการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา (ร้ อยละ 52.0)
และมีรายได้ ระหว่าง 5,000–10,000 บาทต่อเดือน ร้ อยละ 45.70 (Mean=7,175.14, SD=3,879.25 บาท)
พิจารณารายตัวแปร พบว่า นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี ท่ี 4-6 มีคะแนนเฉลี่ยความรู้ อยู่ในระดับสูง ( X =5.89,
SD=1.09) ทัศนคติต่อพฤติกรรมการท�ำกิจกรรมทางกาย อยู่ในระดับดี ( X =20.55, SD=2.55) การรับรู้ความ
สามารถของตนเอง อยู่ในระดับสูง ( X =20.37, SD=2.66) มีปัจจัยเอื้อต่อพฤติกรรมการท�ำกิจกรรมทางกาย อยู่
ในระดับมาก ( X =24.97, SD=3.07) มีปัจจัยเสริมต่อพฤติกรรมการท�ำกิจกรรมทางกาย อยู่ในระดับมาก ( X =35.80,
SD=5.08) และมีพฤติกรรมการท�ำกิจกรรมทางกาย อยู่ในระดับดี ( X =33.30, SD=6.06) เมื่อพิจารณาพฤติกรรม
การท�ำกิจกรรมทางกายเป็ นรายข้ อ พบว่า ข้ อที่มคี ่าเฉลี่ยสูงสุด คือ “นักเรียนจะออกก�ำลังกาย หรือเล่นกีฬาจนรู้สกึ
เหนื่อยและมีเหงื่อออก” ( X =4.20, SD=1.009) และข้ อที่มคี ่าเฉลี่ยต�่ำสุดคือ “นักเรียนท�ำกิจกรรมทางกายหรือ
ออกก�ำลังกายเช่น เล่นกีฬากับเพื่อนหลังเลิกเรียน เป็ นต้ น” ( X =3.28, SD=1.334) (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ระดับพฤติกรรมการท�ำกิจกรรมทางกายของเด็กนักเรียน (n=350)
ระดับพฤติกรรมการท�ำกิจกรรมทางกาย

จ�ำนวน (คน)

ร้ อยละ

ระดับน้ อย (9-21 คะแนน)

12

3.40

ระดับปานกลาง (22-33 คะแนน)

158

45.20

ระดับดี (34-45 คะแนน)

180

51.40

X =33.30, SD=6.06, Min =12, Max = 45

เมื่อท�ำการวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู แบบขั้นตอน ได้ ดำ� เนินการตรวจสอบข้ อตกลงเบื้องต้ น พบว่า ตัวแปรอิสระ
และตัวแปรตามมีระดับการวัดเป็ นมาตราช่วง (interval scale) และมาตราอัตราส่วน (ratio scale) ตัวแปรอิสระที่มคี ่า
มาตราวัดเป็ นนามมาตรา (nominal scale) หรือมาตรจัดอันดับ (ordinals scale) ได้ แปลงตัวแปรเป็ นตัวแปรหุ่น
(dummy variable) โดยก�ำหนดให้ 1 หมายถึง เพศชาย, 0 หมายถึง เพศหญิง และก�ำหนดให้ 1 หมายถึง ภาวะน�ำ้ หนักเกิน
และอ้ วน, 0 หมายถึง ภาวะโภชนาการผอม ค่อนข้ างผอม สมส่วน เป็ นต้ น
การทดสอบข้ อมูลพฤติกรรมการมีกจิ กรรมทางกายมีค่าความเบ้ (skewness) เท่ากับ .13 ค่าความโด่ง (kurtosis)
เท่ากับ .26 ซึ่งมีค่าเข้ าใกล้ ศนู ย์ ถือว่ามีการกระจายใกล้ เคียงปกติ นอกจากนี้เมื่อพิจารณาภาพผลการพล๊อตกราฟ
Normal P-P plot ของความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน มีแนวโน้ มเป็ นเส้ นตรงแสดงว่า เข้ าใกล้ การแจกแจงแบบปกติ
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ความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนคงที่ค่า Tolerance ที่มีค่าน้ อยสุด คือ .974 ซึ่งไม่ต่ำ� กว่า .02 และค่า VIF
(variance inflation factor) ที่มคี ่ามากที่สดุ คือ 1.026 ซึ่งไม่เกิน 10 แสดงว่าตัวแปรอิสระไม่มคี วามสัมพันธ์กนั เอง
(multicollinearity) ค่า Durbin-Watson เท่ากับ 1.869 แสดงให้ เห็นว่าข้ อมูลไม่มคี วามสัมพันธ์ภายในตัวเอง (autocorrelation) สอดคล้ องกับเพชรน้ อย สิงห์ช่างชัย22 ที่ระบุว่าค่าของ Durbin-Watson ควรอยู่ระหว่าง 1.5–2.5
เมื่อด�ำเนินการทดสอบข้ อตกลงเบื้องต้ นดังกล่าวเป็ นที่เรียบร้ อยแล้ ว ผู้วิจัยน�ำตัวแปรอิสระทุกตัว ตามวัตถุประสงค์
ของการศึกษาไปวิเคราะห์ในสมการถดถอย (full model) ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ถดถอยตัวแปรท�ำนายพฤติกรรมการท�ำกิจกรรมทางกายของเด็กนักเรียน (n=350)
ตัวแปร

β

t-value

P-value

เพศ

.223

4.543

< .001

อายุ

-.006

-.084

.933

ระดับชั้นการศึกษา

-.014

-.189

.850

ภาวะโภชนาการ

-.123

-2.522

.120

รายได้ ของผู้ปกครอง

.038

.774

.440

ความรู้เกี่ยวกับการท�ำกิจกรรมทางกาย

.043

.848

.397

ทัศนคติการท�ำกิจกรรมทางกาย

.042

.716

.475

การรับรู้ความสามารถของตนเอง

-.023

-.378

.706

ปัจจัยเอื้อต่อการท�ำกิจกรรมทางกาย

.010

.155

.877

ปัจจัยเสริมต่อการท�ำกิจกรรมทางกาย

.388

6.172

< .001

หลังจากนั้น ท�ำการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน โดยตัวแปรท�ำนายที่ได้ รับการคัดเลือกเข้ าสมการ
เป็ นตัวแรก คือ ปัจจัยเสริมต่อการท�ำกิจกรรมทางกาย โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การท�ำนาย เท่ากับ .159 เมื่อเพิ่มตัวแปร
ท�ำนายเข้ าไปในการวิเคราะห์ ตัวแปรท�ำนายที่ได้ รับการคัดเลือกเข้ าไปในขั้นที่ 2 คือ เพศ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การ
ท�ำนายเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ อีก .041 และเมื่อเพิ่มตัวแปรท�ำนายเข้ าไปในการวิเคราะห์ ตัวแปรท�ำนายที่ได้ รับ
การคัดเลือกเข้ าไปในขั้นตอนที่ 3 คือ ภาวะโภชนาการ โดยมีค่า สัมประสิทธิ์การท�ำนายเพิ่มขึ้น .015 แต่เมื่อตัวแปร
ท�ำนายในขั้นตอนต่อไปของการวิเคราะห์ พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์การท�ำนายเปลี่ยนไปอย่างไม่มนี ยั ส�ำคัญทางสถิติ การ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน เพื่อหาตัวแปรท�ำนาย จึงยุตลิ งในขั้นตอนที่ 3 ซึ่งเป็ นขั้นตอนสุดท้ ายที่ได้ เส้ น
ถดถอยที่ดที ่สี ดุ
ดังนั้นจากผลการวิเคราะห์ พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท�ำกิจกรรมทางกายของเด็กนักเรียนระดับ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4-6 ได้ แก่ ปัจจัยเสริมต่อการท�ำกิจกรรมทางกาย (β=.406) เพศ (β=.223) และภาวะ
โภชนาการ (β=-.123) โดยตัวแปรทั้ง 3 ตัวสามารถร่ วมกันท�ำนายพฤติกรรมการท�ำกิจกรรมทางกายของเด็ก
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4-6 ได้ ร้อยละ 21.60 (ตารางที่ 3) และสามารถสร้ างสมการท�ำนายพฤติกรรม
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การท�ำกิจกรรมทางกายของเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4-6 ในรูปคะแนนดิบ ดังนี้
พฤติกรรมการท�ำกิจกรรมทางกาย = 14.718 + .485 (ปัจจัยเสริมการท�ำกิจกรรมทางกาย) + 2.701 (เพศ) - 2.699
(ภาวะโภชนาการ)
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู แบบขั้นตอนของตัวแปรท�ำนายพฤติกรรมการท�ำกิจกรรมทางกายของเด็กนักเรียน
(n = 350)
ตัวแปร

R2 change

b

β

t-value

P-value

ปัจจัยเสริมต่อการท�ำกิจกรรมทางกาย

.159

.485

.406

8.523

<.001

เพศ

.014

2.701

.223

4.618

<.001

ภาวะโภชนาการ

.015

-2.699

-.123

-2.553

.011

Constant (a) = 14.718 R square=.216

อภิปรายผล

Adjust R square=.209 F = 31.718

จากผลการศึกษาสามารถอภิปรายตามวัตถุประสงค์ ได้ ดงั นี้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4-6 ในเขตต�ำบล
หนองกุลา อ�ำเภอบางระก�ำ จังหวัดพิษณุโลก มีพฤติกรรมการท�ำกิจกรรมทางกายโดยรวมอยู่ในระดับดี ( X =3.70,
SD=.673) สามารถอธิบายว่า โรงเรียนมีการจัดชั่วโมงการเรียนวิชาพลศึกษาให้ กบั นักเรียนทุกสัปดาห์ มีสนามเด็กเล่น
และเครื่องเล่นให้ กบั เด็กนักเรียน มีการจัดกิจกรรมชมรมภายในโรงเรียน และมีการจัดกีฬาสีเป็ นประจ�ำทุกปี จึงท�ำให้
นักเรียนมีพฤติกรรมในการท�ำกิจกรรมทางกายที่ดี สอดคล้ องกับการศึกษาของ Wanga, Tanga, & Lu25 ระบุว่า
โรงเรียนที่มกี ารสนับสนุนการท�ำกิจกรรมทางกายภายในโรงเรียน เป็ นปัจจัยที่มคี วามสัมพันธ์กบั การมีส่วนร่วมในการท�ำ
กิจกรรมทางกายของนักเรียน ซึ่งการสนับสนุนการท�ำกิจกรรมทางกายภายในโรงเรียน เช่น การสนับสนุนให้ มสี ถานที่
ในการท�ำกิจกรรมทางกาย ถือเป็ นปัจจัยเอื้อในการศึกษานี้ เมื่อพิจารณารายข้ อ พบว่า ข้ อที่มคี ะแนนเฉลี่ยพฤติกรรม
การท�ำกิจกรรมทางกายน้ อยที่สดุ คือข้ อค�ำถาม “นักเรียนท�ำกิจกรรมทางกายหรือออกก�ำลังกาย เช่น เล่นกีฬากับเพื่อน
หลังเลิกเรียน เป็ นต้ น” ( X =3.28, SD=1.334) อธิบายได้ ว่า หลังเลิกเรียนนักเรียนอาจใช้ เวลาว่างในการอ่านหนังสือ
ท�ำการบ้ าน หรือทบทวนบทเรียน สอดคล้ องกับข้ อมูลของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล3 พบว่า
เด็กนักเรียนและเยาวชนส่วนใหญ่ดำ� เนินชีวิตช่วงกลางวันอยู่ในโรงเรียน และใช้ เวลาในการท�ำการบ้ านเฉลี่ยวันละ
1-2 ชั่วโมง ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้มผี ลต่อพฤติกรรมในการท�ำกิจกรรมทางกายของนักเรียน
เมื่อพิจารณาปัจจัยที่สง่ ผลต่อพฤติกรรมการท�ำกิจกรรมทางกายของเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4-6
สามารถอภิปรายได้ ดังนี้
1. ด้ านปัจจัยน�ำ ประกอบด้ วย เพศ อายุ ระดับชั้นการศึกษา ภาวะโภชนาการ รายได้ ของผู้ปกครอง ความรู้ ทัศนคติ
และการรับรู้ความสามารถของตนเองในการท�ำกิจกรรมทางกายของเด็กนักเรียน ผลการวิจัย พบว่า เพศ (β=.22,
b=2.70, p<.001) และภาวะโภชนาการ (β=-.12, b=-2.69, p=.011) สามารถท�ำนายพฤติกรรมการท�ำกิจกรรมทางกาย
ของเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4-6 ได้ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ สอดคล้ องกับการศึกษาของกฤษฎา
พิพัฒน์กษีร8 พบว่า เพศต่างกัน มีพฤติกรรมการปฏิบตั กิ จิ กรรมทางกายที่ต่างกัน โดยเพศชายมีพฤติกรรมการท�ำ
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กิจกรรมทางกายมากกว่าเพศหญิง เช่นเดียวกับการศึกษาของอรพินท์ แพทย์เจริญ9 ศึกษาปัจจัยท�ำนายพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารและการปฏิบตั ิกจิ กรรมทางกายของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นที่มีภาวะน�ำ้ หนักเกินมาตรฐาน
และภาวะอ้ วน โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า นักเรียนที่มเี พศต่างกัน มีพฤติกรรมการปฏิบตั กิ จิ กรรมทาง
กายที่แตกต่างกัน และนักเรียนที่มภี าวะน�ำ้ หนักเกินและภาวะอ้ วน มีพฤติกรรมการท�ำกิจกรรมทางกายอยู่ในระดับน้ อย
นอกจากนี้ สอดคล้ องกับการศึกษาของ Xuan Hanh, Chaimongkol & Pongjaturawit10 ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้ องกับ
พฤติกรรมการรับประทานอาหาร และการมีกจิ กรรมทางกายในเด็กนักเรียนเวียดนาม พบว่า ภาวะโภชนาการมีผล
ต่อพฤติกรรมการปฏิบัติกจิ กรรมทางกาย โดยเด็กที่มีภาวะน�ำ้ หนักเกินมีพฤติกรรมการท�ำกิจกรรมทางกาย หรือมี
การออกก�ำลังกายที่น้อย เนื่องจากเด็กที่มีภาวะน�ำ้ หนักเกินใช้ เวลาส่วนใหญ่ในการดูทวี ี และเล่นวิดีโอเกมท�ำให้ มี
กิจกรรมทางกายน้ อย ขาดการออกก�ำลังกาย ส่วนตัวแปร อายุ ระดับชั้นการศึกษา และรายได้ ของผู้ปกครอง ไม่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการท�ำกิจกรรมทางกายของนักเรียน สามารถ อธิบายได้ ว่า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษา เป็ นเด็กที่อยู่ใน
ช่วงวัยเดียวกัน และมีอายุท่ใี กล้ เคียงกัน โดยเด็กช่วงวัยประถมศึกษาตอนปลายจะมีการเจริญเติบโตที่ช้า แต่มีการ
เปลี่ยนแปลงทางสรีระของร่างกายทั้งระบบกระดูก และกล้ ามเนื้อที่แข็งแรง ท�ำให้ สามารถเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของ
ร่างกายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัวและว่องไว สามารถท�ำกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวหรือ
ท�ำกิจกกรมทางกายได้ ดี ท�ำให้ มพี ฤติกรรมในการท�ำกิจกรรมทางกายที่ดไี ม่ต่างกัน6 และปัจจัยความรู้ ทัศนคติ และ
การรับรู้ความสามารถของตนเองไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการท�ำกิจกรรมทางกายของเด็กนักเรียน เนื่องจาก
ความรู้เป็ นปั จจัยน�ำส�ำคัญที่ส่งผลต่อพฤติกรรม ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความรู้ ทัศนคติ และการรับรู้ความ
สามารถของตนเองในการท�ำกิจกรรมทางการในระดับที่ดี แต่การมีความรู้ ทัศนคติ หรือการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองที่ดีอาจไม่เพียงพอที่จะสามารถท�ำให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเสมอไป ต้ องมีปัจจัยอื่นๆร่วมด้ วยทั้ง
ปั จจัยด้ านสิ่งแวดล้ อม การได้ รับการสนับสนุนจากสังคม12-13,16 ก็จะช่ วยส่งเสริมให้ มีกิจกรรมทางกายมากยิ่งขึ้น
สอดคล้ องกับการศึกษาของ สมนึก แก้ ววิไว26 พบว่า ความรู้ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมในการออกก�ำลังกาย
2. ปัจจัยเอื้อต่อการท�ำกิจกรรมทางกายไม่มีผลต่อพฤติกรรมการท�ำกิจกรรมทางกายของเด็กนักเรียนระดับ
ชั้นประถมศึกษาปี ท่ี 4-6 อธิบายได้ ว่าโรงเรียนทุกโรงเรียนในพื้นทีท่ ใ่ี ช้ ในการศึกษาครั้งนี้มปี ัจจัยเอื้อ อาทิเช่น โรงเรียน
มีช่ัวโมงวิชาพละทุกสัปดาห์ มีชมรมกีฬา หรือมีอปุ กรณ์การออกก�ำลังกายที่คล้ ายคลึงกัน เช่นเดียวกับสิ่งแวดล้ อม และ
สภาพแวดล้ อมของชุมชนที่เหมือนกัน เช่น ระยะทางจากบ้ านไปโรงเรียนไม่ไกลท�ำให้ นกั เรียนสามารถเดินไปโรงเรียน
ได้ ด้วยตนเอง หรือมีสนามเด็กเล่นและลานออกก�ำลังกายในหมู่บ้าน ท�ำให้ นกั เรียนมีพฤติกรรมการท�ำกิจกรรมทางกาย
ไม่แตกต่างกัน ซึ่งตรงข้ ามจากการศึกษาของ Figaji & Phillips13 ศึกษาปัจจัยที่มอี ทิ ธิพลต่อการมีส่วนร่วมในการมี
กิจกรรมทางกายของเด็กที่เข้ าเรียนในโรงเรียน พบว่า สภาพแวดล้ อมของโรงเรียนเป็ นปัจจัยเชิงบวกที่มีผลต่อการ
ท�ำกิจกรรมทางกายของเด็กนักเรียน รวมถึงการมีอปุ กรณ์ท่ชี ่วยสนับสนุนการท�ำกิจกรรมทางกาย หรือสนามเด็กเล่น
ในชุมชน มีผลต่อพฤติกรรมการท�ำกิจกรรมทางกายของเด็กนักเรียน14 นอกจากผลการศึกษาของ Patnode et al.15 ศึกษา
อิทธิพลที่มีความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางประชากร ปัจจัยทางสังคม และสิ่งแวดล้ อมที่มีผลต่อการมีกจิ กรรมทาง
กายของเด็กผู้ชายและผู้หญิง พบว่า ระยะทางไปโรงเรียนก็มคี วามสัมพันธ์ต่อการท�ำกิจกรรมทางกายของเด็กนักเรียน
3. ปัจจัยเสริมต่อการท�ำกิจกรรมทางกายมีผลต่อพฤติกรรมการท�ำกิจกรรมทางกายของเด็กนักเรียน สามารถ
ท�ำนายพฤติกรรมการท�ำกิจกรรมทางกายของเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4-6 ได้ อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
(β=.41, b=.48, p<.001) อธิบายได้ ว่าการแสดงพฤติกรรมการท�ำกิจกรรมทางกายของเด็กนักเรียนเป็ นผลมาจาก
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างปัจจัยภายในตัวนักเรียน และการเสริมแรงให้ กำ� ลังใจของครอบครัว ครู และเพื่อน สอดคล้ องกับ
การศึกษาของ Maturo & Cunningham16 ศึกษาอิทธิพลของเพื่อนต่อการมีกจิ กรรมการออกก�ำลังกายในเด็ก ผลการศึกษา
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พบว่า เพื่อนมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อพฤติกรรมการท�ำกิจกรรมทางกายในเด็กอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ เช่นเดียว
กับการศึกษาของ พิสมัย วัฒนสิทธิ์12 ศึกษา ปัจจัยท�ำนายการเคลื่อนไหวร่างกายของวัยรุ่นไทย การทดสอบรูปแบบ
การส่งเสริมการเคลื่อนไหวร่างกายของเยาวชน พบว่า อิทธิพลของเพื่อนและอิทธิพลของบิดามารดามีผลเชิงบวกต่อ
การท�ำกิจกรรมทางกายโดยผ่านการรับรู้ความสามารถทางกายและความสนใจในการเคลื่อนไหวร่างกายของกลุ่มตัวอย่าง
และจากการศึกษาของ Figaji & Phillips13 พบว่า เด็กนักเรียนมีการตอบสนองเชิงบวกเมื่อถูกถามเกี่ยวกับการท�ำ
กิจกรรมทางกาย หรือได้ รับการสนับสนุนส�ำหรับการออกก�ำลังกายจากครูผ้ ูสอน แสดงถึงการรับรู้ในเชิงบวกส่งผล
ต่อพฤติกรรมการท�ำกิจกรรมทางกายของนักเรียน นอกจากนี้จากการศึกษาของ Higgins, Gaul, Gibbons & Van Gyn27
พบว่า เยาวชนเพศหญิง ต้ องการแรงสนับสนุนทางสังคมในการแสดงพฤติกรรมการท�ำกิจกรรมทางกายมากกว่าเพศชาย
แสดงให้ เห็นว่า การที่เด็กจะมีพฤติกรรมการท�ำกิจกรรมทางกายที่ดี จึงต้ องได้ รับการสนับสนุนจากบิดา มารดา ด้ วย
การกระตุ้นเตือน การให้ คำ� แนะน�ำจากครู หรือการได้ กำ� ลังใจจากเพื่อน เพื่อท�ำให้ เด็กนักเรียนเกิดแรงจูงใจในการ
แสดงพฤติกรรมการท�ำกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมและต่อเนื่อง

ข้อจ� ำกัดของการศึกษา

การศึกษาครั้งนี้เป็ นการศึกษาปัจจัยท�ำนายพฤติกรรมทางการท�ำกิจกรรมทางกายของนักเรียนในเขตต�ำบลหนองกุลา
ผลการศึกษาที่ได้ สะท้ อนถึงระดับพฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการท�ำกิจกรรมทางกายเฉพาะพื้นที่เท่านั้น ซึ่งอาจ
แตกต่างจากบริบทและพื้นที่อ่นื ๆ ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปจึงต้ องค�ำนึงถึงความแตกต่างของบริบทและพื้นที่ท่ี
ใช้ ในการศึกษาร่วมด้ วย

ข้อเสนอแนะในการน�ำผลงานวิจยั ไปใช้

1. ผลการวิจยั พฤติกรรมการท�ำกิจกรรมทางกายข้ อที่ได้ คะแนนต�่ำสุด “นักเรียนท�ำกิจกรรมทางกายหรือออก
ก�ำลังกาย เช่น เล่นกีฬากับเพื่อนหลังเลิกเรียน” มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับต�่ำสุด ดังนั้นเพื่อสนับสนุนการมีกจิ กรรมทาง
กายที่มากขึ้นหลังเลิกเรียนให้ กบั นักเรียน ผู้อำ� นวยการโรงเรียน ครู ควรมีการจัดกิจกรรมด้ านการท�ำกิจกรรมทาง
กาย หรือการออกก�ำลังกายร่วมกับนักเรียน เช่น จัดกิจกรรมการออกก�ำลังกายการเต้ นแอโรบิกร่วมกันทั้งครู และ
นักเรียนช่วงเย็นก่อนกลับบ้ านอย่างน้ อย 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ เป็ นต้ น เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้ เด็กนักเรียนมี
พฤติกรรมการท�ำกิจกรมทางกาย และมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่ดยี ่ิงขึ้น
2. จากผลการวิจัย พบว่าเพศ และภาวะโภชนาการ สามารถท�ำนายพฤติกรรมการท�ำกิจกรรมทางกาย ดังนั้น
บุคลาการสาธารณสุข ครู และผู้ปกครอง ควรจัดกิจกรรมทางกายให้ เหมาะสมกับเพศ และภาวะโภชนาการของเด็ก
นักเรียน เช่น กิจกรรทางกายระดับเบาถึงระดับปานกลางส�ำหรับนักเรียนหญิง กิจกรรมทางกายระดับปานกลางถึง
ระดับหนักส�ำหรับผู้ท่มี ภี าวะโภชนาการปกติ เป็ นต้ น
3. ปัจจัยเสริมมีผลต่อพฤติกรรมการท�ำกิจกรรมทางกายของเด็กนักเรียน ดังนั้นนักเรียนควรได้ รบั การสนับสนุน
จากผู้ปกครอง ครู และเพื่อนให้ ทำ� กิจกรรมทางกายอย่างต่อเนื่อง จึงมีข้อเสนอแนะในประเด็นปัจจัยเสริม ดังนี้
		 3.1 ผู้ปกครองและสมาชิกในครอบครัวควรมีการกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้ เด็กท�ำกิจกรรมทางกายร่วมกัน ตัวอย่าง
เช่น ชวนลูกท�ำความสะอาดบ้ าน สอนปลูกต้ นไม้ ให้ เด็กปั่นจักรยานไปซื้อของที่ตลอด หรือเล่นกีฬาร่วมกันยามว่าง เป็ นต้ น
		 3.2 โรงเรียน และคุณครูควรสนับสนุนให้ นกั เรียนท�ำกิจกรรมทางกายหรือออกก�ำลังกายในชั่วโมงว่างของโรงเรียน
ตัวอย่างเช่น กิจกรรมยืดเหยียดกล้ ามเนื้อหน้ าเสาธงหลังเข้ าแถวเคารพธงชาติ หรือจัดกิจกรรมการออกก�ำลังกายหลังเลิกเรียน
เป็ นต้ น เพื่อท�ำให้ เด็กนักเรียนเกิดความสนใจในการออกก�ำลังกายมากยิ่งขึ้นนี้
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