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บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
ปั จจุบนั โครงสร้ างของประชากรมีการเปลี่ยนแปลงในทุกประเทศทัว่ โลกรวมถึงประเทศ
ไทย โดยในศตวรรษที่ 21 (ระหว่าง ค.ศ. 2000-2010) เป็ นช่วงขันที
้ ่เรี ยกว่าภาวะประชากรสูงอายุ
สืบเนื่องมาจากช่วงหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 หลายๆประเทศได้ ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ มีการเพิ่ม
จ านวนประชากรเพื่ อเป็ นกาลัง ส าคัญในการพัฒ นาประเทศและฟื ้นฟูประเทศหลัง เหตุก ารณ์
สงคราม และด้ วยวิวฒ
ั นาการด้ านเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ ทางการแพทย์ส่งผลให้ ในปั จจุบนั มี
จานวนประชากรสูง อายุเพิ่มมากขึน้ (อัจฉรา ปุราคม, 2558) ประเทศไทยเข้ าสู่การเป็ นสัง คม
ผู้สงู อายุมาตังแต่
้ ปี 2548 และคาดว่าในอีก 20 ปี ข้างหน้ า ประเทศไทยจะกลายเป็ นสังคมผู้สงู อายุ
อย่างสมบูรณ์เพราะมีผ้ สู งู อายุถึงร้ อยละ 20 ของประชากรทังหมด(ส
้
านักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้ างเสริ มสุขภาพ, 2559) สาหรับโครงสร้ างของจานวนประชากรผู้สงู อายุในประเทศไทย จากการ
สารวจประชากรไทยมีจานวน 67.6 ล้ านคน ในปี 2560 เป็ นชาย 33 ล้ านคน และหญิ ง 34.6
ล้ านคน มี ป ระชากรอายุ 60 ปี ขึ น้ ไป 11.3 ล้ านคน คิ ด เป็ นร้ อยละ 16.7 ของประชากร
ทัง้ หมด เป็ น ชาย 5.08 ล้ า นคน (ร้ อยละ 15.4) และหญิ ง 6.23 ล้ า นคน (ร้ อยละ 18.0) เมื่ อ
แบ่งกลุม่ ผู้สงู อายุออกเป็ น 3 ช่วงวัย คือ ผู้สงู อายุวยั ต้ น (อายุ 60-69 ปี ) ผู้สงู อายุวยั กลาง (อายุ 7079 ปี ) และผู้สูงอายุวยั ปลาย (อายุ 80 ปี ขึ ้นไป) ผู้สูงอายุของไทยส่วนใหญ่จะมีอายุอยู่ในช่วงวัย
ต้ น ร้ อยละ 57.4 ของผู้สูงอายุทงหมดเมื
ั้
่อพิจารณาถึงแนวโน้ มอัตราของผู้สูงอายุ พบว่า เพิ่มขึ ้น
อย่างเห็นได้ ชดั (จากร้ อยละ 6.8 ในปี 2537 เพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 9.4 ในปี 2545 เป็ นร้ อยละ 10.7
ในปี 2550 ร้ อยละ 12.2 ในปี 2554 ร้ อยละ 14.9 ในปี 2557 และเพิ่มขึน้ เป็ นร้ อยละ 16.7 ในปี
2560) (สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2561) ปั ญหาด้ านสังคมและเศรษฐกิจ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่มี
รายได้ ต้ องพึ่ง พา เป็ นภาระทัง้ ต่อตนเอง ครอบครั ว สัง คม และประเทศชาติ ทัง้ ด้ านสุขภาพ
การเงิน ความเสื่อมจากเซลล์สมอง การขาดแคลนคนดูแล คนเข้ าใจ และแรงทรัพย์ เป็ นเหตุให้
ผู้สูงอายุมกั มีอาการซึมเศร้ าได้ ง่าย ดังนันถ้
้ าไม่ตระหนักถึงปั ญหาของผู้สูงอายุ และให้ การดูแล
อย่างถูกต้ อง ผู้สูงอายุจะกลายเป็ นปั ญหาใหญ่หลวงของประเทศชาติในทุกด้ าน (พวงทอง ไกร
พิบลู ย์, 2557)ภาวะสุขภาพของผู้สงู อายุในประเทศไทยนัน้ จากรายงานสถานการณ์ของผู้สงู อายุ
พบว่า มี ผ้ ูสูง อายุร้อยละ 5 เท่านัน้ ที่ มี สุขภาพดีโ ดยอี กร้ อยละ 95 มี ปัญหาสุขภาพ เช่น โรค
ซึมเศร้ า โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และโรคข้ อเสื่อม ซึง่ พบว่าร้ อยละ 53 เป็ นโรคไม่ติดต่อ
เรื อ้ รัง ดังนัน้ ถ้ ามีการเตรี ยมพร้ อมตังรั
้ บกับปั ญหาที่เกิดขึ ้นได้ ก่อน ย่อมจะเป็ นประโยชน์ต่อชีวิต
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ความเป็ นอยู่ของผู้สูงอายุ และมีผลให้ คณ
ุ ภาพชีวิตของผู้สูงอายุดีขึ ้นด้ วย ซึ่งการออกกาลังกาย
เป็ น วิ ธี ก ารหนึ่ง ที่ ส่ง เสริ ม ให้ ผ้ ูสูง อายุมี คุณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึน้ ท าให้ ผ้ ูสูง อายุส ามารถท ากิ จ วัตร
ประจาวันได้ ด้วยตนเอง(Activity daily living) ไม่เป็ นภาระให้ แก่ผ้ อู ื่นและดารงไว้ ซงึ่ การมีคณ
ุ ค่าใน
ตนเอง(ราตรี เรื องไทย, 2558) สอดคล้ องกับแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545 - 2564)
มุ่งเน้ นให้ ประชากรผู้สงู อายุที่มีสถานภาพดี (สุขภาพดีทงกายและจิ
ั้
ต ครอบครัวอบอุ่นมีสงั คมที่ดี
มี หลักประกันที่ มั่น คง ได้ รับสวัส ดิก ารและการบริ การที่ เหมาะสมอยู่อ ย่างมี คุณ ค่า มี ศัก ดิ์ ศ รี
พึง่ ตนเองได้ มีสว่ นร่วม มีโอกาสเข้ าถึงข้ อมูลและข่าวสารอย่างต่อเนื่อง)
สาหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาสูงอายุ เป็ นประชากรที่มีคณ
ุ ค่าทางการศึกษาของ
ชาติเพราะเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ ความชานาญที่มีคณ
ุ ค่า ทรงไว้ ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม
และสายใยแห่งครอบครัว แต่ในวัยสูงอายุเป็ นวัยที่ปัญหาด้ านสุขภาพอนามัย ปั ญหาด้ านสังคม
และเศรษฐกิจเพิ่มมากขึน้ กว่าวัยอื่นๆ ปั ญหาสุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุสาเหตุเกิดจากความ
เสื่อมลงของอวัยวะต่างๆ ความต้ านทานคุ้มกันโรคลดลง จาเป็ นต้ องได้ รับการดูแลด้ านสุขภาพ
มากกว่า วัย อื่ น ๆ (พวงทอง ไกรพิ บูล ย์ , 2557) เมื่ อ มี อ ายุม ากขึน้ จะได้ รั บ ผลกระทบจากการ
เสื่อมสภาพของร่างกาย รวมทังผลของโรคเรื
้
อ้ รังหรื ออุบตั เิ หตุ นาไปสูภ่ าวะพึง่ พา ช่วยเหลือตนเอง
ได้ น้อยหรื อไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ประเด็นสาคัญอาจมีอาการสมองเสื่อม ทาให้ ต้ องอาศัย
พึ่งพาเป็ นภาระแก่ผ้ ดู แู ล ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของครู และบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ จึง
ควรให้ ความสนใจดูแลสุขภาพให้ สมบูรณ์ แข็ง แรงมี คุณภาพชี วิตที่ ดี ป้องกันการเกิ ดโรคต่างๆ
รวมทังฟื
้ น้ ฟูสขุ ภาพเมื่อมีภาวะของโรค และควบคุมให้ ภาวะของโรคเหล่านันมี
้ อาการคงที่ ไม่เกิด
อาการรุนแรงหรื อเสื่อมถอยมากกว่าเดิม จะทาให้ ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สงู อายุมีชีวิตอยู่
อย่างมีคณ
ุ ค่าสามารถทาประโยชน์ให้ แก่ศิษย์และสังคม ก่อให้ เกิดความสุขในบันปลายของชี
้
วิต
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้ ดาเนินการส่งเสริ มสวัสดิการด้ านบริ การสุขภาพให้ แก่ครู และบุคลากรทางการศึกษาอันได้ แก่
การส่งเสริมสวัสดิการด้ านสุขภาพอนามัย การตรวจวินิจฉัยโรคเพื่อการรักษา และฟื น้ ฟูสมรรถภาพ
ด้ านเวชกรรม โรคทัว่ ไป โรคเฉพาะทางทันตกรรม แพทย์แผนไทย และ การตรวจสุขภาพประจาปี โดย
จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกตรวจสุขภาพประจาปี ให้ แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาสูงอายุ ใน
ทุกเขตพื ้นที่การศึกษาทังส่
้ วนกลางและส่วนภูมิภาค อีกทังยั
้ งจัดให้ มีโครงการสร้ างเสริมสุขภาพครู
และบุค ลากรทางการศึก ษาสูง อายุขึน้ ให้ ค รอบคลุม ใน 77 จัง หวัด โดยมี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ
ก่ อ ให้ เกิ ด ความตระหนัก ถึ ง ความส าคัญ ของการดูแ ลสุข ภาพของตนเองให้ มากขึ น้ มี ก าร
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการเกิดโรคต่างๆและสามารถลดค่าใช้ จ่าย
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ในการรักษาพยาบาลได้ ลดความสูญเสียภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศ ด้ วยเหตุนี ้สานักงาน
คณะกรรมการ สกสค. จึง ปรับแนวคิด หรื อกลยุทธ์ ในการทางานด้ านสุขภาพใหม่ โดยเน้ นให้ ครู
และบุคลากรทางการศึกษาสูงอายุมีการตื่นตัว และการมีส่วนร่ วมในการดูแลสุขภาพของตนเอง
มากขึน้ รู้ จักการป้องกันการเจ็ บป่ วยไม่ให้ เกิ ดขึน้ และเป็ นต้ นแบบสุขภาพดีแก่ประชาชนทั่วไป
สอดคล้ องกับแผนยุทธศาสตร์ ชาติขนั ้ 20 ปี (ด้ านสาธารณสุข) พ.ศ.2559 - 2579 ที่มีเป้าหมายคือ
“ประชาชนสุขภาพดีเจ้ าหน้ าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยัง่ ยืน โดยมีนโยบายพัฒนาความเป็ นเลิศ
ด้ านการส่งเสริ มสุขภาพและการป้องกันโรค คือบูรณาการกระทรวงต่างๆดูแลผู้สงู อายุและเด็ก ลด
กลุ่มเสี่ยงโรคเรื อ้ รัง เป็ นต้ น (สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข , 2560) อย่างไรก็ตามแผนดังกล่าวไม่
ทัน ต่อ ความรวดเร็ ว ของการเปลี่ ย นแปลง โครงสร้ างประชากรไปสูง วัย ผู้สูง อายุ เพราะใน
ประเทศไทยใช้ เวลาเพี ย ง 20 ปี ที่ ผ้ ู สู ง อายุ เ พิ่ ม จาก ร้ อยละ 10 ในปี 2543 เป็ นร้ อยละ 20
ในปี 2564 เทียบกับประเทศอื่น การเพิ่มสัดส่วน ร้ อยละ 10 เป็ นร้ อยละ 20 ต้ องใช้ เวลาถึง 80 ปี
(ลัดดา ดาริ การเลิศ, 2559)ปั ญหาการเพิ่มขึ ้นของประชากรผู้สงู อายุอย่างรวดเร็ ว จึงควรได้ รับการ
ส่งเสริมสุขภาพอย่างเหมาะสม
การสร้ างเสริมสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสูงอายุของสานักงานคณะกรรมการ
สกสค. มีกิจกรรมที่ใช้ หลัก 3 อ. คือ 1. อ.อาหาร กินอาหารหลากหลายและถูกหลั กโภชนาการ 2.
อ.ออกกาลังกาย ออกกาลังกายให้ เหมาะสมกับสภาพร่ างกาย เช่น การเดิน แอโรบิค โยคะ ซี่กง
และรากระบอง 3. อ.อารมณ์ การฝึ กหายใจช้ าคลายเครี ยด สาหรับด้ านการออกกาลังกายในครู
และบุคลากรทางการศึกษาสูงอายุนนั ้ เป็ นวิธีการทางธรรมชาติที่ทาให้ ระบบต่างๆ ของร่ างกาย
ต้ องทางานมากกว่าปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบโครงสร้ าง ระบบไหลเวียนเลื อด ระบบหายใจ
และระบบประสาท ซึ่งจะต้ องทางานอย่างมีความสัมพันธ์กนั ด้ วยความเหมาะสม (วุฒิพงษ์ ปรมัต
ถากร, 2547) ในการดาเนินงานสร้ างเสริ มสุขภาพของครู และบุคลากรทางการศึกษาสูงอายุใน 4
ภูมิภาค รวม 77 จังหวัด ที่ผ่านมานัน้ พบว่า ครู และบุคลากรทางการศึกษาสูงอายุ มีการปรับ
พฤติกรรมตนเอง ได้ แก่ สามารถหาวิธีผ่อนคลายความเครี ยดอย่างเหมาะสมกับตนเองอย่างได้ ผล
และ สามารถเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์พอดีกบั ตนเองได้ ส่วนในด้ านการออกกาลังกาย
ยังคงมีพฤติกรรมการออกกาลังกายไม่เหมาะสม และพบว่าครูและบุคลากรทางการศึ กษาสูงอายุ
ในเขตกรุ งเทพมหานครไม่ออกกาลังกายเนื่องจากคิดว่าไม่มีเวลา ซึ่งสอดคล้ องกับการสารวจถึง
เหตุผลที่ไม่เล่นกีฬา หรื อออกกาลังกายระหว่างเขตการปกครอง พบว่าผู้ที่เล่นกีฬาหรื อออกกาลัง
กายของในเขตเทศบาล ส่วนใหญ่ไม่มีเวลามากกว่าผู้ที่อยู่นอกเขตเทศบาล (ร้ อยละ 50.1 และ
34.8 ตามลาดับ) ส่วนผู้ที่อยู่นอกเขตเทศบาล ที่ไม่เล่นกีฬาหรื ออออกกาลังกายเพราะ ทางานที่
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ต้ องใช้ แรงงานซึ่งสูงกว่าผู้อยู่ในเขตเทศบาลถึง 2 เท่า (ร้ อยละ 30.2 และ 14.5 ตามลาดับ) เมื่อ
พิ จ า ร ณ า ถึ ง เ ห ตุ ผ ล ที่ ไ ม่ เ ล่ น กี ฬ า ห รื อ อ อ ก ก า ลั ง ก า ย ต า ม ภ า ค พ บ ว่ า ทุ ก ภ า ค
ส่วนใหญ่ไม่มีเวลา โดยกรุ งเทพมหานครสูงที่สุด คือ ร้ อยละ 52.8 ในขณะที่เหตุผลที่ไม่เล่นกีฬา
หรื อออกกาลังกายเพราะทางานที่ต้องใช้ แรงงาน ของกรุงเทพมหานคร น้ อยที่สดุ คือร้ อยละ 10.0
(สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ, 2555)
อย่างไรก็ตามการออกแบบกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของบุคคลตาม
หลักพฤติกรรมศาสตร์ นนั ้ นอกจากประเมินการมีพฤติกรรมเสี่ยงแล้ ว ควรมีการประเมินระดับ
ความพร้ อมที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลด้ วยเพื่อจะใช้ เป็ นข้ อมูลประกอบการให้ สขุ ศึกษา
อย่างจาเพาะกับระดับความพร้ อมของบุคคล อันจะส่งผลให้ มีประสิทธิ ภาพในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมมากยิ่งขึน้ สอดคล้ องกับ ระดับความพร้ อมที่ จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตาม Stage of
change model (เบญจพร ทองเที่ยงดี, 2557) พฤติกรรมการออกกาลังกายก็เช่นกัน หากครู และ
บุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ ได้ รับการประเมินความพร้ อมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดย
ได้ รับรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม จะเป็ นการส่งเสริ มให้ ผ้ สู งู อายุมีสขุ ภาพดีและยังเป็ นการป้องกัน
อั น ตรายจากการออกก าลั ง กายอี ก ด้ วย แนวคิ ด ของการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม รู ป แบบ
Transtheoretical model (TTM) เป็ น รู ป แบบที่ พัฒ นาจากงานศึก ษาวิ จัย ของ โปรชาสกาและ
ไดคลีเมน ซึ่งเชื่อว่าพฤติกรรมมีความซับซ้ อน ไม่อาจใช้ ทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งมาอธิบายพฤติกรรม
ได้ จึงได้ บูรณาการแนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยาหลายๆทฤษฎี มาทดลองใช้ ในการปรับพฤติกรรม
สุขภาพที่ไม่พงึ ประสงค์ โดยการประเมินขันของพฤติ
้
กรรมก่อนและจัดกิจกรรมสุขภาพให้ เหมาะสม
ตามขันของพฤติ
้
กรรม โดยจากผลการวิจยั ที่ผ่านมา พบว่าแนวคิด TTM สามารถนามาปรับใช้ ใน
การปรับพฤติกรรมได้ อย่างมีนยั สาคัญ เช่น พฤติกรรมการจัดการกับความเครี ยด พฤติกรรมการ
รับประทานยาในผู้ป่วยโรคเรื อ้ รัง พฤติกรรมการรับประทานอาหาร พฤติกรรมการออกกาลัง กาย
เป็ นต้ น (KE et al., 2006) ดังนันรู
้ ปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามTranstheoretical model
(TTM) จึง น่า จะเป็ น ทางเลื อ กหนึ่ง ในการปรั บ เปลี่ ย นพฤติก รรมการออกก าลัง กายในครู และ
บุคลากรทางการศึกษาสูงอายุได้
จากปั ญหาด้ านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกาลังกายในดาเนินงานโครงการสร้ าง
เสริ มสุขภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาสูงอายุใน 4 ภูมิภาคที่ผ่านมา กิจกรรมที่จดั ขึ ้นยังไม่
สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกาลังกายให้ ดีขึ ้นได้ ผู้วิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาและ
พัฒนาโปรแกรมการออกกาลังกายโดยใช้ รูปแบบขันตอนการเปลี
้
่ยนแปลงพฤติกรรม เพื่อแก้ ไข
ปั ญ หาพฤติกรรมการออกกาลัง กายที่ ไ ม่เหมาะสมของครู และบุคลากรทางการศึกษาสูง อายุ
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สัง กัด กระทรวงศึก ษาธิ ก าร เนื่ อ งจากแต่ล ะขัน้ ตอนของการเปลี่ ย นแปลงในแต่ล ะคนจะมี
กระบวนการที่ แ ตกต่ า งกั น ไป ดัง นั น้ หากครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาสู ง อายุ รั บ รู้ ถึ ง
การเปลี่ยนแปลงอย่างเป็ นขันตอนประกอบกั
้
บการได้ รับแรงเสริ มอย่างเหมาะสมน่าจะทาให้ เกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการออกกาลังกายไปในแนวทางที่ดีขึ ้น
ปั ญหาการวิจัย
1. ครู และบุคลากรทางการศึกษาสูงอายุที่เข้ าร่ วมกิจกรรมการออกกาลังกายสาหรับครู
และบุคลากรทางการศึกษาสูงอายุยงั มีพฤติกรรมการออกกาลังกายไม่เหมาะสม และเพียงพอ
2. กิ จ กรรมการสร้ างเสริ ม สุขภาพการออกกาลัง กายส าหรั บครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาสูงอายุในปั จจุบนั มีลกั ษณะเป็ นชุดสาธิตหลากหลายสาหรับการฝึ กปฏิบตั ไิ ปพร้ อมกันทุกคน
แต่ครู และบุคลากรทางการศึกษาสูง อายุแต่ละคนมี ความพร้ อมในการปฏิ บัติแตกต่างกัน การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหลังเข้ าร่วมกิจกรรมจึงต่างกัน ไม่เป็ นไปตามเป้าหมายทุกคน
คาถามการวิจัย
1. พฤติกรรมการออกกาลังกายของครู และบุคลากรทางการศึกษาสูงอายุเป็ นอย่างไร
และควรมีวิธีการดาเนินกิจกรรมการออกกาลังกายสาหรับครู และบุคลากรทางการศึกษาสูงอายุ
อย่างไร
2. โปรแกรมการออกกาลังกายโดยใช้ รูปแบบขันตอนการเปลี
้
่ยนแปลงต่อไปนี ้ ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาสูงอายุจะมีพฤติกรรมการออกกาลังกายเปลี่ยนแปลงไปสู่ขั น้ ตอนที่สงู ขึ ้น
หรื อไม่
2.1 กระบวนการเพิ่มความตระหนักต่อการมีพฤติกรรมการออกกาลังกาย การระบาย
อารมณ์และการประเมินสิ่งแวดล้ อม ทาให้ ครูและบุคลากรทางการศึกษาสูงอายุที่มีพฤติกรรมการ
ออกกาลังกายในขันก่
้ อนชัง่ ใจ เปลี่ยนแปลงไปสูข่ นขั
ั ้ นชั
้ ง่ ใจ ได้ หรื อไม่
2.2 กระบวนการประเมิ นตนเอง ทาให้ ครู และบุคลากรทางการศึก ษาสูง อายุที่ มี
พฤติกรรมการออกกาลังกายในขันชั
้ ง่ ใจ เปลี่ยนแปลงไปสูข่ นพร้
ั ้ อมปฏิบตั ไิ ด้ หรื อไม่
2.3 กระบวนการประกาศอิสรภาพตนเอง ทาให้ ครูและบุคลากรทางการศึกษาสูงอายุ
ที่มีพฤติกรรมการออกกาลังกายในขันพร้
้ อมปฏิบตั ิ เปลี่ยนแปลงไปสูข่ นปฏิ
ั ้ บตั ไิ ด้ หรื อไม่
2.4 กระบวนการเสริ มแรงในการจัดการ ความสัมพันธ์ แบบช่วยเหลือ การเผชิญกับ
เงื่ อนไขพฤติกรรม การควบคุมสิ่งเร้ าและการประกาศอิสรภาพทางสังคมทาให้ ครู และบุคลากร
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ทางการศึกษาสูงอายุมีพฤติกรรมการออกกาลังกายในขัน้ ปฏิบัติ เปลี่ยนแปลงไปสู่ ขนั ้ คงไว้ ซึ่ง
พฤติกรรมได้ หรื อไม่
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
การพัฒ นาโปรแกรมการสร้ างเสริ ม การออกก าลัง กายโดยใช้ รู ป แบบขัน้ ตอนการ
เปลี่ยนแปลงสาหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาสูงอายุ มีวตั ถุประสงค์ของการวิจยั ดังนี ้
1. เพื่อศึกษาความต้ องการการออกกาลังกายและพฤติกรรมการออกกาลังกายของครู
และบุคลากรทางการศึกษาสูง อายุ ตลอดจนวิธี การดาเนินกิ จ กรรมการออกกาลัง กายโดยใช้
รูปแบบขันตอนการเปลี
้
่ยนแปลงสาหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาสูงอายุ
2. เพื่ อ พั ฒ นาโมดู ล ในโปรแกรมการออกก าลั ง กายโดยใช้ รู ป แบบขั น้ ตอนการ
เปลี่ยนแปลงสาหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาสูงอายุ ดังนี ้
โมดูล 1 กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในขันก่
้ อนชัง่ ใจสูข่ นชั
ั ้ ง่ ใจ
โมดูล 2 กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในขันชั
้ ง่ ใจสูข่ นพร้
ั ้ อมปฏิบตั ิ
โมดูล 3 กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในขันขั
้ นพร้
้ อมปฏิบตั สิ ขู่ นปฏิ
ั ้ บตั ิ
โมดูล 4 กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในขันปฏิ
้ บตั สิ ขู่ นคงไว้
ั้
ซงึ่ พฤติกรรม
3. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการออกกาลังกายหลังเข้ าร่วมโมดูลต่อ 4 แนวคิด
หลัก ได้ แก่
3.1 ขันตอนการเปลี
้
่ยนแปลงพฤติกรรมการออกกาลังกาย
3.2 กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในแต่ละโมดูล
3.3 ความสมดุลของการตัดสินใจในแต่ละขันตอนการเปลี
้
่ยนแปลง
3.4 การรั บ รู้ ความสามารถตนเองในการออกก าลัง กายในแต่ ล ะขั น้ ตอนการ
เปลี่ยนแปลง
ความสาคัญของปั ญหา
1. ได้ โปรแกรมการออกก าลัง กายโดยใช้ รู ปแบบขัน้ ตอนการเปลี่ ยนแปลงพฤติก รรม
สาหรั บครู และบุคลากรทางการศึกษาสูง อายุ ในการเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมในแต่ละขัน้ ตอน
ให้ มีพฤติกรรมการออกกาลังกายที่สม่าเสมอและต่อเนื่อง
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสูงอายุมีพฤติกรรมการออกกาลังกายที่เ หมาะสมกับวัย
ความสามารถและความต้ องการของตนเอง
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3. เป็ นแนวทางให้ บุคลากรที่มีหน้ าที่ในการสร้ างเสริ มสุขภาพครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาสูงอายุ นาไปใช้ ในการพัฒนาหลักสูตรการเรี ยนรู้ในการดูแลสุขภาพด้ านการออกกาลังกาย
4. เป็ นแนวทางในการกาหนดนโยบายของผู้บริ หารในสานักงานคณะกรรมการส่งเสริ ม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนางานด้ านการจัดสวัสดิการด้ าน
สุขภาพแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาสูงอายุ
ขอบเขตของการวิจัย
ระยะที่ 1 การสัง เคราะห์ โปรแกรมการสร้ างเสริ ม การออกกาลัง กายโดยใช้ รู ป แบบ
ขันตอนการเปลี
้
่ยนแปลงสาหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาสูงอายุ
1.ขอบเขตด้ านตัวแปรที่ศกึ ษา ประกอบด้ วย
1. พฤติกรรมการออกกาลังกายของครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สงู อายุ
2. แนวทางการจัดกิจกรรมสุขศึกษาโดยใช้ รูปแบบขันตอนการเปลี
้
่ยนแปลง
2. ขอบเขตด้ านแหล่งข้ อมูลการวิจยั ประกอบด้ วย
2.1 บุคลากรของสานักงานคณะกรรมการ สกสค. 5 คน ได้ มาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) โดยกาหนดคุณสมบัติ ดังนี ้
- เป็ นบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการ สกสค. ซึ่ง มี หน้ าที่ ในการจัด
โครงการสร้ างเสริมสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสูงอายุ
- เป็ นผู้มีประสบการณ์ในการทาหน้ าที่ในการจัดโครงการสร้ างเสริ มสุขภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาสูงอายุนิยามมาแล้ วไม่ต่ากว่า 5 ปี
- มีคณ
ุ วุฒิทางการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรี
2.2 ครู แ ละบุค ลากรทางการศึก ษาสูง อายุที่ มี พ ฤติ ก รรมการออกก าลัง กาย
สม่าเสมอ จานวน 10 คน ได้ มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
2.3 ครู และบุคลากรทางการศึกษาสูง อายุที่ไ ม่มีพ ฤติกรรมการออกกาลัง กาย
จานวน 10 คน ได้ มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
2.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษาสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครจานวน 165 คน
ได้ มาโดยการเลือกแบบบังเอิญ (Accidental sampling)
2.5 ผู้ เชี่ ย วชาญตรวจเครื่ อ งมื อ จ านวน 7 คน ได้ มาโดยการเลื อ กแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling)เพื่ อ ตรวจสอบ วิ เ คราะห์ ค วามเป็ นไปได้ แ ละความถู ก ต้ อ ง
เหมาะสมตามทฤษฎี
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ระยะที่ 2 การพัฒนาโปรแกรมการสร้ างเสริ มการออกกาลังกายโดยใช้ รูปแบบขันตอน
้
การเปลี่ยนแปลงสาหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาสูงอายุ
1. ขอบเขตด้ านตัวแปรที่ศึกษา ได้ แก่คณ
ุ ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการถอด
บทเรี ยนกระบวนการเปลี่ ยนแปลงของแต่ละโมดูล (Module) ในโปรแกรมการออกกาลัง กาย
จาแนกตามรายโมดูล ดังนี ้
โมดูล 1 กระบวนการเปลี่ยนแปลงในขันก่
้ อนชัง่ ใจสูข่ นชั
ั ้ ง่ ใจ คือ
1.1 การเพิ่มความตระหนักต่อการมีพฤติกรรมการออกกาลังกาย
1.2 การทาความเข้ าใจตนเองเกี่ยวกับการไม่ออกกาลังกาย
1.3 การประเมินผลกระทบต่อผู้อื่นจากการไม่ออกกาลังกาย
โมดู ล 2 กระบวนการเปลี่ ย นแปลงในขั น้ ชั่ ง ใจสู่ ขั น้ พร้ อมปฏิ บั ติ คื อ
การตระหนักถึงความสาคัญของการออกกาลังกายต่อสุขภาพตนเอง
โมดู ล 3 กระบวนการเปลี่ ย นแปลงในขั น้ พร้ อมปฏิ บั ติ สู่ ขั น้ ปฏิ บั ติ คื อ
การประกาศความเชื่อมัน่ ตนเองในการออกกาลังกาย
โมดูล 4 กระบวนการเปลี่ยนแปลงในขันปฏิ
้ บตั สิ ขู่ นคงการปฏิ
ั้
บตั ิ คือ
4.1 การเสริมแรงในการออกกาลังกาย
4.2 การค้ นหาสิ่งสนับสนุนที่ทาให้ เกิดการออกกาลังกาย
4.3 การเผชิญกับเงื่อนไขพฤติกรรม
4.4 การจัดการกับสิ่งแวดล้ อม
4.5 ความตระหนักต่อสิ่งสนับสนุนการออกกาลังกาย
2. ขอบเขตด้ านแหล่งข้ อมูลการวิจยั
2.1 กาหนดกลุ่มตัวอย่างครูและบุคลากรทางการศึกษาสูงอายุขนาดเล็ก (small
group) เพื่อเข้ าร่วมกระบวนการพัฒนาโมดูลจนได้ คาตอบต้ นแบบกระบวนการเปลี่ยนแปลงของ
กิจกรรมนันๆ
้ โมดูลๆละ 3 - 5 คน จานวน 17 กลุ่ม รวมจานวนทังสิ
้ ้น 59 คน ได้ มาโดยการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling)
2.2 ผู้เชี่ยวชาญประเมินโปรแกรมการออกกาลังกายโดยใช้ รูปแบบขันตอนการ
้
เปลี่ยนแปลงในด้ าน ความถูกต้ อง ความเหมาะสม ความเป็ นประโยชน์ และความเป็ นไปได้ ของ
รูปแบบ จานวน 7 คน ได้ แก่ แพทย์ พยาบาล นักกายภาพบาบัด นักพฤติกรรม นักสุขศึกษา ด้ วย
วิธี การสัม มนาอิง ผู้เ ชี่ ยวชาญ (Connoisseurship)ได้ ม าโดยการเลื อกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling)
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ระยะที่ 3 การทดลองประเมิ นผลโปรแกรมการสร้ างเสริ ม การออกกาลังกายโดยใช้
รูปแบบขันตอนการเปลี
้
่ยนแปลงสาหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาสูงอายุ
1. ขอบเขตด้ านตัวแปรที่ศกึ ษา ประกอบด้ วย
1.1 ตัวแปรอิสระ คือ โปรแกรมการสร้ างเสริ มการออกกาลังกายโดยใช้ ทฤษฎี
รูปแบบการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
1.2 ตัวแปรตาม คือ
- ขันตอนการเปลี
้
่ยนแปลงพฤติกรรมการออกกาลังกาย
- ความสมดุลของการตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
- ความมัน่ ใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
- กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการออกกาลังกาย
2. ขอบเขตด้ านแหล่งข้ อมูลการวิจัย คือ กลุ่มของครู และบุคลากรทางการศึกษา
สูงอายุกรุงเทพมหานครที่มีขนาดใหญ่ (large group) เพื่อทดลองใช้ และประเมินผลโปรแกรม โดย
แบ่งเป็ น 4 โมดูลๆ ละไม่น้อยกว่า30 คน รวมจานวนทังสิ
้ ้น 83 คน ได้ มาโดยการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling)
ข้ อตกลงเบือ้ งต้ น
เนื่องจากในการวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นการเก็บข้ อมูลในลักษณะของรายกลุ่มและรายบุคคล จึง
จาเป็ นที่จะต้ องมีผ้ ชู ่วยวิจยั โดยกาหนดคุณสมบัติของผู้ช่วยวิจยั คือ เป็ นผู้ที่มีประสบการณ์หรื อ
เชี่ยวชาญด้ านการจัดกิจกรรมการออกกาลังกายสาหรับผู้สงู อายุ และผู้วิจยั มีการจัดประชุมอบรม
เตรี ย มความพร้ อมของผู้ ช่ ว ยวิ จั ย ก่ อ นด าเนิ น การวิ จั ย เพื่ อ ซัก ซ้ อมความเข้ าใจ และปรั บ
ประสบการณ์ ตลอดจนแนวทางการจัดกิจกรรมต่างๆในกระบวนการวิจัยให้ เป็ นไปในแนวทาง
เดียวกัน
นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. พฤติกรรมการออกกาลังกาย คือ ความตังใจและพฤติ
้
กรรมการปฏิบตั ิ 5 ขัน้ ได้ แก่
1.1 พฤติกรรมขัน้ ก่อนชั่งใจ หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลในปั จจุบนั ที่ยังไม่ออก
กาลังกาย และไม่เคยคิดที่จะออกกาลังกายเลย
1.2 พฤติกรรมขันชั
้ ง่ ใจ หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลในปั จจุบนั ที่ยงั ไม่ออกกาลัง
กาย แต่คดิ ที่จะออกกาลังกาย
1.3 พฤติกรรมขันพร้
้ อมปฏิบตั ิ หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลในปั จจุบนั ออกกาลัง
กายที่ยงั ไม่สม่าเสมอแต่มีการวางแผนออกกาลังกาย โดยวิธีการต่างๆ
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1.4 พฤติกรรมขันปฏิ
้ บตั ิ หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลในปั จจุบนั ที่ ออกกาลังกาย
สม่าเสมอ อย่างน้ อยสัปดาห์ละ 3 วัน นานกว่า 30 นาที แต่ยงั ไม่ตอ่ เนื่อง 21 วัน
1.5 พฤติกรรมขันคงการปฏิ
้
บตั ิ หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลในปั จจุบนั ที่ออกกาลัง
กายสม่าเสมอ อย่างน้ อยสัปดาห์ละ 3 วัน นานกว่า 30 นาที และออกกาลังกายต่อเนื่องมานาน
กว่า 21 วัน
2. ประสิทธิผลของโปรแกรมการสร้ างเสริมการออกกาลังกาย หมายถึง ผลของการ
จัดกระบวนการเรี ยนรู้และประสบการณ์การออกกาลังกาย 4 โมดูล ต่อ 4 แนวคิดหลัก
2.1 การเปลี่ยนแปลงขันตอนการออกก
้
าลังกาย หมายถึง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ให้ มีการก้ าวผ่านขัน้ ความพร้ อมในการเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรม 5 ขัน้ ตอน คือ ก่อนชั่งใจ ชั่งใจ
พร้ อมปฏิบตั ิ ปฏิบตั ิ และคงการปฏิบตั ิ
2.2 ความสมดุลของการตัดสินใจ หมายถึง การชัง่ น ้าหนักระหว่างการรับรู้ ประโยชน์
(Pros) กับการรับรู้ สิ่งที่จะต้ องสูญเสียไป (Cons) หากต้ องออกกาลัง กาย ซึ่งประเมินด้ วยแบบ
ประเมิ น ความสมดุล ของการตัด สิ น ใจในการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมการออกก าลัง กายของ
Piotnikoff, blancher, Hotz and Rhodes (2001)
2.3 การรั บ รู้ ความสามารถตนเอง หมายถึ ง ความมั่น ใจในการออกก าลัง กาย
(Confidence) และการรั บรู้ สิ่ ง ล่อใจในการออกก าลัง กาย (Temptation) ซึ่ง ประเมิ นด้ ว ยแบบ
ประเมินการรับรู้ความสามารถตนเองของ Marcus and Forsyth (2003)
2.4 กระบวนการเปลี่ ย นแปลง หมายถึ ง กระบวนการใช้ ค วามรู้ สึ ก นึ ก คิ ด และ
กระบวนการทางพฤติกรรมในการเปลี่ ยนแปลงของโมดูลนัน้ ๆ โดยประเมิ นด้ วยแบบประเมิ น
กระบวนการเปลี่ ย นแปลงของโปรชาสการ์ (James O. Prochaska, Velicer, DiClemente, &
Fava, 1988) ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถามกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการออกกาลัง
กายโดยวิ ธี ก ารประเมิ น ความถี่ 5 ระดับ ด้ ว ยข้ อ ค าถามจ านวน 4 ข้ อ ในแต่ล ะกระบวนการ
เปลี่ยนแปลง ดังนี ้
โมดูล 1 กระบวนการเปลี่ยนแปลงขันก่
้ อนชัง่ ใจสูข่ นชั
ั ้ ง่ ใจ โดยมีกิจกรรมที่สาคัญ
คือ
1.1 การเพิ่มความตระหนักต่อการมีพฤติกรรมการออกกาลังกาย
1.2 การทาความเข้ าใจตนเองเกี่ยวกับการไม่ออกกาลังกาย
1.3 การประเมินผลกระทบต่อผู้อื่นจากการไม่ออกกาลังกาย
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โมดู ล 2 กระบวนการเปลี่ยนแปลงขัน้ ชั่งใจสู่ขนั ้ พร้ อมปฏิบตั ิ โดยมีกิจกรรมที่
สาคัญ คือ การตระหนักถึงความสาคัญของการออกกาลังกายต่อสุขภาพตนเอง
โมดูล 3 กระบวนการเปลี่ยนแปลงขันพร้
้ อมปฏิบตั ิส่ขู นปฏิ
ั ้ บตั ิ โดยมีกิจกรรมที่
สาคัญ คือ การประกาศความเชื่อมัน่ ตนเองในการออกกาลังกาย
โมดูล 4 กระบวนการเปลี่ยนแปลงขันปฏิ
้ บตั ิส่ขู นคงการปฏิ
ั้
บตั ิ โดยมีกิจกรรมที่
สาคัญ คือ
4.1 การเสริมแรงในการออกกาลังกาย
4.2 การค้ นหาสิ่งสนับสนุนที่ทาให้ เกิดการออกกาลังกาย
4.3 การเผชิญกับเงื่อนไขพฤติกรรม
4.4 การจัดการกับสิ่งแวดล้ อม
4.5 ความตระหนักต่อสิ่งสนับสนุนการออกกาลังกาย
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสูงอายุ หมายถึง ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มี
อายุตงแต่
ั ้ 55 - 70 ปี
4. ส านัก งานคณะกรรมการ สกสค. หมายถึ ง ส านัก งานคณะกรรมการส่ง เสริ ม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
5. บุคลากรของส านักงานคณะกรรมการ สกสค. หมายถึง ผู้ที่มี หน้ าที่ ในการจัด
โครงการสร้ างเสริ มสุขภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาสูงอายุ และมีประสบการณ์ ในการทา
หน้ าที่ในการจัดโครงการสร้ างเสริ มสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสูงอายุมาแล้ วไม่ต่ากว่า
5 ปี
กรอบแนวคิดในการศึกษาค้ นคว้ า
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษาค้ นคว้ า
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สมมุตฐิ านในการวิจัย
กาหนดสมมติฐานการวิจยั ในขันที
้ ่ 3 ของการวิจยั คือ ประสิทธิผลของโมดุลต่อ 4 แนวคิด
หลัก ดังนี ้
1. กลุ่มตัวอย่างมี การเปลี่ยนแปลงขันตอนการออกก
้
าลังกายหลังการทดลองสูงขึ ้นกว่า
ก่อนการทดลอง
2. กลุม่ ตัวอย่างมีการเปลี่ยนแปลงความสมดุลของการตัดสินใจในแต่ละขันตอนของการ
้
เปลี่ยนแปลง ดังนี ้
2.1 หลังการทดลองกลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ ประโยชน์ที่จะได้ รับหากออกกาลังกาย
สูงขึ ้นกว่าก่อนการทดลอง
2.2 หลังการทดลองกลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ เกี่ยวกับสิ่งที่จะต้ องสูญเสียไปหากออก
กาลังกายลดลงกว่าก่อนการทดลอง
3. กลุ่มตัวอย่างมีการเปลี่ยนแปลงการรับรู้ความสามารถตนเองในการออกกาลังกายใน
แต่ละขันตอนของการเปลี
้
่ยนแปลง ดังนี ้
3.1 หลังการทดลองกลุ่มตัวอย่างมีความมัน่ ใจในการออกกาลังกายสูงขึ ้นกว่าก่อน
การทดลอง
3.2 หลังการทดลองกลุม่ ตัวอย่างมีการรับรู้สิ่งล่อใจลดลงกว่าก่อนการทดลอง
4. กลุม่ ตัวอย่างมีกระบวนการเปลี่ยนแปลงในแต่ละโมดูล หลังเข้ าร่วมโมดูล 1, 2, 3 และ
4 ดีกว่าก่อนเข้ าร่วมโมดูล
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นการพัฒนารู ปแบบกิจกรรมการสร้ างเสริ มสุขภาพด้ านการออกกาลัง
กายโดยใช้ รูปแบบขันตอนการเปลี
้
่ยนแปลงพฤติกรรมสาหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาสูงอายุ
โดยผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องดังนี ้
1. ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ
1.1 ความหมายของพฤติกรรมสุขภาพ
1.2 การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ
1.3 ทฤษฎีนิสยั ใน 21 วัน
2. แนวคิดและทฤษฎี รู ป แบบขัน้ ตอนการเปลี่ ยนแปลงพฤติก รรม (Transtheoretical
Model : TTM หรื อ stage of change)
3. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการออกกาลังกายในผู้สงู อายุ
4. แนวคิดเกี่ยวกับวิธีการจัดกระทาข้ อมูล
4.1 การถอดบทเรี ยน (Lesson Learned)
4.2 การสนทนากลุม่ (Focus group discussion)
4.3 การสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship)
5. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษาค้ นคว้ า
5.1 งานวิจยั ในประเทศ
5.2 งานวิจยั ต่างประเทศ
ซึง่ มีรายละเอียดในแต่ละประเด็นดังนี ้
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1. ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ
1.1 ความหมายของพฤติกรรมสุขภาพ
องค์การอนามัยโลก (Organization, 1998) ได้ ให้ ความหมายคาว่าพฤติกรรมสุขภาพ ไว้
ว่ า Any activity undertaken by an individual, regardless of actual or perceived health
status, for the purpose of promoting, protecting or maintaining health, whether or not such
behavior is objectively effective towards that end. หมายความว่ า กิ จ กรรมใด ๆ ที่ บุ ค คล
ดาเนินการโดยไม่คานึงถึงสถานะสุขภาพที่เกิดขึ ้นจริ งหรื อรับรู้เพื่อจุดประสงค์ในการส่งเสริ ม การ
ป้องกัน หรื อรักษาสุขภาพ ไม่วา่ พฤติกรรมดังกล่าวจะมีผลต่อเป้าหมายหรื อไม่ก็ตาม
จีระศักดิ์ เจริ ญพันธ์และเฉลิมพล ตันสกุล (2550) ได้ ให้ ความหมายว่า พฤติกรรมสุขภาพ
คือ คุณสมบัตติ า่ งๆ ของบุคคล อาทิ เช่น ความเชื่อ ความคาดหวัง แรงจูงใจ ค่านิยม การรับรู้ และ
องค์ความรู้ อื่ นๆ ซึ่ง หมายความรวมถึง ลักษณะบุคลิกภาพ ความรู้ สึ ก และ อารมณ์ ลักษณะ
อุปนิสยั และรู ปแบบพฤติกรรมที่ปรากฏเด่นชัด การกระทาลักษณะนิสยั ซึ่งเกี่ยวข้ องสัมพันธ์กบั
การส่งเสริมสุขภาพ การฟื น้ ฟูสขุ ภาพ และป้องกันสุขภาพ”
สุ ช าติ โสมประยู ร (2542) ได้ ให้ ความหมายไว้ ว่ า พฤติ ก รรมสุ ข ภาพ หมายถึ ง
ความสามารถในการแสดงออกเกี่ ยวกับสุขภาพ ทัง้ ทางด้ านความรู้ เจตคติ การปฏิบตั ิตนและ
ทักษะ โดยเน้ นเรื่ องพฤติกรรมสุขภาพที่ สามารถสังเกตและวัดได้ เพื่ อให้ เกิ ดการเรี ยนรู้ ในเรื่ อง
สุขภาพ อาจกล่าวได้ วา่ พฤติกรรมหรื อกิจกรรมเกือบทุกอย่างของปัจเจกบุคคลจะส่งผลกระทบต่อ
สถานะสุขภาพทังสิ
้ ้น
พฤติกรรมสุขภาพ มีความหมายครอบคลุมไปถึงพฤติกรรมการป้องกันโรค พฤติกรรมเมื่อ
เจ็บป่ วย และพฤติกรรมบทบาทผู้ป่วย หากจะพิจารณาไปถึงองค์ประกอบของพฤติกรรมสุขภาพ
บลูม (Bloom, 1975) ได้ แบ่งออกเป็ น 3 ส่วน คือ
1.1.1 พฤติกรรมด้ านพุทธิ ศึกษา (Cognitive Domain) หรื อพฤติกรรมด้ านความรู้
พฤติกรรมด้ านนี ้เกี่ยวข้ องกับการรู้ -การจา ข้ อเท็จจริ งต่างๆ รวมทังการพั
้
ฒนาความสามารถและ
ทักษะทางสติปัญญา การใช้ วิจารณญาณเพื่อประกอบการตัดสินใจ
1.1.2 พฤติกรรมด้ านเจตคติ (Affective Domain) หมายถึง ความสนใจความรู้ สึก
ท่าทีความชอบไม่ชอบ การให้ คณ
ุ ค่า หรื อปรับปรุงค่านิยมที่ยึดถืออยู่ เป็ นการเกิดขึ ้นภายในจิตใจ
ของบุคคล
1.1.3 พฤติ ก รรมด้ า นการปฏิ บัติ (Psychomotor Domain) เป็ นพฤติ ก รรมที่ ใ ช้
ความสามารถในการแสดงออกทางร่ างกาย ซึ่งรวมถึงการปฏิบตั ิที่อาจแสดงออกในสถานการณ์
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หนึ่งและสังเกตเห็นหรื ออาจเป็ นพฤติกรรมที่ลา่ ช้ า คือ บุคคลยังไม่ได้ ปฏิบตั ิแต่คาดคะเนว่าอาจจะ
ปฏิบตั ิในโอกาสต่อไปพฤติกรรมชัน้ นีเ้ ป็ นพฤติกรรมขัน้ สุดท้ ายซึ่งต้ องอาศัยพฤติกรรมด้ านพุทธิ
ศึกษา คือ ความรู้ กับพฤติกรรมด้ านเจตคติเป็ นส่วนประกอบ กระบวนการที่ก่อให้ เกิดพฤติกรรม
ด้ า นการปฏิ บัติ นี ้ ต้ อ งอาศัย เวลาและการตัด สิ น ใจหลายขัน้ ตอน เป็ น พฤติ ก รรมที่ ส ามารถ
ประเมินผลได้ ง่าย แต่กระบวนการที่ก่อให้ เกิดพฤติกรรมต้ องอาศัยเวลา และการตัดสินใจหลาย
ขัน้ ตอน ในทางสุขภาพอนามัยถื อว่าพฤติกรรมด้ านปฏิบัติของบุคคลเป็ นเป้าหมายขัน้ สุดท้ าย
ที่ชว่ ยให้ บคุ คลมีสขุ ภาพอนามัยดี
สุภทั ร ชูประดิษฐ์ (2550) ได้ ให้ ความหมายของพฤติกรรมสุขภาพไว้ วา่
1. พฤติกรรมสุขภาพ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงทางด้ านที่เกี่ยวข้ องกับสุขภาพซึ่ง
เกิดขึ ้นทังภายใน
้
(Covert Behavior) ภายนอก (Overt Behavior) พฤติกรรมสุขภาพจะรวมถึงการ
ปฏิบตั ิที่สงั เกตได้ และการเปลี่ยนแปลงที่สงั เกตไม่ได้ แต่สามารถวัดได้ ว่าเกิดขึ ้น พฤติกรรมภายใน
เป็ นปฏิกิริยาภายในตัวบุคคล มีทงเป็
ั ้ นรูปธรรมและนามธรรม ที่เป็ นรูปธรรมซึง่ สามารถใช้ เครื่ องมือ
บางอย่างเข้ าวัดหรื อสัมผัสได้ เช่น การเต้ นของหัวใจ การบีบตัวของลาไส้ พฤติกรรมเหล่านีเ้ ป็ น
ปฏิกิริยาที่มีอยู่ตามสภาพร่างกาย ส่วนที่เป็ นนามธรรมได้ แก่ ความคิด ความรู้สึก เจตคติ ค่านิยม
เป็ นต้ น พฤติกรรมภายในนี ไ้ ม่ส ามารถสัม ผัสหรื อวัดได้ ด้ว ยเครื่ องมื อ ต่างๆ เพราะไม่มี ตัว ตน
จะทราบได้ เมื่อแสดงพฤติกรรมออกมา พฤติกรรมภายนอกเป็ นปฏิกิริยาต่างๆ ของบุคคลที่แสดง
ออกมาทังทางวาจาและการกระท
้
าซึ่งปรากฏให้ บคุ คลอื่นเห็นหรื อสังเกตได้ เช่น ท่าทางหรื อคาพูด
ที่แสดงออก ไม่วา่ จะเป็ นน ้าเสียง สีหน้ า
2. พฤติกรรมสุขภาพ หมายถึง ความสามารถในการแสดงออกเกี่ ยวกับสุขภาพทั ง้
ทางด้ านความรู้ เจตคติ และทักษะ โดยเน้ นเรื่ องพฤติกรรมสุขภาพที่สามารถสัง เกตและวัดได้
เพื่อให้ เกิดการเรี ยนรู้ในเรื่ องสุขภาพ
3. พฤติกรรมสุขภาพ หมายถึง การแสดงออกของบุค คลในลักษณะของความรู้
ความเข้ าใจ ความเชื่อ ความรู้สึกนึกคิด ทีท่า ค่านิยมและการกระทาหรื อไม่ก ระทาที่เกี่ยวข้ องกับ
สุขภาพหรื อมีผลต่อสุขภาพของตนเอง ของบุคคลอื่นๆ ในครอบครัวหรื อของชุมชนแล้ วแต่กรณี
4. พฤติกรรมสุขภาพ หมายถึง การกระทา การปฏิ บัติ การแสดงออกและท่าที ที่
จะกระทา ซึ่งจะก่อให้ เกิดผลดีหรื อผลเสียต่อสุขภาพของตนเอง ครอบครัว หรื อชุมชน พฤติกรรม
สุขภาพ จาแนกออกได้ เป็ น 2 ลักษณะ คือ
4.1 พฤติกรรมสุขภาพในลักษณะที่เป็ นการกระทา คือ การกระทาหรื อการปฏิบตั ิ
ของบุคคลที่มีผลดีหรื อผลเสียต่อสุขภาพ

16
4.2 พฤติกรรมที่เป็ นการไม่กระทา คือ การงดเว้ นไม่กระทาหรื อการไม่ปฏิบตั ิของ
บุคคลที่มีผ ลดีหรื อผลเสี ยต่อสุขภาพ จึงสรุ ปได้ ว่ าพฤติกรรมสุขภาพ หมายถึง การปฏิบัติห รื อ
การแสดงออกของบุคคลในการกระทาหรื องดเว้ นการกระทาในสิ่งที่มีผลต่อสุขภาพของตนเองโดย
อาศัยความรู้
ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ (2541) ให้ ความหมายพฤติกรรมสุขภาพหมายถึงกิจกรรมหรื อการ
ปฏิบตั ิใดๆ ของปั จเจกบุคคลที่กระทาไปเพื่อจุดประสงค์ในการส่งเสริ มป้องกันหรื อบารุ ง รั กษา
สุขภาพ โดยไม่คานึงถึงสถานะสุขภาพที่ดารงอยูห่ รื อรับรู้ได้ ไม่วา่ พฤติกรรมนันๆ
้ จะสัมฤทธิ์ผลสม
ความมุ่งหมายหรื อไม่ในที่สุด กล่าวได้ ว่า พฤติกรรมหรื อกิจกรรมเกือบทุกอย่างของปั จเจกบุคคล
จะส่งผลกระทบต่อสถานะสุขภาพทังสิ
้ ้น ภายใต้ บริ บทนี ้ อาจแยกพฤติกรรมของคนเราออกเป็ น
ส่วนที่ทาไปโดยตังใจที
้ ่จะส่งเสริ มหรื อป้องกันสุขภาพ หรื อส่วนที่กระทาไปโดยไม่ตงใจที
ั ้ ่จะหวังผล
ด้ านสุขภาพ ความเข้ าใจ เจตคติ และการปฏิบตั ิตนทางสุขภาพด้ านต่างๆคือ สุขภาพกาย จิตใจ
อารมณ์ และสังคม ที่มีความเกี่ยวข้ องสัมพันธ์กนั อย่างสมดุล
กองสุขศึกษา กระทรวงสาธารณสุข (2559) ให้ ความหมายพฤติกรรมสุขภาพหมายถึง
การกระทาที่มีผลต่อสุขภาพของบุคคล ครอบครัว หรื อชุมชน ไม่ว่าจะเป็ นลักษณะที่ทาให้ เกิ ดผล
เสียต่อสุขภาพ เช่นทาให้ ตนเอง บุคคลอื่นในครอบครัว หรื อบุคคลอื่นในชุมชนเจ็บป่ วยบาดเจ็บ
หรื อเสียชีวิต หรื อในลักษณะที่เป็ นผลดีต่อสุขภาพ เช่น ทาให้ ตนเอง บุคคลอื่นในครอบครัว หรื อ
บุคคลอื่นในชุมชนมีสุขภาวะดี ไม่เจ็บป่ วย บาดเจ็บ หรื อเสียชีวิตด้ วยโรคที่เกิ ดจากพฤติ กรรม
สุขภาพ
กล่าวโดยสรุปว่าพฤติกรรมสุขภาพหมายถึง การปฏิบตั ิหรื อการแสดงออกของบุคคลใน
การกระทาหรื อไม่การกระทาในสิ่งที่มีผลต่อสุขภาพของตนเองโดยใช้ ความรู้ ความเข้ าใจ เจตคติ
และการปฏิ บัติต นทางด้ า นสุข ภาพด้ า นต่า ง ๆทัง้ ด้ า นสุข ภาพกายและสุข ภาพจิ ต ที่ มี ค วาม
เกี่ยวข้ องสัมพันธ์กนั อย่างสมดุล
1.2 การเฝ้ าระวังพฤติกรรมสุขภาพ
ปั จจุบนั พบว่า ประชาชนบางกลุ่มให้ ความสนใจกับการดูแลสุขภาพของตนเองมากขึน้
และเป็ นที่ยอมรับกันทัว่ ไปว่า พฤติกรรมเป็ นปั จจัยที่เป็ นตัวกาหนดสุขภาพของบุคคล โรคหลาย
ชนิดมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมของบุคคล เช่นเดียวกับพฤติกรรมบางพฤติกรรมมีความสัมพันธ์ กบั
การมีสขุ ภาพที่ดีขึ ้น การมีชีวิตที่ยืนยาว และการลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค ดังนันการสร้
้
างเสริ ม
สุข ภาพและการป้อ งกัน โรคจึง เป็ น สิ่ ง ที่ ค วรให้ ป ระชาชนทุก คนตระหนัก และปฏิ บัติกิ จ กรรม
สร้ างเสริมสุขภาพอย่างทัว่ ถึง
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การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพเป็ นการเฝ้าติดตามดูการกระทาหรื อการปฏิบตั ิของบุคคล
ครอบครั วหรื อชุม ชน โดยการรวบรวมและวิเ คราะห์ ข้อมูลเกี่ ย วกับพฤติกรรมอย่างเป็ น ระบบ
เพื่อการดาเนินงานสุขศึกษาในเชิงรุก ก่อนที่ปัญหาสุขภาพหรื อปั ญหาสาธารณสุขจะเกิดขึ ้น หรื อ
ขยายขอบเขตกว้ า งขวางออกไป แนวคิดและกระบวนการเฝ้าระวัง พฤติก รรมสุขภาพในการ
ดาเนินงานสาธารณสุข ได้ พฒ
ั นาขึ ้นเป็ นครัง้ แรกในประเทศไทย โดย ดร.ธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์
และได้ นาไปเผยแพร่ เ ป็ นครั ง้ แรก ในการอบรมหลักสูตรนักบริ หารการแพทย์ และสาธารณสุข
หลักสูตร 2 ในปี พ.ศ. 2538 ต่อมาได้ มีการพัฒนาและเผยแพร่ องค์ความรู้ เกี่ ยวกับการเฝ้าระวัง
พฤติกรรมสุขภาพให้ แพร่ หลายในหมู่นักวิชาการสุขศึกษาและนักวิชาการด้ านสาธารณสุขอื่นๆ
จนกระทั่ง ได้ รั บ การบรรจุ อ ยู่ ใ นแผนพัฒ นาการสาธารณสุ ข ฉบับ ที่ 8 (พ.ศ. 2539- 2554)
โดยก าหนดให้ เป็ นงานหนึ่ ง ของแผนงานพัฒ นาพฤติ ก รรมสุข ภาพ ส าหรั บ การพัฒ นาการ
สาธารณสุขของประเทศไทย
การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพเป็ นนวัตกรรมการดาเนินงานสุขศึกษา โดยการศึกษา
พฤติกรรมเสี่ยง (Risk Behavior) ของประชากรอย่างต่อเนื่องตาม ตัวชี ้วัดของพฤติกรรมสุขภาพ
และเกณฑ์พฤติกรรมที่กาหนดไว้ เมื่อใดก็ตามที่ข้อมูลที่ศกึ ษาแสดงให้ เห็นระดับความเสี่ยงที่จะทา
ให้ เ กิ ดปั ญ หาสุข ภาพ ก็ จ ะดาเนินงานสุขศึกษาเชิ ง รุ ก (Proactive Health Education) เพื่ อการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้ เหมาะสมด้ วยรูปแบบและวิธีการ ( Intervention) ตามทฤษฎี และ
กระบวนการพัฒ นาพฤติก รรมสุข ภาพ (Health Behavior Development Process) ของบุค คล
(Individual) ครอบครัว (Family) ชุมชน (Community) และ สังคม (Society) อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อการป้องกันและแก้ ปัญหาสุขภาพได้ อย่างทันท่วงที (กองสุขศึกษา, 2558)
ถึงแม้ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางการแพทย์จะเจริ ญก้ าวหน้ ามากเพียงใดหากคน
ส่วนใหญ่ยงั มีทัศนคติด้านสุขภาพเน้ นการรักษามากกว่าการป้องกันและยังไม่ปรับเปลี่ยนพฤติ
กรรมด้ านการกินและขาดการออกกาลังกายแล้ วแนวโน้ มของการเกิดโรคจะเพิ่มสูงขึ ้น ดังนันคน
้
ไทยจึงต้ องปรับเปลี่ยนทัศนคติเรื่ องของสุขภาพเป็ นของตนเองเน้ นการสร้ างสุขภาพมากกว่า ซ่อม
สุขภาพ สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ ต้องทาเอง
กล่าวโดยสรุ ปการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ เป็ นการเฝ้าระวังพฤติกรรม
เสี่ยงต่อการเกิดโรคของผู้สงู อายุ โดยการติดตามพฤติกรรมและประเมินผลการปฏิบตั ิ ในการดูแล
สุขภาพตนเองอย่างต่อเนื่อง หากพบพฤติกรรมเสี่ยงจะต้ องดาเนินการแก้ ไขโดยการปรับเปลี่ยนพฤ
ติกรรมภาพอย่างเหมาะสมกับวัย และพยาธิภาพของแต่ละบุคคล
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1.3 ทฤษฎีสร้ างนิสัยใน 21 วัน (21-Day Habit Theory)
การกระทาพฤติกรรมใหม่ที่ตกผลึกจนกลายเป็ นนิสยั ได้ นนั ้ ต้ องกระทาต่อเนื่องอย่างน้ อย
เป็ นเวลา 21 วั น และหั ว ใจส าคั ญ ในทฤษฎี นี ก้ ็ คื อ ภาพลั ก ษณ์ ข องตั ว ตนในจิ ต หรื อ
Self Image คือเราต้ องเชื่อ ว่าเราเป็ นคนอย่างที่เราปรารถนาจะเป็ นได้ โดย Dr. Maxwell Maltz
พบว่าหลังศัลยกรรมแล้ ว คนไข้ สว่ นหนึง่ ไม่เห็นตนเองเปลี่ยนแปลงดีขึ ้น เพราะยังมีภาพลักษณ์เดิม
ของตนในใจ เช่น เห็นว่าตัวเองไม่สวยพอ จึงยังไม่สามารถมีความสุขหรื อพึงพอใจกับภาพลักษณ์
ภายนอกที่ เ ปลี่ ย นดี ขึ น้ ได้ เช่ น เดี ย วกั บ คนที่ สู ญ เสี ย แขนขา ซึ่ ง มั ก มี อ าการที่ เ รี ยกว่ า
“Phantom Syndrome” คือมีความรู้ สึกเสมือนแขนหรื อขานัน้ ยังอยู่แต่ไม่ปกติ บังคับไม่ได้ และ
เกิ ด ความเจ็ บ ปวดทรมาน ต้ อ งใช้ เวลาถึ ง 21 วัน จึ ง จะสามารถปรั บ ตนเองให้ เ ข้ า กั บ การ
เปลี่ยนแปลงใหญ่ในชีวิตได้ ไม่วา่ จะเป็ นการสูญเสียแขนขา หรื อคนรัก การเปลี่ยนงาน หรื อกระทัง่
การเริ่ ม ความสัม พัน ธ์ ใ หม่ มาจนถึ ง ‘การสร้ างนิ สัย ใหม่ ’ ล้ ว นต้ อ งใช้ เ วลาอย่า งน้ อ ย 21 วัน
(สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริมสุขภาพ, 2555)
การเปลี่ยนแปลงแบบแผนนิสยั เดิมๆ มี งานวิจยั ด้ านการพัฒนาตนเองของต่างประเทศ
ระบุวา่ ต้ องบังคับใจตนเอง 21 – 30 วันเพื่อสร้ างนิสยั ใหม่ ซึง่ โอกาสที่จะทาสาเร็จมี 5 ขันตอน
้
คือ
1. เปลี่ยนแบบค่อยเป็ นค่อยไป เช่น เริ่ มด้ วยการออกกาลังกายสองครัง้ ต่อสัปดาห์
จากนันจึ
้ งเพิ่มเป็ นการออกกาลังกายทุกวัน
2. เปลี่ยนนิสยั ทีละเรื่ องในหนึง่ ครัง้
3. เขียนนิสยั ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงลงในสมุดบันทึกและกาหนดแผนการให้ ชดั เจน
เช่น เริ่มเดิน 30 นาทีสองครัง้ ต่อสัปดาห์ในวันจันทร์ และพฤหัสบดี
4. ทานิสัยที่ต้องการบ่อยครัง้ เท่าที่สามารถทาได้ เพราะยิ่ง ทาซา้ มากจะสามารถ
ปฏิบตั ไิ ด้ โดยสัญชาติญาณมากขึ ้น
5. เมื่อต้ องการเปลี่ยนนิสยั ควรเชื่อมโยงนิสยั ใหม่กับความรู้สึกที่ดี และนิสยั เก่ากับ
ความเจ็บปวดด้ วย เช่น การวิ่งเป็ นสิ่งที่ดี แต่ไม่ชอบวิธีการวิ่ง ก็อาจฟั งเพลงที่ชอบไปด้ วย ในที่สดุ
ร่างกายจะ เชื่อมโยงการวิ่งกับความสุขได้ เอง
บัญชา พงษ์ พานิช (2555) กล่าวว่า แม้ ยงั ไม่มีผลทางวิทยาศาสตร์ ที่รองรับเรื่ องการใช้
เวลา 21-30 วัน ในการเลิ ก นิ สัย เดิม หรื อ สร้ างนิ สัย ใหม่อ ย่า งชัด เจน แต่ก็ เ ป็ น โอกาสในการ
เปลี่ยนตัวเองให้ มีนิสยั ที่ดีตอ่ สุขภาวะมากขึ ้น โดย ไม่ต้องกังวลว่าจะต้ องอยู่กบั นิสยั เดิมๆ ที่ไม่ดีไป
จนตลอดชีวิต
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ทฤษฎีนิสยั ใน 21 วัน ในการสร้ างนิสยั ที่ต้องการ เช่นการออกกาลังกาย โดยใช้ เวลาอย่าง
น้ อ ย 15 นาที ต่อ วัน และท าต่อ เนื่ อ งจริ ง จัง ทุก วัน เป็ น เวลา 21 วัน ไม่ข าดแม้ แ ต่เ พี ย งวัน เดียว
เนื่องจากเวลา 21 วันต่อเนื่องเป็ นช่วงเวลาที่สมองมุ่ง มั่นสั่ง คิด สั่งปฏิบตั ิซา้ ๆ จนเกิดเส้ นทาง
ประสาทที่มีประสิทธิภาพและกลายเป็ นนิสยั (คณาวุฒิ คาพินิจ, วชิรา เครื อคาอ้ าย, & สนิท สัตโย
ภาส, 2558) เนื่องจากทฤษฎีนิสยั ใน 21 วัน เป็ นทฤษฎีที่เข้ าใจและนามาปฏิบตั ิได้ ง่ายและวัดผล
ได้ เร็ วดังนันจึ
้ งเลือกทฤษฎีนี ้มาใช้ ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกาลังกาย โดยให้ แต่ละคน
กาหนดพฤติกรรมที่ต้องการจะปรับเปลี่ยนของตนเอง แล้ วบันทึกการปฏิบตั ิให้ ตอ่ เนื่องอย่างน้ อย
21 วัน ถ้ าทายังไม่ได้ ให้ เริ่ มต้ นนับหนึ่งใหม่ จนสามารถที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกาลัง
กายได้
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับรู ปแบบขัน้ ตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
(Transtheoretical model หรือ stage of change)

ภาพประกอบ 2 แนวคิดรูปแบบขันตอนการเปลี
้
่ยนแปลงพฤติกรรม
2.1 รู ปแบบขัน้ ตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
แนวคิดรู ปแบบขัน้ ตอนการเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรม เป็ นการปรั บเปลี่ ยนพฤติกรรมที่
พัฒ นามาจากการศึก ษาวิจัย ของโปรชาสกาและไดคลี เมน จากมหาวิทยาลัย โรดไอส์ แ ลนด์
ซึ่ ง มี ค วามเชื่ อ ว่ า พฤติ ก รรมของมนุ ษ ย์ มี ค วามซับ ซ้ อ น จึ ง ได้ น าทฤษฎี ต่ า งๆทางจิ ต วิ ท ยา
และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หลายๆทฤษฎี มาบูรณาการเป็ นรู ปแบบขันตอนการเปลี
้
่ยนแปลง
พฤติกรรม (Transtheoretical model : TTM) เมื่อปี คริ สต์ศกั ราช 1977 ซึ่งเป็ นการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมที่มีความต่อเนื่อง โดยถูกใช้ อย่างแพร่หลายในพฤติกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการเลิกสูบบุหรี่
โดยโปรชาสกาและไดคลีเมน ได้ วิเคราะห์จากการเฝ้าสังเกตพฤติกรรมของคนสูบบุหรี่ และพยายาม
ที่จะเลิกสูบ โดยใช้ ทฤษฎี ทางจิตบาบัดหลายๆทฤษฎี ซึ่งได้ ผลลัพธ์ ค่อนข้ างดีมาก รู ปแบบการ
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เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมยังถูกนามาใช้ ในการมีพฤติกรรมการออกกาลังกาย อย่างแพร่หลาย(J. O.
Prochaska & DiClemente, 1984)

ภาพประกอบ 3 Five stages of change
ขันตอนการเปลี
้
่ยนแปลง (J. Prochaska, Redding, & Evers, 2008) ทฤษฎีนี ้กล่าวว่า
ในแต่ละขันตอนการเปลี
้
่ยนแปลงมีความสาคัญในการที่จะอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของบุคคล ซึง่ เรี ยงลาดับขันของการเปลี
้
่ยนแปลง เป็ น 5 ขัน้ ดังนี ้
1. ขันไม่
้ สนใจที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (precontemplation) เป็ นขันตอนที
้
่บุคคล
ไม่สนใจที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองใน 6 เดือนข้ างหน้ า บุคคลในขันนี
้ ้ ไม่รับรู้ถึงผลเสียของพฤติกรรม
ที่กาลังทาอยู่ โดยพยายามหลีกเลี่ยงการอ่าน การพูด และการคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เป็ นความ
เสี่ ย งต่ อ สุ ข ภาพ และต่ อ ต้ านการเข้ าร่ ว มกิ จ กรรมสร้ างเสริ ม สุ ข ภ าพ โดยไม่ มี แ รงจู ง ใจ
และไม่พร้ อมที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม แต่ถึงแม้ ว่าจะถูกบังคับ ก็จะกลับมามีพฤติกรรมเดิมอีก
เช่น คนส่วนใหญ่มกั ไม่ค่อยรู้ ข้อมูลความสัมพันธ์ ของการควบคุมอาหาร การออกกาลังกายและ
สุขภาพ หรื อบางคนไม่ร้ ูเรื่ องความเสี่ยงของการสูบบุหรี่ เป็ นต้ น (ดารณี สืบจากดี, 2560)
2. ขั น้ สนใจที่ จ ะเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรม ( contemplation) เป็ นขั น้ ที่ บุ ค คลมี
ความตัง้ ใจว่าจะปรั บเปลี่ยนพฤติกรรมในอี ก 6 เดือนข้ างหน้ า และมี ความตระหนักถึงปั ญหา
เริ่ มมีความคิดที่จะแก้ ปัญหาพฤติกรรมที่ทาอยู่ บุคคลจะพิจารณาถึงประโยชน์และโทษของการ
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ปฏิบตั ิพฤติกรรมของตนที่ผ่านมา ในขันตอนนี
้
้หากไม่ได้ รับกิจกรรมที่เหมาะสม บุคคลจะคงอยู่ใน
ระดับนี ้เป็ นขันเวลานาน
้
3. ขันเตรี
้ ยมตัวที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (preparation) เป็ นขันที
้ ่บุคคลมี ความ
ตังใจที
้ ่จะเปลี่ยนพฤติกรรมในอนาคต ภายใน 1 เดือน เป็ นขันตอนที
้
่สาคัญ ซึง่ บางคนอาจเคยลอง
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมาแล้ ว เมื่อปี ที่แล้ ว แต่ไม่ประสบความสาเร็ จ จึงมีความพยายามที่จะ
วางแผนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เช่น การเข้ าร่ วมชันเรี
้ ยนสุขศึกษา การพูดคุยกับผู้ ให้ คาปรึ กษา
หรื อแพทย์ การซื ้อหนังสือเกี่ยวกับการดูแลตนเอง หรื อการกาหนดวันที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ด้ วยตนเอง เป็ นต้ น
4. ขันลงมื
้ อกระทาพฤติกรรม (action) เป็ นขันตอนที
้
่สาคัญอีกขันตอนหนึ
้
ง่ เนื่องจาก
บุคคลได้ ลงมือปฏิบตั ิ โดยได้ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดาเนินชีวิตตามที่ตงเป้
ั ้ าหมายเอาไว้ ใน6
เดื อ นที่ ผ่า นมา การลงมื อ กระท าพฤติก รรม เป็ น เพี ย ง 1 ใน 6 ขัน้ ตอนของการเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรมเท่านัน้ การที่จะนับว่า มีพฤติกรรมที่เป็ นการกระทานัน้ จะต้ องได้ รับความเห็นชอบใน
การที่จะลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค จากนักวิทยาศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญ ยกตัวอย่างเช่นการสูบ
บุหรี่ คือ การลดจานวนบุหรี่ ที่สูบ หรื อการเปลี่ยนมาสูบบุหรี่ ที่มีปริ มาณของทาร์ และนิโคตินอยู่ใน
ระดับต่า ถือว่าเป็ นขันลงมื
้
อกระทาพฤติกรรม ในปั จจุบนั มีข้อสรุ ปที่ชดั เจนว่า การไม่สูบบุหรี่ เลย
เท่านัน้ จึงถือว่าอยูใ่ นขันลงมื
้ อกระทาพฤติกรรม
5. ขั น้ กระท าพฤติ ก รรมอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง (Maintenance) เป็ นขั น้ ที่ บุ ค คลมี ก าร
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในชีวิตประจาวันและมีการกระทาเพื่อป้องการกลับไปมีพฤติกรรมเดิมอีก
โดยบุคคลจะต้ องทาพฤติกรรมใหม่อย่างต่อเนื่องเป็ นขันเวลา
้
6 เดือนถึง 5 ปี จากการรายงานของ
ศัลยแพทย์เมื่อปี ค.ศ.1900 พบว่า หลังจาก 12 เดือน มีผ้ สู บู บุหรี่ ร้ อยละ 43 กลับไปมีพฤติกรรม
การสู บ บุ ห รี่ อี ก เมื่ อ ติ ด ตามไปถึ ง 5 ปี พบว่ า มี ค วามเสี่ ย งที่ จ ะไปสู บ บุ ห รี่ ร้ อยละ 7
(J. Prochaska et al., 2008)
2.2 ความสมดุลของการตัดสินใจ (Decisional balance)
ความสมดุ ล ของการตัดสิ น ใจสะท้ อ นให้ เ ห็น ถึง การที่ บุค คลนัน้ ชั่ง น า้ หนักระหว่า ง
ประโยชน์ที่จะได้ รับหากเปลี่ยนพฤติกรรม (Pros) กับสิ่งที่จะต้ องสูญเสียไปหากเปลี่ยนพฤติกรรม
(Cons) กล่าวคือ การที่บุคคลจะขยับขึ ้นมาในระดับที่ สูงขึ ้น สิ่งที่สนับสนุนหรื อประโยชน์ของการ
เปลี่ยนแปลง จะต้ องมากกว่า สิ่งที่ตอ่ ต้ าน หรื อผลเสียของการเปลี่ยนแปลง ในขันแรกๆ
้
บุคคลจะ
มองเห็นประโยชน์น้อยกว่าผลเสีย ประโยชน์จะเพิ่มขึ ้นเรื่ อยๆ เมื่อบุคคลเปลี่ยนแปลงมาสู่ระดับ
ที่สงู ขึ ้น (Velicer, Prochaska, Fava, Norman, & Redding, 1998)
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ภาพประกอบ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างขันตอนการเปลี
้
่ยนแปลงและความสมดุลของการตัดสินใจ
2.3 การรั บรู้ ความสามารถของตนเอง (Self-efficacy)
การรับรู้ ความสามารถของตนเอง เป็ นองค์ประกอบที่ทฤษฎีนี ้นามาจากทฤษฎี ปั ญญา
สั ง คม (Social cognitive theory) ของแบนดู ร า ในทฤษฎี นี ้ โพรเชสกาอธิ บ ายการรั บ รู้
ความสามารถของตนเอง ในลักษณะที่ประกอบด้ วยองค์ประกอบ 2 ประการ คือ
1) ความมัน่ ใจ (Confidence) ในการปฏิบตั พิ ฤติกรรมที่ดี ท่ามกลางสถานการณ์ที่ท้า
ทายทังหลาย
้
2) สถานการณ์ล่อใจ (Temptation) ที่เกิดจากพฤติกรรมที่ไม่ดี โดยปกติแล้ ว มีปัจจัย
3 ประการที่ทาให้ เกิดสถานการณ์ล่อใจ 1) ความรู้ สึกในแง่ลบ หรื อภาวะกดดันทางอารมณ์ ของ
บุคคล 2) สถานการณ์ในทางบวกที่มี ผลต่อบุคคล และ 3) ความต้ องการของบุคคล เมื่อบุคคลมี
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่ระดับที่สงู ขึ ้น ความมัน่ ใจจะเพิ่มขึ ้น และที่สถานการณ์ล่อใจจะค่อยๆ
ลดลง (Velicer et al., 1998) แต่อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ ล่อใจนีจ้ ะไม่หมดไปแม้ จะเข้ าสู่ขนั ้
คงไว้ ซงึ่ พฤติกรรมที่ต้องการแล้ วก็ตาม

ภาพประกอบ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างขันตอนการเปลี
้
่ยนแปลงกับการรับรู้ความสามารถตนเอง
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2.4 กระบวนการเปลี่ยนแปลง (Proceses of change)
กระบวนการเปลี่ยนแปลง (Proceses of change) เป็ นกลวิธี/เทคนิคที่ใช้ ความรู้ สึกนึก
คิด หรื อประสบการณ์ และเทคนิคการปรั บพฤติกรรมที่ นามาใช้ เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ให้ มีการก้ าวผ่านขันความพร้
้
อมในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 5 ขัน้ กระบวนการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมมี 10 วิธี ที่นามาจากการใช้ ทฤษฏีจิตบาบัด ประกอบด้ วยการใช้ ความรู้ สึกนึกคิดหรื อ
ประสบการณ์ (Cognitive/ experiential proceses)และการใช้ กระบวนการทางพฤติ ก รรม
(Behavioral proceses) อย่างละ 5 กระบวนการ (J. Prochaska et al., 2008) ดังนี ้
กระบวนการใช้ ความรู้สกึ นึกคิดหรื อประสบการณ์ประกอบด้ วย 5 กระบวนการ คือ
1) การเพิ่มความตระหนักต่อการมีพฤติกรรมการออกกาลังกาย (consciousness
raising) เป็ นการเพิ่มความตระหนักรู้ ถึงสาเหตุการมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ได้ แก่กิจกรรม การ
สะท้ อนกลับ การเผชิญหน้ า การแปลความหมาย การอ่านหนังสือ และการดูภาพยนตร์
2) การทาความเข้ าใจตนเองเกี่ยวกับการไม่ออกกาลังกาย (Dramatic relief) การใช้
ประสบการณ์ด้านความรู้สึกเพื่อกระตุ้นอารมณ์ให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ได้ แก่ การแสดง
ละคร การทาให้ เจ็บปวดการออกหนังสือรับรองเกี่ยวกับตนเอง การสะท้ อนกลับพฤติกรรมสุขภาพ
การแสดงบทบาทสมมุติ
3) การประเมิ น ผลกระทบต่ อ ผู้ อื่ น จากการไม่ อ อกก าลั ง กาย ( Environmental
reevaluation) เป็ นการประเมินประสิทธิ ภาพและการรับรู้ ว่าพฤติกรรมที่ทาอยู่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้ อมทางสังคมหรื อไม่ เช่น การสูบบุหรี่ มีผลกระทบต่อผู้อื่น
4) การตระหนัก ว่ า การออกก าลัง กายมี ค วามส าคัญ ต่ อ สุ ข ภาพตนเอง ( selfreevaluation) เป็ นการนาเอาการรั บรู้ และการตระหนักว่าการออกกาลังกายมี ความสาคัญ ต่ อ
สุขภาพตนเอง ทังที
้ ่เกี่ยวข้ องและไม่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ดี เช่นการใช้ จินตนาการ
เกี่ยวกับภาพของตนเองว่ามีสขุ ภาพดีเป็ นอย่างไร
5) ความตระหนักต่อสิ่งสนับสนุนการออกกาลังกาย(social liberation) เป็ นการเพิ่ม
โอกาสและทางเลื อ กทางสัง คม โดยเฉพาะบุค คลที่ ข าดโอกาสหรื อ มี ค วามทุก ข์ ใ จ เช่น การ
สนับสนุนในการเพิ่มโอกาสสาหรับการสร้ างเสริ มสุขภาพชนกลุ่มน้ อย ผู้ด้อยโอกาส การจัดพื ้นที่
สาหรับผู้สบู บุหรี่ การจัดทาสลัดผักเป็ นอาหารกลางวันในโรงเรี ยน และการอานวยความสะดวกใน
การจัดหาถุงยางอนามัย รวมถึงการคุมกาเนิดอื่นๆ ด้ วยกระบวนการทางพฤติกรรม แบ่งย่อยเป็ น 5
กระบวนการ
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1) การเผชิ ญ กับ เงื่ อ นไขพฤติ ก รรม (counter conditioning) การเรี ย นรู้ เกี่ ย วกั บ
พฤติกรรมสุขภาพที่ ส ามารถทดแทนพฤติกรรมที่ เ ป็ น ปั ญหา เช่น การผ่อนคลายความเครี ย ด
การลดความวิตกกังวล การทดแทนนิโคติน และให้ เรี ยนรู้การเป็ นคนกล้ าพูดกล้ าแสดงออกเพื่อเกิด
ความปลอดภัย เป็ นต้ น
2) ค้ นหาสิ่งสนับสนุนที่ทาให้ เกิดการออกกาลังกาย (Helping relationships) การ
สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยการให้ คาปรึกษาทางโทรศัพท์ การให้ เพื่อนช่วยสนับสนุน
เป็ นต้ น
3) การเสริมแรงในการออกกาลังกาย (contingency management) การให้ รางวัลถ้ า
มีพฤติกรรมสุขภาพที่และการลงโทษถ้ าไม่เลิกพฤติกรรมที่ไม่ดี
4) การประกาศความเชื่อมัน่ ตนเองในการออกกาลังกาย (self- liberation) มีความ
เชื่อในความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทังที
้ ่มีและไม่มีพนั ธสัญญา
5) การจัดการกับสิ่งแวดล้ อม (stimulus control) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่ดีตอ่
สุขภาพ และการเตรี ยมพร้ อมที่จะมีสุขภาพที่ดี การปรับปรุ งสภาพแวดล้ อม และการจัดทากลุ่ม
เพื่อนช่วยเพื่อน จะสามารถส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและลดความเสี่ยงต่อสุขภาพได้

ภาพประกอบ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างขันตอนการเปลี
้
่ยนแปลงและกระบวนการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม
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จากภาพประกอบ 6 ความสัม พัน ธ์ ระหว่า งขัน้ ตอนการเปลี่ ย นแปลงพฤติก รรมและ
กระบวนการในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม สามารถอธิบายได้ ดงั นี ้
1. การเปลี่ ย นแปลงขั น้ ตอนจากขั น้ ก่ อ นชั่ ง ใจไปสู่ ขั น้ ชั่ ง ใจประกอบด้ วย
3 กระบวนการเปลี่ยนแปลงคือ การเพิ่มความตระหนักต่อการมีพฤติกรรมการออกกาลังกาย การ
ทาความเข้ าใจตนเองเกี่ยวกับการไม่ออกกาลังกาย และการประเมินผลกระทบต่อผู้อื่นจากการไม่
ออกกาลังกาย
2. การเปลี่ ย นแปลงขัน้ ตอนจากขัน้ ชั่ง ใจไปสู่ขัน้ พร้ อมปฏิ บัติ มี 1 กระบวนการ
เปลี่ยนแปลง คือ การตระหนักว่าการออกกาลังกายมีความสาคัญต่อสุขภาพตนเอง
3. การเปลี่ ยนแปลงขัน้ ตอนจากขัน้ พร้ อมปฏิ บัติไ ปสู่ขัน้ ปฏิ บัติ มี 1 กระบวนการ
เปลี่ยนแปลง คือ การประกาศความเชื่อมัน่ ตนเองในการออกกาลังกาย
4. การเปลี่ยนแปลงขันตอนจากขั
้
นปฏิ
้ บตั ิไปสู่ขนคงไว้
ั้
ประกอบด้ วย 5 กระบวนการ
เปลี่ยนแปลง คือการเสริ มแรงในการออกกาลังกาย ค้ นหาสิ่งสนับสนุนที่ทาให้ เกิดการออกกาลัง
กาย การเผชิญกับเงื่อนไขพฤติกรรม การจัดการกับสิ่งแวดล้ อม และความตระหนักต่อสิ่งสนับสนุน
การออกกาลังกาย
3. แนวคิดทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ องกับการจัดกิจกรรมการออกกาลังกายในผู้สูงอายุ
3.1 แนวคิดเกี่ยวกับผู้สูงอายุ
องค์การสหประชาชาติ (United Nations : UN) ได้ ให้ นิยาม ผู้สูงอายุ (Older person)
หมายถึงประชากรทัง้ เพศชายและหญิ ง ที่มีอายุม ากกว่า 60 ปี ขึน้ ไปและได้ แบ่งระดับการเข้ าสู่
สังคมผู้สงู อายุ เป็ น 3 ระดับ ได้ แก่
ระดับที่ 1 การก้ าวเข้ าสู่สงั คมผู้สงู อายุ (Aging society) หมายถึง สังคมหรื อประเทศที่มี
ประชากรอายุ 60 ปี ขึ ้นไปมากกว่าร้ อยละ 10 ของประชากรทังประเทศหรื
้
อมีประชากรอายุตงแต่
ั้
65 ปี มากกว่าร้ อยละ7ของประชากรทังประเทศ
้
แสดงว่าประเทศนันก
้ าลังเข้ าสูส่ งั คมผู้สงู อายุ
ระดับที่ 2 สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged society) หมายถึงสังคมหรื อประเทศที่มี
ประชากรอายุ60ปี ขึ ้นไป มากกว่าร้ อยละ20 ของประชากรทังประเทศหรื
้
อมีประชากรอายุตงแต่
ั้
65 ปี มากกว่าร้ อยละ14 ของประชากรทัง้ ประเทศ แสดงว่าประเทศนัน้ เข้ าสู่สังคมผู้สูงอายุโดย
สมบูรณ์
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ระดับที่ 3 สังคมผู้สงู อายุอย่างเต็มที่ (Super-aged society) หมายถึงสังคมหรื อประเทศ
ที่มีประชากรอายุ 65 ปี ขึ ้นไปมากกว่า ร้ อยละ20 ของประชากรทังประเทศ
้
แสดงว่าประเทศนันเข้
้ า
สูส่ งั คมผู้สงู อายุอย่างเต็มที่ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558)
องค์การอนามัยโลก ได้ ให้ ความหมายของผู้สงู อายุไว้ วา่ ผู้ที่มีอายุ60 ปี หรื อมากกว่าเมื่อ
นับตามวัย หรื อผู้ที่สงั คมยอมรับว่าสูงอายุจากการกาหนดของสังคม หรื อผู้ที่เกษี ยณอายุจากการ
ทางานเมื่ อนับตามสภาพ เศรษฐกิ จ ในประเทศพัฒ นาแล้ วส่วนใหญ่ จ ะใช้ เกณฑ์ ที่อ ายุ 65 ปี
(Organization, 2010)
สาหรับประเทศไทย "ผู้สูงอายุ" ตามพระราชบัญญัติผ้ สู ูงอายุ พ.ศ.2546 ฉบับปรับปรุ ง
พ.ศ. 2553 หมายความว่าบุคคลซึง่ มีอายุเกินกว่า 60 ปี บริบรู ณ์ขึ ้นไป และมีสญ
ั ชาติไทย(กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์, 2553)
มูล นิ ธิ ส ถาบัน วิ จัย และพัฒ นาผู้สูง อายุไ ทย(อัจ ฉรา ปุร าคม, 2558) แบ่ง โครงสร้ าง
ประชากรสูงอายุไทยออกเป็ น 3 กลุม่ ดังนี ้
- ประชากรสูงอายุวยั ต้ น คือ ผู้มีอายุ 60 ถึง 69 ปี
- ประชากรสูงอายุวยั กลาง คือ ผู้มีอายุ 70 ถึง 79 ปี
- ประชากรสูงอายุวยั ปลาย คือ ผู้มีอายุ 80 ปี ขึ ้นไป
สุจินต์ ปรี ชามารถ (2535) ได้ ให้ ความหมายของ “ผู้สูงอายุ” มิใช่หมายถึงเฉพาะการมี
อายุ ม ากเพี ย งอย่ า งเดี ย ว แต่ ยั ง มี ส่ ว นประกอบอื่ น ๆ อี ก คื อ ประสิ ท ธิ ภ าพทางร่ า งกาย
สังขาร และสุขภาพจิต ได้ แก่ อารมณ์และพฤติกรรมต่างๆ ที่แสดงออก การจัดว่าผู้ใดเป็ นผู้สงู อายุ
หรื อไม่ขึ ้นอยูก่ บั ปัจจัยหลายประการ ได้ แก่
1. พิจารณาผู้สูงอายุตามปี ปฏิทิน กล่าวคือ โดยทัว่ ไปเมื่อถึงอายุ 60 ปี ก็จดั ว่าเป็ น
ผู้สงู อายุ
2. พิจารณาผู้สงู อายุตามสภาพร่างกาย กล่าวคือ บางคนดูสงู อายุและรู้สึกตัวเองว่า
แก่ทัง้ ที่ อายุไ ม่ถึง 60 ปี ส าหรั บบุคคลประเภทนี ม้ ี การเสื่ อมโทรมของสุขภาพกายเป็ นไปอย่าง
รวดเร็ว ทังนี
้ ้เนื่องจากการทางานหนัก มีความเครี ยดมาก ทาให้ ร่างกายเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็ว
3. พิจารณาผู้สูงอายุตามสภาวะสุขภาพจิต บุคคลประเภทนีถ้ ้ าพิจารณาทางด้ าน
สุขภาพร่ างกายยัง ดีอยู่ แต่ทางด้ านสุขภาพจิ ตมี การแสดงออกทางอารมณ์ และพฤติกรรมใน
ลักษณะที่จะ “ชอบของเก่า ชมสาว เล่าความหลัง นัง่ ราพึง ซึ ้งในใจอยู่”
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3.2 สถานการณ์ ผ้ ูสูงอายุ (สถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2559)
สถานการณ์ผ้ สู ูงอายุของโลก เมื่อ 20 ปี ก่อน มีประชากรโลกประมาณ 5,735 ล้ านคน
และมีประชากรอายุ 60 ปี ขึ ้นไป ประมาณ 540 ล้ านคน หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 9 ของประชากรโลก ใน
ปี 2015 ประชากรโลกมีจานวน 7,349 ล้ านคน มีประชากรที่อายุ 60 ปี ขึ ้นไปจานวน 901 ล้ านคน
คิดเป็ นร้ อยละ 12 จึงกล่าวได้ ว่า “ประชากรโลกได้ กลายเป็ นสังคมสูงวัยและใน 6 ทวีปของโลก
ทวีปยุโรปมีระดับการสูงวัยสูงที่สดุ คือสูงถึง ร้ อยละ 24 ของประชากรทังทวี
้ ป
สถานการณ์ผ้ สู งู อายุของอาเซียน ในปี 2558 ประเทศอาเซียนมีประชากรรวมกันทังหมด
้
633 ล้ านคน มีประชากรสูงอายุ 60 ปี ขึ ้นไป 59 ล้ านคน หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 9 ของประชากรทังหมด
้
ขณะนี ้มี 3 ประเทศในอาเซียนที่เป็ นสังคมสูงวัยแล้ ว ได้ แก่ ประเทศสิงคโปร์ มีประชากรอายุ 60 ปี
ขึน้ ไป ร้ อยละ 18 ประเทศไทยมี ประชากร อายุ 60 ปี ขึน้ ไป ร้ อยละ 16 ประเทศเวี ย ดนามมี
ประชากร อายุ 60 ปี ขึ ้นไป ร้ อยละ 10
สถานการณ์ผ้ สู งู อายุของประเทศไทย ปี 2558 ประเทศไทยมีประชากร 65.1 ล้ านคน (ไม่
รวมแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้ านอีกประมาณ 3 ล้ านคน) ประเทศไทยได้ กลายเป็ นสังคมสูงวัยที่
มีประชากรอายุ 60 ปี ขึ ้นไป ประมาณ 10.3 ล้ านคน คิดเป็ นร้ อยละ 16 ของประชากรไทยทังหมด
้
ประกอบด้ วยเพศชาย 4.6 ล้ านคน และเพศหญิง 5.7 ล้ านคน คิดเป็ นอัตราส่วนผู้สูงอายุเพศชาย
80 คน ต่อเพศหญิง 100 คน
ในขัน้ 30 ปี ที่ผ่านมา โครงสร้ างอายุของประชากรไทยได้ เปลี่ยนไปอย่างมาก ประชากร
ไทยกาลังสูงวัยขึ ้นอย่างรวดเร็ ว อัตราเกิดที่ลดลงทาให้ ประชากรวัยเด็กหรื อฐานปิ ระมิดแคบเข้ า
อายุของคนไทยยื นยาวขึน้ ทาให้ สัดส่วนของประชากรสูง อายุหรื อส่ วนยอดของปิ ระมิ ด ขยาย
ใหญ่ขึ ้น
3.3 การเปลี่ยนแปลงในวัยผู้สูงอายุ
การเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุสามารถแบ่ง ออกเป็ น 3 ประการ ดังนี ้ (กรมสุขภาพจิต
กระทรวงสาธารณสุข, 2558)
3.3.1 การเปลี่ ย นแปลงทางด้ า นร่ า งกาย จ าแนกออกตามระบบของร่ า งกาย ดัง นี ้
(นันทศักดิ์ ธรรมานวัตร์ & กฤษณา ตรี ยมณีรัตน์, 2553)
1) โครงร่าง รูปร่าง จะมีการเปลี่ยนแปลงไปได้ แก่ หลังโก่งงอขึ ้น หัวเข่าและสะโพกงอ
เล็กน้ อย ทาให้ ส่วนสูงลดลง ไหล่จะแคบลง ทรวงอกลึกขึ ้น กระดูกบริ เวณสะโพกกว้ างขึ ้น น ้าหนัก
ตัวลดลง เกิดรอยย่นที่ใบหน้ า หนังตาตก จมูกกว้ างขึ ้น หูยาว
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กระดูกสันหลัง ของผู้หญิงจะเกิดการโก่งงอได้ เร็ วกว่าชายประมาณครึ่งหนึ่งพบมาก
ในสตรี วยั หมดประจาเดือน อายุประมาณ 45 – 55 ปี ฮอร์ โมนที่ลดลงไป มีส่วนให้ เกิดการสูญเสีย
มวลกระดูก และเป็ นเหตุให้ กระดูกขาท่อนบน และส่วนปลายของกระดูกแขนหักง่าย อีกทังเกิ
้ ด
ภาวะกระดูกพรุนได้
ผิวหนังบางลง ผิวจะแตกง่าย เหงื่อออกน้ อย การดูดซึมสิ่งต่างๆ ทางผิวหนังลดลง
การควบคุม อุณหภูมิของร่างกายทาได้ ไม่ดี กลิ่นตัวลดลง เส้ นผมบนศีรษะลดลง หงอกขาว
กล้ ามเนื ้อ มีการใช้ งานน้ อยลงและพบการขาดโปแตสเซียมในกล้ ามเนื ้อของผู้สงู อายุ
ร่ ว มกับ ความเสื่ อ มของโปรตี น ในกล้ า มเนื อ้ และการขาดน า้ ท าให้ ก าลัง การหดตัว สูง สุด ของ
กล้ ามเนื ้อลดลง ผู้สงู อายุจึงเหนื่อยได้ ง่ายและไม่คอ่ ยมีเรี่ ยวมีแรง จึงแนะนาให้ ผ้ สู งู อายุออกกาลัง
กาย เพื่อช่วยคืนความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อ รวมทังเพิ
้ ่มการกินอาหารที่มีโปแตสเซียมสูง และดื่ม
น ้าให้ มากๆ
2) สมองและระบบประสาท สมอง มีน ้าหนักลดลง หลงลืมง่ายขึ ้น ความสามารถด้ าน
การพูดจะลดลง
ประสาทสัมผัส ปลายประสาทรับความรู้สึกเจ็บปวด และรับรู้อณ
ุ หภูมิ ลดจานวนลง
ทาให้ เกิดอาการชาปลายมือปลายเท้ า จึงเป็ นเหตุให้ เกิดแผลได้ ง่าย การรับกลิ่นรับรสลดลงไป
ความสามารถในการทรงตัวลดลง มีอาการไม่สมดุลระหว่างที่เดิน จึงต้ องเดินกางขา
ไว้ เพื่อกันล้ ม มีอาการวิงเวียนศีรษะเมื่อเปลี่ยนท่าทางอิริยาบถ
ประสาทอัตโนมัติและการสัง่ การเสื่อมลง ทาให้ ตอบสนองต่อสิ่งเร้ าต่างๆ เชื่องช้ าลง
เคลื่อนไหวช้ าลง ตาจะตอบสนองต่อแสงน้ อยลง หนาวสัน่ ได้ ง่าย ตัวเย็นได้ แม้ จะไม่ได้ รับความเย็น
ใดๆ จากภายนอก
3) ต่อมไร้ ท่อ ต่อมใต้ สมอง เสื่ อมหน้ าที่ ลง การหลั่ง ฮอร์ โมนจึง ลดลง เป็ นผลให้
ผู้สูงอายุเบื่ออาหาร นา้ หนักลด อ่อนเพลีย รู ปร่ างผอมลง ขนในที่ลับบางลง ผู้หญิ งจะมีขนาด
อวัยวะเพศเล็กลง พื ้นผิวช่องคลอดบางลง ในผู้ชาย ความสามารถในการแข็งตัวของอวัยวะเพศ
ลดลง เกิดภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ
ตับอ่อน ซึ่งมีหน้ าที่สร้ างอินซูลิน เพื่อควบคุมระดับน ้าตาลในร่างกายให้ อยู่ใน สภาพ
สมดุ ล จะฝ่ อลี บ ลง ท าให้ ระดั บ น า้ ตาลในร่ า งกายของผู้ สู ง อายุ สู ง ขึ น้ กว่ า คนหนุ่ ม สาว
จึงพบโรคเบาหวานได้ มากขึ ้นเมื่อเข้ าสูว่ ยั สูงอายุ
4) หัวใจและหลอดเลื อด หัวใจ มี การหดและคลายตัวของกล้ ามเนื อ้ หัวใจลดลง
อัตราการเต้ นหัวใจลดลง กาลังสารองของหัวใจลดลง จึงพบผู้สงู อายุเกิดหัวใจวายได้ ง่าย
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หลอดเลือด เมื่ออายุมากขึ ้นหลอดเลือดแข็งตัวหนาขึ ้น ยืดหยุน่ น้ อยลง ประกอบกับมี
แคลเซียมและไขมันมาเกาะหลอดเลือดมากขึ ้น จึงเกิดหลอดเลือดอุดตันได้ ง่าย การไหลเวียนเลือด
ในหลอดเลื อ ดหัวใจก็ น้ อ ยลงหัวใจจึง ได้ รั บ ออกซิ เจนน้ อยลงไป ร่ วมกับการใช้ อ อกซิ เจนของ
กล้ ามเนื ้อหัวใจ มีประสิทธิภาพลดลง จึงพบภาวะกล้ ามเนื ้อหัวใจขาดเลือดในผู้สงู อายุขึ ้นได้
5) ระบบหายใจ เช่ น เดี ย วกับ หัว ใจและหลอดเลื อ ด คื อ ปอดจะยื ด หยุ่น น้ อ ยลง
หลอดลมแข็งตัวและมีพงั ผืดเพิ่มขึ ้น ผู้สงู อายุจงึ เกิดความรู้สกึ ว่าหายใจไม่เพียงพอ ต้ องชดเชยด้ วย
การหายใจให้ เร็ วขึ ้น และหายใจแบบตื ้นๆ ซึ่งผู้สงู อายุมกั จะมีปอดที่ไม่แข็งแรง การหายใจตื ้นๆ นี ้
มีสว่ นทาให้ ผ้ สู งู อายุตดิ เชื ้อทางเดินหายใจได้ ง่าย
6) ช่องปากและระบบบดเคีย้ ว ฟั น มี การสึกกร่ อนจากการบดเคีย้ ว หรื อจากการ
แตกร้ าวของฟั นที่ใช้ งานมานาน หรื อจากอุบตั ิเหตุจากการใช้ งาน บริ เวณคอฟั นและรากฟั นผุง่าย
จากการดูแลความสะอาดไม่ทวั่ ถึง
เหงื อ ก มี ก ารอัก เสบหรื อ ร่ น ลงจากการใช้ ง าน คราบหิ น ปูน ที่ ส ะสมในปากเป็ น
เวลานานทาให้ เกิดโรคปริทนั ต์ หรื อโรครามะนาด ทาให้ ฟันเกิดการโยกคลอนได้
ต่อมน ้าลาย เกิดความเสื่อมของเซลล์ ซึง่ อาจเป็ นสาเหตุที่ร่วมกันกับการสูบบุหรี่ หรื อ
โรคบางอย่าง ทาให้ การสร้ างและหลัง่ น ้าลายลดลง ผู้สงู อายุจงึ มักมีอาการปากแห้ งในช่องปาก
ข้ อต่อขากรรไกร และกล้ ามเนื ้อบดเคี ้ยว เสื่อมสภาพหย่อนยานตามวัย เอ็นข้ อต่อ
ขากรรไกรหย่อนยานจากการใช้ งานมานาน ทาให้ ขากรรไกรเคลื่ อนที่ไม่ราบรื่ น เกิดขากรรไกรค้ าง
ขณะที่เคี ้ยวอาหารหรื อหาวได้
เยื่อเมือกในช่องปาก มีความเสื่อมของเซลล์เหงือก เบ้ าฟั น เนื ้อเยื่อปริ ทนั ต์และส่วน
เคลือบรากฟั นขาดเลือดมาเลี ้ยง และมีการเปลี่ยนแปลงเนื ้อเยื่อเส้ นใย เซลล์ตา่ งๆ มีความไวลดลง
มีการซ่อมแซมน้ อยลงเมื่ออายุมากขึ ้น
ลิ ้นแดงและเลี่ยนจากเซลล์ลดการเผาผลาญอาหาร ประกอบกับความแข็งแรงของ
เยื่อบุลิ ้นลดลง หรื อจากการขาดธาตุเหล็กและวิตามินบี 12
7) ทางเดิ น อาหาร กระเพาะอาหาร หลั่ง น า้ ย่ อ ยลดลง ล าไส้ เล็ ก เคลื่ อ นไหว
เพื่ อ การย่ อ ยและดูด ซึ ม อาหารลดลงท าให้ อ าหารพวกแป้ง คาร์ โ บไฮเดรต ไขมัน วิ ต ามิ น ดี
และแคลเซียม ถูกดูดซึมไปใช้ ลดลง มีเศษอาหารคัง่ ค้ างอยู่ในลาไส้ ใหญ่นานขึ ้น แต่ความไวจาก
การถูกกระตุ้นด้ วยอุจ จาระกลับช้ าลง จึง ท้ องผูกง่ าย ตับ มี ขนาดเล็กลง มี พัง ผื ดเข้ ามาแทนที่
มากขึ ้น เลือดไหลเข้ าสูต่ บั น้ อยลง ความสามารถของตับในการทาลายพิษจึงลดลงไป
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8) ทางเดินปั สสาวะ ไต มีหน่วยกรองลดลง การกรองของเสียและการขับยาทางไต
ลดลง จึงทาให้ ประสิทธิ ภาพในการกาจัดของเสี ยออกไปจากร่ างกาย (Creatinine Clearance)
ลดลงไปด้ วย การใช้ ยาในผู้สงู อายุจงึ จาเป็ นต้ องปรับลดขนาดการใช้ ยา คือ ปรับลดปริมาณยาหรื อ
ขนาดของยาให้ น้อยลงโดยแพทย์นนั่ เอง กระเพาะปั สสาวะ อ่อนกาลังลง และมีความจุลดลง ทา
ให้ ผ้ สู งู อายุปัสสาวะบ่อยๆ กล้ ามเนื ้อหูรูดของกระเพาะปัสสาวะและช่องขับถ่ายเสื่อมลง ทาให้ กลัน้
ปัสสาวะไม่คอ่ ยได้
9) ระบบภูมิค้ มุ กัน ระบบภูมิค้ มุ กันของร่างกายทังระบบ
้
ทางานลดลง ผู้สงู อายุจงึ เกิด
การติดเชื อ้ ได้ ง่ าย สิ่ ง ที่ ส าคัญ ที่ ควรตระหนัก คื อ เมื่ อเข้ าสู่การเป็ นผู้สูง อายุแ ล้ ว จะเกิ ดความ
เปลี่ ย นแปลงอย่า งมาก และรวดเร็ ว ทัง้ ด้ า นร่ า งกาย จิ ต ใจ สัง คม และสิ่ ง แวดล้ อ ม ทุก สิ่ ง มี
ความสัมพันธ์ตอ่ การรับรู้ของผู้สงู อายุอย่างหลีกเลี่ ยงไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้ านจิตใจ ด้ วยการ
ถูกมองว่า ด้ อยคุณค่าและความสามารถ ผู้สูงอายุจึงอาจเกิดความเครี ยดขึ ้นได้ ดังนันถ้
้ ามีการ
เตรี ยมตัวก่อนย่างเข้ าสู่วัยสูงอายุก็จะสามารถปรับตัวเข้ า สู่ชีวิตในช่วงวัยนีไ้ ด้ ดี แต่ถ้าไม่มีการ
เตรี ยมตัวก็อาจปรับตัวได้ ยาก อาจเกิดความรู้สึกว้ าเหว่ เหงา มีอาการหลงลืม วิตกกังวล หรื อเกิด
อาการซึมเศร้ าได้ ในบางครัง้ สิ่งที่เกิดขึ ้นนี ้ก็รุนแรงจนถึงกับทาให้ ร่างกายของผู้สงู อายุ อ่อนแอลง
เกิดเป็ นความเจ็บป่ วยขึ ้นได้
3.3.2 การเปลี่ยนแปลงทางด้ านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
สุจริ ต สุวรรณชีพ (2560) ได้ กล่าวไว้ ว่า ก่อนเกษี ยณงานคือภาระหน้ าที่ที่ต้องแบกไว้ แต่
เมื่อเกษี ยณการได้ ทางานกลับเป็ นความรู้สึกตรงข้ าม คือการทางานกลายเป็ นสิ่งที่มีคณ
ุ ค่ายิ่งหาก
ได้ รับการยอมรับให้ ทางานต่อเป็ นสิ่งที่ผ้ ูสูงอายุต้องการอย่างมาก เพราะการทางาน ก่อให้ เกิด
ความมัน่ คง มีศกั ดิศ์ รี พงึ่ พาตนเองได้ แสดงถึงความสามารถ ศักยภาพของตนเอง การปลดเกษี ยณ
หรื อออกจากงานจึง เป็ นเรื่ องที่ ส าคัญ ถ้ าเป็ นการเปลี่ ยนแปลงแบบค่อยเป็ นค่อยไปโดยการที่
ผู้สูงอายุค่อยๆถอยตัวเองออกจากงานและเป็ นไปด้ วยความสมัครใจจะมีผลกระทบทางด้ านจิต
สังคมเพียงเล็กน้ อย แต่ในทางตรงกันข้ ามหากเกิดขึ ้นแบบทันทีทนั ใด หรื อบุคคลนันยั
้ งยึดติดกับ
งานจะทา ให้ บคุ คลปรับตัวได้ ยาก เกิดความเครี ยดไม่มีความสุขและเกิดความรู้สึกสูญเสียได้ ซึ่ง
อธิบายได้ ดงั นี ้คือ
1. สูญ เสี ยสถานภาพและบทบาททางสัง คมจากที่ เคยเป็ นบุคคลที่ มี บทบาทและ
ตาแหน่งต่างๆ มากมายเป็ นผู้นา มีคนเคารพนับถือในสังคมเปลี่ยนเป็ นสมาชิกคนหนึ่งของสังคมมี
บทบาท ลดลงทา ให้ สญ
ู เสียความมัน่ คงของชีวิตและรู้สกึ ว่าตนเองหมดความสาคัญในสังคมอยู่ใน
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สภาวะที่ไร้ คณ
ุ ค่าสูญเสียความภาคภูมิใจในตนเอง ทาให้ ผ้ สู งู อายุสญ
ู เสียภาพลักษณ์ของตนเอง
หรื อรู้สกึ ว่าตนเองกาลังเริ่มเป็ นภาระของครอบครัว
2. สูญเสียการสมาคมกับเพื่อนฝูง เมื่อปลดเกษี ยณโอกาสที่ผ้ สู ูงอายุจะสมาคมกับ
เพื่ อนฝูง ลดลง เนื่ องจากปั ญ หาทางด้ านร่ างกายเช่น มี โรคประจ าตัวทาให้ ช่วยตนเองได้ น้อ ย
การเคลื่ อนไหว เชื่ องช้ า จึง ไม่ส ะดวกในการเดินทาง เป็ นต้ น นอกจากนี ป้ ั ญ หาทางด้ านจิ ตใจ
และการเปลี่ยนแปลงทางด้ านเศรษฐกิจก็มีสว่ นทาให้ ผ้ สู งู อายุสมาคมกับเพื่อนฝูงลดลง
3. สูญ เสี ย สภาวะทางการเงิ น ที่ ดี เ นื่ อ งจากขาดรายได้ ห รื อ รายได้ ล ดลง ขณะที่
ค่าครองชีพ กลับสูงขึ ้นเรื่ อยๆ อาจทา ให้ ผ้ สู งู อายุมีปัญหาในการดารงชีพ
4. แบบแผนการดาเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไปเพราะไม่ต้องออกจากบ้ านไปทางาน ทา
ให้ ผู้ สู ง อายุ ต้ องปรั บ เปลี่ ย นแบบแผนการด าเนิ น ชี วิ ต ของตนเองใหม่ ขาดความคุ้ นเคย
เกิดความรู้สกึ อึดอัดใจ เกิดความเครี ยด
ปัจจุบนั วัฒนธรรมไทยเปลี่ยนแปลงเป็ นวัฒนธรรมทางตะวันตกมาขึ ้น ขณะที่ผ้ สู งู อายุยงั
มีความคิด เห็นที่คงที่ ยึดมัน่ กับคตินิยมของตนเอง ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมดังเดิ
้ ม
ซึง่ เป็ นผลมาจากความสามารถ ในการเรี ยนรู้และความจาเกี่ยวกับสิ่งใหม่ๆลดลง แต่ยงั สามารถจา
เรื่ องราวเก่าๆซึ่งเป็ นสิ่งที่ประทับใจได้ ดี จึงทาให้ ผ้ สู งู อายุเกิดการต่อต้ านความคิดใหม่ๆ ก่อให้ เกิด
ช่องว่างระหว่างวัยมากขึ ้น ผู้สูงอายุกลายเป็ นคนล้ าสมัย จู้จี ้ขี ้บ่น น้ อยใจง่าย ทาให้ ลูกหลานไม่
อยากเลี ้ยงดู กลายเป็ นส่วนเกินของครอบครัว ผู้สงู อายุจึงแยกตัวเองและเกิดความรู้สึกเบื่อหน่าย
ท้ อแท้ ไม่มีความสุข (กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 2560)
3.3.3 การเปลี่ยนแปลงด้ านอารมณ์และจิตใจ
การเปลี่ ยนแปลงสภาพร่ างกายและสัง คม มี ผลโดยตรงต่อสภาพจิ ตใจของผู้สูง อายุ
การมองรู ปลักษณ์ของตนเองและมโนทัศน์ต่อตนเองจะเปลี่ยนแปลงไป ผู้สูงอายุจะปรับสภาวะ
ทางจิ ต ใจและอารมณ์ ไ ปตามการเปลี่ ย นแปลงของร่ า งกายและสิ่ ง แวดล้ อมโดยอัต โนมัติ
เป็ นการเรี ยนรู้ประสบการณ์ทางจิตใจอย่างต่อเนื่อง
ผู้สูงอายุจะมีการปรับและพัฒ นาโครงสร้ างขององค์ประกอบจิ ตใจระดับต่างๆ กันไป
โดยทัว่ ไปจะมีการ ปรับระดับจิตใจในทางที่ดีงามมากขึ ้น สามารถคุมจิตใจได้ ดีกว่า จึงพบว่าเมื่อ
คนมีอายุมากขึ ้นจะมีความสุขมากขึ ้นด้ วย ผู้สงู อายุมีลกั ษณะของโครงสร้ างทางจิตใจเฉพาะเป็ น
ของตนเอง ซึ่งจะเป็ นรากฐานของการแสดงออกของคน แต่ลกั ษณะ การแสดงออกขึ ้นอยู่กบั ปัจจัย
ต่างๆร่วมด้ วย ได้ แก่ บุคลิกภาพเดิม การศึกษา ประสบการณ์ สภาพสังคมในวัยเด็ก อย่างไรก็ดีมกั
พบบ่อยๆว่าผู้สงู อายุจะมีความเครี ยดเนื่องจากโรคทางกายแบบเฉียบพลันและเรื อ้ รัง การสูญเสีย
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อาชีพ การงาน มีการเสียชีวิตของบุคคลผู้เป็ นที่รัก และความเหงาโดดเดี่ ยวเนื่องจากการขาดคน
ดูแล (กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 2560)
3.4 แนวคิดเกี่ยวกับการออกกาลังกาย
การออกกาลังกาย ถือว่าเป็ นกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายที่สง่ ผลดีแก่ร่างกายของคน
ทุกเพศ ทุกวัย แต่ความความหนัก -เบาของการออกกาลังกายที่เหมาะสมของคนแต่ละช่วงอายุ
ก็ย่อมไม่เหมือนกัน พิจารณาจากเหตุผลหลักๆ คือสภาพความแข็งแรงของร่ างกายที่แตกต่างกัน
จึง ควรที่ จ ะได้ รับคาปรึ กษาและคาแนะนาวิธีการออกกาลังกายที่ เหมาะสมกับคนในแต่ละวัย
เพื่อให้ ได้ รับประโยชน์สงู สุดจากการออกกาลังกายและป้องกันภาวะแทรกซ้ อนและอันตรายที่จะ
เกิดขึน้ ต่อร่ างกายจากการออกกาลังกายที่ไม่เหมาะสมกับวัยของตนเอง (พิสิษฐ์ ธิ ติเลิศเดชา,
2557)
ช่วงวัยสูงอายุ (ปู่ ย่า ตา ยาย) อายุ 60 ปี ขึ ้นไป เป็ นช่วงวัยที่สมรรถภาพความแข็งแรง
ทางร่ างกายมีประสิทธิ ภาพลดลง ส่งผลทาให้ สภาพจิตใจเกิดความหดหู่ ห่อเหี่ยว ประกอบกับ
ผู้สูงอายุหลายคนอยู่ในช่างเวลาปลดเกษี ยณหรื อหยุดทางานแล้ ว ทาให้ มีเวลาว่างเยอะ จึงควร
สนับ สนุ น ให้ ได้ มี ก ารออกก าลัง กายเพื่ อ ช่ ว ยฟื ้น ฟู จิ ต ใจ ฟื ้น ฟู ร่ า งกายโดยรวมให้ แข็ ง แรง
โดยกิจกรรมที่เหมาะกับคนในช่วงวัยนีค้ ือ กิจกรรมที่ทาให้ ร่างกายได้ มีการเคลื่อนไหวได้ อย่าง
ราบรื่ น ต่อ เนื่ อ ง เป็ น จัง หวะที่ ส ม่ า เสมอเช่น การร าไท้ เ ก๊ ก โยคะ การเต้ น ลี ล าศ ปั่ น จัก รยาน
ว่ายน ้า การเต้ นแอโรบิคแบบแรงกระแทกต่า แต่ไม่ควรจะออกกาลังกายนานเกินไป และไม่ควรทา
กิจกรรมที่มีการแข่งขันสูง
ถึงแม้ วา่ การออกกาลังกายที่เหมาะสมของแต่ละช่วงวัย จะต่างกัน แต่การออกกาลังกาย
แบบเต้ นแอโรบิค ถื อเป็ นกิจกรรมที่ เหมาะกับคนทุกวัย ตังแต่
้ เด็กตัวเล็กๆไปจนถึงวัยผู้สูง อายุ
เพราะการเต้ นแอโรบิคเป็ นการออกกาลังกายที่มีก ารเคลื่อนไหวร่างกายทุกๆส่วน ทังนี
้ ้ก็ขึ ้นอยู่กับ
ว่าร่ างกายของคนแต่ล ะวัยเป็ น อย่างไร ถ้ าเป็ นเด็ก ๆ หรื อวัยรุ่ นก็ อ อกท่าทางได้ อ ย่างรวดเร็ ว
และเข้ มแข็ง จังหวะเพลงที่ส นุกสนานเร้ าใจ แต่ถ้าเป็ นวัยกลางคนถึง วัยสูง อายุก็เลื อกท่า ทาง
การเคลื่อนไหวและจังหวะเพลงที่ช้าลง เพื่อให้ ร่างกายได้ รับประโยชน์ คือ
1. เพิ่มประสิทธิภาพการทางานของระบบหัวใจและหลอดเลือดดีขึ ้น
2. เพิ่มประสิทธิภาพการทางานของระบบหายใจและการแลกเปลี่ยนก๊ าซดีขึ ้น
3. ช่วยให้ ระบบชีวเคมี โดยเฉพาะเอนไซม์ และฮอร์ โมน ทางานได้ เต็มที่
4. ช่วยลดและบรรเทาความเครี ยดทางด้ านร่างกายและจิตใจจากเพลงที่เต้ น
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นอกจากนี แ้ ล้ ว วิ ธี ก ารดูแ ลรั ก ษาสุข ภาพร่ า งกายให้ แ ข็ ง แรงอยู่เ สมอ วิ ธี ที่ ดี ที่ สุด คื อ
การส่งเสริ ม และการป้องกันร่างกายก่อนการเกิดโรค ถ้ าจะส่งเสริ มและป้องกันตัวเองให้ ได้ ดีก็ต้อง
เริ่มที่จะรู้จกั ใส่ใจหมัน่ สารวจ สังเกตอาการของตัว เองว่าเริ่ มมีอาการปวดตามร่างกาย ทังปวดหลั
้
ง
ปวดต้ นคอ ปวดไหล่ ปวดเข่า ขยับร่างกายส่วนไหนแล้ วเจ็บ ไปจนถึงอาการปวดชาร้ าวลงแขนขา
หรื อรู้ สึกว่ามีอาการอ่อนแรงของกล้ ามเนือ้ มีอาการกล้ ามเนื ้อลีบเล็ก เพราะอาการต่างๆเหล่านี ้
ส่วนใหญ่เป็ นสัญญาณการเตือนว่าร่างกายกาลังมีปัญหาเกี่ยวกับระบบกระดูกและกล้ ามเนื ้อ
ปั ญหาที่สาคัญคือแนวโครงสร้ างของกระดูกสันหลังผิดไปจากแนวปกติ เช่น หลังค่อม
หลังแอ่น ศีรษะยื่นมาข้ างหน้ า กระดูกสันหลังคด การนัง่ ยืน เดิน ในท่าทางที่ไม่เหมาะสม โดยใน
ขันยาวจะท
้
าให้ แนวโครงสร้ างของกระดูกสันหลังค่อยๆ ปรับขยับตัวเคลื่อนที่จากตาแหน่งที่ควรจะ
เป็ น โดยเฉพาะการเคลื่อนตัวของหมอนรองกระดูกสันหลังไปกดทับเส้ นประสาท
3.5 กิจกรรมการออกกาลังกาย (Physical exercise)
การออกกาลังกาย (Physical exercise) หมายถึง การออกกาลังเคลื่อนไหวร่ างกายที่มี
การวางแผน มีแบบแผน โดยจะเป็ นกิจกรรมที่มีการกระทาซ ้าๆหรื อสม่าเสมอโดยมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อเพิ่มหรื อคงไว้ ซึ่งสมรรถภาพทางกายความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อความยืดหยุ่นของกล้ ามเนื ้อ
และข้ อ มีลกั ษณะกว้ างๆ 4 แบบ คือ
1.การออกกาลังกายแบบแอโรบิก (Aerobic exercise) เป็ นการออกกาลังกายที่ มี
การเคลื่อนไหว กลุม่ ของกล้ ามเนื ้อมัดใหญ่อย่างต่อเนื่องจนทาให้ มีการหายใจลึกและหัวใจทางาน
มากขึน้ เพื่อสูบฉี ดเลือด ไปสู่กล้ ามเนือ้ และปอด การออกกาลังกายแบบนี ท้ าให้ หัวใจและปอด
แข็ ง แรงจึ ง เรี ยกอี ก อย่ า งหนึ่ ง ว่ า การออกก าลั ง กายของระบบหั ว ใจและ หลอดเลื อด
(Cardiovascular exercise) เช่น การเดินเร็ ว การวิ่ง เหยาะๆ การวิ่ง ทางไกล การเต้ นแอโรบิก
ประกอบดนตรี การเต้ นรา การขี่จกั รยาน ว่ายน ้า พายเรื อ เป็ นต้ น
2.การออกก าลั ง กายต้ านน า้ หนั ก ตั ว ( Weight bearing exercise) เป็ นการ
ออกกาลัง กายต้ า นแรงโน้ ม ถ่วงของโลก มี ผลต่อการสร้ างความแข็ง แรงของกระดูก ซึ่ง จะลด
ความเสี่ ย งต่ อ การเป็ นโรคกระดู ก พรุ น และกระดู ก หั ก ง่ า ยในวั ย สู ง อายุ เช่ น การเดิ น เร็ ว
การวิง่ เหยาะ การขึ ้นบันไดลงบันได การกระโดดเชือกและการเต้ นรา เป็ นต้ น
3.การออกก าลัง กายเพื่ อ สร้ างความแข็ ง แรงของกล้ า มเนื อ้ (Weight training or
Strength training) เป็ นการออกกาลังกายต้ านแรงโน้ มถ่วงอย่างหนึง่ เน้ นที่การสร้ างความแข็งแรง
ของกล้ ามเนื อ้ แต่ ล ะมั ด หรื อ กลุ่ ม เช่ น การยกน า้ หนั ก การผลั ก หรื อดั น ในแนวราบ
การออกกาลังกายโดยใช้ สายยาง การทางานในสวนและในบ้ าน ได้ แก่การยกแบกหิน กระถาง
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ถุงปุ๋ ย การล้ างรถ การถูพืน้ เป็ นต้ น การออกกาลังกายแบบนีม้ ีความจาเป็ นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
คนที่ อ ายุ 30 ปี ขึน้ ไป ซึ่ง เซลล์ ก ล้ า มเนื อ้ จะเริ่ ม ลด ขนาดลง มี ก ารเผาผลาญพลัง งานลดลง
ความสามารถในการทางานก็จะลดลงและมี โอกาสทาให้ เกิ ดอุบัติเหตุหรื อการบาดเจ็ บได้ ง่ าย
ข้ อแนะนา ในการสร้ างความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อคือ ทาสัปดาห์ละ 2 – 3 วัน วันละ 6 – 8 วิธีๆ ละ
8 – 12 ครัง้
4.การออกก าลัง กายเพื่ อ สร้ างความยื ด หยุ่ น หรื อ ความอ่ อ นตัว ( Flexibility or
Stretching Training) เป็ นการยืดเหยียดกล้ ามเนื ้อเอ็น และข้ อต่อต่างๆโดยเฉพาะหลังและสะโพก
ทัง้ นี ใ้ ห้ ทาทุกวัน โดยยื ดเหยี ยดกล้ ามเนื อ้ และข้ ออย่างช้ าๆ หายใจออกขณะเหยี ยด พยายาม
เหยียดกล้ ามเนือ้ ทีละ 15 – 30 วินาทีโดยไม่ขย่มตัวและไม่เหยียดจนตึงเกินไป การยืดเหยียดนี ้
จะทาให้ เกิดความคล่องแคล่ว การเคลื่อนไหวที่คล่องตัว สามารถป้องกันการบาดเจ็บจากกิจวัตร
ประจาวัน เช่น การเอื ้อมหรื อก้ มตัวหยิบ สิ่งของการเอีย้ วหรื อบิดตัว เป็ นต้ น นอกจากโปรแกรม
การยืดเหยียดกล้ ามเนื ้อพื ้นฐานแล้ วการว่ายน ้า โยคะ ไทเก็ก ชีกง ก็เป็ นการยืดเหยียดและสร้ าง
ความอ่อนตัวได้ ดี
อย่างไรก็ ตามองค์ การอนามัยโลกได้ แ นะน าระดับ การมี กิจ กรรมทางกายที่ เพี ย งพอ
สาหรับเด็ก อายุ 6-17 ปี อย่างน้ อย 60 นาทีตอ่ วัน สาหรับกิจกรรมทางกายระดับปานกลางถึงหนัก
ส าหรั บ ผู้ใ หญ่ อายุ 18-64 ปี อย่า งน้ อ ย 150 นาที ต่อ สัป ดาห์ ส าหรั บ กิ จ กรรมทางกายระดับ
ปานกลาง หรื ออย่างน้ อย 75 นาทีตอ่ สัปดาห์ สาหรับกิจกรรมทางกายระดับหนัก โดยให้ มีกิจกรรม
ในแต่ละครัง้ อย่างน้ อย 10 นาทีขึ ้นไป ส่วนวัยสูงอายุตงแต่
ั ้ 65 ปี ขึ ้นไปนัน้ มีข้อแนะนาเช่นเดียวกับ
วัยผู้ใหญ่ (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2560)
3.6 ข้ อแนะนาการออกกาลังกายในผู้สูงอายุ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขได้ แนะนาหลักในการปฏิบตั กิ ่อนการเลือกกิจกรรมออก
กาลังกายสาหรับผู้สงู อายุดงั นี ้ (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2546)
1. ตรวจรางกายก่ อ นเลื อ กกิ จ กรรมการออกก าลั ง กาย เพื่ อ ดู ป ริ ม าณ น า้ ตาล
คลอเรสเตอรอล ชีพจรขณะพัก ความดันโลหิต เมื่อพบว่ามีโรคประจาตัว เช่นเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง หอบหืด ควรเลือกกิจกรรมที่อยูใ่ นคาแนะนาของแพทย์
2. กรณีที่ไม่มีโรคประจาตัวใดๆ ควรออกกาลังกายตามขันตอน
้
ดังนี ้
2.1 ยืดเหยียดกล้ ามเนื ้ออยูก่ บั ที่ 5 – 6 ท่า ใช้ เวลา 5 – 10 นาที
2.2 กิจกรรมที่เลือกให้ ปฏิบตั ิ 10 – 15 นาที (ออกกาลังกายอย่างต่อเนื่อง)
2.3 ก่อนหยุดกิจกรรมให้ ปฏิบตั ชิ ้ าลงเรื่ อย ๆ จนกระทัง่ นัง่ พัก
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2.4 ใช้ เวลาในการออกกาลังกายติดต่อกัน 15 – 35 นาที โดยออกกาลังกายทุกวัน
หรื ออย่างน้ อย 3 วัน/สัปดาห์
ข้ อแนะนาอื่นๆ
- เริ่มต้ นออกกาลังกายจากช้ าไปเร็ว เช่นเดินช้ าและเดินเร็วขึ ้นเรื่ อย ๆ
- สวมรองเท้ ากีฬาพร้ อมสวมถุงเท้ าที่เดินได้ อย่างสบายไม่คบั ละไม่หลวม
- หลีกเลี่ยงการยืดเหยียดกล้ ามเนื ้อที่ต้องก้ มนาน ๆ หรื อยก แขน ขา ที่เป็ นมุมกว้ าง
เกินกว่าความสามารถ
- เลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับสภาพร่ างกาย เช่นถ้ ามีอาการปวด ข้ อเข่า หรื อปวด
หลัง ก็ควรเลือกกิจกรรมในน ้า เช่น เดินในน ้า นัง่ เตะขาในน ้า เพื่อป้องกันการกระแทรกของข้ อเข่า
ในแนวดิง่
- กิจกรรมที่เลือกต้ องไม่มีการกลันลมหายใจไว้
้
นาน ๆ เช่น ยกดัมเบลที่มีน ้าหนักมาก
และกลันลมหายใจไว้
้
(ถ้ าจะยก ควรเลือกดัมเบลที่ขนาดเบาประมาณ 1 กิโลกรัม) และยกให้ ตลอด
ช่วงการเคลื่อนที่ของข้ อต่อ
- เลือกกิจกรรมที่ทาติดต่อได้ อย่างสม่าเสมอตลอดเวลา 10- 15 นาทีแล้ วมีความรู้สึก
ว่าเหนื่อยพอประมาณ เช่น ถีบจักรยานอยู่กับที่ เดินเร็ ว ว่ายน ้า โดยมีอตั ราการเต้ นของหัวใจอยู่
ในช่วง 110 – 120 ครัง้ ต่อนาที
- เลือกกิจกรรมที่ทาให้ ร้ ูสึกผ่อนคลายมากกว่าเพิ่มความเครี ยด เช่น เล่น แบดมินตัน
ปิ งปอง เปตองโดยไม่เน้ น หรื อให้ ความสาคัญเรื่ องผล แพ้ – ชนะ มากเกินไป
- หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่เคลื่อนที่เ ร็ ว/ย่อ-ยืด ข้ อเข่าอย่างเร็ ว/บิด-หมุน ลาตัวอย่างเร็ ว
เช่น การเล่นฟุตบอลเป็ นทีม กระโดดขึ ้น – ลง วิ่งทางลาดชัน เป็ นต้ น
- ควรมีเพื่อนหรื อคนในครอบครัวร่วมออกกาลังกายด้ วยอย่างน้ อย 1 คน
- เมื่อรู้สกึ เวียนศีรษะ ตามัว หูอื ้อ ใจสัน่ หายใจไม่ทนั เจ็บหน้ าอก ต้ องหยุดออกกาลัง
กายทันที
- ผู้ที่มีโรคประจาตัว เช่น หอบหืด โรคหัวใจ โรคเบาหวาน ควรปฏิบตั ิ ตามคาแนะนา
ของแพทย์อย่างเคร่งครัด
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขได้ นาเสนอขันตอนการปฏิ
้
บตั ิการออกกาลัง กาย
สาหรับผู้สูงอายุ โดยเริ่ มจาก ยืดเหยียดกล้ ามเนื อ้ เลือกกิจกรรมตามความเหมาะสม และลด
สภาวะร่างกาย ตามลาดับดังนี ้.(กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2546) ดังตาราง 1
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ตาราง 1 ขันตอนการออกก
้
าลังกายของผู้สงู อายุ
ยืดเหยียดกล้ ามเนือ้

เลือกกิจกรรมตาม

ลดสภาวะร่ างกาย

(5-10 นาที)

ความเหมาะสม

(6-10 นาที)

(10-15 นาที)
การยืดเหยียด
กล้ ามเนื ้อเริ่ มปฏิบตั ิ
จากท่านัง่ กับพื ้นแล้ ว
ก้ ม แตะปลายเท้ าช้ าๆ
เพื่อยืดเหยียด
กล้ ามเนื ้อมัดใหญ่คือ
ขาและลาตัวแล้ วค่อย
ยืนขึ ้นบริ หารต้ นคอ
ไหล่ แขนข้ อมือ ให้ ราง
ก่ายอบอุน่ ข้ อต่อไม่
ติดขัด พร้ อมทีจ่ ะ
เคลือ่ นที่เร็ วขึ ้น
ตามลาดับ

-

เดิน
เดินเร็ว
วิ่งเหยาะ
ถีบจักรยานอยูก่ บั ที(่ โดยไม่มีความฝื ด ถ้ ามีโรค
ข้ อเข่าเสือ่ ม)
ถีบจักรยาน (ถ้ าปฏิบตั ิสม่าเสมออยูแ่ ล้ ว)
เล่นปิ งปอง
เล่นเปตอง
เล่นแบดมินตันข้ างละ 3 คน
ว่ายน ้า
เดินในน ้า บริ หารร่างกายในน ้า
มวยจีน
ไทเก็ก ชิกง
ไม้ พลองป้าบุญมี
เต้ นแอโรบิค (ไม่กระโดด)

การลดสภาวะร่างกายให้
ปฏิบตั ิภายหลังการออกกาลัง
กายเริ่ มจะเสร็ จสิ ้น 1-2 นาที
แล้ วยืดเหยียดกล้ ามเนื ้อในท่า
เดิมที่ปฏิบตั ใิ นขันยื
้ ดเหยียด
เหยียดกล้ ามเนื ้อเพื่อปรับ
สภาพร่างกายอย่างค่อยเป็ น
ค่อยไป ทาให้ อณ
ุ หภูมิ
ร่างกายลดลงตามลาดับ และ
คลายกล้ ามเนื ้อ ทาให้ ไม่มี
อาการปวดเมื่อย ภายหลัง
การออกกาลังกายเสร็ จสิ ้นลง

โจน ชาน ,จิน แยน และเกรโกรี่ เพย์เน (2013) กล่าวว่า การออกกาลังกายและการมี
กิจกรรมทางกายช่วยรักษาและฟื น้ ฟูความรู้ความจาในผู้สงู อายุ โดยการเคลื่อนไหวทางร่างกายที่
เกิ ดจากกล้ ามเนื อ้ มัดใหญ่ ทาให้ มี การใช้ พ ลัง งาน ในขณะที่ การออกกาลัง กายหมายถึง การมี
กิจกรรมทางกายที่มีการวางแผน เป็ นโครงสร้ าง และซ ้าซ้ อน อีกทังยั
้ งเป็ นเป้าหมายขันสุ
้ ดท้ ายหรื อ
ขันกลางเพื
้
่อปรับปรุงหรื อบารุงสมรรถภาพทางกาย การมีกิจกรรมทางกายและการออกกาลังกาย
เกี่ยวข้ องกับการพัฒนามาตรการด้ านความรู้ ความจาในระดับโลกและความสามารถในการรับรู้
ความสามารถเฉพาะด้ าน เช่น ความสนใจ ความเร็ วในการประมวลผลข้ อมูล หน้ าที่ของผู้บริ หาร
หน่วยความจา เป็ นต้ น การมีกิจกรรมทางกายและการออกกาลังกายที่เพียงพอช่วยทาให้ สมองดี
และช่วยชะลอปัญหาความจาเสื่อม การมีกิจกรรมทางกายช่วยปกป้องผู้สงู อายุโรคความจาเสื่อม,
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ความบกพร่ องทางสติปัญญาและภาวะสมองเสื่อม ผู้สูงอายุที่มีกิจกรรมทางกายช่วยลดภาวะ
สมองเสื่อมถึง 21% เมื่อเทียบกับการไม่มีกิจกรรมทางกาย ในการติดตามผล 10 ปี ปริ มาณการ
ออกกาลังกายมีความเกี่ ยวข้ องกับการลดลงของกระบวนการคิด การออกกาลังกายและการมี
กิจกรรมทางกายทาให้ กบั บุคคลที่มีสขุ ภาพดีและด้ วยเหตุผลหลายประการอาจมีประสิทธิภาพใน
หมูผ่ ้ สู งู อายุที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรื อกระบวนการคิด(Chan, Yan, & Payne., 2013)
ผลของการออกก าลัง กายแบบแอโรบิ ก ต่ อ กระบวนการคิ ด ได้ รั บ การศึก ษาอย่ า ง
กว้ างขวาง ผลประโยชน์ที่รายงานบ่อยที่สดุ คือความจาและการทางาน การออกกาลังกายแบบแอ
โรบิคสามารถอธิบายความแปรปรวนของสมองในส่วนฮิพโปแคมปั สซึ่งมีบทบาทสาคัญเกี่ยวกับ
ความจาและลดภาวะของโรคอ้ วน การศึกษาระบบประสาทพบว่าการออกกาลังกายแบบแอโรบิค
เพิ่มปริ มาณฮิบโปแคมปั สและการเชื่อมต่อระหว่างพื ้นที่ของสมอง ดังนัน้ การออกกาลังกายแอ
โรบิคอาจสันนิษฐานได้ ว่าเป็ นประโยชน์ต่อการทางานของหน่วยความจาโดยการปกป้องฮิ บโป
แคมปั ส จากการหดตัว และปรั บ ปรุ ง การเชื่ อ มต่อ กับ ระบบประสาทรอบนอก ในช่ว งสองสาม
ทศวรรษที่ผ่านมาหลักฐานแสดงให้ เห็นว่ามีผลดีอย่างมากสาหรับการออกกาลังกายเพื่อลดความ
อ้ ว นและการฟื ้น ฟูค วามรู้ ความจ า การออกก าลัง กายแบบแอโรบิค ช่ว ยลดมวลและน า้ หนัก
ไขมัน การออกกาลังกายแบบไม่ใช้ ออกซิเจนเป็ นสิ่งสาคัญสาหรับการเพิ่มมวลกายที่มีส่วนสาคัญ
ในการสนับสนุนการทางานทางกายภาพและป้องกันการบาดเจ็บในผู้สงู อายุ การออกกาลังกายทัง้
แบบแอโรบิคและแบบไม่ใช้ ออกซิเจนเป็ นที่แนะนาโดยทัว่ ไปสาหรับผู้สงู อายุที่เป็ นโรคอ้ วนเพื่อช่วย
ฟื น้ ฟูสขุ ภาพร่างกายในขณะเดียวกันก็ลดความหย่อนสมรรถภาพทางปั ญญาลง ดังนัน้ การออก
กาลังกายควรได้ รับการส่งเสริ มในผู้สูง อายุ เพื่อเป็ นการลดความอ้ วนและลดโอกาสเกิ ด ความ
บกพร่องทางสติปัญญา
เจสสิกา โธมัส และดูกลัส (2014) ได้ ศกึ ษาเกี่ยวกับการออกกาลังกายแบบแอโรบิคและ
ปั จจัยอื่นๆของการดาเนินชีวิตที่ทาให้ สขุ ภาพดี ที่มีผลต่อความผิดปกติของหลอดเลือดในผู้สงู อายุ
ซึ่งพบว่า การออกกาลังกายแบบแอโรบิค มีผลต่อการลดความผิดปกติของเยื่อบุผนังหลอดเลือด
ของผู้สูงอายุมากกว่าการลดความหนาแน่นของหลอดเลือดเนื่องจากการศึกษาทางคลินิกและ
ทดสอบเส้ นเลือดของมนุษย์ ด้ วยอายุมากขึน้ ซึ่งเป็ นปั ญหาที่ไม่สามารถควบคุมได้ แต่การออก
กาลังกายแบบแอโรบิคจะช่วยชะลอความผิดปกติของผนังหลอดเลือด เนื่องจากการออกกาลังกาย
แบบแอโรบิคจะช่วยรักษา / ฟื น้ ฟูสมรรถภาพของเอ็นไซม์ภายในหลอดเลือดที่เกิดจากความเครี ยด
และการอักเสบในวัยสูงอายุ การเกิดความผิดปกติของหลอดเลือดเป็ นปั จจัยเสี่ยงที่สาคัญในการ
เกิด โรคหลอดเลือดและหัวใจ การออกกาลังกายแบบแอโรบิคควรได้ รับการพิจารณาเป็ นอันดับ

38
แรกในการป้องกันการแข็งตัวของหลอดเลือดแดง และเพื่อเป็ นการจัดการกับไขมันในช่องท้ องควร
ออกกาลังกายควบคูก่ บั การรับประทานอาหารที่เหมาะสม(Jessica, Thomas, & Douglas, 2014)
3.7 ประโยชน์ ของการออกกาลังกาย
สุชาติ โสมประยูร (2546) ได้ กล่าวถึงประโยชน์ของการออกกาลังกายไว้ ดงั นี ้
“..เนื่องจากหัวใจของคนเราเป็ นกล้ ามเนื ้อชนิดหนึ่ง การออกกาลังกายที่มากพอจะช่วย
ให้ ก ล้ า มเนื อ้ หัว ใจท าหน้ าที่ ไ ด้ เ ข้ ม แข็ ง และเป็ น ผลช่ ว ยให้ ร ะบบการไหลเวี ย นของโลหิ ต มี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ ้น กล่าวคือ คนที่ออกกาลังกายโดยสม่าเสมอจะมีอตั ราการเต้ นของหัวใจหรื อ
ชีพจรน้ อยครัง้ กว่า แต่จะมีปริมาณโลหิตส่งไปเลี ้ยงร่างกายได้ มากกว่าคนที่ไม่ใคร่ได้ ออกกาลังกาย
การออกกาลังกายที่มากพอยังช่วยให้ ปอดมีค วามสามารถในการขยายตัวได้ ดี หายใจเอาอากาศ
เข้ าไปได้ มากขึ ้น และสามารถใช้ ก๊าซออกซิเจน ซึ่งมีอยู่ในอากาศที่หายใจเข้ าไปได้ ดียิ่งขึ ้น อันเป็ น
ผลทาให้ การเผาผลาญอาหารภายในเซลล์ต่างๆ ของร่างกายเป็ นไปได้ อย่างรวดเร็ วผู้ที่ออกกาลัง
กายโดยสม่าเสมอจึงหายใจช้ ากว่า แต่จะมีปริ มาณความจุของปอด (Lung Capacity) มากกว่าผู้ที่
ไม่ใคร่ได้ ออกกาลังกาย..”
การออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ จะช่วยให้ กล้ ามเนื ้อของร่ างกายโดยทัว่ ไปทังอวั
้ ยวะ
ภายนอกและภายใน มีความสามารถในการทางานได้ มากขึน้ เช่น หดตัวและยื ดตัวได้ ดี ผลิต
พลัง งานและสะสมพลัง งานได้ ม าก อัน เป็ น ผลท าให้ ร่ า งกายมี ค วามแข็ ง แรง ความว่ อ งไว
และความทนทานเพิ่มขึน้ จึงทาให้ ระบบต่างๆ ของร่ างกายทางานได้ ดี และเป็ นผลให้ สามารถ
ประกอบกิจการงานต่างๆ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้ าเป็ นเด็กก็จะทาให้ ร่างกายเจริ ญเติบโตเร็วขึ ้น
ด้ วย
การออกกาลังกายที่ถูกต้ องตามหลักสุขาภิบาลจะช่วยทาให้ น ้าหนักตัวอยู่ในลักษณะที่
เหมาะสม ไม่อ้วนหรื อผอมจนเกินไป พร้ อมทังท
้ าให้ มีรูปร่ างสมสัดส่วน มีท่าทางหรื อการทางตัว
และบุคลิกลักษณะที่ดี
ผลพลอยได้ ที่สาคัญอีกอย่างหนึง่ ก็คือ มีกิจกรรมการออกกาลังกายหลายอย่าง เช่น การ
เล่นเกมกีฬาหรื อประกอบกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ยังช่วยทาให้ จิตใจเกิดความสนุกสนานและ
เพลิ ดเพลิ น ซึ่ง ช่วยลดความตึง เครี ยดทางอารมณ์ ไ ด้ เป็ น อย่างดีอันเป็ นผลช่วยทาให้ บุค คลมี
สุขภาพจิตที่ดีขึ ้น การออกกาลังกายช่วยให้ อวัยวะต่างๆ ของร่างกายทางานประสานกันดีขึ ้นซึง่ จะ
ช่วยส่งเสริ มการกระทาหรื อการแสดงออกต่างๆ ทังในด้
้ านส่วนตัวและส่วนรวม อันเป็ นผลทาให้
คนเราประสบความสาเร็จในชีวิตทุกๆด้ านเพิ่มมากขึ ้น
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วุฒิพงษ์ ปรมัตถาวร (วุฒิพงษ์ ปรมัตถากร, 2547) ได้ กล่าวถึงประโยชน์ของการออก
กาลังกายต่อระบบต่างๆ ของร่างกาย ดังนี ้
1. ผลการออกกาลังกายต่อระบบไหลเวียนเลือด
1.1 ปริ มาณเลือด ผู้ที่ออกกาลังกายหรื อเล่นกีฬาเป็ นประจา ทาให้ ปริ มาณของ
เลือดเพิ่มขึ ้น ทังนี
้ ้เพราะร่ างกายมีความจาเป็ นต้ องใช้ เลือดรักษาระดับอุณหภูมิและใช้ ออกซิเจน
เพื่อการสันดาปปริ มาณของเลือดที่เพิ่มขึ ้นทาให้ เลือดไหลกลับสู่หวั ใจเพิ่มขึ ้นหลังจากส่งไปฟอกที่
ปอดแล้ ว ปริมาณเลือดแดงจึงมีมากขึ ้น สามารถไปเลี ้ยงกล้ ามเนื ้อได้ อย่างเพียงพอตามที่ต้องการ
1.2 การสะสมกรดแลกติ ก เป็ นตัว การส าคัญ อย่ า งหนึ่ ง ที่ เ ป็ นอุ ป สรรคต่อ
การทางานของกล้ ามเนื ้อและเชื่อว่าเป็ นสาเหตุหนึง่ ของการเป็ นตะคริวที่กล้ ามเนื ้อ ผู้ที่เล่นกีฬาหรื อ
อกกาลังกายอย่างสม่าเสมอจะทาให้ การสะสมแลกติกเป็ นไปได้ ช้า ทาให้ ร่างกายมีเวลากาจัดออก
จากกล้ ามเนื ้อเป็ นผลทาให้ เหน็ดเหนื่อยช้ าลง
1.3 เส้ นเลือด เส้ นเลือดมีกล้ ามเนื ้อเรี ยบช่วยในการลาเลียงเลือด เมื่อมีปริ มาณ
เลือดเพิ่มขึ ้น เส้ นเลือดดาจาเป็ นจะต้ องขยายตัวและหดตัวบ่อยขึ ้น การยืดหยุ่นของเส้ นเลือดจึงดี
ขึ ้นเท่ากับเป็ นการช่วยป้องกันไม่ให้ เส้ นเลือดแข็งตัวหรื อเปาะ นอกจากนัน้ เส้ นเลือดฝอยที่ปิดเป็ น
ทางเบี่ยงสาหรับให้ เลือดไหลเวียนในโอกาสที่มีความจาเป็ นกล้ ามเนื ้อยังเพิ่มมากขึ ้นอีกด้ วย
1.4 หัวใจ ผู้เชี่ ยวชาญทางวงการแพทย์มีหลักฐานยืนยันว่า การออกกาลังกาย
อย่างสม่าเสมอเป็ นประจาสามารถป้องกันโรคหัวใจเสื่อมสภาพ (Degenerative-disease) หรื อ
โรคหัวใจวายได้ ดีวิธีหนึ่ง ส่วนประกอบส่วนใหญ่ของหัวใจ คือ กล้ ามเนื ้อหัวใจ (Cardiac muscle)
เมื่อมีการออกกาลังกายจะทาให้ กล้ ามเนื ้อหัวใจสูบฉีดเลือดไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกายได้ ทนั ตาม
ความต้ องการ เพราะหัวใจแข็งแรงและมีสมรรถภาพในการทางานดีขึ ้น
1.5 ความดันเลือด เมื่อมีการออกกาลังกายจะทาให้ ความดันเลือดเปลี่ยนแปลง
ไป เพราะว่ามีปริมาณเลือดไหลมากขึ ้น ปริมาณสูบฉีดเลือดของหัวใจมากขึ ้น แต่ความต้ านทานใน
เส้ นเลือดฝอยขยายตัวได้ ดี
2. ผลการออกกาลังกายต่อระบบหายใจ โดยทัว่ ไปแล้ วระบบหายใจทางานจะทางาน
อย่ า ง ใกล้ ชิ ด กั บ ระบบไ หลเวี ยนเลื อ ดในนั ก กี ฬ าที่ มี การฝึ กซ้ อมเป็ นขั น้ เวล า น า น
จะมี ความสามารถหายใจออกเต็ม ที่ แล้ ว ดีขึน้ ทัง้ นี เ้ พราะสมรรถภาพของทรวงอก กล้ ามเนื อ้
กระบังลม และมีการหดตัว(Elastic recoil) ดีขึ ้น นอกจากนันอั
้ ตราการหายใจต่อนาที (Ventilation
minute volume) ในขณะปกติหรื อออกกาลังกายในระดับเบาและระดับปากลาง ผู้ที่เป็ นนักกีฬา
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จะมีการหายใจต่อหน่วยเวลาลดลงเพราะสามารถสูดอากาศได้ ลึกมากกว่าและสามารถหายใจ
สูงสุด (Maximum breathing volume) ในนักกีฬาที่มีการฝึ กซ้ อมจะมีความสามารถหายใจเต็มที่
ให้ เร็วที่สดุ ในเวลาจากัดดีกว่าคนธรรมดา
3. ผลการออกกาลังกายต่อระบบกล้ ามเนื ้อ การออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอจะทา
ให้ เยื่อหุ้มกล้ ามเนือ้ มีความเหนียวและหนาขึน้ ขนาดของกล้ ามเนือ้ โตขึน้ ทาให้ มีความแข็งแรง
เพิ่มขึ ้น ช่วยชะลดอาการเมื่อยล้ า หรื อหากมีอาการเมื่อยล้ าก็จะใช้ เวลาพัก และคืนสู่สภาพปกติ
ได้ เร็ว
4. ผลการออกกาลังกายต่อระบบอื่นๆ
4.1 ระบบประสาท อั ต โนมั ติ ท าง านไ ด้ สมดุ ล กั น (Sympathetic and
Parasympathetic) ทาให้ การปรั บตัวของอวัย วะให้ เ หมาะกับ การออกกาลัง กายท าได้ เ ร็ ว กว่า
การฟื น้ ตัวเร็วกว่า
4.2 ต่อม ต่อมหมวกไตเจริญขึ ้น มีฮอร์ โมนสะสมมากขึ ้น
4.3 ตั บ เพิ่ ม ปริ มาณและน า้ หนั ก มี ไ กลโคเจนและสารที่ จ าเป็ นต่ อ
การออกกาลังกายไปสะสมมากขึ ้น
5. ช่วยป้องกันโรคอ้ วน การออกกาลังกายที่ถกู ต้ องและเหมาะสม จะช่วยให้ ร่างกาย
มีการใช้ พลังงานที่ได้ รับสารอาหาต่างๆ โดยไม่มีการสะสมไว้ เกินความจาเป็ น แต่ถ้าขาดการออก
กาลังกายจะทาให้ สารอาหารที่มีอยู่ในร่ างกายถูกสะสมและจะถูกเปลี่ยนเป็ นไขมันแทรกซึม อยู่
ตามเนื ้อเยื่อทัว่ ร่างกาย ซึง่ เป็ นสาเหตุหนึง่ ของการเกิดโรคอ้ วน
การออกกาลังกายมีผลดีตอ่ สมรรถภาพทางกายของผู้สงู อายุดงั นี ้ (ราตรี เรื องไทย, 2558)
1. การออกกาลังกายเพื่อความยืดหยุ่นของกล้ ามเนื ้อ จะช่วยเพิ่มการเคลื่อนไหวของ
ข้ อต่อ ช่วยให้ อาการข้ อติด หรื อมีช่วงมุมการเคลื่อนไหวน้ อย มีมมุ การเคลื่อนไหวดีขึ ้นได้ หรื อลด
อาการบาดเจ็บจากข้ อติดได้
2. การออกกาลังกายแบบแรงต้ านสามารถเพิ่มความอดทนและความแข็งแรงของ
กล้ ามเนื ้อได้ ชว่ ยให้ การทรงตัวดีขึ ้น ซึง่ สามารถลดอัตราเสี่ยงในการล้ มในผู้สงู อายุได้
3. การออกกาลังกายแบบแอโรบิค สามารถเพิ่มสมรรถภาพการทางานของหัวใจและ
ปอด ผู้สงู อายุ ก็จะสามารถทากิจวัตรประจาวันได้ นานขึ ้น อีกทังร่้ างกายก็จะเผาผลาญไขมันและ
น ้าตาลที่สะสมอยูไ่ ด้ ดีขึ ้น โดยในผู้สงู อายุบางรายที่เป็ นโรคเบาหวานที่ออกกาลังกายแบบแอโรบิค
จะส่งผลให้ น ้าตาลในเลือดลดลงได้ ส่งผลให้ ลดการใช้ ยาจนกระทัง่ สามารถหยุดยาได้ ในบางราย
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โดยจากงานวิจยั ที่ผ่านมา พบว่า การออกกาลังกาย ประมาณ 3 ชัว่ โมง/สัปดาห์จะช่วยให้ ผ้ สู ูงอายุ
มีอายุยืนขึ ้นอีก 5 ปี
นอกจากนี ้ยังพบว่า ผู้สูงอายุที่ออกกาลังกายจะมีภาวะจิตใจที่ดีกว่าผู้สูงอายุที่ไม่ออก
กาลังกาย ทังนี
้ ้ ในการสร้ างแรงจูงใจให้ กับผู้สงู อายุเพื่อให้ เริ่ มต้ นออกกาลังกายนันสามารถท
้
าได้
คือ การออกกาลังกายทาให้ อายุยืน ป้องกันการหกล้ มได้ มีรูปร่างดีดอู ่อนวัย สามารถทากิจวัตรใน
ชีวิตประจาวันได้ ด้วยตนเอง และสร้ างคุณค่าให้ กับตนเองได้ เนื่องจากไม่เป็ นภาระแก่ลูก หลาน
ดัง นัน้ ถ้ าผู้สูง อายุเ ริ่ ม ออกกาลังกายตัง้ แต่วันนี จ้ ะส่ง ผลให้ สุขภาพดีทัง้ กายและใจเมื่ อทัง้ สอง
องค์ประกอบ ดีแล้ ว ก็จะทาให้ คณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีเกิดขึ ้น
3.8 รู ปแบบขัน้ ตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่มีผลต่ อการออกกาลังกาย
รู ปแบบขันตอนการเปลี
้
่ยนแปลงพฤติกรรมเป็ นการนาเอาหลายๆทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับ
เรื่ องของการจูงใจและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมาอธิบายการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เกิดขึ ้นใน
แต่ละช่วงเวลา ผู้ที่เป็ นเจ้ าของหลักการดังกล่าวคือ ดร.โปรชาสกา และ ดร.ไดคลิเมนท์ โดยบุคคล
ทังสองเริ
้
่ มต้ นศึกษาพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงการหยุดสูบบุหรี่ ของคนเราด้ วยตนเอง ซึ่งเป็ นเรื่ อง
ยากเช่นเดียวกับการออกกาลังกาย โดยทังคู
้ เ่ ห็นว่าน่าจะเป็ นประโยชน์ที่จะนามาใช้ กบั การควบคุม
พฤติกรรมของคนเราในการออกกาลังกายด้ วยเช่นกัน นอกจากนันการหยุ
้
ดสูบบุหรี่ นี ้เป็ นการเกิดที่
ไม่ได้ ใช้ คนหรื อนักบาบัดเข้ ามาช่วยด้ วย และสิ่งที่เรี ยนรู้จากการศึกษาดังกล่าว คือการที่คนเราเลิก
สูบบุหรี่ นนั ้ มีขนของการเลิ
ั้
กที่แตกต่างกัน โดยต้ องผ่านช่วงเวลาของความยุ่งยากเมื่อจะหยุดการ
สู บ บุ ห รี่ ส่ ว นค าว่ า Trans theoretical Model ปรากฏขึ น้ เพราะมี ก ารน าเอาหลายๆทฤษฎี
มาใช้ ร่วมอธิบาย โดยได้ นาเอาจุดเด่นของ แนวความคิดทฤษฎีตา่ งๆ ได้ แก่ การเพิ่มความตระหนัก
ต่อ การมี พ ฤติก รรมการออกก าลัง กาย (consciousness raising) จากทฤษฎี จิ ต วิ เคราะห์ ของ
ฟรอยด์ (Freud 1957) การเสริ มแรงในการจัดการ (contingency management) ของสกินเนอร์
(Skinner 1971) และค้ นหาสิ่งสนับสนุนที่ทาให้ เกิดการออกกาลังกาย (helping relationships)
ของโรเจอร์ (Rogers 1951) มาเป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการเปลี่ยนพฤติกรรม(Karen & Rimer,
2008)
Culos-Reed, Gyursik & Brawley (Culos-Reed, Gyurcsik, & Brawley, 2001) ได้ ให้
เหตุผลของความน่าสนใจของทฤษฎีนี ้ไว้ 4 ประการสาคัญคือ
1. เป็ นทฤษฎีที่อธิบายพฤติกรรมที่ครอบคลุมตังแต่
้ คนที่ไม่เคยคิดเกี่ยวกับการออก
กาลังกายเลยไปจนถึงคนที่ออกกาลังกายอย่างต่อเนื่อง
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2. เป็ นทฤษฎีที่แสดงให้ เห็นว่าเหตุผลของการออกกาลังกายเป็ นลักษณะที่เคลื่อนไหว
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
3. อธิ บ ายว่ า คนเรามี ก ระบวนการที่ แ ตกต่ า งกั น ในการที่ จ ะออกก าลั ง กาย
และความพร้ อมของการที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Stages of readiness for change)
4. ทฤษฎีนี ้เน้ นผลที่เกิดขึ ้น เช่น ความรู้สกึ รับรู้ความสามารถตนเอง (Self – efficacy)
หรื อความคุ้มค่าของการกระทา (Cost-benefit) เปลี่ยนแปลงตามแต่ละขันตอนของความพร้
้
อม
ไม่ใช่เพียงแต่พฤติกรรมที่เกิดขึ ้น
4. แนวคิดเกี่ยวกับวิธีการจัดกระทาข้ อมูล
4.1 การถอดบทเรียน (Lesson Learned)
4.1.1 ความหมายของการถอดบทเรี ยน
การถอดบทเรี ยน คือ การทบทวนหรื อสรุปประสบการณ์การทางานที่ผ่านมาในแง่มมุ
ต่างๆเพื่อให้ เห็นถึงรายละเอียดของเหตุปัจจัยทังภายในและภายนอกซึ
้
ง่ ทาให้ เกิดผลอย่างที่เป็ นอยู่
ในปั จ จุบัน ทัง้ ที่ ส าเร็ จ หรื อ ล้ ม เหลว หรื อ อาจกล่า วได้ ว่ า เราถอดบทเรี ย น เพื่ อ สื บ ค้ น ความรู้
จากการปฏิบตั ิงานโดยใช้ วิธีการสกัดความรู้และประสบการณ์ที่ฝังลึกจากกลุ่มเป้าหมายที่ได้ ร่วม
การปฏิบตั ิงาน พร้ อมทังบั
้ นทึกรายละเอียดขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงาน ผลการปฏิบตั ิงาน และความรู้
ใหม่ๆที่เกิดขึน้ ระหว่างการปฏิบตั ิงานทัง้ ที่สาเร็ จหรื อล้ มเหลว เพื่อเป็ นแนวทางในการปรับปรุ ง
การปฏิบตั งิ านให้ บรรลุเป้าหมาย และสามารถเผยแพร่ศกึ ษาเรี ยนรู้ได้ (รัตนา ดวงแก้ ว, 2551)
นอกจากนีก้ ารถอดบทเรี ยน หมายถึง กระบวนการดึงเอาบางสิ่งบางอย่างออกมา
จากบทเรี ย นที่ มี อ ยู่จ ากสิ่ ง ที่ เ ราท า เพื่ อ ให้ ไ ด้ ง านที่ เ ป็ น ความส าเร็ จ (Best Practice) รวมทัง้
ความล้ มเหลวที่เกิดขึ ้น (Bad Practice)
การถอดบทเรี ยน เป็ นทังแนวคิ
้
ดและเครื่ องมือเพื่อสร้ างการเรี ยนรู้ ซึ่งเป็ นวิธีการหนึง่
ของการจัด การความรู้ โดยเป็ น กระบวนการดึง เอาความรู้ จากการท างานออกมาใช้ เ ป็ น ทุน
ในการทางานเพื่ อยกระดับให้ ดียิ่ง ขึน้ การถอดบทเรี ยน จึงเป็ นการสกัดความรู้ ที่มี อยู่ในตัว คน
(Tacit Knowledge) ออกมาเป็ นบทเรี ยน/ความรู้ที่ชดั แจ้ ง (Explicit Knowledge) ซึง่ ผลที่ได้ จาก
การถอดบทเรี ยน ทาให้ ได้ บทเรี ยนในรูปแบบชุดความรู้ (ที่เป็ นรูปธรรม) และเกิดการ
เรี ยนรู้ร่วมกันของผู้เข้ าร่วมกระบวนการ อันนามาซึง่ การปรับวิธีคิด และเปลี่ยนแปลงวิธีการทางาน
ที่ ส ร้ างสรรค์ แ ละมี คุณ ภาพยิ่ ง ขึน้ หัว ใจหลัก ของการถอดบทเรี ย น ต้ อ งมี ก ารแ บ่ง ปั น ความรู้
(Knowledge Sharing) โดยมีผลประโยชน์ ร่วมกัน (Mutual Benefit) มีความไว้ วางใจทัง้ ตนเอง
และผู้อื่น (Trust) และมีการเรี ยนรู้ (Learning)
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กาญจนา แก้ วเทพและอดุลย์ ดวงดีทวีทรัพย์ (กาญจนา แก้ วเทพ & อดุลย์ ดวงดีทวี
ทรัพย์, 2549) ได้ กล่าวไว้ ว่า การถอดบทเรี ยนเป็ นรู ปแบบหนึ่งของการจัดการความรู้ ตามหลัก
แนวคิดเรื่ อง "การจัดการความรู้ (Knowledge management) จะเห็นว่าในการทางานใดๆนันจะ
้
ต้ องการองค์ประกอบ 3 อย่างคือ (1) คน (2) องค์ความรู้ (3) ทรัพยากรอื่นๆ เช่น งบประมาณ/
สถานที่ /เวลา ฯลฯ ส่วนประกอบที่ มี ความส าคัญมากยิ่ง ขึน้ ทุกที ในโลกสมัยใหม่ก็ คือตัวองค์
ความรู้ ซึ่งหากมีการบริ หารจัดการที่ดีแล้ ว ก็จะได้ ทงั ้ ปริ มาณความรู้ ที่เพิ่มขึน้ และคุณภาพของ
ความรู้ที่ทรงอานุภาพ
สมพันธ์ เตชะอธิก (2553) การถอดบทเรี ยน เป็ นกระบวนการดึงเอาความรู้ ที่ได้ รับ
จากการทางาน มาใช้ ประโยชน์ หรื อการบริ หารจัดการต่างๆ ซึ่งบุคคล กลุ่ม โครงการสามารถ
แลกเปลี่ ย นเรี ยนรู้ ตั ง้ แต่ เ ริ่ มต้ น มี ก ารสะท้ อนกลั บ ทั น ที เ มื่ อ จบกิ จ กรรม และเรี ยนรู้
เมื่อจบสิ ้นการทางานหนึง่ ๆ หรื อโครงการหนึง่ ๆ
ดังนัน้ การถอดบทเรี ยน จึงเป็ นส่วนหนึง่ ของการจัดการความรู้โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
สืบค้ นความรู้ จากการปฏิบตั ิงาน ซึ่งได้ จากรายละเอียดขันตอนหรื
้
อบันทึกผลการปฏิบตั ิ รวมถึ ง
ความรู้ ใหม่ๆ ที่ เ กิ ดขึน้ จากการปฏิ บัติง าน เพื่ อเป็ นแนวทางในการปรั บปรุ ง งานให้ ดีขึน้ /บรรลุ
เป้า หมาย สามารถเผยแพร่ ไ ด้ เน้ น การระดมสมอง พูด คุย เล่า เรื่ อ ง สัง เคราะห์ จับ ประเด็น
กระบวนการวิธีทางานเชิงบทเรี ยนหรื อประสบการณ์
ความส าคัญ และประโยชน์ ข องการถอดบทเรี ย น สามารถสรุ ป โดยแบ่ง ออกเป็ น
3 ขัน้ ดังนี ้ 1. ขัน้ สัน้ สามารถนาไปปรับปรุ งเทคนิคการทางาน การขับเคลื่อนเป็ นไปในทิศทาง
เดียวกัน สามารถปรับเปลี่ยนได้ ตามสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงของสังคม และทาให้ ผลการ
ดาเนินงานโครงการดีขึ ้น 2. ขันกลาง
้
และ 3. ขันยาว
้
ทาให้ เกิดความเชื่อมัน่ ในการทางานและการ
เผชิญปัญหามากขึ ้น เกิดความภาคภูมิใจเมื่อ ได้ เห็นพัฒนาการของโครงการที่ดีขึ ้นหลังจากการนา
บทเรี ยนไปปรับใช้
บทเรี ยนมีหลายประเภท ทัง้ บทเรี ยนของปั จเจกบุคคล บทเรี ยนของกลุ่มงานหรื อ
ทีมงาน บทเรี ยนของโครงการ โดยเฉพาะหากเป็ นบทเรี ยนของโครงการ อาจเป็ นบทเรี ยนตาม
วงโคจรโครงการตังแต่
้ เริ่ มดาเนินการโครงการ ระหว่างการดาเนินโครงการ และสิ ้นสุดโครงการ
ซึง่ มีกระบวนการถอดบทเรี ยนแบ่งเป็ น 3 ขัน้ ได้ แก่
1. เมื่อเริ่ มต้ นกิจกรรม/โครงการ ถอดบทเรี ยนเพื่อประเมิ นปั จจัยนาเข้ า ใช้ วิธีการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้จากเพื่อนร่วมงาน
2. ระหว่างดาเนินกิจกรรม/โครงการ ถอดบทเรี ยนเพื่อสะท้ อนการทางาน และสร้ าง
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3. ความเข้ มแข็งในกิจกรรมต่อไปใช้ วิธีทบทวนสะท้ อนกลับ (After Action Review :
AAR)
4. หลัง สิ น้ สุดโครงการ ถอดบทเรี ยนเพื่ อการสัง เคราะห์ ค วามรู้ ค้ นหาปั จ จัยและ
กระบวนการหนุนเสริมที่ดี (Best Practice) ใช้ วิธีเรี ยนรู้หลังการดาเนินงาน (Retrospect)
4.1.2 วิธีวิทยาการถอดบทเรี ยน ประกอบด้ วย
1. การถอดบทเรี ยนด้ วยการเรี ยนรู้จากเพื่อน (Peer Assist - PA) เป็ นการเรี ยนรู้ก่อน
การทากิจกรรม โดยเป็ นการเรี ยนรู้จากเขา เขาเรี ยนรู้จากเรา ทังเราและเขาเรี
้
ยนรู้ร่วมกัน และ สิ่งที่
เราร่วมกันสร้ าง (เกิดความรู้ใหม่) โดยมีลกั ษณะเป็ นการประชุม/ประชุมเชิงปฏิบตั ิ
2. การถอดบทเรี ยนแบบเล่าเรื่ อง (Story Telling) เป็ นการเรี ยนรู้ก่อนหรื อระหว่างทา
กิ จ กรรม ด้ วยการให้ ผ้ ูมี ค วามรู้ จากการปฏิ บัติ ปลดปล่อ ยความรู้ ที่ ซ่อ นเร้ นอยู่ ในตัวออกมา
แลกเปลี่ยนความรู้ โดยผู้เล่าจะเล่าความรู้สึกที่ฝังลึกอยูใ่ นตัวที่เกิดจากการปฏิบตั ิ ซึง่ ผู้ฟังสามารถ
ตีความได้ โดย อิสระ และเมื่อเกิดการแลกเปลี่ยนผลการตีความแล้ ว จะทาให้ ได้ ความรู้ที่สามารถ
บันทึกไว้ เป็ นชุดความรู้ ซึ่งการถอดบทเรี ยนใน ลัก ษณะนี ้ จะเป็ นการสกัดความรู้ จากเรื่ องที่ เล่า
ออกมา ว่ามีคณ
ุ ค่าและสามารถนามาใช้ ประโยชน์ได้ อย่างไร ไม่ใช่เป็ นเพียงการ เล่าเรื่ องในอดีต
3. การถอดบทเรี ยนหลังปฏิบตั ิการ (After Action Review: AAR) ที่มาของ AAR นัน้
มาจากกองทัพสหรัฐฯ โดยเกิดจากการนาผลการรบมาปรับปรุ งเพื่อการรบครัง้ ต่อไป ดังนัน้ AAR
จึงเป็ นการจับความรู้ ที่เกิดขึ ้นสันๆ
้ ภายหลังการทากิจกรรม แล้ วนาไปสู่การวางแผนในครัง้ ต่อไป
ทาให้ คนทารู้ สึกตื่นตัวและมีความรู้สึกผูกพันกับงาน โดยโครงการ/กิจกรรมที่ทาครัง้ เดียวแล้ วจบ
ไม่จาเป็ นต้ องทา AAR ซึ่งรู ปแบบการทา AAR สามารถดาเนินการได้ ทงระหว่
ั้
างการทากิจ กรรม
เพื่อปรับปรุง/แก้ ไขระหว่างการทางาน หรื อ “การทาไป คิดไป แก้ ไขไป” และ ภายหลังสิ ้นสุดแต่ละ
กิจกรรมเพื่อนาไปวางแผนกิจกรรมครัง้ ต่อไป (วรางคณา จันทร์ คง, 2557)
การถอดบทเรี ย นหลัง ปฏิ บัติ ก าร (AAR) และเมื่ อ สิ น้ สุด โครงการ (Retrospect)
หลักคิดในการถอดบทเรี ยนปั จจุบนั “มุ่งเน้ นการมองอนาคต ทาสิ่งที่ดีขึน้ ในอนาคต” มากกว่า
“แสวงหาความล้ มเหลวของผลงานในอดีต ” การถอดบทเรี ยนควรมุ่งเน้ นประเด็นที่สาคัญที่จาเป็ น
สาหรับการวางแผนเพื่อความสาเร็จในอนาคต จะไม่ถอดบทเรี ยนของโครงการในทุกเรื่ อง แต่จะให้
ความส าคัญ เฉพาะประเด็น ที่ มี ค วามส าคัญ เป็ น พิ เ ศษ หรื อ จุด คานงัด (จุด ที่ มี พ ลัง ต่อ ความ
เปลี่ ย นแปลง) ดัง นัน้ ไม่ว่า จะถอดบทเรี ยนด้ ว ยวิ ธี ใ ด การตัง้ โจทย์ ห รื อ ตัง้ ประเด็น ที่ มี คุณค่า
จึงเป็ นสิ่งสาคัญอันดับแรกในกระบวนการถอดบทเรี ยน
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การถอดบทเรี ยนหลัง ปฏิ บัติการโดยหลักการแล้ วเป็ น การถอดบทเรี ยนภายหลัง
การสิ ้นสุดกิจกรรม เพื่อช่วยให้ การดาเนินกิจกรรมในครัง้ ต่อไปดีขึ ้น และลดข้ อผิดพลาด การถอด
บทเรี ยนลักษณะนี จ้ ะมี ประโยชน์ ถ้ าต้ องดาเนินกิ จ กรรมนัน้ หลายๆครั ง้ และถอดบทเรี ย นใน
ช่วงแรกๆ ของการทากิจกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพการทางานในครัง้ ต่อๆไปให้ ดีขึน้ และดีขึน้
อย่างต่อเนื่ อง การถอดบทเรี ย นหลัง ปฏิ บัติก ารมี พื น้ ฐานมาจากแนวคิด ของการโจมตี ข้ า ศึก
ของกองทัพ ซึ่ง ทุกฝ่ ายที่ เ กี่ ยวข้ องทัง้ พลทหาร แม่ทัพ นายกอง ประชุม พูดคุยถึง ผลการปฏิ บตั ิ
ภารกิ จ โจมตีข้าศึกในวันแรก เพื่ อการปฏิ บัติการรบที่ ดีขึน้ ในวันต่อๆไป การถอดบทเรี ยนหลัง
ปฏิบตั ิการ มีกระบวนการขันตอนคล้
้
ายคลึงกับการถอดบทเรี ยนเมื่อสิ ้นสุดโครงการ (Retrospect)
ซึ่งเป็ นการถอดบทเรี ยนทังโครงการไม่
้
ใช่เฉพาะกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง “AAR เปรี ยบเสมือนการ
ถอดบทเรี ยนเมื่อสิ ้นสุดการรบในแต่ละวัน” “Retrospect เปรี ยบเสมือนการถอดบทเรี ยนเมื่อสิ ้นสุด
สงคราม” (ศุภวัลย์ พลายน้ อย & เนาวรัตน์ พลายน้ อย, 2552)
4.1.3 ข้ อควรระวังของกระบวนการถอดบทเรี ยนหลังปฏิบตั ิการ (After Action Review:
AAR) และเมื่อสิ ้นสุดโครงการ (Retrospect)
1) ผู้ด าเนิ น โครงการต้ อ งการใช้ ป ระโยชน์ จ ากการถอดบทเรี ย นในการตัด สิ น ใจ
การตังโจทย์
้
การถอดบทเรี ยน จึงควรเป็ นโจทย์ที่มีนยั สาคัญต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ
2) กระบวนการถอดบทเรี ยนแบบ AAR ด าเนิ น การในช่ ว งสั น้ ๆให้ ได้ ข้ อมู ล
จ านวนมาก ดัง นัน้ จึง ควรใช้ แหล่งข้ อมูลจากหลายๆแหล่งในกระบวนการถอดบทเรี ยน และมี
ข้ อพิจารณา คือ
แหล่งข้ อมูลของผู้ที่เกี่ ยวข้ องที่เป็ นผู้บริ หารโดยตรง (ไม่ค่อยมีประโยชน์ ถ้ าในการ
ถอดบทเรี ยนนาคนที่ไม่ได้ ปฏิบตั จิ ริง มาร่วมกระบวนการถอดบทเรี ยน)
มี ผ้ ู อ านวยความสะดวกที่ มี ทั ก ษะในการควบคุ ม ให้ การแลกเปลี่ ย นเรี ยนรู้
อยูใ่ นประเด็นเครื่ องมืออื่นๆ เช่น เทปบันทึกเสียง ภาพถ่าย
3) การถอดบทเรี ยนใช้ การสุนทรี ยะเสวนา (dialogues) มิใช่การบรรยายหรื อโต้ เถียง
(debate)
1. แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ อย่ า งเท่ า เที ย มกั น ระหว่ า ง ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาและ
ผู้ใต้ บงั คับบัญชา ผู้บงั คับบัญชาต้ องเปิ ดใจกว้ างและมีทศั นคติที่ดีว่า AAR จะเป็ นประโยชน์ตอ่ ตน
และองค์กร การไม่เห็นด้ วย ไม่ได้ หมายความว่า ไม่เคารพ (disagreement is not disrespect)
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2. การถอดบทเรี ยนเป็ น “การสร้ างโอกาสในการเรี ยนรู้ ของผู้ร่วมกระบวนการ”
ผู้อานวยความสะดวกในกระบวนการการถอดบทเรี ยนควรยึดมั่นในหลักการนี ้ อาจกล่าวได้ ว่า
กระบวนการถอดบทเรี ยนมีความสาคัญพอๆ กับผลลัพธ์ของการถอดบทเรี ยน
3. ผู้ อ านวยความสะดวก ควรมี ส มรรถนะ ( Competency) จะน ามาซึ่ ง
ความสาเร็ จในการถอดบทเรี ยน ทักษะที่จาเป็ น ได้ แก่ การเป็ นนักสังเกต ทังภาษาพู
้
ด และภาษา
กาย เป็ นผู้นา การสนทนาที่มีศิลป์ มีความรู้ ในเรื่ องที่จะนามาถอดบทเรี ยน เป็ นผู้ที่เป็ นที่ยอมรับ
ของผู้ที่เกี่ยวข้ องผู้อานวยความสะดวกจะไม่ใช้ วิธีการตาหนิหรื อแสวงหาผู้กระทาผิด
การถอดบทเรี ยน สามารถทาให้ ได้ ทงั ้ บทเรี ยนเชิงบวกและเชิงลบ แต่การแสวงหา
บทเรี ยนเชิงบวก สิ่งดีๆที่เกิดขึ ้นจะเป็ นพลังใจต่อไป
จะเห็ น ได้ ว่ า การถอดบทเรี ย นระหว่ า งด าเนิ น กิ จ กรรม/โครงการ (After Action
Review: AAR) และเมื่อสิ ้นสุดโครงการ (Retrospect) เป็ นวิธีการที่นิยมมากที่สดุ ในบรรดาวิธีการ
ถอดบทเรี ยน (ศุภวัลย์ พลายน้ อย & เนาวรัตน์ พลายน้ อย, 2552) และวิธีการดังกล่าวได้ ใช้ ในการ
ประชุมถอดบทเรี ยนของโครงการสร้ างเสริ มการมีส่วนร่ วมของภาคีและเครื อข่ายในการพัฒนา
อนามัยการเจริ ญพันธุ์ในวัยรุ่น โดยเป็ นการสกัดความรู้ และประสบการณ์การปฏิบตั ิงานโครงการ
จากกลุ่มเป้าหมายที่ได้ ร่วมปฏิบตั ิงาน ให้ เห็นภาพของ ขันตอน
้
กระบวนการ วิธีการปฏิบตั ิงาน
ในโครงการ ปั จ จัย ที่ ท าให้ เ กิ ด ความส าเร็ จ รวมถึ ง แนวทางปฏิ บัติ ที่ ท าให้ เ กิ ด ความส าเร็ จ
และแนวทางแก้ ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ ้น
4.2 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดสนทนากลุ่ม ( focus group discussion )
การสนทนากลุ่มนามาใช้ ครัง้ แรกในปี 1941 ในงายวิจัยของสถานีวิทยุ มหาวิทยาลัย
โคลัมเบีย โดยโรเบิร์ต เมอร์ ตนั (Robert Merton) เป็ นการประเมินปฏิกิริยาของผู้ฟังต่อรายการ
วิทยุทงทางบวกและทางลบ
ั้
ต่อมาเมอร์ ตนั ได้ นาเทคนิคการสนทนากลุ่มมาวิเคราะห์การฝึ กทหาร
และภาพยนตร์ ของฝ่ ายสารสนเทศและการศึกษาของสหรัฐ อเมริ กา ซึ่งได้ มีการตีพิมพ์ ผลงาน
ออกมาเป็ นเทคนิคการสนทนากลุม่ (กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน, 2560)
การจัดสนทนากลุ่ม (focus group discussion ) มักถูกกาหนดให้ ใช้ ในการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ ถึงแม้ จะมีประวัติศาสตร์ อันยาวนานในการใช้ เพื่อวิจัยตลาดและในการวิจยั ทาง
แพทย์ เมื่อไม่นานมานี ้ คุณค่าของการจัดสนทนากลุ่ม นับว่าเป็ นเครื่ องมือสาหรับนักวิจัยทาง
สั ง คมศาสตร์ ซึ่ ง มี ทั ง้ ศัก ยภาพและข้ อจ ากั ด โดยมี ผ้ ู นิ ย ามกั น อย่ า งกว้ างขวางเกี่ ย วกั บ
การจัดสนทนากลุ่ม (focus group discussion ) เป็ นการอภิปรายที่มีแบบแผนอันเป็ นกิจกรรม
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กลุ่ ม ในสภาพแวดล้ อมทางสัง คม ซึ่ ง มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ซึ่ ง กั น และกั น เพื่ อ ท าให้ กลุ่ ม ดัง กล่ า ว
สร้ างผลการวิจยั ทางสังคมศาสตร์ ได้
เมอร์ ตนั และเคนดอลล์ (Merton & Kendall, 1946) กล่าวว่า การจัดสนทนากลุ่ม (focus
group discussion ) เป็ นรู ปแบบของการสัมภาษณ์ กลุ่มและมีความสาคัญที่ใช้ ในการแยกแยะ
ระหว่างของมากกว่าสองสิ่ง การสัมภาษณ์ กลุ่มเกี่ ยวข้ องกับการสัมภาษณ์ กลุ่มบุคคลในเวลา
เดียวกัน โดยเน้ นคาถามและการตอบสนองกันระหว่างผู้วิจยั และกลุ่มในการสนทนา อย่างไรก็
ตามการจัดสนทนากลุ่ม (focus group discussion ) ต้ องอาศัยปฏิสมั พันธ์ ต่อกันภายในกลุ่มบน
พื ้นฐานของประเด็นที่ผ้ วู ิจยั ได้ เสนอ
ดังนัน้ คุณลักษณะหลักที่บง่ บอกการเป็ นกลุม่ สนทนาที่ดี คือ การมีความเข้ าใจอย่างถ่อง
แท้ และการนาเสนอข้ อมูลที่เกิดจากปฏิสมั พันธ์ภายในกลุม่
เมอร์ ตนั และเคนดอลล์ (Merton & Kendall, 1946) ได้ นาเสนอบทความเกี่ ยวกับการ
สัมภาษณ์ กลุ่มที่เป็ นตัวแปรในการพัฒนาเทคนิคการจัดสนทนากลุ่ม ซึ่งกาหนดว่ากลุ่มในการ
สนทนานันจะจ
้ าเป็ นต้ องมีประสบการณ์หรื อความเชี่ยวชาญพิเศษในหัวข้ อที่ทาการศึกษา โดยมี
ร่ างคาถามนาในการสัมภาษณ์ที่ชัดเจน นอกจากนี ้ ประสบการณ์ส่วนตัวของผู้ ร่ วมกลุ่มสนทนา
จะต้ องมีความสัมพันธ์กบั ข้ อคาถามที่ได้ เตรี ยมไว้
หลักการของการจัดสนทนากลุ่ม
1. จุดมุง่ หมายของการจัดสนทนากลุม่
โพเวล ซิงเกิล และลอยด์ (Powell, Single, & Lloyd, 1996) กล่าวถึง จุดมุ่ง หมายหลัก
ของการจัดสนทนากลุม่ ในการวิจยั คือ การดึงทัศนคติ ความรู้สกึ ความเชื่อ ประสบการณ์ตลอดจน
ปฏิกิริยาของผู้ตอบออกมา ซึ่งวิธีการอื่นไม่สามารถทาได้ ( เช่น การสังเกตการณ์การสัมภาษณ์ตวั
ต่อตัว หรื อการใช้ แบบสอบถาม ) ซึ่งทัศนคติ ความรู้สึก ความเชื่อเหล่านี ้ในบางส่วนอาจเป็ นอิสระ
จากกลุม่ หรื อสิ่งที่สงั คมคาดหวัง แต่จะเป็ นสิ่งที่เกิดจากการรวมกลุม่ ทางสังคมและมีปฏิสมั พันธ์ ซึ่ง
กันและกัน ที่อยู่ในขอบข่ายของการจัดสนทนากลุ่ม เมื่อเปรี ยบเทียบกับการสัมภาษณ์รายบุคคล
(Individual Interview) ที่ต้องการเพียงทัศนคติ ความรู้ สึกและความเชื่อของแต่ละบุคคลเท่านัน้
การจัดสนทนากลุ่มเป็ นการดึงมุมมองที่ หลากหลายและกระบวนการทางความรู้ สึกออกมาใน
สภาพแวดล้ อมของกลุ่ม การสัม ภาษณ์ รายบุคคลเป็ นวิธี การที่ ง่ายกว่าสาหรั บนักวิจัย ในการ
ควบคุมซึ่งการจัดสนทนากลุ่มจะต้ องใช้ การตัดสินใจที่เป็ นของตนเอง และเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
วิธีการสังเกตการณ์ (observation) แล้ ว การจัดสนทนากลุ่มจะทาให้ ผ้ วู ิจยั ได้ รับข้ อมูล ที่มากกว่า
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ในขันเวลาอั
้
นสัน้ วิธีการสังเกตการณ์ จะต้ องขึ ้นอยูก่ บั การรอที่จะต้ องมีเหตุการณ์เกิดขึ ้น ขณะที่ใน
การจัดสนทนากลุม่ นัน้ ผู้วิจยั เพียงปฏิบตั ติ ามร่างคาถามนาเท่านัน้
การจัดสนทนากลุ่มไม่ใช่กระบวนการตามธรรมชาติ แต่เป็ นกระบวนการที่มีแบบแผน
การจัด สนทนากลุ่ม มี ป ระโยชน์ อ ย่า งยิ่ ง เมื่ อ มี ค วามแตกต่า งระหว่ า งผู้ร่ ว มกลุ่ม สนทนาและ
ผู้เชี่ยวชาญ และเมื่อภาที่ใช้ ในแต่ละวันและวัฒนธรรมของกลุม่ เฉพาะเป็ นสิ่งที่น่าสนใจ รวมทังเมื
้ ่อ
แต่ละบุคคลต้ องการที่จะวินิจฉัยระดับของความคิดเห็นส่วนใหญ่ในหัวข้ อที่นาเสนอ
2. องค์ประกอบของการสนทนากลุม่
การสนทนากลุม่ ควรมีองค์ประกอบดังนี ้ (กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน, 2560)
1. บุคลากรที่เกี่ยวข้ อง
1.1 ผู้ดาเนินการสนทนา (Moderator) เป็ นผู้ที่เข้ าใจธรรมชาติของปัญหาที่ศึกษา
และสร้ างแบบสนทนาตังแต่
้ เริ่ มจนกระทัง่ ยุติการสนทนา ให้ ดาเนิ นไปอย่างธรรมชาติ จัดประเด็น
และจัดลาดับคาถามในการสนทนา จานวนผู้จดบันทึกในการสนทนา ต้ องเป็ นผู้ที่เข้ าใจศักยภาพ
ของกลุม่ เป้าหมาย สามารถกระตุ้นให้ กลุม่ แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระและเปิ ดเผย
1.2 ผู้จดบันทึกการสนทนา (Note-taker) เป็ นผู้จดบันทึกการสนทนา ตามความ
จริ งไม่มีการแปลความหมายใดๆ บรรยากาศระหว่างการสนทนา เพื่อเป็ นแนวทางในการถอดเทป
บันทึกเสี ยง นองจากนี ผ้ ้ ูจ ดบันทึกจะเป็ นผู้จัดทาแผนผัง ที่ นั่ง ของผู้ร่วมสนทนา กากับชื่ อ และ
หมายเลขเพื่อสะดวกในการจดบันทึกการสนทนา จานวนผู้จดบันทึกการสนทนาจะมีม ากกว่า
1 คนก็ได้
1.3 ผู้ช่วยทั่วไป (Assistant) เป็ นผู้ควบคุมเทปบันทึกเสียงระหว่างการสนทนา
อานวยความสะดวกในการสนทนา
3. บทบาทของการจัดสนทนากลุม่
เมอร์ ตนั และเคนดอลล์ (Merton & Kendall, 1946) ได้ กล่าวถึง การจัดสนทนา
กลุม่ สามารถถูกนามาใช้ ในช่วงเริ่มต้ นหรื อช่วงบุกเบิกของการวิจยั , ระหว่างการวิจยั , บางครัง้ เพื่อ
ประเมินหรื อพัฒนากิจกรรมการดาเนินการต่างๆ ในการวิจยั หรื อหลักจากการวิจยั ได้ ดาเนินการ
เสร็ จสมบูรณ์แล้ ว การใช้ วิธีการจัดสนทนากลุ่มนัน้ เพื่อประเมินผลกระทบหรื อก่อให้ เกิดเส้ นทาง
การวิจยั ที่ไปได้ ไกลกว่าที่มีอยู่เดิม วิธีนี ้สามารถถูกใช้ ได้ ทงในฐานะวิ
ั้
ธีการจัดสนทนากลุ่มโดยตรง
หรื อ ในฐานะการเติ ม เต็ ม ให้ แก่ วิ ธี ก ารวิ จัย อื่ น โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง เพื่ อ การสอบยัน ข้ อมู ล
(Triangulation) และการตรวจสอบความสมบูรณ์ (Validity Checking) ได้
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โดยทัว่ ไป การจัดสนทนากลุ่มช่วยให้ ค้นพบหรื อก่อให้ เกิดสมมติฐานการวิจยั และพัฒนา
คาถามหรื อแนวคิดสาหรับแบบสอบถามและร่างคาถามเพื่อการสัมภาษณ์ อย่างไรก็ตามวิธีการนี ้
ยังมีข้อจากัดในด้ านความสามารถของการอ้ างอิงไปสู่ประชากรทัง้ หมด โดยหลักแล้ วจ า นวน
สมาชิกที่ร่วมสนทนากลุม่ มีขนาดเล็ก ซึง่ เป็ นไปได้ ที่กลุม่ ตัวอย่างไม่สามารถเป็ นตัวแทนประชากรที่
ดีได้ นอกจากนี ้ รัตนะ บัวสนธ์ (รัตนะ บัวสนธ์ , 2556) ได้ กล่าวเกี่ยวกับการวิจยั เชิงคุณภาพทาง
การศึกษาที่ใช้ เทคนิคการสนทนากลุม่ นิยามนามาใช้ วิจยั ในประเด็นต่างๆ ได้ แก่
1. ใช้ เพื่อสารวจศึกษาความคิดเห็นทัศนคติของผู้ปกครองนักเรี ยนหรื อชุมชนต่อ
แนวคิดของการจัดการศึกษา หรื อการจัดการเรี ยนการสอนตลอดจนกิจกรรมเสริ มหลักสูต รของ
โรงเรี ยนหรื อสถานศึกษาที่จะจัดให้ มีขึ ้น
2. ใช้ เพื่อประเมินผลโครงการทางการศึกษาและโครงการต่างๆ ของโรงเรี ยนหรื อ
สถานศึกษาที่ได้ ดาเนินไปแล้ ว
3. ใช้ เป็ นแนวทางในการสร้ างเครื่ องมือการวิจยั บางประเภท เช่น แบบสอบถาม
รวมทังใช้
้ เป็ นแนวทางในการหาคาตอบเพิ่มเติมให้ กับงานวิจยั ทางการศึกษาบางเรื่ อง เพื่อให้ ได้
คาตอบที่ชดั เจนมากขึ ้น
4. ใช้ เ พื่ อเป็ นการศึกษารายเฉพาะกรณี เพื่ อที่ จ ะขยายขอบเขตการวิจัยทาง
การศึกษาให้ กว้ างขวางขึ ้น
4. แบบแผนปฏิบตั ใิ นการจัดสนทนากลุม่
การสัมภาษณ์ในกลุ่มสนทนาที่มีแบบแผนโดยปกติจะต้ องมีการวางแผนที่มากกว่า
การสัมภาษณ์ประเภทอื่นๆ การเชิญบุคคลเพื่อเข้ าร่วมในกลุ่มสนทนาเป็ นสิ่งที่ยากตลอดจน การ
จัดหาสถานที่ที่มีอปุ กรณ์บนั ทึกข้ อมูลทังภาพและเสี
้
ยงอย่างเพียงพอก็ต้องใช้ เวลามาก
โดยปกติจานวนของสมาชิกที่กาหนดในการจัดกลุม่ สนทนาหนึ่งกลุม่ นัน้ จะเป็ น 6-10
คน แต่ในนักวิจยั บางคนใช้ จานวนผู้ร่วมสนทนากลุ่มถึง 15 คน หรื อบางกลุ่มใช้ กลุ่มที่มีขนาดเล็ก
เพียง 4 คนเท่านัน้ นอกจากนี ้ จานวนกลุม่ ที่ใช้ ในการวิจยั มีหลายรูปแบบขึ ้นอยูก่ บั การเลือกใช้ บาง
งานวิจยั ใช้ กลุ่มสนทนาหลายกลุ่มในการพบกันเพียงครัง้ เดียวแต่บางครัง้ มีกลุ่มสนทนาเพียงกลุ่ม
เดียวแต่พบกันลายครัง้
บรู เกรส (Burgess, 1996) กล่าวว่า ช่วงขันเวลาในการจั
้
ดสนทนากลุ่มหนึ่งครัง้ โดย
ปกติจะใช้ เวลาหนึง่ ถึงสองชัว่ โมง
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โพเวลและคนอื่นๆ (Powell et al., 1996) และอีกประการหนึ่ง การจัดสนทนากลุ่มนัน้
สามารถดาเนินการได้ ในสถานที่หลายๆ แห่ง เช่น บ้ านพัก การเช่าสถานที่พิเศษ หรื อสถานที่ปกติ
ที่ผ้ รู ่วมกลุม่ สนทนามักจะพบปะกันได้
มอร์ แ กน (Morgan, 1997)ได้ ก าหนดคุณ ลัก ษณะของผู้ร่ ว มกลุ่ม สนทนาอย่ า ง
เหมาะสมเป็ นเรื่ องที่สาคัญอีกประการหนึ่ง ถ้ าบุคคลในกลุ่มมีความแตกต่างกันมากเกินไปเช่น
เพศ สถานะทางสังคม อาชีพ ตลอดจนมุมมองแล้ ว ความแตกต่างระหว่ างบุคคลในการสนทนา
กลุ่มอาจจะทาให้ เกิดผลกระทบต่อการแสดงความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะได้ ในทางเดียวกัน ถ้ า
บุค คลในกลุ่ม มี ค วามคล้ า ยคลึ ง กัน โดยมี ลัก ษณะเฉพาะ ความคิ ด เห็ น และประสบการณ์ ที่
หลากหลายอาจจะไม่ถูกเปิ ดเผยออกมา ดังนัน้ ผู้ร่วมกลุ่มสนทนาจะต้ องรู้ สึกเป็ นกันเอง การ
สนทนากลุ่มของบุคคลที่มีความคิดเห็นใกล้ เคียงกันหรื อมีระดับการรับรู้เหมือนกันในกระเด็นการ
สนทนา จะมีความลึกซึง้ มากกว่าการจัดกลุ่มสนทนาที่บุคคลมีการรับรู้ ที่แตกต่าง หลังจากการ
กาหนดคุณลักษณะของบุคคลในกลุ่มสนทนาแล้ ว การเชิญมาร่ วมสนทนาเป็ นสิ่งที่ท้าทายและใช้
เวลานานพอสมควร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้ าประเด็นการสนทนากลุ่มเป็ นผลประโยชน์ หรื อไม่ดึงดูดผู้
ร่ วมสนทนา แต่บางครัง้ ถ้ ากลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผู้ร่วมสนทนามีความสนใจเป็ นพิเศษในเรื่ องนัน้ ๆ ก็
อาจจะกล่าวเชิ ญ ด้ วยวาจาก็ ไ ด้ หรื อผ่านการใช้ ผ้ ูประสานงานหลัก โดยการโฆษณาหรื อ การ
รณรงค์ติดประกาศ ตลอดจนจนการผ่านเครื อข่ายทางสังคมที่มีอยู่ นอกจากนี ้ผู้วิจยั อาจจะมีการ
มอบค่าตอบแทน บัตรกานันหรื อของขวัญให้ แก่ผ้ รู ่วมสนทนา ในครัง้ นันๆ
้ ด้ วยก็ได้
รัตนะ บัวสนธ์ (รัตนะ บัวสนธ์ , 2556) ที่ได้ ให้ ทศั นะเกี่ยวกับการจัดสนทนากลุ่มว่า
ภายหลัง จากคัดเลื อกสมาชิ กกลุ่ม สนทนาได้ แล้ ว และเมื่ อถึง วันกาหนดนัดหมายก็ จ ะเริ่ ม การ
สนทนากลุ่มเพื่อเก็บรวบรวมข้ อมูลให้ ได้ ตามกรอบประเด็นคาถามที่เตรี ยมไว้ ทังนี
้ ้การเริ่ มสนทนา
อาจเริ่มต้ น ด้ วยการทักทายพูดคุยกันในเรื่ องทัว่ ไปของชุมชน สภาพดินฟ้าอากาศ หลังจากนันก็
้ เข้ า
สู่ การสนทนาตามประเด็น ซึง่ ในสนทนากลุม่ นันจะประกอบไปด้
้
วยบุคคลหลายฝ่ ายที่เข้ ามามีส่วน
ร่วมได้ แก่
1. ผู้ส นทนาหรื อ สมาชิ ก ที่ ไ ด้ รั บ การคัด เลื อ กตามคุณ สมบัติห รื อ ตามตัว แปร
ที่สอดคล้ องกับเงื่อนไขตามที่ผ้ วู ิจยั ต้ องการ
2. ผู้ด าเนิ น รายการหรื อ พิ ธี ก ร นับ ว่า เป็ น บุค คลส าคัญ และมี บ ทบาทในการ
สนทนากลุ่มเพราะเป็ นบุคคลที่ทาหน้ าที่ควบคุมประเด็นและบรรยากาศการสนทนากลุม่ ให้ เห็นไป
อย่างตรงประเด็นและราบรื่ น ตลอดจนทาให้ สมาชิกคนอื่นๆ ในกลุม่ ได้ แสดงความคิดเห็นกันอย่าง
ทัว่ ถึง
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3. ผู้จดบันทึก เป็ นบุคคลที่ทาหน้ าที่จดบันทึกข้ อมูลที่ได้ จากการสนทนาทังข้
้ อมูล
ที่เป็ นคาพูดของสมาชิกในกลุ่มสนทนาทุกคาพูดเท่าที่จะจดได้ ทนั และข้ อมูลที่ไม่ใช่คาพูด แต่เป็ น
ข้ อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ ้นขณะสนทนา เช่น อากัปกิริยา ท่าทาง การแสดงสีหน้ าของ
ผู้สนทนาเมื่อทาการโต้ ตอบหรื อการนั่ง เงี ยบ เป็ นต้ น ข้ อมูลดังกล่าวจะช่วยในการตีความสรุ ป
รายงานวิจัยต่อไป ทัง้ นีใ้ นการจดบันทึก ผู้จดบันทึกจะต้ องใส่ชื่อสมาชิกที่เป็ นผู้พูดหรื อผู้แสดง
อากัปกิริยาดังกล่าวด้ วยเพื่อป้องกันการลืม นอกจากนัน้ ผู้จดบันทึกยังอาจช่วยเตือนพิธีกร กรณีที่
ลืมประเด็นคาถามบางประเด็น ตลอดจนการช่วยให้ พิธีกรแจกคาถามได้ ทวั่ ถึงกับสมาชิกทุกคน
4. ผู้ให้ บริ การทัว่ ไป เป็ นบุคคลที่ทาหน้ าที่ให้ บริ การในด้ านต่างๆ ในการสนทนา
เพื่อให้ การดาเนินการสนทนาเป็ นไปอย่างราบรื่ นโดยไม่ติดขัด เช่น การให้ บริ การดื่มกาแฟ ขนม
หรื อของขบเคี ้ยว การบัน ทึกเทปและการเปลี่ยนเทปบันทึก รวมทัง้ การป้องกันบุคคลที่ไม่มีส่วน
เกี่ยวข้ องกับการสนทนาเข้ ามารบกวนขัดจังหวัดการสนทนา
บทบาทของผู้ดาเนินรายการเป็ นสิ่งที่ท้าทาย ซึ่งจะต้ องมีทกั ษะในการเข้ าถึงบุคคล
และเป็ นคุณภาพเฉพาะบุคคล การเป็ นผู้ฟังที่ดี สามารถปรับตัวได้ ไม่แสดงตนเป็ นผู้ชีข้ าด สิ่ง
เหล่านี ้จะทาให้ ผ้ รู ่วมสนทนาเกิดความเชื่อถือในตัวผู้ดาเนินรายการและจะก่อให้ เกิดการเปิ ดกว้ าง
และมีปฏิสมั พันธ์มากขึ ้น
การควบคุมและการกากับที่เกิดจากผู้ดาเนินรายการจะขึ ้นอยู่กับเป้าหมายของการ
วิจยั และรูปแบบที่ได้ เลือกใช้ ถ้ าผู้ดาเนินรายการมีการอานวยความสะดวกให้ กบั การสนทนากลุ่ม
แล้ วข้ อสรุ ปที่ พึง ประสงค์ก็จะเกิดขึน้ จากแนวทางที่ แต่ละบุคคลได้ ให้ ไว้ มี ข้อเสนอแนะว่าการ
สนทนากลุ่มอาจจะมีผ้ ูดาเนินรายการหนึ่งคน และอีกส่วนหนึ่งคอยทาหน้ าที่จดบันทึกและคอย
ตรวจสอบอุปกรณ์บนั ทึกภาพหรื อเสียงในระหว่างการประชุม รวมทังจะต้
้ องสร้ างความเข้ มข้ น ใน
การด าเนิ น การกลุ่ม สนทนา ดัง นัน้ การจัด เตรี ย มล่ ว งหน้ า ที่ ร อบคอบ เป็ น หน้ า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบของผู้ดาเนินการซึง่ เป็ นสิ่งที่จาเป็ นมาก
สุวิมล ว่องวาณิช (สุวิมล ว่องวาณิช, 2558) ได้ กล่าวถึง ขันตอนในการใช้
้
เทคนิคการ
จัดกลุม่ สนทนาของ Stewart and Shamdasani (1990) ไว้ ดงั นี ้
ขันที
้ ่ 1 การนิยามปั ญหาและกาหนดประเด็นคาถามในการศึกษา การกาหนดเรื่ องที่
จะท าการศึก ษาอาจจะเกิ ด มาจากแนวคิ ด ทฤษฎี หรื อ เรื่ อ งที่ ส นใจ โดยน าประเด็ น ปั ญ หา
ซึง่ เป็ นวัตถุประสงค์ในการศึกษามากาหนดเป็ นตัวแปร แล้ วสร้ างเป็ นแนวคาถามย่อย ๆ ที่สามารถ
ตอบวัตถุประสงค์ให้ ชดั เจนและเป็ นเหตุเป็ นผลมากที่สดุ
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ขันที
้ ่ 2 การคัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างที่เป็ นผู้เข้ าร่วมสนทนากลุม่ ขนาดของกลุม่ ผู้ข้าร่วม
สนทนานันควรมี
้
พอเหมาะ หากน้ อยเกินไปจะทาให้ ปฏิสมั พันธ์ระหว่างผู้เข้ าร่วมสนทนามีน้อยและ
หากผู้เข้ าร่วมสนทนามีมากเกินไป โอกาสที่จะแสดงความคิดเห็นอย่างทัว่ ถึง ก็จะมีน้อยการเลือก
ตัวอย่างที่เข้ าร่วมกระบวนการควรคานึงถึงภูมิหลังของผู้เข้ าร่วมสนทนาให้ มีลกั ษณะใกล้ เคียงกัน
ขันที
้ ่ 3 การกาหนดผู้เข้ าดาเนินการสนทนา (moderator) ซึง่ เป็ นบุคคลที่เป็ นผู้นาและ
กากับการสนทนาให้ ดาเนินไปตามหัวข้ อการวิจยั และตามแนวทางการสนทนา เพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่
ตรงกันความเป็ นจริงและครอบคลุมภายในเวลาที่กาหนดไว้
ขัน้ ที่ 4 การก าหนดแนวทาง/คู่ มื อ การสนทนาและทดลองใช้ โดยการศึ ก ษา
จุดมุ่ง หมายและตัวแปรที่ ต้ องการศึก ษา มี การจัดล าดับ ความคิด และแนวทางการสนทนาไว้
ล่วงหน้ าเป็ นขันตอน
้
ช่วยให้ ผ้ ดู าเนินการสามารถดาเนินการสนทนาในขอบเขตที่เหมาะสม
ขันที
้ ่ 5 การคัดเลือกผู้เข้ าร่ วมการสนทนากลุ่ม พยายามใช้ ทรัพยากรของหน่วยงาน
หรื อองค์กรที่สนับสนุนให้ มีการจัดสนทนากลุ่มเป็ นแหล่งคัดเลือก อาจใช้ วิธีการสุ่มเพื่อคัดเลือก
ผู้เข้ าร่ วมสนทนา โดยคานึงถึงต้ นทุนและคุณภาพของผู้ เข้ าร่ วมสนทนา ต้ องระวังไม่ให้ เกิดอคติ
ในการเลือกกลุม่ ผู้เข้ าร่วมสนทนา
ขัน้ ที่ 6 การด าเนิ น การจัด กลุ่ม สนทนา ผู้ด าเนิ น การสนทนาสร้ างบรรยากาศให้
ผู้เ ข้ าร่ วมสนทนามี ความคุ้นเคย มี การแนะนาตัว การเสนอจุประสงค์ของการจัดสนทนากลุ่ม
การขออนุญาตบันทึกข้ อมูลโดยใช้ เครื่ องบันทึกเสียง การดาเนินการสนทนาให้ ครอบคลุมประเด็นที่
ต้ องการให้ เกิดการอภิปรายครบถ้ วน ควบคุมการสนทนาให้ อยู่ในประเด็น เปิ ดโอกาสให้ แสดง
ความคิดเห็นอย่างเต็มที่ โดยไม่ชี ้นาคาตอบที่ต้องการให้ เกิด
ขันที
้ ่ 7 การวิเคราะห์และแปลผลข้ อมูล ข้ อมูลในเครื่ องบันทึกเสียงจะถูกถอดออกมา
เป็ นสนทนาเพื่อนาไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป โดยใช้ วิธีการที่หลากหลายแต่ส่วนใหญ่มกั ใช้ การทา
เครื่ องหมายในข้ อความส าคัญ แล้ วมี การจัดหมวดหมู่ ปั จจุบนั มีความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี
มี ก ารพัฒ นาโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล เช่ น “The Ethnograph” “Hyper
Research” หรื อ “Nudist” เป็ นต้ น
ขัน้ ที่ 8 การจัด ท ารายงานผลสนทนา การเขี ย นรายงานผลการจัด กลุ่ม สนทนา
ก็เหมือนกับการจัดทารายงานการวิจยั ทัว่ ไป ศึกษาประเด็น นาเสนอข้ อมูลที่เป็ นคาตอบในประเด็น
วิจยั แล้ วเขียนเป็ นข้ อค้ นพบ
สรุป ที่กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น แสดงคุณลักษณะที่สาคัญของวิธีการวิจยั โดยใช้ การจัดกลุ่ม
สนทนา(focus group discussion ) การให้ ความสนใจพิ เ ศษเพื่ อ ก่ อ ให้ เกิ ด ปฏิ สั ม พั น ธ์
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และการสร้ างพลวัตรในกลุ่มเป็ นวิธีการที่สามารถเสนอได้ ข้ อพิจารณาในการปฏิบตั ิและขันเวลาที
้
่
ใช้ ในการจัดสนทนากลุ่มในการวิจยั อาจจะเป็ นตัวขัดขวางความพยายามที่จะเก็บรวบรวมข้ อมูล
โดยใช้ วิธีนี ้ แต่อย่างไรก็ตาม กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครัง้ นี ้ มักจะเป็ นผู้ที่มีประสบการณ์ และ
ชานาญการ กระบวนการของการวิจยั ต้ องอาศัยความร่ วมมือมากกว่าการศึกษารู ปแบบอื่นๆและ
การจัดสนทนากลุ่มสามารถเป็ นกระบวนการสร้ างเสริ มกาลังให้ แก่ผ้ รู ่ วมสนทนา และเป็ นวิธีวิจยั
ทางสัง คมศาสตร์ ที่ ท้ า ทายและต้ อ งการที่ จ ะได้ รั บ มุม มองที่ แ ตกต่า งและหลากหลายในเรื่ อง
ที่เราสนใจศึกษา
4.3 การสัมมนาอิงเชี่ยวชาญ(Connoisseurship)
การสัมมนาผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) เป็ นรูปแบบหนึง่ ของการประเมินที่มีแนวคิด
ซึ่งยึดพื ้นฐานการตัดสินคุณค่าคุณค่าโดยวิธีธรรมชาติ( Naturalistic Value-Oriented Evaluation:
NV Model) เพื่อให้ ผ้ ปู ระเมินทาการตัดสินคุณค่าของสิ่งที่ประเมินด้ วยการใช้ ศกั ยภาพของตนเอง
เป็ นหลักสาหรับการให้ คณ
ุ ค่า นอกจากนันยั
้ งมุง่ เน้ นการให้ คณ
ุ ค่าเพิ่มเติมโดยการนาเสนอด้ วยการ
วิพากษ์ วิจารณ์สิ่งที่ประเมินจากทัศนะของตนเองอีกด้ วย มีนกั วิชาการต่างประเทศให้ ความหมาย
ที่ สอดคล้ องกันไว้ ดงั นี ้
โรบินสัน (1996) ได้ กล่าวถึงการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญว่าเป็ นการประเมินโดยคณะบุคคล
ที่ประเมินงานทางด้ านศิลปะโดยเน้ นพื ้นฐานจากการสรุ ปรวมกันของคณะบุคคลที่เป็ นผู้ประเมิน
เกี่ ยวกับความรู้ สึก ต่อ ความงามของผลงานศิล ปะ การตกแต่ง ร่ วมกันเพื่ อ ตัดสิน คุณค่า ที่ เ น้ น
ความส าคัญ ด้ วยความรู้ สึกหยั่ง รู้ ที่ เกิ ดขึน้ ภายในจิ ตใจเป็ นการรั บรู้ โดยสัญชาติญาณที่ ไ ม่ไ ด้
คานึงถึงความมีรูปแบบที่เฉพาะเจาะจงผู้ประเมินจะต้ องเข้ าใจในงานที่ตนเองจะต้ องประเมินอย่าง
ถี่ ถ้วนบนพื น้ ฐานของหลักฐานเชิ ง ประจักษ์ ก ารเห็น คุณ ค่าในความประณี ต ทัง้ ในเทคนิ ค และ
รู ป แบบการวิ เ คราะห์ วิ ธี ก ารและแนวทางปฏิ บัติ ก ารสัม มนาอิ ง ผู้ เชี่ ย วชาญ เน้ น ภารกิ จ จาก
แหล่งที่มาของผลงานอย่างสมเหตุสมผลเป็ นการประเมินซึง่ มีหลักฐานประกอบ ชัดเจนตามสภาพ
จริงและประเมินเชิงเน้ นคุณลักษณะสาคัญ (ศิริชยั กาญจนวาสี, 2548)
ดอร์ เมอร์ (1994) ได้ กล่าวถึงการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญว่าพัฒนามาจากการประเมินผล
งานทางด้ านศิล ปะที่ ผ้ ู เ ชี่ ยวชาญทางศิล ปะจะยึด ความรู้ ความสามารถที่ สั่ง สมอยู่ใ นตนเป็ น
พื ้นฐานของการประเมินตัดสินและให้ คณ
ุ ค่าแก่งานศิลปะที่เน้ นความเกี่ยวข้ องสัมพันธ์อย่างลงตัว
ระหว่างความเป็ นจริงและความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์เน้ นการให้ อิสระในการนาเสนอข้ อสรุปจากการ
ประเมิ นโดยผู้เ ชี่ ยวชาญที่ หยั่ง รู้ ก่อนการวิพ ากษ์ วิจ ารณ์ ผลงาน ศิลปะตามแง่ คิดมุม มองตาม
ศักยภาพของตนเองยืดการให้ ข้อคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนจะได้ มีอิทธิพลทางความคิดต่อ
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คนอื่นจึงทาให้ ผลของการประเมินจากการสรุ ปตามทัศนะที่หลากหลายของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคน
ต่างเติมเต็มในการประเมินผลงานทางศิลปะร่วมกัน (ศิริชยั กาญจนวาสี, 2548)
เบอร์ โ ก้ (1993) ได้ ก ล่า วถึ ง การสัม มนาอิ ง ผู้เ ชี่ ย วชาญว่า เป็ น การประเมิ น ยื ด แนว
ทางการสอนทักษะการปฏิบตั จิ ริง สิ่งหนึง่ ที่ยอมรับได้ เป็ นการสังเกตโดยไม่มีรูปแบบ การตัดสินผล
เกี่ยวกับการเรี ยนการสอน จากการพิจารณาผลของงาน มีลกั ษณะพิเศษเป็ นการประเมินโดยยึด
การตัดสินร่ วมกันของผู้เชี่ยวชาญกับผู้ปฏิบตั ิอย่างชานาญผลสาเร็ จของการดาเนินการประเมิน
ขึ ้นอยู่กับความสามารถเฉพาะทางของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อเรื่ อง นัน้ ๆ ผนวกกับความรอบรู้ อย่าง
กว้ างขวางในการปฏิบตั ิเรื่ องนัน้ ๆ ของผู้ปฏิบตั ิ ไม่เน้ นแบบแผน ซับซ้ อน อาจเจาะจงเลือกจาก
เหตุ ก ารณ์ ส าคั ญ ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ องเป็ นพื น้ ฐานส าหรั บ การสรุ ป ผลการ ตัด สิ น ใจร่ ว มกั น
(ศิริชยั กาญจนวาสี, 2548)
ไอสเนอร์ (Eisner, 1976) ได้ กล่าวถึง การประเมิ นโดย การสัม มนาอิง ผู้เชี่ ยวชาญว่า
ความสาคัญ ของการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญจะเกี่ยวข้ องกับความมี ประสบการณ์ทางด้ านศิลปะที่
มี อยู่ในตัวตนของผู้เ ชี่ ยวชาญ ซึ่ง เป็ นศักยภาพที่ ฝัง อยู่ภ ายในตัวผู้เชี่ ยวชาญ ไม่ไ ด้ ระบุความ
เฉพาะเจาะจงในรู ปแบบของการประเมิ นเฉพาะเน้ น จิ ตส านึกและการหยั่ง รู้ เป็ นหลัก ในการ
ประเมินประกอบด้ วยเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ ที่เน้ นส่วนประกอบของความรู้ความสามารถเฉพาะ
บุคคลเกี่ยวกับความรู้และทักษะในการทางานศิลป์ การประเมินค่าและความเข้ าใจในความหมาย
ของผลงานศิลป์ การสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญจึงพิจารณาคุณภาพของผลงานโดยพิจารณา ผ่านจาก
ทักษะและแบบฝึ กการทางานศิลป์ ให้ สอดคล้ องกับการตัดสินคุณค่าโดยสติปัญญาของผู้เชี่ยวชาญ
ไอส์เนอร์ (Eisner, 1976) ได้ ประยุกต์มโนทัศน์ของศิลปะวิจารณ์ ( Art Criticism) มาใช้
เป็ นรู ปแบบของการประเมิ นโดยให้ แนวคิดการวิพากษ์ วิจ ารณ์ เป็ นการใช้ วิจารณญาณในการ
บรรยายคุณภาพของสิ่งที่ศึกษา (Descriptive Aspect) ตีความหมายของคุณภาพของสิ่งที่ศึกษา
(Interpretive Aspect) ออกมาในเชิงประจักษ์ ตามการรับรู้ ของผู้เชี่ยวชาญและตัดสินคุณค่าของ
สิ่ ง นัน้ (Evaluative Aspect) ไอส์ เ นอร์ เ สนอว่ า การประเมิ น ตามแนวทางของศิ ล ป์ วิ จ ารณ์
ประกอบด้ วยศิลปะ ของการรับรู้ อนั ประณีต ซึ่งเกิดจากการฝึ กฝนและประสบการณ์กับศิลปะของ
การเปิ ดเผยคุณภาพ ของการถ่ายทอดความรู้ สึกที่กลัน่ กรองเกณฑ์มาตรฐานเพื่อสะท้ อนคุณค่า
ของสิ่งนันออกมาได้
้
และได้ นาเสนอแนวทางการประเมินอิงผู้เชี่ยวชาญโดยชี ้ให้ เห็นลักษณะพิเศษ
ระหว่ า งการสั ม มนาอิ ง ผู้ เชี่ ย วชาญและการวิ พ ากษ์ ( Educational Connoisseurship and
Educational Criticism) ว่ารู ปแบบ จะต้ องเกี่ยวข้ องกับความซาบซึ ้งและการระบายหรื อเปิ ดเผย
ความงามของสิ่งที่ประเมินออกมาเป็ นคาพูดจากการที่ ไอส์เนอร์ (Eisner) ระบุความเกี่ ยวข้ อง

55
ร ะ ห ว่ า ง วิ พ า ก ษ์ ( Educational Connoisseurship and Educational Criticism) โ ด ย ร ะ บุ
รายละเอียด 6 ข้ อ ที่สนับสนุน Educational Criticism ไว้ ดงั นี ้
1.การวิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ แ ละช่ ว ยอธิ บ ายวัต ถุป ระสงค์ แ ละกระบวนการที่ เ ป็ น จริ ง
คุณภาพซึง่ สัมพันธ์ระหว่างสาระและรูปแบบของเรื่ องใดเรื่ องหนึง่
2. การวิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ จ ะช่ ว ยอธิ บ ายวัต ถุป ระสงค์ แ ละกระบวนการที่ เ ป็ น จริ ง
คุณภาพซึง่ สัมพันธ์ระหว่างส่วนประกอบย่อยและองค์รวมของเรื่ องใดเรื่ องหนึง่
3. การวิพากษ์ วิจารณ์เป็ นเรื่ องการสะท้ อนจากการหยัง่ รู้ส่กู ารกาหนดวัตถุประสงค์
หรื อ รูปแบบที่เป็ นการออกแบบอย่างมีความสมบูรณ์และมีความซับซ้ อน
4. การวิพากษ์ วิจารณ์จะเปิ ดเผยธรรมชาติของประสบการณ์ที่ลึกซึ ้ง (เป็ นแก่นแท้ )
โดยไม่มี รูปแบบรับความรู้สกึ ได้ ง่ายและการสะท้ อนกลับของการวิพากษ์ทงส่
ั ้ วนที่เป็ นกระบวนการ
และผลผลิตของการปฏิบตั งิ าน
5. การวิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ จ ะเปิ ดเผยโดยยึ ด หลัก การพื น้ ฐานด้ ว ยการแปลความ
และตัด สิ น กระบวนการและวัต ถุป ระสงค์ ซึ่ ง จะอาศัย ผลลัพ ธ์ จ ากการสรุ ป ความเกี่ ย วข้ อง
จากประสบการณ์ โดยรวมของความมีมนุษยธรรม
6.การวิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ ใ ช้ การสัง เคราะห์ ค วามรู้ ที่ ไ ด้ จ ากกระบวนการทางวิ จัย
ที่แตกต่างกันของทฤษฎีการหยัง่ รู้
ตามแนวคิดของไอส์ เ นอร์ (Eisner) มี ความเชื่ อว่าการรู้ ทัน สิ่ง ต่างๆ เป็ นคุณลักษณะ
พื ้นฐานของผู้ทรงคุณวุฒิรูปแบบการประเมินจึงมีลกั ษณะแนวคิดดังนี ้
1. เป็ นรู ป แบบการประเมิ น ให้ ความส าคัญ กั บ ผู้ รู้ หรื อ ผู้ ทรงคุณ วุ ฒิ ในการใช้
วิจารณญาณ วิเคราะห์วิจารณ์อย่างลึกซึ ้งในประเด็นหนึ่งที่น่านามาให้ พิจารณาซึ่งไม่จาเป็ นต้ อง
เกี่ยวข้ อง สัมพันธ์ กับวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้ องใดๆ ทังนี
้ ้เพื่อให้ ข้อสรุ ป มีประสิทธิภาพ หรื อความ
เหมาะสมของสิ่งที่ประเมิน
2. เป็ น รู ป แบบการประเมิ น ผลที่ เ น้ น ผลที่ เ น้ น ความเฉพาะทาง (Specialization)
เนื่ อ งจาก รู ป แบบนี พ้ ัฒ นามาจากรู ป แบบการวิ จ ารณ์ ง านศิ ล ปะ (Arts Criticism) ที่ มี ค วาม
ละเอียดอ่อนลึกซึ ้ง และต้ องอาศัยผู้ทรงคุณวุตริ ะดับสูงมาวินิจฉัย เนื่องจากไม่สามารถวัดคุณค่าได้
จากเครื่ องมื อ วั ด ใดๆ นอกจากการใช้ วิ จ ารณญาณของผู้ รู้ ผู้ เชี่ ย วชาญเท่ า นั น้ ต่ อ มา
มีการประยุกต์ใช้ กับการศึกษาระดับสูงในสาขาเฉพาะ ที่ต้องอาศัยผู้ร้ ู ในเรื่ องนัน้ ๆ จริ งรู ปแบบนี ้
จึงเป็ นที่นิยมนามาใช้ ประเมินผลในวงการ อุดมศึกษาที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา
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3. เป็ น รู ป แบบการประเมิ น ที่ ใ ช้ ค าตัด สิ น (Judgment) ของบุค คล ผู้ท รงคุณวุฒิ
เป็ นเครื่ อ งมื อ ในการประเมิ น ผล โดยให้ ความเชื่ อ ถื อ ในภู มิ ห ลัง ประสบการณ์ ความคิ ด
วิจารณญาณที่ดีและความเที่ยงธรรมของผู้ทรงคุณวุฒิ
4. เป็ นรู ปแบบที่ยอมให้ ความยืดหยุ่น ในกระบวนการทางานของผู้ทรงคุณวุฒิตาม
อัธยาศัย และความถนัดของแต่ละคนนับตังแต่
้ การกาหนดประเด็นสาคั ญ ที่จะพิจารณาการบ่งชี ้
ข้ อมูลที่ต้องการการเก็บรวบรวม ประมวลและวินิจฉัยข้ อมูล ตลอดจนวิธีการนาเสนอ การเลือก
ผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ จ ะเน้ นที่ ส ถานภาพทางวิ ช าชี พ ประสบการณ์ และการเป็ นที่ เ ชื่ อ ถื อ ( High
Credibility) ของวิชาชีพนัน้ ๆ เป็ นสาคัญ
จากการค้ นคว้ าสรุ ปได้ ว่าการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) เป็ นความ
ต้ อ งการ ประเมิ น โปรแกรมการออกก าลัง กายของครู แ ละบุค ลากรทางการศึ ก ษาโดยผ่ า น
ผู้เชี่ยวชาญ ในการพิจารณาวิเคราะห์ในประเด็นที่นาขึ ้นมาให้ พิจารณาว่ามี ความเหมาะสมความ
เป็ นไปได้ มากน้ อยเพียงใดและสมควรที่จะเพิ่มเติมประเด็นอะไรบ้ าง เพื่อให้ ได้ โปรแกรมที่มีความ
สมบูรณ์ถกู ต้ อง
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษาค้ นคว้ า
5.1 งานวิจัยในประเทศ
กรฎา มาตยากร (กรฎา มาตยากร, 2559) ศึ ก ษาการพัฒ นาโมเดลขัน้ ตอนการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ ออกกาลังกายของประชาชนวัยทางานโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา ตรวจสอบความเที่ยงตรง และเปรี ยบเทียบความเที่ยงตรงข้ ามกลุ่มของ
ความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุระหว่างดุลยภาพในการตัดสินใจ ความมัน่ ใจเฉพาะอย่าง กระบวนการ
เปลี่ยนแปลง และขันความพร้
้
อมในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่สง่ ผลต่อพฤติกรรมการออกกาลัง
กายที่ เหมาะสมของประชาชนวัย ท างาน ซึ่ง พัฒ นามาจากโมเดลขัน้ ตอนการเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรมของ Prochaska and DiClemente (1983) กลุม่ ตัวอย่างเป็ นประชาชนวัยทางานในภาค
ตะวันออก อายุระหว่าง 15-59 ปี จานวน 500 คน เป็ นเพศชาย 255 คน และเพศหญิง 245 คน ที่ได้
จากการสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบกลุ่ ม ( Cluster random sampling) เครื่ องมื อ ในการวิ จั ย ได้ แก่
แบบสอบถามข้ อมูลทัว่ ไป แบบสอบถามขันความพร้
้
อมในการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมการออก
กาลังกาย แบบสอบถามกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการออกกาลังกาย แบบสอบถาม
ดุลยภาพในการตัดสินใจเกี่ยวกับการออกกาลังกาย และแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการออก
ก าลัง กาย สถิ ติ ที่ ใ ช้ วิ เ คราะห์ ข้ อ มูล ได้ แ ก่ ค่า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ค่า สัม ประสิ ท ธิ์
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สหสัม พัน ธ์ ของเพี ย ร์ สัน การวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ยื นยัน และการวิ เ คราะห์ เ ส้ น ทาง ผล
การศึกษาพบว่า โมเดลเชิ ง สาเหตุระหว่างดุ ลยภาพในการตัดสินใจ ความมั่นใจเฉพาะอย่า ง
กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และขันความพร้
้
อมในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการ ออกกาลังกายที่เหมาะสมของประชาชนวัยทางาน มีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิง
ประจักษ์ ตวั แปรทังหมดในโมเดล
้
สามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการออกกาลังกาย
ที่เหมาะสมของประชาชนวัยทางานได้ ร้ อยละ 92.80 นอกจากนี ้ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวก
ต่อพฤติกรรมการออกกาลังกาย คือ ขันความพร้
้
อมในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ส่วนตัวแปรที่มี
อิทธิพลทางอ้ อมเชิงบวกต่อพฤติกรรมการออกกาลังกาย โดยส่งผ่าน กระบวนการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม และขัน้ ความพร้ อมในการเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรม ได้ แก่ ดุลยภาพในการตัดสินใจ
ส่วนตัวแปรความมั่นใจเฉพาะอย่างมีอิทธิ พลทางอ้ อมเชิงบวกต่อพฤติกรรมการออกกาลังกาย
โดยส่งผ่าน ขันความพร้
้
อมในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และเมื่อเปรี ยบเทียบความเที่ยงตรงตาม
กลุม่ เพศ ระหว่าง เพศชายและเพศหญิง พบว่า โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่สร้ างขึ ้นตามกรอบ
แนวคิดทฤษฎีขนตอน
ั้
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมีโครงสร้ างของความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปร
ของกลุ่มที่ศึกษาเหมือนกัน ผลการวิจัย ชีใ้ ห้ เห็นว่า โมเดลขัน้ ตอนการเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรม
มีความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ างสามารถนามาประยุกต์ใช้ ส่งเสริ มพฤติกรรมการออกกาลังกายของ
ประชาชนวัยทางานได้
ธนายุส ธนธิ ติและกนิษฐา จารู ญสวัสดิ์ (ธนายุส ธนธิติ & กนิษฐา จารู ญสวัสดิ์, 2558)
ศึกษาการพัฒนาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่พึงประสงค์ของผู้สงู อายุในชมรมผู้สงู อายุตาบลบาง
เตย อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้ วยกิจกรรมส่งเสริ มสุขภาพ ใช้ ระเบียบวิธีวิจยั แบบผสาน
วิธี ประกอบด้ วยการวิจยั เชิงปริ มาณ(Quantitative research) และการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมี
ส่วนร่วม (Participatory action research) ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั เป็ นผู้สงู อายุในชมรมผู้สงู อายุ
ตาบลบางเตย จังหวัดนครปฐม ที่มีอายุตงแต่
ั ้ 60 ปี ขึ ้นไป จานวน 231 คน โดยเก็บรวบรวมข้ อมูล
ภาวะความเจ็บป่ วย(โรคประจาตัว) ของผู้สูงอายุด้วยแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่าง จานวน
197 คน โดยใช้ วิธีส่มุ ตัวอย่างแบบง่าย ส่วนการศึกษาแนวโน้ มภาวะเจ็บป่ วยหลังการจัดกิจกรรม
ส่งเสริ มสุขภาพ ผู้วิจยั ได้ เลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) จานวน 77 คน ที่เข้ า
ร่วมกิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพทุกครัง้ และการศึกษาเปรี ยบเทียบภาวะความดันโลหิตสูงของ
ผู้สงู อายุที่มีภาวะเจ็บป่ วยด้ วยโรคความดันโลหิตสูงเรื อ้ รังก่อนและหลังจัดกิจกรรมส่งเสริ มสุขภาพ
โดยผู้วิจยั ได้ เลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) จานวน 38 คน ที่เข้ าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพทุกครัง้ และวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยโปรแกรมสาเร็จรูป ผลการวิจยั พบว่า กลุม่ ตัวอย่าง
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ผู้สงู อายุเป็ นโรคความดันโลหิตสูง มากเป็ นอันดับแรก (ร้ อยละ 69.00) รองลงมาคือ โรคปวดเมื่อย
ปวดหลัง ปวดเอว (ร้ อยละ 45.20) ผู้วิจยั ได้ จดั กิจกรรมส่งเสริ มสุขภาพให้ กบั ชมรมผู้สงู อายุ ตังแต่
้
เดือนตุลาคม 2555 ถึงมกราคม 2556 จานวน 4 ครัง้ รวม 12 ชั่วโมง ผลการวิเคราะห์แนวโน้ ม
ภาวะความเจ็บป่ วยของผู้สงู อายุที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง ด้ วยวิธีวิเคราะห์อนุกรมเวลาแบบกาลังสอง
น้ อยที่สดุ (Least square method) ประมาณการได้ ว่าในเดือน มกราคม 2557 มีแนวโน้ มลดลงซึ่ง
น้ อยกว่าเดือนมกราคม 2556 เป็ นไปตามสมมตฐานที่ตงไว้
ั ้ และผลการวิเคราะห์คา่ ความดันโลหิต
ขณะหัวใจบีบตัวและขณะหัวใจคลายตัวของผู้สงู อายุที่มีภาวะเจ็บป่ วยด้ วยโรคความดันโลหิตสูง
เรื อ้ รัง ใน 6 เดือน ต่อมา พบว่า มีคา่ ความดันโลหิตลดลงกว่าก่อนที่เข้ าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้ เห็นว่า กิจกรรมส่งเสริ มสุขภาพทาให้ ผ้ สู ูงอายุมี
สุขภาพดีขึน้ การพัฒนาและส่งเสริ มสุขภาพผู้สูง อายุที่มี ประสิทธิ ผลนัน้ หน่วยงานที่เกี่ ยวข้ อง
จะต้ องส่งเสริมความรู้เรื่ องการดูแลสุขภาพตนเองด้ านต่างๆ และจะต้ องจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ให้ กบั ผู้สงู อายุด้วย จึงทาให้ ผ้ สู งู อายุมีการพัฒนาสุขภาพที่ดีได้ อย่างยัง่ ยืน
มนฑิญา กงลาและจรวย กงลา (มนฑิญา กงลา & จรวย กงลา, 2558) ศึกษาพฤติกรรม
ส่งเสริ มสุขภาพผู้สูงอายุในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบลท่าไฮ อาเภอศรี ธาตุ
จัง หวัดอุดรธานี มี และศึกษาความสัม พันธ์ ระหว่างปั จ จัยนา ปั จ จัยเอื อ้ ปั จ จัยเสริ ม ที่ มีผลต่อ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาคือ ผู้สงู อายุที่มี อายุตงแต่
ั ้ 60 ปี ขึ ้นไป อาศัย
อยูใ่ นเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จานวน 649 คน เก็บข้ อมูลจากแบบสอบถาม
จากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 116 คน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื ้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน
และหาความเที่ ย งโดยใช้ การหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ อั ล ฟ่ าของครอนบาซ(Cronbach’s Alpha
Coeffcient) ได้ ค่า ความเที่ ย งของแบบสอบถามเท่ า กับ 0.92 วิ เ คราะห์ ข้ อ มูล โดยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ สาเร็ จรู ป วิเคราะห์ข้อมูลด้ วยสถิติความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ แบบเฟี ยร์ สัน ผลการศึกษาพบว่า 1.ผู้สูงอายุในเขตรั บผิดชอบของ
โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบลท่าไฮ มีพฤติกรรมส่งเสริ มสุขภาพในระดับปานกลาง 2.ปั จจัย
เอือ้ ด้ านการเข้ าถึงสถานบริ การในการส่งเสริ มสุขภาพด้ านการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่างๆ ใน
ชุมชนมีความสัมพันธ์ ทางบวกกับพฤติกรรมส่งเสริ มสุขภาพผู้สงู อายุอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (r
= 0.382, p- value <0.001), (r = 0.310,p-value <0.001) ปั จจัยเสริ ม ด้ านการได้ รับคาแนะนา
สนับสนุนจากบุคคลและด้ านการได้ รับข้ อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติ
กกรมส่ง เสริ ม สุขภาพผู้สูง อายุอย่างมี นัย ส าคัญทางสถิ ติ (r = 0.435, p- value <0.001), (r =
0.468,p-value <0.001) ส่วนปั จจัยนาด้ านอายุและด้ านการรับรู้ ภาวะสุข ภาพไม่มีความสัมพันธ์

59
ต่อพฤติกรรมส่งเสริ มสุขภาพของผู้สูงอายุ จากผลการศึกษาที่ได้ สามารถใช้ เป็ นข้ อมูลพื ้นฐาน
สาหรับการกาหนดนโยบายทางการปฏิบตั แิ ละแบบแผนการดาเนินงานสุขศึกษาให้ แก่ผ้ สู งู อายุเพื่อ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของผู้สงู อายุที่ถกู ต้ องและเหมาะสมต่อไป
เอกศักดิ์ เฮงสุโข (เอกศักดิ์ เฮงสุโข, 2557) มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพของชุมชน
ในการสร้ างเสริ มสุขภาพด้ วยการออกกาลังกายของผู้สู งอายุ ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ คือ
กลุ่มแกนนาหลักในการสร้ างเสริ มสุขภาพด้ านการออกกาลังกาย ผู้นาชุมชนทังที
้ ่เป็ นทางการและ
ไม่เป็ นทางการ สมาชิกองค์การบริ หารส่วนตาบล อาสาสมัครสาธารณสุข กลุ่มชมรมรักษ์ สขุ ภาพ
ผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่อายุตงแต่
ั ้ 60 ปี ขึ ้นไป กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ทังหมดจ
้
านวน 609 ราย
แบ่งเป็ น 3 กลุ่ม กาหนดขนาดตัวอย่างแต่ละกลุ่ม โดยใช้ ตารางเครซี่และมอร์ แกน โดยมีระดับ
ความเชื่อมัน่ 95% ประกอยด้ วยกลุ่มที่ 1 กลุ่มแกนนาหลักในการสร้ างเสริ มสุขภาพ และสมาชิก
อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล จ า น ว น 210 ค น ก ลุ่ ม ที่ 2 อ า ส า ส มั ค ร ส า ธ า ร ณ สุ ข
จานวน 108 คน และกลุ่มที่ 3 ผู้สูงอายุที่มีอายุตงแต่
ั ้ 60 ปี ขึ ้นไป จานวน 291 คน รวบรวมข้ อมูล
ด้ วยแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ คือ ค่าความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่าชุมชนมีศกั ยภาพในการสร้ างเสริ มสุขภาพด้ วยการออกกาลังกาย
ของผู้สงู อายุในระดับสูง โดยมีผลการศึกษารายด้ าน คือ การมีสว่ นร่วมของชุมชนมีศกั ยภาพอยู่ใน
ระดับปานกลาง ส่วนด้ านภาวะผู้นาชุมชน และด้ านความยึดมัน่ ผูกพันของชุมชนมีศกั ยภาพอยูใ่ น
ระดับสูง สาเหตุของการมีส่วนร่ ว มชุมชนอยู่ในระดับปานกลางพบปรากฏการณ์ ที่น่าสนใจว่า
งบประมาณในการสนับสนุนการส่งเสริ มสุขภาพของผู้สงู อายุยงั ไม่เพียงพอต่อความต้ องการของ
ผู้สงู อายุ จนให้ บางครัง้ ในการจัดกิจกรรมการออกกาลังกายเกิดความไม่ตอ่ เนื่องและส่งผลเสียต่อ
การมีสว่ นร่วมของชุมชน
จุฑารัตน์ ปริ วงศ์กลุ ธร (จุฑารัตน์ ปริ วงศ์กลุ ธร, 2556) ศึกษาและเปรี ยบเทียบปั จจัยการ
เลือกใช้ บริ การศูนย์ออกกาลังกายของผู้สงู อายุในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างคือผู้สงู อายุที่เป็ น
สมาชิกศูนย์ออกกาลังกายในทรูฟิตเนสเซนเตอร์ แคลิฟอร์ เนี ยฟิ ตเนสเซนต์เตอร์ ฟิ ตเนสเฟิ ร์ สเฮล
คลับ ในกรุ งเทพมหานคร จานวน 384 คน เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ และผู้วิจยั เก็บข้ อมูลโดยใช้
แบบสอบถามจากผู้สงู อายุที่เป็ นสมาชิกของศูนย์ออกกาลังกาย ใช้ สถิติ “t-test” และ “One-way
ANOVA” ในการตรวจสอบสมมติฐ าน ผลการวิ จัย พบว่าการเลื อ กใช้ ศูน ย์ อ อกก าลัง กายของ
ผู้สูงอายุโดยคานึงถึงปั จจัยการตลาดได้ แก่ ด้ านการบริ การของผู้บริ โภค ด้ านราคา ด้ านความ
สะดวกสบาย ด้ านการสื่อสารทางตลาด อยู่ในระดับมาก ทดสอบสมมติฐานเป็ นรายข้ อดังนี ้ คือ
ปั จจัยการเลือกใช้ ศนู ย์ออกกาลังกายของผู้สงู อายุ ไม่แตกต่างกันตามเพศ อายุ สถานภาพสมาชิก
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ขันเวลาและ
้
ความถี่ในการออกกาลังกายอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ0.05 และปัจจัยการเลือกใช้ ศนู ย์
ออกกาลังกายของผู้สงู อายุ โดยคานึงถึงปัจจัยทางการตลาดระหว่างรายได้ แตกต่างกันตามรายได้
อย่างมีนยั สาคัญที่ 0.05 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ นี ้พบว่า ปัจจัยทางการตลาดที่ผ้ สู งู อายุในเขต
กรุงเทพมหานครให้ ความสาคัญมากที่สดุ คือปัจจัยด้ านความสะดวกสบาย ผู้จดั การศูนย์ออกกาลัง
กายควรให้ ความสาคัญเกี่ ยวกับสถานที่ออกกาลังกายอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ สอดคล้ องกับความ
ต้ องการของผู้สงู อายุให้ มากที่สดุ และคานึงถึงผู้บริ โภคเพื่อตอบสนองความต้ องการและสร้ างความ
พึงพอใจแก่กลุม่ ผู้สงู อายุเพื่อที่จะทาให้ ศนู ย์ออกกาลังกายในเขตกรุงเทพมหานครทาให้ ผ้ สู งู อายุใช้
บริการมากที่สดุ
5.2 งานวิจัยต่ างประเทศ
คลีเมนซ์และฮันนา (Clémence & Hanna, 2018) ศึกษาประสิทธิ ผลการฝึ กฝนความรู้
และกายร่วมกันต่อการรับรู้ เปรี ยบเทียบกับการฝึ กฝนความรู้และกายแบบเดี่ยว โดยการทบทวน
วรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ การทบทวนครัง้ นี ้เป็ นการพิจารณาองค์ความรู้ในปัจจุบนั ที่มีผลกระทบ
ต่อ การฝึ กฝนความรู้ และกายร่ วมกันต่อความรู้ ในผู้สูงอายุที่สุขภาพดี วัตถุประสงค์เพื่อประเมิน
การสนับสนุนโดยให้ การฝึ กฝนความรู้และกายร่ วมกันต่อการรับรู้ ที่เกิดขึ ้น กาหนดการฝึ กฝนแบ่ง
ออกเป็ น 2 แบบ โดยการทดลองภายใต้ คาว่า ประโยชน์ที่เกิดขึ ้นจากความรู้ (direct and transfer)
การประคับประคองระยะยาว และการนาไปใช้ ในชีวิตประจาวัน ดังนันการค้
้
นหาอย่างเป็ นระบบ
ทางอิเล็กโทรนิคส์ จากฐานข้ อมูล Pubmed และ google scholar เกณฑ์การคัดออกคือ การศึกษา
พยาธิสภาพความเสื่อมในสัตว์ โดยเน้ นไปที่ข้อมูลพฤติกรรมที่มีความแตกต่างจากการฝึ ก 2 แบบ
ส่งผลกระทบต่อการรับรู้อย่างไร โดยดูโครงสร้ างการทางานที่สง่ ผลต่อสมอง การทบทวนนี ้แสดงให้
เห็นว่า การฝึ กฝนความรู้ และกายร่ วมกันมีผลต่อการรับรู้ ของสมอง อย่างไรก็ตามแต่ละประเภท
ของการฝึ กทาให้ เ กิ ดการรั บรู้ การทางานที่แตกต่างกัน ถึงแม้ ว่าในบางผลการศึกษาจะแย้ ง กัน
ระหว่างการฝึ กฝนความรู้และกาย และการฝึ กฝนความรู้และกายร่วมกัน แต่ความรู้ในปัจจุบนั ก็ยงั
ไม่มีข้อสรุปที่ชดั เจน ดังนันการทบทวนครั
้
ง้ นี ้แสดงให้ เห็นว่ายังต้ องการการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป
โจ ฮันนา คารี น และฟาบินเน (Jo-Hanna, Karine, Lisa, & Fabienne d’Arripe, 2018)
ศึกษาการจัดการกับการรับรู้อปุ สรรคและส่วนอานวยความสะดวกในการมีกิจกรรมทางกายโดยใช้
รูปแบบขันตอนการเปลี
้
่ยนแปลงพฤติกรรมศึกษาในกลุ่มตัวอย่าง 30 คน แบ่งเป็ นเพศชาย 30 คน
เพศหญิง 30 คน โดยวิธีสมั ภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้ างใช้ เวลา 60 -90 นาทีตอ่ คน พบว่า การจัดการ
กับการรับรู้ อุปสรรคและส่วนอานวยความสะดวกในการมี กิจกรรมทางกาย อาศัยการประเมิ น
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พื ้นฐานเกี่ยวกับระยะในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม สถาพจิตใจ และสิ่งแวดล้ อม หากมนุษย์รับรู้
อุ ป สรรคมาก โดยเฉพาะผู้ ที่ อยู่ ใ นระยะชั่ ง ใจ ( precontemplation) และ ระยะชั่ ง ใจ
(contemplation) จะทาให้ ไม่เกิดการออกกาลังกาย ผู้เชี่ยวชาญจึงต้ องทางานเกี่ยวกับความกลัว
การจัดการความไม่พอใจในพฤติกรรมการออกกาลังกาย การจัดการจัดสรรเวลาในการออกกาลัง
กาย และสถานที่เอื ้อประโยชน์ตอ่ การออกกาลัง กาย ส่วนในระยะพร้ อมปฏิบตั ิ (preparation) เน้ น
เรื่ องการลดภาวะเครี ยด การควบคุมความเครี ยดในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การปฏิเสธเมื่อถึง
เวลาออกกาลังกาย ระยะคงการปฏิบตั ิ (maintenance) คือ การเพิ่มโอกาสในการออกกาลังกาย
สถานที่ที่ทาให้ ร้ ู สึกดีและอยากออกกาลังกาย กลุ่ มเพื่อนหรื อสังคมที่ทาให้ เราผูกใจให้ ออกกาลัง
กาย ซึ่งในแต่ละระยะมีกลยุทธ์ในการดาเนินกิจกรรมที่กระตุ้นให้ ออกกาลังกายแตกต่างกัน อย่าง
เป็ นพลวัตร ผู้วิจยั จึงคัดเลือกกิจกรรมให้ เหมาะสมแต่ละระยะของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
กลุม่ ผู้สงู อายุเป้าหมาย
โอเรย์และคนอื่นๆ (Ory et al., 2018)ประสิทธิผลโปรแกรมที่เกี่ยวข้ องกับแรงสนับสนุน
ทางสังคม การรับรู้ความสามารถตนเอง และการมีกิจกรรมทางกายของผู้สงู อายุ พบว่าแม้ ผ้ สู งู อายุ
จะมีการรรับรู้ประโยชน์ของการมีกิจกรรมทางกายในชีวิตประจาวัน แต่ก็จะเลือกอยูเ่ ฉยๆ มากกว่า
กลุ่ม อายุอื่ น ๆ เมื่ อ ศึก ษาผลของ เทคเซอร์ ไ ซ (Texercise) ของกลุ่ม ตัว อย่า งพบว่ า การรั บ รู้
ความสามารถตนเองและการได้ รับความช่วยเหลือจากสังคม ส่งผลให้ มีกิจกรรมทางกายมากขึ ้น
จากการติดตามประเมินผลในระยะ 3 เดือน และ 6 เดือน ในกลุม่ ทดลอง จานวน 163 คน และกลุม่
ควบคุม จานวน 267 คน พบว่ากลุ่มทดลองมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 แสดงให้ เห็นว่าเทคเซอร์ ไซ (Texercise) มีผลต่อกิจกรรมทางกายของผู้สงู อายุมากกว่า
ในกลุม่ อายุอื่นๆ
มาเซี ย ร์ และคนอื่ น ๆ (Marcia et al., 2018)ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ขั น้ ตอนการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการออกกาลังกายของนักศึกษามหาวิทยาลัย เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ กลุ่ม
ตัวอย่างเป็ นนักศึกษามหาวิทยาลัย 4 แห่ง ในเมืองจี (G City) โดยแจกแบบสอบถาม 1,000 ชุด มี
การตอบรับ จานวน 959 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างอยู่ในขันก่
้ อนชัง่ ใจ ร้ อยละ 16.2 ขันชั
้ ง่ ใจ ร้ อยละ
37.0 ขันพร้
้ อมปฏิบตั ิ ร้ อยละ 13.6 ขันคงการปฏิ
้
บตั ิ ร้ อยละ 6.2 ปัจจัยที่สง่ ผลต่อการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการออกกาลังกายจากขันก่
้ อนชัง่ ใจสู่ขนชั
ั ้ ง่ ใจ คือกระบวนการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมตาม
ขัน้ ตอนการเปลี่ ย นแปลงและกระบวนการเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรม ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การ
เปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมการออกก าลัง กายจากขัน้ ชั่ง ใจสู่ ขัน้ พร้ อมปฏิ บัติ คื อ กระบวนการ
เปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมและความสมดุล ของการตัดสิน ใจ ปั จ จัยที่ ส่ง ผลต่อการเปลี่ ยนแปลง
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พฤติกรรมการออกกาลัง กายจากขัน้ พร้ อมปฏิบัติสู่ขนั ้ ปฏิ บัติคือ การรับรู้ ความสามารถตนเอง
อย่างไรก็ตามยังไม่พบปั จจัยที่ทาให้ มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการออกกาลังกายจากขันปฏิ
้ บตั ิ
สู่ขัน้ คงการปฏิ บัติ ถ้ า การเปลี่ ย นแปลงพฤติก รรม ฯ มี น้ อ ย ควรเลื อ กใช้ 1 กิ จ กรรม ถ้ า การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ฯ มาก กลุ่มตัวอย่างจะรับรู้ ความสามารถตนเองและสามารถเลือ กชนิด
การออกกาลังกายได้ ด้วยตนเอง
แอปดูรัชแมนและคนอื่นๆ (Abdurrahman et al., 2017) ศึกษาสมดุลการตัดสินใจและ
ความสัมพันธ์ กับขัน้ ตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมออกกาลังกายของพนักงานของกอร์ แกน :
การศึ ก ษาภาคตัด ขวางการศึ ก ษานี ม้ ี วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ส ารวจ สมดุ ล ของการตั ด สิ น ใจและ
ความสัมพันธ์ กับขันตอนการเปลี
้
่ยนแปลงพฤติกรรมออกกาลังกายระหว่างพนักงานในเมืองกอร์
แกน ตอนเหนือของอีหร่ าน วิธีการดาเนินการวิจัย เป็ นแบบการศึกษาภาคตัดขวางจากการสุ่ม
ตัวอย่างแบบคลัสเตอร์ ได้ กลุ่มตัวอย่างพนักงานจานวน 991 คน เก็บข้ อมูลโดยใช้ แบบสอบถาม
ขันตอนการเปลี
้
่ยนแปลงพฤติกรรม และสมดุลการตัดสินใจ ผลการศึกษาพบว่า ระดับค่าเฉลี่ยของ
ปั ญ หาอุปสรรคลดลงซึ่ง มี ค วามเป็ นไปได้ ใ นการเปลี่ ย นเป็ น ขัน้ ตอนต่อไป 49% ขณะที่ ระดับ
ค่าเฉลี่ยของประโยชน์จากการออกกาลังกายซึ่งมีความเป็ นไปได้ เพิ่มขึ ้น 61% เพศและขันตอน
้
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมีความสัมพันธ์ กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ0.001 ในทานอง
เดียวกัน พนักงานหญิงอยูใ่ นระยะเริ่มแรกของการออกกาลังกายมากกว่าพนักงานชาย สรุปว่า ผล
การศึกษาครัง้ นี ้ชี ้ให้ เห็นว่า ข้ อเสียของการออกกาลังลดลงขณะที่กลุ่มตัวอย่างก้ าวสู่ระยะหลังๆ
กลุ่ม ตัว อย่า งส่ว นใหญ่ โ ดยเฉพาะพนัก งานหญิ ง อยู่ใ นระยะเริ่ ม แรกของการออกก าลัง กาย
เนื่องจากวิถีชีวิตประจาวันที่อยูก่ บั ที่
เสดไดเกซ์และคนอื่นๆ (Seddigheh, Rabiollah, Fateme, Arezoo, & Ghiasvand, 2017
)ศึกษาภาคตัดขวางความสมดุลการตัดสินใจและการรับรู้ ความสามารถตนเองในการมีกิจกรรม
ทางกายของผู้สงู อายุในเมืองแรชโดยใช้ รูปแบบขันตอนการเปลี
้
่ยนแปลงพฤติกรรม วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสมดุลการตัดสินใจและการรับรู้ความสามารถตนเอง ใช้ กลุม่
ตัวอย่างที่เป็ นผู้สูงอายุในชมรมผู้เกษี ยณอายุงาน จานวน 262 คน เก็บข้ อมูลจากการใช้ รูปแบบ
ขันตอนการเปลี
้
่ยนแปลงพฤติกรรม ความสมดุลของการตัดสินใจ การรับรู้ ความสามารถตนเอง
และระดับการมีกิจกรรมทางกายของผู้สงู อายุ (PASE) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรม SPSS 16
พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระยะคงการปฏิบตั ิ(ค่าเฉลี่ย119.35 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 51.50) รูปแบบ
ขันตอนการเปลี
้
่ยนแปลงพฤติกรรมมีความสัมพันธ์ กับ ความสมดุลของการตัดสินใจและการรับรู้
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ความสามารถตนเองอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .001 อย่างไรก็ตาม การรับรู้สิ่งที่จะต้ องสูญเสียไป
(Cons) มีความสัมพันธ์แบบผกผันกับการรับรู้ความสามารถตนเอง
บาร์ บาราและคนอื่นๆ (Barbara, Denise, Jay, & Carol, 2016)ศึกษาประสิทธิ ผลการ
สนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการออกกาลังกายในผู้สูงอายุการศึกษานีม้ ีวัตถุประสงค์เพื่ อ
ทดสอบความสัมพันธ์ ระหว่างการสนับสนุนทางสังคม (ครอบครัว เพื่อน และผู้เชี่ยวชาญ) ต่อ
พฤติกรรมการออกกาลังกาย ความคาดหวังในความสามารถตนเอง ผลลัพธ์จากการคาดหวัง และ
พฤติกรรมการออกกาลังกายในผู้สงู อายุที่อยู่ในสังคมการดูแลผู้สงู อายุ กลุ่มตัวอย่างเป็ นผู้สงู อายุ
จานวน 74 คน อายุเฉลี่ย 85.6+- 5.5 วิเคราะห์เส้ นทางโดยใช้ Amos 4.0 ข้ อมูลโมเดลมีความ
เหมาะสมที่ระดับ Chisquare 4.6 df3 p=.21 norm fit index .99 relative fit index .98 และ root
mean square error .08 ) ซึง่ อธิบายได้ วา่ ทาให้ พฤติกรรมการออกกาลังของผู้สงู อายุเปลี่ยนแปลง
53% สมมติฐานจานวน 5 ข้ อ มีนยั สาคัญทางสถิติทงั ้ 5 ข้ อ โดยพบว่า เพื่อนมีอิทธิพลทางอ้ อมต่อ
การออกกาลังกาย ความคาดหวังในความสามารถตนเอง และผลลัพธ์จากการคาดหวัง การศึกษา
นีเ้ สนอแนะในการสร้ างโปรแกรมในการปรัปพฤติกรรมการออกกาลังกายในผู้สูงอายุ ที่ควรจะ
สนับสนุนทางสัง คมด้ ว ยเพื่ อส่ง เสริ ม ความเข้ ม แข็ง ในความคาดหวัง ในความสามารถตนเอง
ผลลัพธ์จากการคาดหวัง ที่มีความสัมพันธ์กบั การออกกาลังกาย
แฮน,เมย์ และซุง (Han, Mye, & Sung, 2016)การศึกษาระยะยาวของการออกกาลังกาย
แบบไทซิโดยใช้ ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถตนเองและการรับรู้สภาวะสุขภาพตนเองของผู้สงู อายุ
โดยใช้ กลุ่มตัวอย่างจานวน 60 คน อายุระหว่าง 70-75 ปี อายุเฉลี่ย 72.4 ปี แบ่งเป็ นกลุ่มทดลอง
30 คน กลุ่ม ควบคุม 30 คน ก่อนการเข้ าร่ วมโปรแกรม มี ก ารประเมิ นสภาวะสุขภาพ การรั บรู้
ความสามารถตนเอง และการรั บรู้ สภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ ผลโดยใช้ ส ถิ ติ ANOVA จากการ
ประเมิ น ผลพบว่ า กลุ่ ม ที่ ไ ด้ รั บ โปรแกรมการออกก าลั ง กายแบบไทซิ มี ค ะแนนการรั บ รู้
ความสามารถตนเอง และการรับรู้สภาวะสุขภาพ มากกว่ากลุม่ ควบคุม จึงสรุปได้ วา่ การออกกาลัง
กายแบบไทซิ สามารถช่วยทาให้ ผ้ สู งู อายุมีพฤติกรรมการออกกาลังกายดีขึ ้น
จิ ริ แ ละคนอื่ น ๆ (Jiri, Jan, Pavel, & Steriani, 2015)ศึ ก ษาการมี กิ จ กรรมทางกาย
ความสามารถแห่งตน และคุณภาพชีวิตผู้สงู อายุในเซิรส์ การศึกษานี ้พบว่าแม้ ว่าการกิจกรรมทาง
กายได้ มีข้อมูลการสารวจขยายกว้ างทั่วโลกทังในประเทศที
้
่มีรายได้ ต่าและน้ อย แต่ความเข้ าใจ
เกี่ ยวกับความสัมพันธ์ ระหว่างกิจกรรมทางกาย และคุณภาพชีวิตในผู้สูงอายุที่ม าจากพื น้ ฐาน
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมนันยั
้ งมีข้อจากัด การศึกษาครัง้ นี ้ได้ ทาการทดสอบการใช้ โมเดล
McAuley’s Social-cognitive กับการศึกษาความสัม พันธ์ ของคุณภาพชีวิตในบริ บทวัฒนธรรม
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ประชาชนชาวเซิ รส์ ซึ่งเป็ นประชาชนที่ อยู่ในประเทศยุโรปหลัง การปกครองแบบคอมมิ วนิส มี
ผู้สงู อายุทงหมด
ั้
546 คน อายุเฉลี่ย 68 ปี โดยการตอบแบบสอบถามประเมินตามตัวชี ้วัด คุณภาพ
ชีวิต ได้ แก่ ความสามารถตนเอง สถานะทางสุขภาพ และคุณภาพชีวิต (Global QOL) โมเดล
สมการโครงสร้ างถูกใช้ ในการทดสอบความสัมพันธ์ ระหว่างกิจกรรมทางกายและคุณภาพชีวิต
สมมติฐาน สมมติฐานทางอ้ อมคื อ กิจกรรมทางกายทานายความสามารถตนเอง ในทางกลับกัน
ทานายคุณภาพชีวิต ตลอดจนด้ านจิ ตใจและร่ างกาย สถานะทางสุขภาพ สังเคราะห์ตวั ชี ว้ ัดที่
เหมาะสมและยอมรับได้ ซึ่งการศึกษาจะเน้ นแตกต่างจากประเทศทางตะวันตก ทังหมดที
้
่กล่าว
ข้ างต้ นพบว่า ความสัมพันธ์ของสิ่งที่มีผลกระทบมากต่อคุณภาพชีวิตคือความสามารถตนเอง และ
สิ่ ง ที่ ส่ ง ผลกระทบน้ อยคื อ สถานะทางสุ ข ภาพ จากการศึ ก ษาครั ง้ นี ส้ นับ สนุ น ได้ ว่ า โมเดล
McAuley’s PA-QOL Social-cognitive มีความเที่ยงตรงที่จะนามาใช้ ในบริ บทวัฒนธรรมที่ไม่ใช่
ตะวันตก อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ ของความสามารถตนเองและสถานะทางสุขภาพอาจจะมี
อิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตในประชาชนที่มีความแตกต่างจากโมเดล McAuley’s Social-cognitive
วอลเลอร์ และคนอื่นๆ (Waller et al., 2016) ศึกษาผลของการออกกาลังกายในนา้ ต่อ
สมรรถภาพร่ า งกายของผู้สูง อายุ ที่ มี สุข ภาพดี โดยกลุ่ม ควบคุ ม คื อ ผู้ที่ อ อกก าลัง กายบนบก
วิธีดาเนินการวิจยั โดยการสังเคราะห์เอกสาร ซึง่ ได้ จากการสุ่มตัวอย่าง โดยคัดเลือกจากการศึกษา
ทัง้ หมด28 ผลงาน และผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจานวน 24 ผลงาน ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่างทังหมด
้
1,465 คน เป็ นเพศหญิงร้ อยละ 89 และเพศชาย ร้ อยละ11 อายุเฉลี่ย 66.4 ปี วิเคราะห์ข้อมูลด้ วย
Meta Analysis ผลการศึกษาพบว่าการออกกาลังกายในน ้า มีผลปานกลางต่อสมรรถภาพร่างกาย
ของผู้สงู อายุ ส่วนการออกกาลังกายทังในน
้ ้าและบนบก มีผลเล็กน้ อยต่อสมรรถภาพร่างกายของ
ผู้สูงอายุ สาหรับข้ อจากัดในการศึกษา พบความคาดเคลื่อนจากการนาวิธีการออกกาลังกายทัง้
2 อย่างมาประเมิ นร่ วมกัน อย่างไรก็ ตามจากการศึกษาพบว่า การออกกาลัง กายในนา้ ทาให้
สมรรถภาพทางกายของผู้สงู อายุสขุ ภาพดี ดีกว่าการออกาลังกายบนบก
อะกัวร์ เ รและวิล ลาเรี ยล (Aguirre & Villareal, 2015) ได้ ทาการศึกษาในขัน้ ยาวและ
แสดงให้ เห็นว่าการออกกาลังกายเป็ นประจาจะยืดอายุขยั และลดความเสี่ยงของความพิการทาง
ร่ างกาย การออกกาลังกายที่ลดลงและการเสื่อมสภาพของร่ างกายมีความสัมพันธ์ กับการลดลง
ของความสามารถในการออกกาลังกายที่ทาให้ เกิดความอ่อนแอของร่างกาย กลุ่มอาการร่างกาย
อ่อนแอรวมถึงระดับกิจกรรมที่ลดลง ความอดทนในการออกกาลังกายที่ไม่ดี และการสูญเสียมวล
กายและมวลกล้ ามเนื ้อ ความทนต่อการออกกาลังกายที่ไม่ดี เช่น ความทนต่อการออกกาลังกาย
แบบแอโรบิค เนื่องจากความทนแบบแอโรบิคสามารถเพิ่มการใช้ ออกซิเจนสูงสุดได้ ประมาณ 10-
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15%การฝึ ก ความต้ า นทานและเป็ น วิ ธี ที่ ดี ที่ สุด ในการเพิ่ ม ความแข็ ง แรงของกล้ า มเนื อ้ และ
มวล แม้ ว่าการเพิ่มขึ ้นของมวลกล้ ามเนื ้อในการตอบสนองต่อการฝึ กความต้ านทานอาจลดลงใน
ผู้สูง อายุที่ ร่ า งกายอ่ อ นแอ การฝึ ก ความต้ า นทานสามารถเพิ่ ม ความแข็ ง แรงของกล้ า มเนื อ้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยในสถาบันประมาณร้ อยละ101 เนื่องจากการฝึ กทังแบบแอโรบิ
้
คและ
ความต้ านทานเป็ นองค์ประกอบที่เฉพาะเจาะจงของความอ่อนแอของร่างกาย การศึกษาที่รวมการ
ฝึ กแบบแอโรบิคและความต้ านทานถือเป็ นหลักฐานที่มีแนวโน้ มมากที่สดุ ในแง่ของความสาเร็ จใน
การรักษาความอ่อนแอ ในระดับโมเลกุลการออกกาลังกายลดความอ่อนแอลงโดยการลดการ
อั ก เสบของ กล้ ามเนื อ้ การเพิ่ ม anabolism และการสั ง เคราะห์ โปรตี น ในกล้ ามเนื อ้
เพิ่มขึ ้น จาเป็ นต้ องมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาว่าการออกกาลังกายแบบใดที่เหมาะสมที่สดุ
มีประสิทธิภาพและปลอดภัยสาหรับผู้สูงอายุ จากการศึกษาที่มีอยู่ขอแนะนาให้ ใช้ โปรแกรมการ
ออกกาลัง กายแบบหลายองค์ ป ระกอบซึ่ง รวมกิ จ กรรมแอโรบิค การออกกาลัง กายเพื่ อ ความ
แข็งแรงและความยืดหยุน่ ในการรักษาความอ่อนแอของร่างกาย
ริ ชาร์ ดและคนอื่นๆ(Rosenkranz et al., 2015) ศึกษาผลของขัน้ ตอนการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมเพื่อบรรลุเป้าหมายการเดินวันละ 10,000 ก้ าว โดยมีวตั ถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อ
ประเมินผลของการเดินวันละ 10,000 ก้ าวโดยใช้ วิธการของขันตอนการเปลี
้
่ยนแปลงพฤติกรรม
กลุม่ ตัวอย่างเป็ นประชากรวัยผู้ใหญ่ในประเทศออสเตรเลีย จานวน 504 คน เป็ นเพศชาย 176 คน
และเพศหญิง 330 คน อายุเฉลี่ย 50.8 +- 13 ปี โดยใช้ เครื่ องวัดก้ าวเดิน Actigraph GT3X ขันเวลา
้
7 วัน และจดบันทึกด้ วยตนเอง ตามขัน้ ตอนของการเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรม และเปรี ยบเที ยบ
ค่าเฉลี่ยของจานวนก้ าวเดิน โดยใช้ สถิติ ANOVA และ Logistic regression ผลการศึกษา พบว่า
ผู้ที่อยู่ในขันตอนการเปลี
้
่ยนแปลง ขันคงไว้
้
ซึ่งพฤติกรรมและขันปฎิ
้ บตั ิกิจกรรมมีโอกาสที่จะบรรลุ
เป้า หมาย 10,000 ก้ า ว มากว่า ในอี ก 3 ขัน้ ตอนที่ เ หลื อ แสดงให้ เ ห็ น ว่า รู ป แบบขัน้ ตอนการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในขันคงไว้
้
ซึ่งพฤติกรรมและขันปฏิ
้ บตั ิกิจกรรม สามารถทาให้ เดินได้ ตาม
เกณฑ์ของสาธารณสุขคือ 10,000 ก้ าวต่อวัน
เซดซี ด , มาร์ แยม และมู ฮั ม หมั ด (Saied Saeed, Maryam, & Mohammad, 2013)
การศึกษาภาคตัดขวางรู ปแบบขัน้ ตอนการเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมของพนักงานออฟฟิ ส เมือง
ยาชน์ ประเทศอิ ห ร่ า น ใช้ กลุ่ ม ตัว อย่ า งจ านวน 220 คน โดยใช้ แบบสอบถามขัน้ ตอนการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามโดยผู้เชี่ยวชาญ วิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้ โปรแกรม SPSS พบว่ากลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศชาย ร้ อยละ 69.1 เพศหญิง ร้ อยละ30.9 อายุเฉลี่ย
34 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 8.68 อยุ่ในขันก่
้ อนชัง่ ใจและชัง่ ใจ ร้ อยละ 60 มีเพียงร้ อยละ 7.3 ที่อยู่
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ในขันปฏิ
้ บตั ิ การสึกษานี ้แสดงให้ เห็นว่า องค์ประกอบด้ าน ความสมดุลการตัดสินใจ กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและการคิดรู้ ในแต่ละขันตอนการเปลี
้
่ยนแปลงพฤติกรรมมีความแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.000 ดังนันกระบวนการเปลี
้
่ยนแปลงพฤติกรรมและการรับรู้
ความสามารถตนเอง มีความสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงขันตอนของการออกก
้
าลังกาย
ฮูแมน แกรี (Homann, 2005) การศึกษาการประยุกต์ใช้ รูปแบบขันตอนการเปลี
้
่ยนแปลง
พฤติกรรมในการออกกาลังกายอย่างยัง่ ยืน โดยผู้วิจยั มุ่งศึกษารูปแบบการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ในขัน้ ปฏิบตั ิและขัน้ คงไว้ ซึ่งพฤติกรรมโดยเปรี ยบเทียบความแตกต่างของ 10 กิจกรรมเดิม กับ
6 กิจกรรมใหม่ กลุ่มตัวอย่างจานวน 1,076 ราย โดยปรับเปลี่ยนกิจกรรมจาก 10 กิจกรรมลดลง
เหลือ 6 กิจกรรม ได้ แก่กิจกรรมที่หลากหลาย การตระหนักว่าการออกกาลังกายมีความสาคัญต่อ
สุขภาพตนเอง การตังเป้
้ าหมาย การจัดการความเครี ยด การออกกาลังกายเฉพาะบุคคล และการ
ออกกาลังกายเป็ นหมู่คณะ จากการวิเคราะห์ข้อมูล 16 กระบวนการ พบว่า ขันคงไว้
้
ซึ่งพฤติกรรม
ในขันสั
้ น้ (6 เดือน ถึง 5 ปี )กับขันคงไว้
้
ซึ่งพฤติกรรมในขันยาว(มากกว่
้
า 5 ปี ) มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .05 โดยการออกกาลังกายตลอดชีวิตจะแตกต่างจากการออกกาลังกาย
ในขันสั
้ นจ
้ านวน8 กระบวนการจาก 16 กระบวนการ สาหรั บ กิจกรรม 10 กิจกรรมเดิมนันใช้
้ เวลา
ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในขันพร้
้ อมที่จะปฏิบตั ินานกว่ากระบวนการใหม่ และในขันคงไว้
้
ซงึ่
พฤติกรรมกระบวนการเดิมใช้ ขนเวลาน้
ั้
อยกว่ากระบวนการใหม่ จากการศึกษานี ้พบว่า การออก
กาลัง กายตลอดชี วิ ต และ6 กระบวนการใหม่ใ นการเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมสามารถมี ค วาม
เหมาะสมกับขันตอนการเปลี
้
่ยนแปลงในขันปฏิ
้ บตั ิและขันคงไว้
้
ซึ่งพฤติกรรมกว่า 10 กระบวนการ
เดิม

จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง ทาให้ ผ้ วู ิจยั สนใจที่จะพัฒนาโปรแกรม
การออกกาลังกายโดยใช้ ทฤษฎีรูปแบบขันตอนการเปลี
้
่ยนแปลงพฤติกรรมสาหรับ ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสูง อายุในศูนย์ ดูแลครู และบุคลากรทางการศึกษาสูงอายุ โดยใช้ รูปแบบทฤษฎี
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การเรี ย นรู้ ทฤษฎี ด้ า นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพ และทฤษฎี ก ารประเมิ น มาใช้ ให้ สอดคล้ องกั บ
กระบวนการเปลี่ยนแปลงในรู ปแบบการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในขันชั
้ ง่ ใจ ขันพร้
้ อมที่จะปฏิบตั ิ
ขันปฏิ
้ บตั ิ และขันคงไว้
้
ซึ่งพฤติกรรม เพื่อสร้ างโปรแกรมการออกกาลังกายที่เหมาะสมกับผู้สงู อายุ
สามารถนาไปใช้ ในการกาหนดนโยบายและแผนของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสร้ างเสริ มสุขภาพ
ด้ านการออกกาลัง กายส าหรั บครู และบุคลากรทางการศึกษาสูงอายุทั่วประเทศ อี กทัง้ ยัง เป็ น
ประโยชน์ตอ่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องในการนาข้ อมูลไปประยุกต์ใช้ ในการดาเนินงานด้ านสุขภาพแก่
ประชาชนต่อไป
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิ จัย ครั ง้ นี เ้ ป็ น การวิ จัย และพัฒ นา(Research&Development) โดยวิ ธี วิ จัย แบบ
ผสมผสาน(Mixed Method Research) รู ป แบบตัว หลั ก และตัว รองตามล าดับ (Sequential
Dominant and Less Dominant Design) ซึ่งมีวิธีวิจยั เชิงปริ มาณเป็ น ตัวหลัก(Dominant status)
และวิธีการวิจยั เชิงคุณภาพเป็ น ตัวรอง (Less Dominant Status)โดยแบ่งขันของการวิ
้
จยั ออกเป็ น
3 ขัน้ ดังนี ้
ขัน้ ที่ 1 การสัง เคราะห์ โปรแกรมการสร้ างเสริ ม การออกก าลัง กายโดยใช้ รู ป แบบ
ขันตอนการเปลี
้
่ยนแปลงสาหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาสูงอายุ
ขันที
้ ่ 2 การพัฒนาโปรแกรมการสร้ างเสริ มการออกกาลังกายโดยใช้ รูปแบบขัน้ ตอน
การเปลี่ยนแปลงสาหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาสูงอายุ
ขัน้ ที่ 3 การทดลองประเมินผลโปรแกรมการสร้ างเสริ มการออกกาลัง กายโดยใช้
รูปแบบขันตอนการเปลี
้
่ยนแปลงสาหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาสูงอายุ
ซึ่ง ผู้วิจัยได้ ดาเนินการขอจริ ยธรรมวิจัยในมนุษย์ จ ากมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ใบรับรองหมายเลข SWUEC/E-197/2561
โดยมีรายละเอียดของการดาเนินการวิจยั ในแต่ละขัน้ ดังนี ้
ระยะที่ 1 การสังเคราะห์ โปรแกรมการสร้ างเสริมการออกกาลังกายโดยใช้ ขัน้ ตอนการ
เปลี่ยนแปลงสาหรั บครู และบุคลากรทางการศึกษาสูงอายุ
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออกกาลังกายและแนวทางการสร้ างโปรแกรม
การสร้ างเสริ มการออกกาลังกายโดยใช้ ทฤษฎีรูปแบบขัน้ ตอนการเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการออกกาลังกายสาหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาสูงอายุ ดาเนินการวิจยั ดังนี ้
1.สัง เคราะห์ เ อกสารเชิ ง วิ ช าการ (Concept paper) โดยก าหนดกรอบในการ
สังเคราะห์ 2 คือสภาพปั ญหาและความต้ องการในการปรั บเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกาลังกาย
และ ทฤษฎีรูปแบบการเปลี่ยนแปลง (Transtheoretical Model: TTMประเด็น ดังนี ้ เป็ นการวิจัย
เชิ ง ส ารวจบุ ก เบิ ก (Exploratory Survey Research) โดยใช้ วิ ธี ก ารเชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative
method)
1.1 ศึกษาสภาพปัญหาและความต้ องการในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกาลัง
กายของครูและบุคลากรทางการศึกษาสูงอายุ โดยกาหนดกลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลเป็ น 3 กลุม่ ดังนี ้
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1.1.1 กลุม่ บุคลากรของสานักงานคณะกรรมการ สกสค. จานวน 5 คน ใช้ เทคนิค
การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้ าง (semi structured Interview) โดยกาหนดคุณสมบัติ ดังนี ้
- เป็ นบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการ สกสค. ซึ่ง มี หน้ าที่ ในการจัด
โครงการสร้ างเสริมสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสูงอายุ
- เป็ นผู้มีประสบการณ์ในการทาหน้ าที่ในการจัดโครงการสร้ างเสริ มสุขภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาสูงอายุมาแล้ วไม่ต่ากว่า 5 ปี
- มีคณ
ุ วุฒิทางการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรี
1.1.2 กลุ่มครู และบุคลากรทางการศึกษาสูงอายุ กระทรวงศึกษาธิ การ ในเขต
กรุ ง เทพมหานครที่ มี พ ฤติ ก รรมการออกก าลั ง กาย จ านวน 10 คน ใช้ การสนทนากลุ่ ม
(Focus Group)
1.1.3 กลุ่มครู และบุคลากรทางการศึกษาสูงอายุ กระทรวงศึกษาธิ การ ในเขต
กรุ ง เทพมหานครที่ ไ ม่ มี พ ฤติ ก รรมการออกก าลัง กาย จ านวน 10 คน ใช้ การสนทนากลุ่ ม
(Focus Group)
1.1.4 กลุ่มครู และบุคลากรทางการศึกษาสูงอายุ กระทรวงศึกษาธิ การ ในเขต
กรุงเทพมหานคร จานวน 165 คน ได้ มาโดยการเลือกแบบบังเอิญ (Accidental sampling)
1.2 สังเคราะห์เอกสารและงานวิจัย(Document Synthesis) ที่เกี่ ยวข้ องกับทฤษฎี
รู ปแบบการเปลี่ยนแปลง (Transtheoretical Model: TTM) หรื อขันตอนการเปลี
้
่ยนแปลง (stage
of change) 3 แนวคิดหลัก คือ
1.2.1 ร่ า งต้ นแบบกิ จ กรรมการสร้ างเสริ ม การออกก าลั ง กาย(D1: Draft
Prototype) โดยใช้ รูปแบบขันตอนการเปลี
้
่ยนแปลงสาหรับครู และบุคลากรทางการศึกษาสูงอายุ
ตามกระบวนการเปลี่ยนแปลง(J. Prochaska et al., 2008)
1.2.2 การรั บ รู้ ความสามารถตนเองในแต่ล ะขัน้ ตอนของการเปลี่ ย นแปลง
ระหว่างการชัง่ น ้าหนักระหว่างประโยชน์ที่จะได้ รับในการออกกาลังกาย(Confidence) และการรับรู้
สิ่งล่อใจ(Temptation)
1.2.3 ความสมดุล ของการตัด สิ น ใจในแต่ล ะขัน้ ตอนของการเปลี่ ย นแปลง
ระหว่างประโยชน์ที่จะได้ รับหากออกกาลังกาย(Pros) กับสิ่งที่จะต้ องสูญเสียไปหากไม่ออกกาลัง
กาย (Cons)

70
ตาราง 2 ร่างต้ นแบบกิจกรรมการออกกาลังกาย (D1: Draft Prototype) โดยใช้ รูปแบบขันตอนการ
้
เปลี่ยนแปลงสาหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาสูงอายุตามกระบวนการเปลี่ยนแปลง
ขัน้ ตอนการเปลี่ยนแปลง

ร่ างต้ นแบบกิจกรรมการออกกาลังกาย
1. กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

1.ขันก่
้ อนชัง่ ใจสูข่ นชั
ั ้ ง่ ใจ

2.ขันชั
้ ง่ ใจสูข่ นพร้
ั ้ อมปฏิบตั ิ

1.1 การเพิม่ ความตระหนักต่อการมีพฤติกรรมการออกกาลังกาย
1.2 การทาความเข้ าใจตนเองเกี่ยวกับการไม่ออกกาลังกาย
1.3 การประเมินผลกระทบต่อผู้อื่นจากการไม่ออกกาลังกาย
1.4 การการตระหนักถึงความสาคัญของการออกกาลังกายต่อ
สุขภาพตนเอง
1.5 การประกาศความเชื่อมัน่ ตนเองในการออกกาลังกาย

3.ขันพร้
้ อมปฏิบตั ิสขู่ นปฏิ
ั ้ บตั ิ
1.6 การเสริ มแรงในการออกกาลังกาย
4.ขันปฏิ
้ บตั ิสขู่ นคงการปฏิ
ั้
บตั ิ

1.7 การค้ นหาสิง่ สนับสนุนที่ทาให้ เกิดการออกกาลังกาย
1.8 การเผชิญกับเงื่อนไขพฤติกรรม
1.9 การจัดการกับสิง่ แวดล้ อม
1.10 ความตระหนักต่อสิง่ สนับสนุนการออกกาลังกาย
2. การรับรู้ความสามารถตนเอง
3. ความสมดุลของการตัดสินใจ

ผู้เชี่ยวชาญจานวน 7 คน (รายชื่อดังภาคผนวกหน้ า 158)ตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพ
เครื่ องมือ ความถูกต้ อง ความเหมาะสม ความเป็ นประโยชน์ และความเป็ นไปได้ ตามทฤษฎี
ปรับปรุงแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะเพื่อใช้ ในการดาเนินงานขันตอนต่
้
อไป
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ระยะที่ 2 การพัฒนาโปรแกรมการสร้ างเสริมการออกกาลังกายโดยใช้ ทฤษฎีรูปแบบ
ขัน้ ตอนการเปลี่ยนแปลงสาหรั บครู และบุคลากรทางการศึกษาสูงอายุ
วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ พัฒ นาโปรแกรมการสร้ างเสริ ม การออกกาลัง กายโดยใช้ ทฤษฎี
รูปแบบขันตอนการเปลี
้
่ยนแปลงสาหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาสูงอายุ ดาเนินการวิจยั ดังนี ้
พัฒนาต้ นแบบกิจกรรมการออกกาลังกายโดยใช้ รูปแบบขัน้ ตอนการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในครู และบุคลากรทางการศึกษาสู งอายุ 4 โมดูล (Module) ในแต่ละกิจกรรมย่อยใช้
กลุม่ ตัวอย่างขนาดเล็ก (small group) จานวน 3 - 5 คน รวมจานวนตัวอย่างทังหมด
้
59 คนพัฒนา
จนได้ คณ
ุ ลักษณะของต้ นแบบกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการออกกาลังกาย ดังนี ้
1. ถอดบทเรี ยนคุ ณ ลั ก ษณะต้ นแบบของกระบวนการเปลี่ ย นแปลง 10
กระบวนการ
2. สรุปผลที่ได้ จากการถอดบทเรี ยน พิจารณาประเด็นที่สาคัญเป็ นทางเลือกใน
การวางแนวทางกาหนดต้ นแบบกิจกรรม
3. น าเสนอและร่ ว มกั น อภิ ป รายหาต้ นแบบกิ จ กรรมการออกก าลั ง กาย
(prototype) โดยผู้เชี่ยวชาญในการประเมินคุณภาพรู ปแบบการเรี ยนรู้โดยใช้ รูปแบบขันตอนการ
้
เปลี่ยนแปลงเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกาลังกาย ปรับปรุงแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะเพื่อใช้ ใน
การดาเนินงานขันตอนต่
้
อไป
ตาราง 3 แนวทางกาหนดต้ นแบบกิจกรรม
กระบวนการเปลี่ยนแปลง
1.การเพิม่ ความตระหนักต่อการมีพฤติกรรม
การออกกาลังกาย
2.การทาความเข้ าใจตนเองเกี่ยวกับการไม่ออก
กาลังกาย
3.การประเมินผลกระทบต่อผู้อื่นจากการไม่
ออกกาลังกาย
4.การการตระหนักถึงความสาคัญของการออก
กาลังกายต่อสุขภาพตนเอง
5.การประกาศความเชื่อมัน่ ตนเองในการออก
กาลังกาย
6.การเสริ มแรงในการออกกาลังกาย

คุณลักษณะของต้ นแบบ
- มีความพร้ อมในการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมการออกกาลัง
กาย
- การจัดสิง่ แวดล้ อมให้ เอื ้อต่อการออกกาลังกาย
- รับรู้ถึงผลเสียของการไม่ออกกาลังกาย
- การรับรู้ความสามารถตนเองในการออกกาลังกาย
- ความสามารถในการเลือกวิธีการออกกาลังกายด้ วยตนเอง
- มีความต้ องการที่จะออกกาลังกายสมา่ เสมอต่อเนื่อง
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ตาราง 3 (ต่อ)

กระบวนการเปลี่ยนแปลง
7.การค้ นหาสิง่ สนับสนุนที่ทาให้ เกิดการออก
กาลังกาย
8.การเผชิญเงื่อนไขพฤติกรรม
9.การจัดการกับสิง่ แวดล้ อม
10.ความตระหนักต่อสิง่ สนับสนุนการออก
กาลังกาย

คุณลักษณะของต้ นแบบ
- มีสว่ นร่วมในการวางแผนการออกกาลังกาย
- การรับรู้และแก้ ไขอุปสรรคที่สง่ ผลต่อการไม่ออกกาลังกาย
- มีความมุง่ มัน่ ตังใจในการออกก
้
าลังกาย
- การประกาศให้ คนอื่นรับรู้วา่ ตนเองเป็ นผู้ที่ออกกาลังกาย
ทุกวัน

ขัน้ ที่ 3 การทดลองใช้ โปรแกรมการสร้ างเสริมการออกกาลังกายโดยใช้ ขัน้ ตอนการ
เปลี่ยนแปลงสาหรั บครู และบุคลากรทางการศึกษาสูงอายุ
วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อทดลองโปรแกรมการสร้ างเสริ ม การออกกาลัง กายโดยใช้ ท ฤษฎี
รูปแบบขันตอนการเปลี
้
่ยนแปลงสาหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาสูงอายุ ดาเนินการวิจยั ดังนี ้
1.ดาเนิน การวิจัย ต้ นแบบโปรแกรมการออกกาลัง กายโดยใช้ ท ฤษฎี ขัน้ ตอนการ
เปลี่ยนแปลงสาหรับครู และบุคลากรทางการศึกษาสูงอายุ แบบกึ่งทดลองในกลุ่มตัวอย่าง โมดูล
(Module)ละอย่างน้ อย 30 คน รวมตัวอย่างทังหมดจ
้
านวน 83 คน เก็บข้ อมูลก่อนและหลังการเข้ า
ร่วมกิจกรรม โดยมีรูปแบบการวิจยั แบบ One Group Pretest – posttest design

กาหนดให้
M1 หมายถึง โมดูล 1 กระบวนการเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมในขัน้ ก่อนชั่ง ใจสู่ขัน้ ชั่งใจ
ประกอบด้ วยกิจกรรมการเพิ่มความตระหนักต่อการมีพฤติกรรมการออกกาลังกายการทาความ
เข้ าใจตนเองเกี่ยวกับการไม่ออกกาลังกาย การประเมินผลกระทบต่อผู้อื่นจากการไม่ออกกาลังกาย
( X1 - X3)
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M2 หมายถึง โมดูล 2 กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในขันชั
้ ง่ ใจสู่ขนพร้
ั ้ อมปฏิบตั ิ
คือกิจกรรม การตระหนักถึงความสาคัญของการออกกาลังกายต่อสุขภาพตนเอง (X4)
M3 หมายถึง โมดูล 3 กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในขันพร้
้ อมปฏิบตั สิ ขู่ นฏิ
ั ้ บตั ิ คือ
กิจกรรมการประกาศความเชื่อมัน่ ตนเองในการออกกาลังกาย (X5)
M4 หมายถึ ง โมดูล 4 กระบวนการเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมในขัน้ ปฏิ บัติ สู่ขัน้ คงไว้
ประกอบด้ วยกิจกรรม การเสริ มแรงในการออกกาลังกาย การค้ นหาสิ่งสนับสนุนที่ทาให้ เกิดการ
ออกกาลังกาย การเผชิญกับเงื่อนไขพฤติกรรม การจัดการกับสิ่งแวดล้ อม ความตระหนักต่อสิ่ง
สนับสนุนการออกกาลังกาย ( X6 – X10)
O1 หมายถึง วัดผลก่อนเข้ าร่วมกิจกรรม
O2 หมายถึง วัดผลหลังเข้ าร่วมกิจกรรม
ภาพประกอบ 7 รูปแบบการทดลองโปรแกรมการออกกาลังกายโดยใช้ ขนตอนการเปลี
ั้
ย่ นแปลงพฤติกรรม

เกณฑ์การกาหนดกลุม่ ตัวอย่าง (Eligible Criteria)
การคัดเข้ า(Inclusion criteria)
1. กลุม่ ตัวอย่างมีความสมัครใจประสงค์ในการเข้ าร่วมการทดลอง
2. กลุม่ ตัวอย่างไม่ได้ อยูใ่ นขันคงการปฏิ
้
บตั ใิ นขันเริ
้ ่มต้ นวิจยั
3. กลุม่ ตัวอย่างไม่ได้ เป็ นสมาชิกใดๆที่เกี่ยวเนื่องกับการออกกาลังกาย
4. แพทย์แนะนาให้ ออกกาลังกายได้ ไม่มีภาวะหัวใจล้ มเหลว
5. ความดันโลหิตปกติ(ความดันโลหิตตัวบนไม่เกิน 140 มิลลิเมตรปรอท และ
ความดันโลหิตตัวล่างไม่เกิน 90 มิลลิเมตรปรอท)
การคัดออก(Exclusion criteria)
1. กลุม่ ตัวอย่างไม่สามารถเข้ าร่วมการทดลองได้ ครบตามขันเวลา
้
2. กลุม่ ตัวอย่างมีอาการแน่นหน้ าอกหรื อมีปัญหาสุขภาพระหว่างรออกกาลังกาย
3. กลุม่ ตัวอย่างขอออกจากการทดลองได้ ทกุ กรณี
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การรวบรวมข้ อมูล
ตาราง 4 สรุปกิจกรรมในกระบวนการรวบรวมข้ อมูลเพื่อพัฒนาโมดูล(Module)
การจัดกิจกรรม ครัง้ ที่ 1

การจัดกิจกรรม ครัง้ ที่ 2

1. คัดกลุม่ ตัวอย่างเข้ าแต่ละโมดูล (แบบประเมิน
ขันตอนการเปลี
้
ย่ นแปลง 5 ขันตอน)
้

1. ทดสอบหลังการทดลอง(posttest) 3
แนวคิดหลักเพื่อเปรี ยบเทียบกับก่อนการ
ทดลอง
ทดสอบก่อนการทดลอง(pretest) 3 แนวคิดหลัก
2. คัดกลุม่ ตัวอย่างเข้ าแต่ละโมดูล
3. ทดสอบก่อนการทดลอง 3 แนวคิดหลัก
1.1 ความสมดุลของการตัดสินใจ
3.1 ความสมดุลของการตัดสินใจ และ
1.2 การรับรู้ความสามารถตนเองในการ
การรับรู้ความสามารถตนเอง ใช้ ผลการทดสอบ
เปลีย่ นแปลง
1.3 กระบวนการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมใน ข้ อ 2.1 เป็ นข้ อมูลก่อนการทดลอง(pretest) ใน
การจัดกิจกรรมครัง้ นี ้
แต่ละโมดูล
2. นัดหมายครัง้ ต่อไป

3.2 กระบวนการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม
ทดสอบในแต่ละโมดูล ยกเว้ นกรณีไม่มีการ
เปลีย่ นแปลงขันตอน
้
ใช้ ผลการทดสอบ
ข้ อ 2.2 เป็ นข้ อมูลก่อนการทดลอง(pretest) ใน
การจัดกิจกรรมครัง้ นี ้

วิเ คราะห์ ข้อ มูล และกาหนดการสัม มนาอิง ผู้เชี่ ย วชาญ (Connoisseurship) จ านวน
7 คน (รายชื่อดังภาคผนวกหน้ า159) เพื่อประเมินโปรแกรมการสร้ างเสริมการออกกาลังกายโดยใช้
รูปแบบขันตอนการเปลี
้
่ยนแปลงในด้ าน ความถูกต้ อง เหมาะสม เป็ นประโยชน์ และเป็ นไปได้
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ภาพประกอบ 8 วิธีดาเนินการวิจยั 3 ขัน้
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1. การสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
1.1 โปรแกรมการสร้ างเสริ ม การออกก าลัง กายโดยใช้ ขัน้ ตอนการเปลี่ ย นแปลง
ประกอบด้ วย 4 โมดูล คือ

ภาพประกอบ 9 โปรแกรมการออกกาลังกายโดยใช้ ขนตอนการเปลี
ั้
่ยนแปลง ประกอบด้ วย 4 โมดูล
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1.2 แบบประเมินขัน้ ตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 5 ขัน้ ตอน (Stages of Change)
ดังนี ้
1.2.1 ปัจจุบนั ไม่ออกกาลังกาย และไม่เคยคิดที่จะออกกาลังกายเลย
1.2.2 ปัจจุบนั ไม่ออกกาลังกาย แต่คดิ ที่จะออกกาลังกาย
1.2.3 ปั จจุบนั ออกกาลังกายแต่ไม่สม่าเสมอ แต่มีการวางแผนออกกาลังกาย โดย
วิธีการต่างๆ
1.2.4 ปั จจุบนั ออกกาลังกายสม่าเสมอ อย่างน้ อยสัปดาห์ละ 3 วัน นานกว่า 30 นาที
แต่ยงั ไม่ตอ่ เนื่อง 21 วัน
1.2.5 ปั จจุบนั ออกกาลังกายสม่าเสมอ อย่างน้ อยสัปดาห์ละ 3 วัน และออกกาลัง
กายมานานกว่า 21 วัน
2. เครื่องมือเก็บรวบรวมข้ อมูล
ระยะที่ 1 การสั ง เคราะห์ โ ปรแกรมการสร้ างเสริ ม การออกก าลั ง กายโดยใช้
รู ปแบบขัน้ ตอนการเปลี่ยนแปลง
เครื่ องมือเก็บรวบรวมข้ อมูลในการสังเคราะห์เอกสารโดยกาหนดกรอบประเด็นของข้ อมูล
ที่ต้องการจากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง วิเคราะห์ร่วมกับวัตถุประสงค์ของการ
วิจยั และตรวจสอบความถูกต้ องเหมาะสมและคุณภาพของข้ อมูล ข้ อคาถาม ภาษาที่ใช้ โดยขอ
ความอนุเคราะห์จากอาจารย์ที่ปรึ กษาให้ ตรวจพิจารณาความถูกต้ องและเหมาะสมก่อนนาไป
สอบถามประกอบด้ วยเครื่ องมือ 5 ชุด ดังนี ้
1. แบบสอบถามขันตอนการเปลี
้
่ยนแปลงและกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การออกกาลังกาย ประยุกต์จากแบบประเมินกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของโปรชาสการ์
(Prochaska, Velicer, Diclemente, Fava. 1988: 520-528) จ านวน 40 ข้ อ จ าแนกตาม
กระบวนการด้ านความรู้สกึ นึกคิดและกระบวนการทางพฤติกรรม
1.1 กระบวนการด้ านความรู้สกึ นึกคิด 20 ข้ อประกอบด้ วย
- การเพิ่มความตระหนักต่อการมีพฤติกรรมการออกกาลังกาย จานวน 4 ข้ อ
- การระบายความรู้สกึ จานวน 4 ข้ อ
- การประเมินสิ่งแวดล้ อมจานวน 4 ข้ อ
- การประเมินตนเองจานวน 4 ข้ อ
- การประกาศอิสรภาพต่อสังคมจานวน 4 ข้ อ
1.2 กระบวนการทางพฤติกรรม 20 ข้ อ ประกอบด้ วย
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- การประกาศอิสรภาพต่อตนเองจานวน 4 ข้ อ
- การเสริมแรงโดยการจัดการจานวน 4 ข้ อ
- ความสัมพันธ์แบบช่วยเหลือจานวน 4 ข้ อ
- การเผชิญกับเงื่อนไขพฤติกรรมจานวน 4 ข้ อ
- การควบคุมสิ่งเร้ าจานวน 4 ข้ อ
ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบมาตรวัดประมาณค่า(Rating scale) 5 ระดับ คือ ปฏิบตั ิ
ประจา บ่อยครัง้ เป็ นครัง้ คราว นานๆครัง้ ไม่เคย กาหนดเกณฑ์การให้ คะแนน 1-5
2. แบบสอบถามความสมดุล ของการตัด สิ น ใจ โดยใช้ แ บบวัด ของ Piotnikoff,
blancher, Hotz and Rhodes(2001) จานวน 10 ข้ อ จาแนกตามประโยชน์ที่จะได้ รับหากเปลี่ยน
พฤติกรรม(Pros) 5 ข้ อ กับสิ่งที่จะต้ องสูญเสี ยไปหากเปลี่ยนพฤติกรรม (Cons) 5 ข้ อ ลักษณะ
แบบสอบถามเป็ นแบบมาตรวัดประมาณค่า(Rating scale) 5 ระดับ คือ มากที่สดุ มาก ปานกลาง
อาจจะ ไม่แน่นอน กาหนดเกณฑ์การให้ คะแนน 1-5
3. แบบสอบถามการรับรู้ ความสามารถตนเองในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยใช้
แบบวัดของ Marcus and Forsyth (2003) จานวน 18 ข้ อ จาแนกตามความมั่นใจในการปฏิบตั ิ
(Confidence) และสิ่งล่อใจ (Temptation) ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบมาตรวัดประมาณค่า
(Rating scale) 5 ระดับ คื อ มั่น ใจมากที่ สุด มั่น ใจมาก มั่น ใจปานกลาง มั่น ใจบ้ า ง ไม่มั่น ใจ
กาหนดเกณฑ์การ ให้ คะแนน 1-5
คะแนน 1 หมายถึง ไม่มนั่ ใจ
คะแนน 2 หมายถึง มัน่ ใจบ้ าง
คะแนน 3 หมายถึง มัน่ ใจปานกลาง
คะแนน 4 หมายถึง มัน่ ใจมาก
คะแนน 5 หมายถึง มัน่ ใจมากที่สดุ
การแปลความหมายคะแนน กระบวนการเปลี่ยนแปลง การตัดสินใจ และการรับรู้
ความสามารถตนเองในการเปลี่ยนแปลง ดังนี ้
คะแนน 1.00 – 1.80 หมายถึง ระดับต่าที่สดุ
คะแนน 1.80 – 2.60 หมายถึง ระดับต่า
คะแนน 2.60 – 3.40 หมายถึง ระดับปานกลาง
คะแนน 3.41 – 4.20 หมายถึง ระดับสูง
คะแนน 4.21 – 5.00 หมายถึง ระดับสูงมาก
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การกาหนดเกณฑ์เช่นนี ้ยึดหลักว่า ให้ ช่วงห่างหรื อพิสยั ของคะแนนทุกระดับเท่ากัน ซึ่ง
เมื่อกาหนดน ้าหนักคะแนนระดับมากที่สดุ มาก ปานกลาง น้ อย และ น้ อยที่สดุ เป็ น 5, 4, 3, 2
และ 1 ตามลาดับ พิสยั เป็ น 5-1 = 4 เฉลี่ยแต่ละช่วงห่างกัน 4/5 = 0.8
4. แบบสัม ภาษณ์ แบบกึ่ง โครงสร้ าง (Semi-structure Interview)ในบุคลากรของ
สานักงานคณะกรรมการ สกสค. เกี่ ยวกับปั จ จัยที่ เกี่ ยวข้ องพฤติกรรมการออกกาลัง กายของ
ผู้สงู อายุในประเด็น
5. แนวคาถามในการสนทนากลุ่ม(Question guideline) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการ
ออกกาลังกายและแนวทางการสร้ างโปรแกรมการออกกาลังกายโดยใช้ ทฤษฎีรูปแบบขันตอนการ
้
เปลี่ยนแปลงสาหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาสูงอายุ
ระยะที่ 2 การพัฒนาโปรแกรมการสร้ า งเสริ มการออกกาลั งกายโดยใช้ ท ฤษฎี
รู ปแบบขัน้ ตอนการเปลี่ยนแปลง
1. ต้ นแบบกระบวนการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการสร้ างเสริ มการออกกาลังกายฉบับร่ าง
(Draft Prototype) ประกอบด้ วยโมดูล (Module)กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 4 กิจกรรม
คือ
โมดูล 1 กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในขันก่
้ อนชัง่ ใจสูข่ นชั
ั ้ ง่ ใจ
โมดูล 2 กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในขันชั
้ ง่ ใจสูข่ นพร้
ั ้ อมปฏิบตั ิ
โมดูล 3 กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในขันพร้
้ อมปฏิบตั สิ ่ขู นปฏิ
ั ้ บตั ิ
โมดูล 4 กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในขันปฏิ
้ บตั สิ ขู่ นคงการปฏิ
ั้
บตั ิ
2. แบบบันทึกการถอดบทเรี ยนแบ่งเป็ น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ถอดบทเรี ยนคุณลักษณะของกระบวนการเปลี่ยนแปลง 10 กระบวนการ
ส่วนที่ 2 สรุปผลที่ได้ จากการถอดบทเรี ยน พิจารณาประเด็นที่สาคัญเป็ นทางเลือกใน
การวางแนวทางกาหนดต้ นแบบกิจกรรม
ระยะที่ 3 การทดลองโปรแกรมการสร้ างเสริ มการออกกาลังกายโดยใช้ ทฤษฎี
รู ปแบบขัน้ ตอนการเปลี่ยนแปลง
ต้ นแบบโปรแกรมการออกกาลังกาย (Prototype)
1. แบบสอบถามขันตอนและกระบวนการเปลี
้
่ยนแปลงพฤติกรรมการออกกาลังกาย
2. แบบสอบถามความสมดุลของการตัดสินใจ
3. แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถตนเองในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
4. แบบบันทึกข้ อมูลในการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship)
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3. ขัน้ ตอนการสร้ างเครื่องมือ
การสร้ างเครื่ องมือผู้วิจยั ได้ ดาเนินการตามขนตอนตามลาดับดังนี ้
1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี หลักสูตร และงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้ องโดยวิเคราะห์
เนื ้อหารายละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรมการออกกาลังกายเพื่อเป็ นแนวทางในการกาหนด ขอบเขต
และเป็ นข้ อมูลพื ้นฐานของแบบสอบถาม
2. สร้ างข้ อคาถามและปรับปรุงให้ ครอบคลุมตามนิยามปฏิบตั ิการและความมุง่ หมาย
ของ การวิจยั นาเสนออาจารย์ที่ปรึ กาษปริ ญญานิพนธ์ เพื่อ ตรวจสอบแก้ ไขข้ อ บกพร่ องในด้ าน
ความครอบคลุมและความถูกต้ องของเนื ้อหา
3. นาแบบสอบถามที่ แก้ ไ ขแล้ วเสนอต่อผู้เชี่ ย วชาญ 7 ท่านเพื่ อตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา
4. นาแบบสอบถามที่ ไ ด้ ปรั บปรุ ง แล้ วไปทดลองใช้ (Try Out) กับครู และบุคลากร
ทางการศึกษาสูงอายุที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คนแล้ วนามาปรับปรุ งแบบสอบถามอีกครัง้
นา เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาปริ ญญานิพนธ์ เพื่อขอความเห็นชอบ และนาไปใช้ ในการรวบรวม
ข้ อมูลต่อไป
4. การหาคุณภาพเครื่องมือ
4.1 การหาความเที่ยงตรงเชิงเนือ้ หา (Content Validity) โดยนาเครื่ องมือที่ใช้ รวบรวม
ข้ อมูลพื ้นฐาน เพื่อนามาใช้ ในการสงเคราะห์แนวทางการโปรแกรมการออกกาลังกายโดยใช้ ทฤษฎี
รู ป แบบการเปลี่ ย นแปลงและ เครื่ อ งมื อ ประกอบโปรแกรมการออกก าลัง กายให้ ผ้ ูเ ชี่ ย วชาญ
จานวน 7 ท่านตรวจสอบความ เที่ยงตรงเชิงเนือ้ หาและภาษาที่ใช้ เป็ นรายข้ อ ผู้วิจัยได้ กาหนด
ผู้เชี่ยวชาญโดยการเลือกแบบเจาะจง เพื่อพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา ความ
ถูกต้ อง เหมาะสมของเครื่ องมือและโปรแกรม ซึง่ ผู้เชี่ยวชาญในขันตอนนี
้
้จะมี 7 ท่าน ประกอบด้ วย
- ผู้เชี่ยวชาญด้ านการสร้ างเสริมสุขภาพสาหรับผู้สงู อายุ จานวน 2 ท่าน
- ผู้เชี่ยวชาญด้ านการจัดกิจกรรมการออกกาลังกาย จานวน 2 ท่าน
- ผู้เชี่ยวชาญด้ านพฤติกรรมสุขภาพ จานวน 2 ท่าน
- ผู้เชี่ยวชาญด้ านการวัดและประเมินผล จานวน 1 ท่าน
ผู้วิจัยนาผลการพิจารณาและความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนมาให้ ค่านา้ หนัก
คะแนน ดังนี ้ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543)
ข้ อคาถามที่มีความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา
ให้ คะแนนเป็ น +1
ข้ อคาถามที่ไม่แน่ใจว่ามีความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา ให้ คะแนนเป็ น 0

81
ข้ อคาถามที่ไม่มีความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา
ให้ คะแนนเป็ น -1
บัน ทึก ผลการพิ จ ารณาความคิด เห็ น ของผู้เ ชี่ ย วชาญรายข้ อ น าไปหาค่า ดัช นี ค วาม
สอดคล้ องของเนือ้ หาของข้ อคาถาม (IOC) (Index of Item Objective Congruence) (พวงรัตน์
ทวี รั ต น์ , 2543) ระหว่า งข้ อ ค าถามกับ สิ่ ง ที่ ต้ อ งการวัด และเลื อ กข้ อ ค าถามที่ มี ค่า ดัช นี ค วาม
สอดคล้ องตังแต่
้ 0.50 ขึ ้นไป ถือว่าข้ อคาตอบนันมี
้ ความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา พิจารณาความถูกต้ อง
เหมาะสม และปรับปรุงตามข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญในข้ อคาถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้ อง
น้ อยกว่า 0.50
สูตร

IOC

= ∑

𝑅
𝑛

IOC

คือ ดัชนีความสอดคล้ อง

∑𝑅

คือ ผลรวมของคะแนนการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ

N

คือ จานวนผู้เชี่ยวชาญ

4.2 การวิเคราะห์คุณภาพเครื่ องมือ โดยนาแบบสอบถามที่ทดลองใช้ ( Try Out) กับครู
และบุคลากรทางการศึกษาสูง อายุที่ไม่ใช่กลุ่ม ตัวอย่างจานวน 30 คนมาตรวจให้ คะแนนและ
วิเคราะห์คณ
ุ ภาพเครื่ องมือ ดังนี ้
4.2.1 ค่าอานาจจาแนก (Discrimination power) วิเคราะห์คา่ อานาจจาแนกรายข้ อ
โดยการหาค่าสหสัมพันธ์ ระหว่างคะแนนรายข้ อกับคะแนนรวมทังฉบั
้ บ เมื่อหักคะแนนข้ อนันออก
้
(corrected ítem - total correlation) กาหนดให้ ≥ 0.20
4.2.2 ค่าความเชื่อมัน่ (Reliability)(Best. 1970: 257) วิเคราะห์ความเชื่อมัน่ ทังฉบั
้ บ
โดยใช้ สตู รสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค(Cronbach’s Alpha Coefficient) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์,
2543)กาหนดให้ ≥ 0.7
ซึ่ง ผลการวิ เ คราะห์ คุณ ภาพของเครื่ อ งมื อ พบว่า เครื่ อ งมื อ มี คุณ ภาพเหมาะสม
สามารถที่จะนาไปใช้ ได้ โดยมีรายละเอียดของคุณภาพเครื่ องมือในแต่ละฉบับ ดังตาราง 5
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ตาราง 5 ค่าดัชนีความสอดคล้ อง ค่าอานาจจาแนก และค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามที่นาไป
ทดลองใช้ กบั ครูและบุคลากรทางการศึกษาสูงอายุ ที่ไม่ใช่กลุม่ ตัวอย่าง จานวน 30 คน
จานวน
ข้ อ

ค่าดัชนี
ความ
สอดคล้ อง

ค่าอานาจ
จาแนก

ค่าความ
เชื่อมัน่

ความตระหนักต่อออกกาลังกาย

4

1.00

.69-.98

.94

ความเข้ าใจต่อการไม่ออกกาลังกาย

4

1.00

.60-.97

.91

ประเมินผลกระทบต่อผู้อื่นต่อการไม่ออก
กาลังกาย

4

1.00

.89-.98

.99

1.00

.75-.97

.97

.85-.98

.97

แบบสอบถาม
ขัน้ ก่ อนชั่งใจสู่ขนั ้ ชั่งใจ

ขัน้ ชั่งใจสู่ขนั ้ พร้ อมปฏิบัติ
ตระหนักถึงความสาคัญต่อสุขภาพตนเอง

4

ขัน้ พร้ อมปฏิบัติส่ ขู นั ้ ปฏิบัติ
ประกาศความเชื่อมัน่ ตนเองในการออกกาลัง
กาย

1.00
4

ขัน้ ปฏิบตั ิส่ ขู นั ้ คงการปฏิบตั ิ
การเสริ มแรงในการออกกาลังกาย

4

1.00

.85-.97

.97

การค้ นหาสิง่ สนับสนุนที่ทาให้ ออกกาลังกาย

4

1.00

.85-.97

.97

การเผชิญเงื่อนไขพฤติกรรม

4

1.00

.78-.98

.97

การจัดการกับสิง่ แวดล้ อม

4

1.00

.87-.98

.97

ความตระหนักต่อสิง่ สนับสนุนการออกกาลังกาย

4

1.00

.78-.98

.97

ความสมดุลในการตัดสินใจ

4

.86-1.00

.25-.83

.91

การรับรู้ความสามารถของตนเอง

4

.86-1.00

.33-.97

.98
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5. การจัดกระทาข้ อมูลและการวิเคราะห์ ข้อมูล
ขันที
้ ่ 1 สังเคราะห์เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้ องกับพฤติกรรมการออกกาลังกาย
ของครู และบุคลากรทางการศึก ษาสูง อายุ ทฤษฎี รูปแบบการเปลี่ ย นแปลง(Transtheoretical
Model: TTM) กระบวนการการเปลี่ ย นแปลง(Process of change) การรวบรวมเอกสารเชิ ง
วิช าการ การศึกษาเบือ้ งต้ น การศึกษาบริ บทเชิ ง คุณภาพ โดยการวิเคราะห์ เนื อ้ หา (Content
analysis) และร่างต้ นแบบกระบวนการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมการออกกาลังกาย (Draft Prototype)
4 กิจกรรมย่อย
ขันที
้ ่ 2 การพัฒนาโปรแกรมการสร้ างเสริ มการออกกาลังกายโดยใช้ ทฤษฎีรูปแบบ
ขันตอนการเปลี
้
่ยนแปลง พัฒนาร่างต้ นแบบกระบวนการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมการออกกาลังกาย
(Draft Prototype) 4 กิจกรรมย่อยในกลุ่มตัวอย่างครูและบุคลากรทางการศึกษาสูงอายุขนาดเล็ก
กลุ่มละ 3-5 คนพัฒนาจนได้ ต้นแบบโปรแกรมการสร้ างเสริ มการออกกาลังกาย(Prototype) โดย
การถอดบทเรี ยนกระบวนการเปลี่ยนแปลง
ขันที
้ ่ 3 การทดลองโปรแกรมการสร้ างเสริ มการออกกาลังกายโดยใช้ ทฤษฎีรูปแบบ
ขันตอนการเปลี
้
่ยนแปลง ทดลองต้ นแบบโปรแกรมการออกกาลังกาย(Prototype) ในกลุ่มตัวอย่าง
ครูและบุคลากรทางการศึกษาสูงอายุขนาดใหญ่ อย่างน้ อยกลุม่ ละ 30 คน วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้
1. วิเคราะห์การพัฒนาและการกลับซ ้าขันตอนการเปลี
้
่ยนแปลงของกลุม่ ตัวอย่าง
โดยหาค่าร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่าง
2. วิเคราะห์ประสิทธิผลของโปรแกรมการสร้ างเสริ มการออกกาลังกายต่อความ
สมดุลของการตัดสินใจ โดยเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยประโยชน์ที่จะได้ รับหากออกกาลังกาย (Pros) กับ
สิ่งที่จะต้ องสูญเสียไปหากไม่ออกกาลังกาย (Cons) ก่อนและหลังการเข้ าร่ วมกิจกรรมด้ วยการ
ทดสอบค่าที แบบ dependent t-test เพื่อทดสอบสมมติฐานข้ อ 1
3. วิเคราะห์ประสิทธิผลของโปรแกรมการสร้ างเสริมการออกกาลังกายต่อการรับรู้
ความสามารถตนเอง โดยเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยความมัน่ ใจในการเปลี่ยนแปลง (Confidence) กับ
สถานการณ์ที่ล่อใจ (Temptation) ในแต่ละขันตอนของการเปลี
้
่ยนแปลง ก่อนและหลังการเข้ าร่วม
กิจกรรมด้ วยการทดสอบค่าที แบบ dependent t-test เพื่อทดสอบสมมติฐานข้ อ 2
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4. ประสิทธิ ผลของโปรแกรมการสร้ างเสริ มการออกกาลังกายต่อกระบวนการ
เปลี่ยนแปลง โดยเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของกระบวนการเปลี่ยนแปลงก่อนและหลังการเข้ าร่ วม
กิ จ กรรมในโมดุล 1, 2, 3 และ 4 ด้ ว ยการทดสอบค่ า ที แบบ dependent t-test เพื่ อ ทดสอบ
สมมติฐานข้ อ 3
ประมวลข้ อมูลโดยใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็ จรู ปเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและทดสอบ
สมมติ ฐานโดยยอมรับที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิ จัย ครั ง้ นี ใ้ ช้ รู ป แบบการวิ จั ย และพัฒ นา (Research and Development) การ
นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล การสังเคราะห์โปรแกรมการสร้ างเสริ มการออกกาลังกายโดยใช้
รูปแบบขันตอนการเปลี
้
่ยนแปลงสาหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาสูงอายุ ผู้วิจยั นาเสนอตาม
ขันการด
้
าเนินการวิจยั โดยจาแนกเป็ น 3 ตอน ประกอบด้ วย
ตอนที่ 1 การสังเคราะห์โปรแกรมการสร้ างเสริ มการออกกาลังกายโดยใช้ รูปแบบ
ขันตอนการเปลี
้
่ยนแปลงสาหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาสูงอายุ
ตอนที่ 2 การพัฒนาโปรแกรมการสร้ างเสริมการออกกาลังกายโดยใช้ รูปแบบขันตอน
้
การเปลี่ยนแปลงสาหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาสูงอายุ
ตอนที่ 3 การทดลองประเมินผลโปรแกรมการสร้ างเสริ มการออกกาลังกายโดยใช้
รูปแบบขันตอนการเปลี
้
่ยนแปลงสาหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาสูงอายุ
โดยกาหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้
สัญลักษณ์ ท่ ใี ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
n
แทน จานวนตัวอย่าง
M

แทน

ค่าเฉลีย่ เลขคณิต

t
s
*

แทน
แทน
แทน

ค่าสถิตทิ ี่ใช้ ในการวิเคราะห์การแจกแจงแบบที (t-distribution)
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05

ระยะที่ 1 การสังเคราะห์ โปรแกรมการสร้ างเสริมการออกกาลังกายโดยใช้ ขัน้ ตอนการ
เปลี่ยนแปลง
ผลการศึกษาพฤติกรรมการออกกาลังกายและแนวทางการสร้ างโปรแกรมการออกกาลัง
กายโดยใช้ ทฤษฎีรูปแบบขันตอนการเปลี
้
่ยนแปลงเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกาลังกาย
สาหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาสูงอายุ ดังนี ้
สภาพปัญหา ความต้ องการและความพร้ อมของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกาลัง
กาย ของครูและบุคลากรทางการศึกษาสูงอายุ โดยกาหนดกลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลเป็ น 3 กลุม่ ดังนี ้
กลุ่มที่ 1 กลุม่ บุคลากรของสานักงานคณะกรรมการ สกสค. จานวน 5 คน ใช้ เทคนิค
การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้ าง (semi structured Interview) ดังนี ้
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1.) กิจกรรมการสร้ างเสริ มพฤติกรรมการออกกาลังกายในครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาสูงอายุที่ควรมี
- การวางแผน กาหนดเป้าหมายและแนวทางในการดาเนินกิ จ กรรมการออก
กาลังกาย
- ให้ ความรู้ ความเข้ าใจด้ านสุขภาพและการออกกาลังกายของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสูงอายุ
- การพัฒนากิจกรรมสุขภาพเกี่ยวกับการออกกาลังกาย ได้ แก่ การให้ ผ้ สู งู อายุมี
ส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมมการออกกาลังกาย การเลือกกิจกรรมการออกกาลังกายที่เหมาะสม
สาหรับผู้สงู อายุ เป็ นต้ น
- การสนับสนุนกิจกรรมการออกกาลังกาย จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้ อมที่
เอื ้อต่อการออกกาลังกาย ได้ แก่ การจัดสถานที่การออกกาลังกายเพื่อป้องกันการเกิดอุบตั เิ หตุ
- ประสานความร่ วมมือในการส่งเสริ มการออกกาลังกายจากทุกภาคส่วน ได้ แก่
ความร่วมมือระหว่างผู้นาเครื อข่ายสุขภาพครู สานักงาน สกสค. กรุงเทพมหานคร ชมรมข้ าราชการ
และครูอาวุโส กระทรวงศึกษาธิการ
- การติดตามประเมินผล
2.) กิจกรรมที่ทาให้ ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สงู อายุมีพฤติกรรมการออกกาลัง
กายดีขึ ้น
- การเผยแพร่รวบรวมผลงานผู้ที่มีแบบปฏิบตั ทิ ี่ดี (Best Practice)
- การจัดประกวดโครงการออกกาลัง กายของครู และบุคลากรทางการศึก ษา
สูงอายุ
- การทัศนศึกษาและทัวร์ สขุ ภาพ
3.) แนวทางในการพัฒนาโปรแกรมการสร้ างเสริมการออกกาลังกายครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผู้สงู อายุที่ควรเป็ น/ความคาดหวัง
- สร้ างความตระหนักให้ เห็นคุณค่าและความสาคัญของการสร้ างเสริ มสุขภาพ
ด้ านการออกกาลังกายในครูและบุคลากรทางการศึกาสูงอายุ
- ให้ ความรู้ ความเข้ าใจ ที่ถกู ต้ อง และแนวปฏิบตั ติ นตนในการสร้ างเสริมสุขภาพ
ด้ านการออกกาลังกายที่ถกู ต้ อง
- สร้ างเครื อข่ายและเวทีแหล่งเรี ยนรู้ ของผลการสร้ างเสริ มสุขภาพด้ านการออก
กาลังกาย มีให้ พบปะแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ซงึ่ กันและกัน
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- การดาเนินการส่งเสริม สนับสนุนการออกกาลังกายโดยสร้ างเป็ นนโยบาย
4.) สื่อ/นวัตกรรมที่จะช่วยสนับสนุนให้ ครู และบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุออก
กาลังกาย
- สร้ างหน้ าเว็บ (Web page) การออกกาลังกายในครูและบุคลากรทางการศึกษา
สูงอายุ
- เอกสาร/แผ่นพับการออกกาลังกาย
- แผ่นซีดี (CD) ที่เกี่ยวข้ องกับการออกกาลังกาย
นอกจากนี ผ้ ้ ูให้ ข้ อมูล ได้ น าผลการด าเนิ น กิ จ กรรมออกก าลัง กายในครู และบุค ลากร
ทางการศึกษาผู้สูงอายุ จานวน 218 คน กรุ งเทพมหานคร และกิจกรรมการออกกาลังกายที่ผ่าน
ลักษณะกิจกรรมประกอบด้ วยการจัดการจัดนิทรรศการให้ ครู และบุคลากรทางการศึกษาสูงอายุ
นาเสนอการสร้ างนวัตกรรม ผลงาน โครงงาน งานวิจัยเพื่อการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ระหว่างภาคี
เครื อข่ายสุขภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาสูงอายุและการถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านวิชาการ
ร่ วมสมัยและการบรรยายให้ ความรู้ ด้ านการปรั บ เปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพการออกกาลัง กาย
ลักษณะของการจัดกิจกรรมเน้ นการมีสว่ นร่วมของผู้เข้ าร่วมกิจกรรมเป็ นหลักเพื่อให้ ครอบคลุมการ
พัฒนากิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกาลังกาย
ผลการดาเนินกิจกรรม พฤติกรรมการออกกาลังกายหลังเข้ าร่วมโครงการ พบว่า
- การรับรู้ความสามารถในการปรับพฤติกรรมตนเองได้ พบว่า สามารถแบ่งเวลาแต่
ละวันในการออกกาลังกายเพื่อดูแลสุขภาพด้ วยตนเองเพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 64.5 จากร้ อยละ 30.0
- การกากับพฤติกรรมการออกกาลัง กายของตนเอง พบว่า การวางเป้าหมายให้
ตนเองมีสขุ ภาพดีและหมัน่ ออกกาลังกายให้ ไปสู่เป้าหมายนันให้
้ ได้ เพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 70.7 จาก
ร้ อยละ 39.0
- การดูแลสุขภาพตนเอง พบว่า สามารถวางเป้าหมายให้ ตนเองมีสขุ ภาพดีและหมัน่
ดูแลสุขภาพให้ ไปสู่เป้าหมายนันให้
้ ได้ ด้วยการออกกาลังกายเป็ นประจาโดยใช้ วิธีที่เหมาะสมกับ
ร่างกาย เพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 50.40 จากร้ อยละ 30.3
ข้ อเสนอแนะจากผู้เข้ าร่ วมกิจกรรม ส่วนใหญ่เห็นว่า สถานที่คบั แคบควรมีพื ้นที่ที่ก ว้ าง
กว่ า นี ้ มี ท างเดิ น ให้ ค ล่ อ งตัว การจัด กิ จ กรรมเหมาะสม วิ ท ยากรมี ค วามรู้ ในการถ่ า ยทอด
ประสบการณ์ เป็ นกิจกรรมที่ดีและเหมาะสม ควรให้ เวลามากกว่านี ้จะเกิดประโยชน์ ขอให้ ขยาย
ผลไปยังกลุ่มครู และบุคลากรทางการศึกษาในระดับจังหวัดเพิ่มมากขึน้ ควรจัดกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ สิ่งใหม่ๆควรจัดทาเอกสารที่รวมมาเป็ นเล่ม หรื อ CD
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คูม่ ือ และเป็ นโครงการนี ้มีประโยชน์มากที่จะนาไปขยายในสถานศึกษา ทังครู
้ และบุคลากรทางการ
ศึกษาและประชาชน ผู้สงู อายุ
จากการดาเนินกิ จ กรรมการสร้ างเสริ ม การออกกาลัง กายครู และบุคลากรการศึก ษา
สูง อายุ ที่ ผ่านมานัน้ การเข้ าร่ วมกิ จ กรรมเป็ นไปโดยความสมัครใจตามความชอบอยู่ภ ายใต้
บรรยากาศและสภาพแวดล้ อมในการเรี ยนรู้ที่ดี ทาให้ เกิดความคิดดี ๆ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การออกกาลังกายที่เหมาะสม หลายๆคนได้ ตระหนักถึงความสาคัญของการออกกาลังกายมากขึ ้น
โดยประเมินผลได้ จากการตอบแบบสอบถามก่อนและหลังเข้ าร่ วมกิจกรรมและรวมถึงความพึง
พอใจ ในกิจกรรมที่จดั ขึน้ สามารถที่จะนาความรู้ ไปปฏิบตั ิตนมากขึน้ คือ ได้ ร้ ู จักและเข้ าใจใน
ภาวะสุขภาพตนเองและคนรอบข้ างดียิ่งขึ ้น โดยทราบข้ อดีและข้ อบกพร่องของตนเองและที่สาคัญ
คือรู้จกั การออกกาลังกายที่เหมาะสมกับสภาพร่างกาย ส่งผลให้ ร่างกายแข็งแรงขึ ้น มีคณ
ุ ภาพชีวิต
ที่ดี
กลุ่ ม 2 กลุ่ม ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาสูง อายุ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ที่มีพฤติกรรมการออกกาลังกาย จานวน 10 คน และกลุ่มที่ไม่มีพฤติกรรมการ
ออกกาลังกาย จานวน 10 คน ใช้ การสนทนากลุม่ (Focus Group) โดยผลการสนทนากลุม่ ปรากฏ
ดังนี ้
ตาราง 6 ผลการสนทนากลุม่ ครูและบุคลากรทางการศึกษาสูงอายุ กระทรวงศึกษาธิการ ในเขต
กรุงเทพมหานคร (จานวน 20 คน)
ครูและบุคลากรทางการศึกษาสูงอายุที่มี
ครูและบุคลากรทางการศึกษาสูงอายุที่ไม่มี
พฤติกรรมการออกกาลังกาย (n = 10)
พฤติกรรมออกกาลังกาย (n = 10)
กิจกรรมการออกกาลังกาย
สาเหตุท่ ไี ม่ ออกกาลังกาย
- เดินเร็ว วิ่ง ฟิ ตเนส ปั่นจักรยาน เต้ นแอโรบิค
- ทางานบ้ านอยู่แล้ วจึงไม่จาเป็ นต้ องออก
แกว่งแขน โยคะ เดินจงกลม
กาลังกาย
ความน่ าสนใจของการออกกาลังกาย
- ไม่มีเวลา
- ทาให้ ไม่เจ็บป่ วย
- คิดว่าสุขภาพยังดีอยู่
- ทาให้ สขุ ภาพแข็งแรง
- สภาพร่างกายไม่เอื ้ออานวยต่อการออก
- ทาให้ อารมณ์ดี รื่ นเริ ง ไม่เครี ยด
กาลังกาย
- ความหลากหลายของการออกกาลังกาย
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ตาราง 6 (ต่อ)
ครูและบุคลากรทางการศึกษาสูงอายุที่มี
พฤติกรรมการออกกาลังกาย (n = 10)

ครูและบุคลากรทางการศึกษาสูงอายุที่ไม่มี
พฤติกรรมออกกาลังกาย (n = 10)
-ทาให้ เลือดไหลเวียนดี ไม่เหนื่อยง่ายทาเองได้ ใน อิทธิพลทางบวกต่ อการออกกาลังกาย
- เวลา
ชีวิตประจาวัน
- เพื่อนชวนให้ ออกกาลังกาย
ปั จจัยสาคัญที่ทาให้ ออกกาลังกาย
อิทธิพลทางลบต่ อการออกกาลังกาย
- รู้สกึ สดชื่น
- สุขภาพไม่แข็งแรง
- ต้ องการควบคุมน ้าหนัก
- สภาพความบกพร่ องของร่างกาย
- อยากมีสขุ ภาพร่างกายที่แข็งแรง
- ถ้ าไม่ออกจะรู้สกึ เมื่อยคอ บ่าตึงไม่คล่องตัว - ถ้ ารู้ตวั ว่าสุขภาพไม่ดีจะออกกาลังกาย
- ทางานบ้ านก็เหงื่อออกแล้ วไม่จาเป็ นต้ อง
- มีความสุข
ออกกาลังกาย
- ได้ รับการสนับสนุนจากคนในครอบครัว
เพื่อน และบุคลากรในโรงพยาบาล
- หน่วยงานรัฐสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์การ
- มีโรคประจาตัวไม่กล้ าออกกาลังกาย
ออกกาลังกายและให้ กาลังใจ เพื่อจะได้ ออก
กาลังกายอย่างต่อเนื่อง
ปั จจัยสนับสนุนการออกกาลังกาย
สิ่งที่ช่วยส่ งเสริมให้ ออกกาลังกาย
- มีเวลา
- เพื่อนชวน
- ผลที่ได้ รับจากการออกกาลังกาย
- มีเวลา
- ความสดชื่นหลังจากการออกกาลังกาย
- สถานที่เหมาะสม
- ได้ เลือกการออกกาลังกายในแบบที่ชอบ
- อยากมีสขุ ภาพแข็งแรงจะได้ ไม่เจ็บป่ วย
- อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ องกับการออกกาลังกาย
บ่อย
เช่น Pedometer เครื่ องชัง่ น ้าหนัก
- สุขภาพไม่แข็งแรง ถ้ าพบว่าป่ วยถึงจะออก
เครื่ องวัดความดัน สายวัดรอบเอว
กาลังกาย
- ชุดออกกาลังกาย รองเท้ า
- ลูกอยากให้ ออกกาลังกาย
- อุปกรณ์ที่ต้องใช้ ในการออกกาลังกายในแต่ - ชอบออกกาลังกายที่มีเสียงเพลงและเต้ น
ละประเภท
ตามจังหวะเพลงเพื่อความสนุกสนาน เบิก
- ความอดทนและมีวินยั ในตนเอง
บาน
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ตาราง 6 (ต่อ)
ครูและบุคลากรทางการศึกษาสูงอายุที่มี
พฤติกรรมการออกกาลังกาย (n = 10)

ครูและบุคลากรทางการศึกษาสูงอายุที่ไม่มี
พฤติกรรมออกกาลังกาย (n = 10)

ผลของการออกกาลังกาย
- สุขภาพแข็งแรง
- น ้าหนักคงที่
- รู้สกึ ผ่อนคลาย นอนหลับ
- ผอมลง สบายกาย สบายใจขึ ้น
- มีเพื่อนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ

ประโยชน์ ของการออกกาลังกาย
- สร้ างความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อ
สามารถควบคุมน ้าหนักได้
โรคภูมิแพ้ ดีขึ ้น
ทาให้ สขุ ภาพแข็งแรง
ป้องกันการเกิดโรคได้
มีเพื่อนในการออกกาลังกาย

-

ข้ อมูลที่ได้ จากการสนทนากลุ่ม ครูและบุคลากรทางการศึกษาสูงอายุที่มีพฤติกรรมการ
ออกกาลังกาย คือ 1) กิจกรรมการออกกาลังกายของท่านประกอบด้ วยกิจกรรมเดินเร็ว วิ่ง ฟิ ตเนส
ปั่ นจักรยาน เต้ นแอโรบิค แกว่งแขน โยคะ เดินจงกรม 2)การออกกาลังกายมีความน่าสนใจ คือทา
ให้ ไม่เจ็บป่ วย สุขภาพแข็งแรง อารมณ์ดี รื่ นเริ ง ไม่เครี ยด ทาให้ เลือดไหลเวียนดี ไม่เหนื่อยง่าย
ความหลากหลายของการออกกาลังกายทาเองได้ ในชีวิตประจาวัน 3)ปั จจัยสนับสนุนการออก
กาลังกาย พบว่า มีเวลา ผลที่ได้ รับจากการออกกาลังกาย ความสดชื่นหลังจากการออกกาลังกาย
ได้ เลือกการออกกาลังกายในแบบที่ชอบ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ องกับการออกกาลังกาย เช่น Pedometer
เครื่ องชัง่ น ้าหนัก เครื่ องวัดความดัน สายวัดรอบเอว ชุดออกกาลังกาย รองเท้ า อุปกรณ์ที่ต้องใช้ ใน
การออกกาลังกายในแต่ละประเภท ความอดทนและมีวินยั ในตนเอง 4) ผลของการออกกาลังกาย
ของ พบว่า ทาให้ สขุ ภาพแข็งแรง น ้าหนักคงที่ รู้สึกผ่อนคลาย นอนหลับ ผอมลง สบายกาย สบาย
ใจขึ ้น รู้จกั เพื่อนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาสูงอายุ มีพฤติกรรมการออกกาลังกายน้ อย คือ 1) สาเหตุที่
ทาให้ ไม่ออกกาลังกาย คิดว่าทางานบ้ านอยู่แล้ วจึงไม่จาเป็ นต้ องออกกาลังกาย ไม่มีเวลา คิดว่า
สุขภาพยังดีอยู่ และสภาพร่างกายไม่เอื ้ออานวยต่อการออกกาลังกาย 2) สิ่งที่มีอิทธิพลทางบวกต่อ
การออกกาลังกาย คือ เวลา และเพื่อนชวนให้ ออกกาลังกาย สิ่งที่มีอิทธิพลทางลบต่อการออก
กาลังกาย คือ สุขภาพไม่แข็งแรง สภาพความบกพร่ องของร่ างกาย ถ้ ารู้ตวั ว่าสุขภาพไม่ดีจะออก
กาลังกาย ทางานบ้ านก็เหงื่ อออกแล้ วไม่จาเป็ นต้ องออกกาลังกาย มีโรคประจาตัวไม่กล้ าออก

91
ก าลัง กาย 3) สิ่ ง ที่ จ ะช่ ว ยส่ ง เสริ ม ให้ ครู แ ละบุค ลากรทางการศึก ษาสูง อายุ ออกก าลัง กาย
ประกอบด้ วย เพื่อนชวน มีเวลา สถานที่เหมาะสม อยากมีสขุ ภาพแข็งแรงจะได้ ไม่เจ็บป่ วยบ่อย
สุขภาพไม่แข็งแรง ถ้ าพบว่าป่ วยถึงจะออกกาลังกาย ลูกหรื อคนในครอบครัว อยากให้ ออกกาลัง
กาย ชอบออกกาลังกายที่มีเสียงเพลงและเต้ นตามจังหวะเพลงเพื่อความสนุกสนาน เบิกบาน4)
ความคิดเห็นเกี่ ยวกับประโยชน์ของการออกกาลัง กาย คือ สร้ างความแข็งแรงของกล้ ามเนื อ้
สามารถควบคุมนา้ หนักได้ โรคภูมิแพ้ ดีขึน้ ทาให้ สุขภาพแข็งแรงป้องกันการเกิดโรคได้ มีเพื่อน
เพิ่มขึ ้นจากการออกกาลังกาย
กลุ่ม 3 ศึกษาความพร้ อมของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการออกกาลังกายของครู และ
บุคลากรทางการศึกษาสูงอายุที่ในเขตกรุงเทพมหานคร จานวน 165 คน
1.คุณลักษณะประชากร
ตาราง 7 คุณลักษณะประชากร ของครูและบุคลากรทางการศึกษาสูงอายุที่ในเขตกรุงเทพมหานคร
(จานวน165 คน)
คุณลักษณะสังคมประชากร

จานวน

ร้ อยละ

เพศ
หญิง
ชาย

108
57

65.45
26.4

อายุ
60 – 64 ปี
55 – 59 ปี
65 – 70 ปี

128
24
13

77.57
14.54
7.88

สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หม้ าย/หย่าร้ าง/แยกกันอยู่

14
115
36

8.48
69.70
21.28
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ตาราง 7 (ต่อ)
คุณลักษณะประชากร
วุฒกิ ารศึกษาสูงสุด
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
สูงปริ ญญาตรี
รายได้ รายเดือน
ต่ากว่า 15,000 บาท
15,001 – 25,000 บาท
25,001 บาทขึ ้นไป
ดัชนีมวลกาย
น ้าหนักน้ อย (<18.5)
น ้าหนักปกติ (18.5 – 22.9)
น ้าหนักมาก (≥ 23)
เส้ นรอบเอว (ซม.)
ปกติ (<90 (ชาย), < 80 (หญิง)
สูงกว่าปกติ (> 90 (ชาย), > 80 (หญิง)
ความดันโลหิต
ปกติ
สูง
ชนิดการออกกาลังกายที่สนใจ
โยคะ
ซี่กง
รากระบอง
แอโรบิคแดนซ์
ปั่ นจักรยาน
วิ่ง
เดินเร็ว
อื่นๆ

จานวน

ร้ อยละ

19
112
34

11.52
67.88
20.61

13
72
80

7.88
43.64
48.48

15
52
98

9.09
31.51
59.39

103
62

62.42
37.58

93
72

56.37
43.63

82
59
26
25
19
19
15
5

49.70
35.76
15.76
15.76
11.52
11.52
9.09
3.03

ตาราง 7 แสดงให้ เห็ น ว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเพศหญิ ง (ร้ อยละ 65.45)
เมื่ อ จ าแนกอายุตัง้ แต่ 55 ปี ขึน้ ไป พบว่า ช่ว งอายุที่ มี จ านวนผู้สูง อายุม ากที่ สุด คื อ 60 -64 ปี
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(ร้ อยละ 77.57) รองลงมาคื อ 55 - 59 ปี (ร้ อยละ 14.54) สถานภาพสมรสส่ว นใหญ่ สมรส
(ร้ อยละ 69.70) รองลงมาคือ หม้ าย/หย่าร้ าง/แยกกันอยู่ (ร้ อยละ 21.28) วุฒิการศึกษาสูงสุด ส่วน
ใหญ่ปริ ญญาตรี (ร้ อยละ 67.88) รองลงมาคือสูงกว่าปริ ญญาตรี (ร้ อยละ 20.61) รายได้ รายเดือน
ส่วนใหญ่ 25,001 บาทขึ ้นไป (ร้ อยละ 48.48) รองลงมาคือ 15,001 – 25,000 บาท (ร้ อยละ 43.64)
ผลการตรวจสุขภาพเบื ้องต้ น พบว่า ค่าดัชนีมวลกายของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่อยู่ใน
เกณฑ์น ้าหนักมาก (ร้ อยละ 59.39) รองลงมาคือน ้าหนักปกติ (ร้ อยละ 31.51) ในขณะที่เส้ นรอบ
เอว ส่วนใหญ่อยูใ่ นเกณฑ์ปกติ (ร้ อยละ 62.42) และเกินเกณฑ์ (ร้ อยละ 37.58)
จากการวัดความดันโลหิต พบว่าส่วนใหญ่ มีความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ (ร้ อยละ
56.37) และความดันโลหิตสูง (ร้ อยละ 43.63)
เมื่อจาแนกกลุ่มตัวอย่างตามชนิดการออกกาลังกายที่สนใจ พบว่าส่วนใหญ่ สนใจโยคะ
(ร้ อยละ 49.70) รองลงมาคือซี่กง (ร้ อยละ 35.76)
2. พฤติกรรมการออกกาลังกายของครู และบุคลากรทางการศึกษา
ตาราง 8 พฤติกรรมการออกกาลังกายของครูและบุคลากรทางการศึกษาสูงอายุ (n = 165)
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ขัน้ ก่ อนชั่งใจ
- การเพิม่ ความตระหนักต่อการมีพฤติกรรมการออกกาลังกาย
- การแสดงความรู้สกึ ต่อการไม่ออกกาลังกาย
- การประเมินผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อม
ขัน้ ชั่งใจ
- การตระหนักว่าการออกกาลังกายมีความสาคัญต่อสุขภาพตนเอง
ขัน้ พร้ อมปฏิบัติ
- การประกาศอิสรภาพต่อตนเอง

ตาราง 8 (ต่อ)

จานวน(%)

M±S (ระดับ)

30(18.18)
1.74±0.43(ต่าสุด)
2.59±0.68(ต่า)
2.56±0.73(ต่า)
33(20.00)
2.64±0.74(ปานกลาง)
42(25.45)
2.91±0.63(ปานกลาง)

94

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ขัน้ ปฏิบตั ิ
- การเสริ มแรงในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการออกกาลังกาย
- ค้ นหาสิง่ สนับสนุนที่ทาให้ เกิดการออกกาลังกาย
- การเผชิญเงื่อนไขพฤติกรรม
- การจัดการกับสิง่ แวดล้ อม
- ความตระหนักต่อสิง่ สนับสนุนการออกกาลังกาย
ขัน้ คงการปฏิบตั ิ
- การเสริ มแรงในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการออกกาลังกาย
- ค้ นหาสิง่ สนับสนุนที่ทาให้ เกิดการออกกาลังกาย
- การเผชิญเงื่อนไขพฤติกรรม
- การจัดการกับสิง่ แวดล้ อม
- ความตระหนักต่อสิง่ สนับสนุนการออกกาลังกาย

จานวน(%)
36(18.18)

M±S (ระดับ)
3.30±0.80(ปานกลาง)
2.85±0.76(ปานกลาง)
2.81±0.68(ปานกลาง)
3.18±0.64(ปานกลาง)
3.49±0.64(สูง)

24(14.54)
4.23±0.64(สูงมาก)
3.84±0.80(สูง)
3.96±0.66(สูง)
3.52±0.72(สูง)
4.27±0.57(สูงมาก)

จากตาราง 8 จากการศึกษาพฤติกรรมการออกกาลังกายของครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาสูงอายุ พบว่า มีพฤติกรรมการออกกาลังกายอยู่ในขัน้ พร้ อมที่จะปฏิบตั ิมากที่สุด (ร้ อยละ
25.45) รองลงมาคือมีพฤติกรรมการออกกาลังกายอยู่ในขันปฏิ
้ บตั (ิ ร้ อยละ 21.81) มีพฤติกรรมการ
ออกกาลังกายอยู่ในขันชั
้ ง่ ใจ (ร้ อยละ 20.00) ตามลาดับ และมีพฤติกรรมการออกกาลังกายอยู่ใน
ขันก่
้ อนชัง่ ใจ (ร้ อยละ 18.18 ) และขันคงไว้
้
(ร้ อยละ 14.54 ) ใกล้ เคียงกัน
กลุ่มตัวอย่างมีกระบวนการเปลี่ยนแปลงในขันก่
้ อนชัง่ ใจต่า มีกระบวนการเปลี่ยนแปลง
ในขันคงการปฏิ
้
บตั สิ งู ดังนี ้
ขัน้ ก่อนชั่งใจ กลุ่มตัวอย่างมี ความตระหนักต่อการมีพฤติกรรมการออกกาลังกาย
(M =1.74±0.43) ในระดับต่าสุด การแสดงความรู้ สึกต่อการไม่ออกกาลังกาย (M =2.59±0.68)
และการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม (M =2.56±0.73) ในระดับต่า
ขันชั
้ ง่ ใจ กลุ่มตัวอย่างมีการตระหนักว่าการออกกาลังกายมีความสาคัญต่อสุขภาพ
ตนเอง (M =2.64±0.74) อยูใ่ นระดับปานกลาง
ขันพร้
้ อมปฏิบตั ิ กลุ่มตัวอย่างมีการการประกาศความเชื่อมัน่ ตนเองในการออกกาลัง
กาย (M =2.91±0.63) อยูใ่ นระดับปานกลาง
ขันปฏิ
้ บตั ิ กลุ่มตัวอย่างมีการเสริ มแรงในการออกกาลังกาย (M =3.30±0.80) ค้ นหา
สิ่ ง สนับสนุนที่ ทาให้ เ กิ ดการออกกาลัง กาย (M =2.85±0.76) การเผชิ ญกับเงื่ อนไขพฤติกรรม
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(M =2.81±0.68) และการจัดการกับสิ่งแวดล้ อม (M =3.18±0.64) อยู่ในระดับปานกลาง ส่วน
ความตระหนักต่อสิ่งสนับสนุนการออกกาลังกาย (M =3.49±0.64) อยูใ่ นระดับสูง
ขันคงการปฏิ
้
บตั ิ กลุ่มตัวอย่างมีการเสริ มแรงในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออก
ก าลั ง กาย (M =4.23±0.64) และความตระหนั ก ต่ อ สิ่ ง สนั บ สนุ น การออกก าลั ง กาย
(M =4.27±0.57)อยู่ใ นระดับ สูง มาก ส่ ว นค้ น หาสิ่ ง สนับ สนุน ที่ ท าให้ เ กิ ด การออกก าลัง กาย
(M =3.84±0.80) การเผชิญกับเงื่อนไขพฤติกรรม (M =3.96±0.66) และการจัดการกับสิ่งแวดล้ อม
(M =3.52±0.72) อยูใ่ นระดับสูง
3. การรั บรู้ ความสามารถของตนเอง (Self-efficacy)
5.
0

ความมั่นใจในการออกกาลังกาย(confidence)

4.
2

3.89±0.44

3.
4

2.7±0.4
1
2.
6

1.8

4.06±0.4
6

1.91±0.39
ก่อนชัง่ ใจ

3.00±0.4
2

1.89±0.32

ชัง่ ใจ

3.04±0.40
การรับรู้ส่ งิ ล่ อใจในการออกกาลังกาย
(Temptation)
1.42±0.28
1.87±0.35
พร้ อมปฏิบตั ิ

ปฏิบตั ิ

1.54±0.45

คงการปฏิบตั ิ

ภาพประกอบ 10 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของการชัง่ น ้าหนักระหว่างประโยชน์ที่จะได้ รับและ
การรับรู้สิ่งล่อใจตามขันของการเปลี
้
่ยนแปลง
การรับรู้ความสามารถของตนเองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกาลังกายของครู
และบุคลากรทางการศึกษาสูงอายุ พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงชัดเจนในขันปฏิ
้ บตั ิ ดังนี ้
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ความมั่นใจในการออกกาลัง กาย(confidence) ในขัน้ ก่อนชั่งใจ ขัน้ ชั่งใจ และขัน้
พร้ อมปฏิบตั ิ อยู่ในระดับ ปานกลาง(2.7±0.41, 3.00±0.42, 3.04±0.40 ตามลาดับ) เพิ่มมากขึน้
อย่างชัดเจนในขันปฏิ
้ บตั ิ (3.89±0.44) และเพิ่มมากขึ ้นตามลาดับในขันคงการปฏิ
้
บตั ิ (4.06±0.46)
อยูใ่ นระดับสูง
การรับรู้สิ่งล่อใจในการออกกาลังกาย(Temptation)ในขันก่
้ อนชัง่ ใจ ขันชั
้ ง่ ใจ และขัน้
พร้ อมปฏิบตั ิ อยูใ่ นระดับต่า(1.91±0.39, 1.89±0.32, 1.87±0.35 ตามลาดับ) ลดลงอย่างชัดเจนใน
ขันปฏิ
้ บตั (ิ 1.42±0.28) และเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยในขันคงการปฏิ
้
บตั (ิ 1.54±0.45) อยูใ่ นระดับต่าที่สดุ
4. ความสมดุลในการตัดสินใจ (Decisional balance)
5.0

การรับรู้ประโยชน์ (Pros)

4.2

3.78±0.34

3.4

2.6

4.40±0.28

2.68±0.33

2.99±0.27

3.00±0.26
การรับรู้ส่ งิ ที่ต้องสูญเสีย(Cons)

2.04±0.40
1.8

ก่อนชัง่ ใจ

1.92±0.34

ชัง่ ใจ

1.97±0.35

พร้ อมปฏิบตั ิ

1.30±0.21

1.40±0.49

ปฏิบตั ิ

คงการปฏิบตั ิ

ภาพประกอบ 11 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างการรับรู้ประโยชน์และการรับรู้สิ่งที่ต้องสูญเสีย
ของการมีพฤติกรรมการออกกาลังกายตามขันของการเปลี
้
่ยนแปลง
ความสมดุลในการตัดสินใจ ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกาลังกายของครู และ
บุคลากรทางการศึกษาสูงอายุ พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงชัดเจนในขันปฏิ
้ บตั ิ ดังนี ้
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การรับรู้ ประโยชน์ของการมีพฤติกรรมการออกกาลังกายในขัน้ ก่อนชั่งใจ ขัน้ ชั่งใจ
และขันพร้
้ อมปฏิบตั ิ อยู่ในระดับปานกลาง(2.68±0.33, 2.99±0.27, 3.00±0.26 ตามลาดับ) เพิ่ม
มากขึ ้นอย่างชัดเจนในขันปฏิ
้ บตั ิ (3.78±0.34) อยู่ในระดับสูง และเพิ่มมากขึ ้นตามลาดับในขัน้ คง
การปฏิบตั ิ (4.40±0.28) อยูใ่ นระดับสูงที่สดุ
การรับรู้สิ่งที่ต้องสูญเสียของการมีพฤติกรรมการออกกาลังกายในขันก่
้ อนชัง่ ใจ ขันชั
้ ง่
ใจ และขันพร้
้ อมปฏิบตั ิ อยูใ่ นระดับต่า(2.04±0.40, 1.92±0.34, 1.97±0.35ตามลาดับ) ลดลงอย่าง
ชัดเจนในขันปฏิ
้ บตั (ิ 1.3±0.21) และเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยในขันคงการปฏิ
้
บตั (ิ 1.40±0.49) อยูใ่ นระดับต่า
ที่สดุ
ผลการสังเคราะห์ เอกสารและงานวิจัย(Document Synthesis)
สั ง เคราะห์ เ อกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ ทฤษฎี รู ป แบบการเปลี่ ย นแปลง
(Transtheoretical Model : TTM) 4 แนวคิดหลัก นามาใช้ เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ มีการ
ก้ าวผ่านขันความพร้
้
อมในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม คือ
1) ขั ้ น ต อ น ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ( stages of change) ในแต่ ล ะขั น้ ตอนการ
เปลี่ยนแปลงมีความสาคัญในการอธิบายการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล ตามเรี ยงลาดับขัน้
ของการเปลี่ยนแปลง เป็ น 5 ขัน้ โดยขัน้ 1-3 แบ่งตามการกระทา(action) คือ ขัน้ ไม่สนใจที่จ ะ
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง พ ฤ ติ ก ร ร ม ( precontemplation) ขั น้ ส น ใ จ ที่ จ ะ เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง พ ฤ ติ ก ร ร ม
(contemplation) ขันเตรี
้ ยมตัวที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (preparation) และขัน้ 4-5 แบ่งตาม
เวลา(timing) และเกณฑ์การออกกาลังกาย(criteria) คือ ขันลงมื
้ อกระทาพฤติกรรม(action) และ
ขันกระท
้
าพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง (Maintenance) ดังนี ้
ขันตอนการเปลี
้
่ยนแปลงตามการกระทา
1. ปัจจุบนั ไม่ออกกาลังกาย และไม่เคยคิดที่จะออกกาลังกายเลย
2.ปัจจุบนั ไม่ออกกาลังกาย แต่คดิ ที่จะออกกาลังกาย
3. ปั จจุบนั ออกกาลังกายไม่สม่าเสมอ แต่มีการวางแผนออกกาลังกายโดย
วิธีการต่างๆ ตามเวลา
4. ปั จจุบนั ออกกาลังกายสม่าเสมอ อย่างน้ อยสัปดาห์ละ 3 วัน นานกว่า 30
นาที แต่ยงั ไม่ตอ่ เนื่อง 21 วัน
5. ปัจจุบนั ออกกาลังกายสม่าเสมอ และออกกาลังกายมานานกว่า 21 วัน
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2) กระบวนการเปลี่ ยนแปลง (Processes of change) เป็ นกลวิ ธี / เทคนิ ค ที่ ใ ช้
ความรู้ สึกนึกคิดหรื อ ประสบการณ์ (Cognitive/experiential processes) และเทคนิคการปรั บ
พฤติกรรม (Behavioral processes) ประกอบด้ วย 10 กระบวนการ ดังนี ้
ตาราง 9 กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และขันตอนการเปลี
้
่ยนแปลง
กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

กระบวนการด้ าน
ความรู้ สึกนึกคิด

กระบวนการทาง
พฤติกรรม

- การเพิ่มความตระหนักต่อการมี
พฤติกรรมการออกกาลังกาย
- การแสดงความรู้สกึ ต่อการไม่
ออกกาลังกาย
- การประเมินผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้ อม
- การประเมินตนเอง
- การประกาศอิสรภาพต่อตนเอง
- การเสริมแรงในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการออกกาลังกาย
- ความสัมพันธ์แบบช่วยเหลือ
- การเผชิญเงื่อนไขพฤติกรรม
- การควบคุมสิ่งเร้ า
- การประกาศอิสรภาพทางสังคม

การเปลี่ยนผ่ านขัน้ ตอน
การเปลี่ยนแปลง

ขันก่
้ อนชัง่ ใจสูข่ นชั
ั ้ ง่ ใจ

ขันชั
้ ง่ ใจสูข่ นพร้
ั ้ อมปฏิบตั ิ
ขันพร้
้ อมปฏิบตั สิ ขู่ นปฏิ
ั ้ บตั ิ

ขันปฏิ
้ บตั สิ ขู่ นคงการปฏิ
ั้
บตั ิ

นอกจากนี อ้ งค์ประกอบที่ ทาให้ กระบวนการเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมไปสู่ขัน้ ตอนการ
เปลี่ยนแปลง ประกอบการรับรู้ ความสามารถตนเอง (Self-efficacy) และความสมดุลของการ
ตัดสินใจ (Decisional balance) ดังนี ้
การรับรู้ ความสามารถตนเอง ในแต่ละขัน้ ตอนของการเปลี่ยนแปลงประกอบด้ วย
ความมั่นใจในการออกกาลัง กาย(Confidence) ท่ามกลางสถานการณ์ ที่ท้าทายทัง้ หลายและ
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สถานการณ์ล่อใจ(Temptation) เมื่อบุคคลมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่ระดับที่สงู ขึ ้น ความมัน่ ใจ
จะเพิ่มขึ ้น และที่สถานการณ์ล่อใจจะค่อยๆ ลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งขันพร้
้ อมปฏิบตั ิส่ขู นปฏิ
ั ้ บตั ิ
แต่อย่างไรก็ตามสถานการณ์ลอ่ ใจจะไม่หมดไปแม้ จะเข้ าสูข่ นคงไว้
ั้
ซงึ่ พฤติกรรมที่ต้องการ
ความสมดุลของการตัดสินใจ(Decisional balance) ความสมดุลของการตัดสินใจ
ในแต่ละขันตอนของการเปลี
้
่ยนแปลง สะท้ อนให้ เห็นถึงการชัง่ น ้าหนักระหว่างประโยชน์ที่จะได้ รับ
หากเปลี่ยนพฤติกรรม(Pros) กับสิ่งที่จะต้ องสูญเสียไปหากเปลี่ยนพฤติกรรม(Cons) บุคคลจะ
เปลี่ยนแปลงมาสู่ระดับที่สงู ขึ ้น สิ่งที่สนับสนุนหรื อประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลงจะต้ องมากกว่า
สิ่งที่ตอ่ ต้ านหรื อผลเสียของการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งขันก่
้ อนชัง่ ใจสู่ขนชั
ั ้ ง่ ใจ บุคคลจะ
รับรู้สิ่งที่สนับสนุนหรื อประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดแจ้ ง
ผลการการสัง เคราะห์ เ อกสารเชิ ง วิ ช าการ(Concept paper) ผู้วิ จัย รวบรวมแนว
ทางการจัดโปรแกรมการออกกาลังกาย ดังนี ้
สนทนากลุม่ สภาพปั ญหาและความ
ต้ องการของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสูงอายุที่ออกกาลังกายและไม่
ออกกาลังกาย

สัมภาษณ์การจัดกิจกรรม
การออกกาลังกาย
บุคลากร 5 คน

กลุม่ ละ 10 คน
Draft Prototype

สารวจความพร้ อมของการ
เปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของครู
และบุคลากรทางการศึกษา
สูงอายุ 165 คน

กระบวนการ
ขันตอนการ
้
เปลีย่ นแปลง
เปลีย่ นแปลง
ความสมดุล
การตัดสินใจ
การรับรู้
ความสามารถ

สังเคราะห์เอกสาร
และงานวิจยั ทึเ่ กี่ยวข้ อง

ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบวิเคราะห์

ผู้วิจยั นาแนวทางการจัดโปรแกรมการออกกาลังกาย ร่างต้ นแบบกิจกรรมการออกกาลัง
กาย(Draft Prototype) (ภาคผนวก หน้ า167) ตามทฤษฎีรูปแบบขันตอนการเปลี
้
่ยนแปลงสาหรับ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาสูงอายุ( Prochaska; Redding; & Evers. 2008:101-102) นาเสนอ
ผู้เชี่ยวชาญ 7 คน ตรวจสอบวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ ความเหมาะสม ความถูกต้ อง และความเป็ น
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ประโยชน์ ต ามทฤษฎี และผู้ วิ จั ย ปรั บ ปรุ ง แก้ ไขร่ า งต้ นแบ บกิ จ กรรมการออกก าลั ง กาย
(Draft Prototype) ตามข้ อเสนอแนะของผู้ เชี่ ย วชาญ (ภาคผนวก หน้ า180) เพื่ อ ใช้ ในการ
ดาเนินงานขันตอนต่
้
อไป
ระยะที่ 2 ผลการพัฒนาโปรแกรมการสร้ างเสริมการออกกาลังกายโดยใช้ ทฤษฎีรูปแบบ
ขัน้ ตอนการเปลี่ยนแปลง
1. การพั ฒ นาต้ น แบบกิ จ กรรมการออกก าลั ง กาย โดยใช้ รู ป แบบขัน้ ตอนการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในครู และบุคลากรทางการศึกษาสูงอายุ 4 โมดูลในแต่ละโมดูล ใช้ กลุ่ม
ตัวอย่างขนาดเล็ก (small group) จานวน 3-5 คน 17 กลุม่ (n1- n17) รวม 59 คน ดังนี ้

ภาพประกอบ 12 สรุปกิจกรรมและจานวนตัวอย่างในการพัฒนาต้ นแบบการออกกาลังกาย
(M 1- 4) กลุม่ ตัวอย่าง 17 กลุม่ (g1-g17) (n= 59)
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หมายเหตุ ในแต่ละกิจกรรมที่ดาเนินการ ผู้วิจยั ได้ ทดสอบก่อนและหลังการจัดกิจกรรม
ทุกครัง้
M1
M2
M3
M4
x1
x2
x3
x4
x5
x6
x7
x8
x9
x10
g1…g17

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

โมดูล 1 ขันก่
้ อนชัง่ ใจสูข่ นชั
ั ้ ง่ ใจ
โมดูล 2 ขันชั
้ ง่ ใจสูข่ นพร้
ั ้ อมปฏิบตั ิ
โมดูล 3 ขันขั
้ นพร้
้ อมปฏิบตั สิ ขู่ นปฏิ
ั ้ บตั ิ
โมดูล 4 ขันปฏิ
้ บตั สิ ขู่ นคงปฏิ
ั้
บตั ิ
การเพิ่มความตระหนักต่อการมีพฤติกรรมการออกกาลังกาย
การทาความเข้ าใจตนเองเกี่ยวกับการไม่ออกกาลังกาย
การประเมินผลกระทบต่อผู้อื่นจากการไม่ออกกาลังกาย
การตระหนักถึงความสาคัญของการออกกาลังกายต่อสุขภาพ
การประกาศความเชื่อมัน่ ตนเองในการออกกาลังกาย
การเสริมแรงในการออกกาลังกาย
การค้ นหาสิ่งสนับสนุนที่ทาให้ เกิดการออกกาลังกาย
การเผชิญกับเงื่อนไขพฤติกรรม
การจัดการกับสิ่งแวดล้ อม
ความตระหนักต่อสิ่งสนับสนุนการออกกาลังกาย
กลุม่ ตัวอย่างที่ 1 ถึงกลุม่ ที่ 17

จากภาพประกอบ 12 ในโมดูล 1(M1) ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการทดลองใช้ กิจกรรม x1,x2,x3
แยกเป็ นรายกิจกรรม จากนันจั
้ ดกิจกรรมรวม x1,x2,x3 เป็ น 1 กิจกรรม และทดลองใช้ ในลักษณะ
ภาพรวม โมดูล 1 จ านวน 3 ครั ง้ ในขณะที่ โ มดูล อื่ น ๆ ก็ จัด กิ จ กรรมในท านองเดี ย วกัน ดัง
รายละเอียดตามภาพประกอบ 12 ข้ างต้ น
2. ผลการถอดบทเรี ย นและก าหนดต้ น แบบกระบวนการเปลี่ ย นแปลง ถอด
บทเรี ยนกระบวนการเปลี่ ยนแปลงของแต่ละโมดูล และพัฒ นาจนได้ คุณลักษณะของต้ นแบบ
กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการออกกาลังกาย ดังนี ้
ผู้ วิ จั ย ถอดบทเรี ยนด้ วยวิ ธี ก ารหลั ง ปฏิ บั ติ ก าร (After Action Review: AAR)(ดั ง
ภาคผนวกหน้ า 187 โดยจะดาเนินการเมื่อสิ ้นสุดกิจกรรม เพื่อช่วยให้ การดาเนินกิจกรรมในครัง้
ต่อไปดีขึ ้น ดังตาราง 10

102
การพั ฒ นากิ จ กรรม จากการถอดบทเรี ย นคุณ ลัก ษณะต้ น แบบของกระบวนการ
เปลี่ยนแปลง 10 กระบวนการ และสรุปผลที่ได้ จากการถอดบทเรี ยน พิจารณาประเด็นที่สาคัญเป็ น
ทางเลือกในการวางแนวทางกาหนดต้ นแบบกระบวนการเปลี่ยนแปลง 4 โมดุล ดังตาราง 11
ตาราง 10 การถอดบทเรี ยนคุณลักษณะต้ นแบบของกระบวนการเปลี่ยนแปลง 10 กระบวนการ
กระบวนการเปลี่ยนแปลง

คุณลักษณะของต้ นแบบ

1. การเพิม่ ความตระหนักต่อการมีพฤติกรรมการ - เตรี ยมความพร้ อมในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการออก
ออกกาลังกาย
กาลังกายด้ วยองค์ความรู้ เกี่ยวกับการออกการออกกาลัง
กาย ตัวแบบ และวิดิทศั น์
2.การทาความเข้ าใจตนเองเกี่ยวกับการไม่ออก - สร้ างบรรยากาศรับรู้ ถึงผลเสียของการไม่ออกกาลังกาย
กาลังกาย
ด้ วยการพูดคุย แลกเปลีย่ นความคิดเห็นและวิดิทศั น์
3.การประเมินผลกระทบต่อผู้อื่นจากการไม่ออก
กาลังกาย
4.การตระหนักถึงความสาคัญของการออกกาลัง
กายต่อสุขภาพตนเอง
5.การประกาศความเชื่อมัน่ ตนเองในการออก
กาลังกาย
6.การเสริ มแรงในการออกกาลังกาย
7.การค้ นหาสิง่ สนับสนุนที่ทาให้ เกิดการออก
กาลังกาย
8.การเผชิญกับเงื่อนไขพฤติกรรม

9.การจัดการกับสิง่ แวดล้ อม

10.ความตระหนักต่อสิง่ สนับสนุนการออกกาลัง
กาย

- การสร้ างความตระหนัก ถึ ง การไม่ อ อกก าลัง กายของ
ตนเอง ส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรและถ้ าเราเปลีย่ นแปลง
มาออกกาลังกายได้ จะมีผลดีตอ่ ผู้อื่นอย่างไรบ้ าง
- การรั บรู้ แนวโน้ มความสามารถตนเองในการออกกาลัง
กาย ด้ วยการระดมความคิดวิธีแก้ ปัญหาบนอุ้งมือ
- สร้ างความเชื่ อมั่นในการออกกาลังกายด้ วยการฝึ กษะ
การออกกาลังกายและการให้ คามัน่ สัญญา
- สร้ างเสริ มความต้ องการที่ จะออกก าลังกายสม่าเสมอ
ต่อเนื่องด้ วย การแบ่งปั นประสบการณ์และวิดิทศั น์
- กิ จ กรรมที่ ส ร้ างเสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มในการค้ นหาสิ่ ง
สนับสนุนในการออกกาลังกาย
- จาลองสถานการณ์ ที่เป็ นอุปสรรคต่อการออกกาลังกาย
พร้ อมกิจกรรมเสริ มทักษะการเผชิญเงื่อนไขพฤติกรรมการ
ออกกาลังกาย
- จัดวางสิง่ แวดล้ อมให้ เอื ้อต่อการออกกาลังกายด้ วยแปลน
สถานที่สาหรับออกกาลังกาย
มีความมุง่ มัน่ ตังใจในการออกก
้
าลังกาย
-การแสดงให้ เห็นว่าประสบความสาเร็ จตามเป้าหมายการ
ออกกาลังกายของตนเอง ด้ วยการประกาศให้ คนอื่นรับรู้ ว่า
ตนเองบรรลุเป้าหมายออกกาลังกาย
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ต้ นแบบกิจกรรมการสร้ างเสริมการออกกาลังกาย
กิจกรรมที่ 1 เพิ่มความตระหนักต่อการมีพฤติกรรมการออกกาลังกาย
ละลายพฤติกรรม

ถ่ายทอด
ประสบการณ์

วิดิทศั น์

ร่วมแสดงความ
คิดเห็น

ตาราง 11 การถอดบทเรี ยนและการพัฒนากิจกรรมการเพิ่มความตระหนักต่อการมีพฤติกรรมการ
ออกกาลังกาย
ร่างกิจกรรม
(Draft prototype)
1. ให้ ความรู้ เรื่ องโทษของการ
ไม่ อ อกก าลั ง กาย การออก
ก าลัง กายที่เหมาะสมสาหรั บ
ผู้สงู อายุและผลเสียของการไม่
ออกกาลังกาย
2. เชิญผู้ที่มีการออกกาลังกาย
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งมาถ่ า ยทอด
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ เ พื่ อ เ ป็ น
กรณีศกึ ษา
3. แบ่ง กลุ่ม ๆละ 3-5 คนและ
แจกกระดาษให้ ผ้ สู งู อายุ
4. ระดมความคิดเห็นว่าการไม่
ออกก าลั ง กายให้ เกิ ด โทษ
อะไรบ้ างจากการชมวิดิทศั น์
5. ผู้ดาเนินกิจกรรมสรุปเนื ้อหา
โทษของการออกกาลังกาย การ
ออกกาลังกายที่เหมาะสมสาหรับ
ผู้สงู อายุและผลเสียของการไม่
ออกกาลังกาย
6. ผู้สงู อายุบอกถึงขันตอนการ
้
เปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมของ
ตนเองและเสนอวิธีในการที่จะ
มีพฤติกรรมการออกกาลังกาย

ถอดบทเรี ยน
- ก า ร เ พิ่ ม ค ว า ม ต ร ะ ห นั ก ต่ อ ก า รมี
พฤติกรรมการออกกาลังกายควรชี ้ให้ เห็น
ประโยชน์ของการออกกาลังกายมากกว่า
โทษของการไม่ออกกาลังกาย จะเป็ นการ
กระตุ้นให้ เกิดความคิดและตังเป้
้ าหมายที่
จะออกกาลังกายในอีกไม่กี่วนั ข้ างหน้ า
- หลังจากเข้ าร่ วมกิจกรรมกลุ่มตัวอย่างมี
ความตระหนักถึงประโยชน์ ของการออก
กาลังกายเพิ่มขึ ้นโดยสามารถบอกเล่าถึง
วิธีการออกกาลังกายที่คิดว่าตนเองจะทา
ได้ ส่วนด้ านความรู้สกึ ต่อการไม่ออกกาลัง
กายนัน้ กลุม่ ตัวอย่างมีความรู้ สกึ กังวลใจ
เมื่อนึกถึงปั ญหาสุขภาพและการเจ็บป่ วย
จากการไม่ อ อกก าลัง กายโดยระบาย
ความรู้ สึกเกี่ ยวกับสุขภาพของตนเองว่า
สุขภาพเริ่ มแย่ลงจากการที่อายุมากขึ ้น
- เมื่อวิทยากรเชิญผู้ที่มีการออกกาลังกาย
อย่างต่อเนื่องมาถ่ายทอดประสบการณ์วา่
การออกกาลังกายนัน้ ทาให้ สุขภาพดีขึ ้น
มาก กลุม่ ตัวอย่างมีความสนใจ แต่คิดว่า
ตนเองน่าจะทาไม่ได้ เพราะไม่เคยทาและ
ไม่มีเวลา

กิจกรรมที่ 2 แสดงความรู้สกึ ต่อการไม่ออกกาลังกาย

แนวทางใน
การพัฒนากิจกรรม

1. กิจกรรมละลาย
พฤติกรรม สร้ าง
ความคุ้นเคย สร้ าง
บรรยากาศความเป็ นกันเอง
2. คงกิจกรรมเดิม

3. เปิ ดวิดีทศั น์เกี่ยวกับ
ประโยชน์ของการออกกาลัง
กายของผู้สงู อายุ

4. วิทยากรสรุปประโยชน์
ของการออกกาลังกาย

5. กลุม่ ตัวอย่างร่วมแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประโยชน์ของการออกกาลัง
กาย
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ทักทาย

บอกเล่าความรู้สกึ

สรุป/ทา
แบบสอบถาม

ตาราง 12 การถอดบทเรี ยนและการพัฒนากิจกรรมแสดงความรู้สกึ ต่อการไม่ออกกาลังกาย
ร่างกิจกรรม
(Draft prototype)
1. ให้ ผ้ สู งู อายุบอกเล่าถึงสาเหตุ
ของการไม่ออกกาลังกาย
2.ผู้ดาเนินกิจกรรมเปิ ดสือ่ วีดิ
ทัศน์เกี่ยวกับโทษของการไม่ออก
กาลังกายในผู้สงู อายุ
3.ดาเนินกิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์
โดยแบ่งผู้สงู อายุออกเป็ นกลุม่ ละ
3-5คน นัง่ ล้ อมวงเพื่อพูดคุยทา
ความเข้ าใจตนเองเกี่ยวกับการไม่
ออกกาลังกายและแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็น เกี่ยวกับโทษของ
การไม่ออกกาลังกาย ความ
คาดหวัง หรื อความตังใจในการที
้
่
จะออกกาลังกาย

ถอดบทเรี ยน

แนวทางใน
การพัฒนากิจกรรม

ผู้ดาเนินกิจกรรมควรสรุปแนวทางและ 1. ทักทายสร้ างความคุ้นเคย
ความตังใจในการออกก
้
าลังกายที่ 2. วิดทิ ศั น์ประโยชน์ของการ
ผู้สงู อายุวางแผนไว้ ในอนาคตอันใกล้
ออกกาลังกาย(ซ ้ากับ
กิจกรรมการเพิม่ ความ
วิทยากรแจกกระดาษให้ ผ้ สู งู อายุ ระดม
ตระหนักต่อการมีพฤติกรรม
ความคิดเห็นว่า การไม่ออกกาลังกายทา
การออกกาลังกาย)
ให้ เกิดโทษอะไรบ้ าง กลุม่ ตัวอย่างยังมี
3.บอกเล่าความรู้สกึ ในการ
การปฏิเสธการออกกาลังกายและคิดว่า
ที่อยากกระทาพฤติกรรม
ที่สขุ ภาพไม่ดีนนเนื
ั ้ ่องจากอายุทมี่ ากขึ ้น
ออกกาลังกาย
จึงปรับกิจกรรมใหม่ เปลีย่ นเป็ นให้ ชมวิดิ
ทัศน์ประโยชน์ของการออกกาลังกาย
และวิทยากรสรุปวิดิทศั น์ชี ้ให้ เห็น
4. วิทยากรสรุปโดยชี ้ให้ เห็น
ความสาคัญของการออกกาลังกายมาก ความสาคัญของการออก
ขึ ้น ทาให้ กลุม่ ตัวอย่างเริ่ มเข้ าใจและร่วม กาลังกายมากขึ ้น
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการออก
กาลังกายมากขึ ้น เริ่ มเห็นความสาคัญ
ของการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพมาก
ขึ ้น
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กิจกรรมที่ 3 ประเมินผลกระทบต่อผู้อื่นจากการไม่ออกกาลังกาย

- หาพื ้นที่ออกกาลังกาย
- ค้ นหาความเสีย่ งอุบติเหตุ
และระมัดระวัง
- ขันทางจากที
้
่ออกกาลังการ
สาธารณะ

ตาราง 13 การถอดบทเรี ยนและ พัฒนา
กิจกรรมประเมินผลกระทบจากการไม่ออกกาลังกาย
ร่างกิจกรรม
(Draft prototype)

ถอดบทเรี ยน

แจกแผ่นภาพบ้ าน
และให้ ผ้ สู งู อายุ
ประเมินและกาหนด
สถานที่ในบริ เวณ
บ้ านเพื่อการออก
กาลังกาย

การใช้ แผ่นภาพบ้ านที่มขี นาดใหญ่ ผู้สงู อายุ
ไม่คอ่ ยกล้ าทีจ่ ะเขียนและไม่อยากโชว์ให้ เห็น
ลักษณะบ้ านของตนเอง ควรเป็ นเปลีย่ นเป็ น
ใบงานที่ขนาดเล็กแจกให้ คนละแผ่น และให้
ประเมินพื ้นที่ของบ้ านที่สามารถออกกาลัง
กายได้
กิจกรรม “บ้ านของฉันคือ” เป็ นการให้ กลุม่
ตัวอย่างได้ พยายามหาวิธีออกกาลังกายเมื่อ
อยูบ่ ้ าน โดยเลือกสภาพแวดล้ อมภายในบ้ าน
ที่มีความสะดวกและปลอดภัย เพื่อป้องกัน
อุบตั ิเหตุ เมื่อกาหนดพื ้นที่ในการออกกาลัง
กายได้ แล้ ว เริ่ มมีความคิดที่จะออกกาลังกาย
โดยไม่มีปัญหาด้ านพื ้นที่ในการออกกาลัง
กาย

แนวทางใน
การพัฒนากิจกรรม
แจกใบงานเพื่อประเมินผลกระทบ
ต่ อ ผู้ อื่ น ต่ อ การไม่ อ อกก าลั ง กาย
ภายในบ้ านและบริ เวณบ้ านโดยให้
ผู้สูง อายุเ ลื อ กสถานที่ เ พื่ อ การออก
กาลังกาย ดังนี ้
-ภายในและภายนอกบ้ านมี พื น้ ที่
สาหรับการออกกาลังกาย
-ภายในบ้ านมีความเสี่ยงต่อการเกิด
อุ บั ติ เ หตุ จ ากการออกก าลั ง กาย
หรื อไม่
-บ้ านอยู่ห่างจากสถานที่สาหรับการ
ออกกาลังกายหรื อไม่
-บริ เ วณใดของบ้ า นที่ สามารถออก
กาลังกายได้ อย่างต่อเนื่อง 30 นาที
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กิจกรรมที่ 4 ตระหนักว่าการออกกาลังกายมีความสาคัญต่อสุขภาพตนเอง
กิจกรรมกลุม่
สัมพันธ์

ใบงานสาเหตุของ
การไม่ออกกาลัง
กาย

สร้ างเสริ ม
กาลังใจ

สัญญาใจ
“ฉันทาได้ ฉันทาได้ ”

ตาราง 14 การถอดบทเรี ยนและการพัฒนากิจกรรมการสร้ างความตระหนักว่าการออกกาลังกายมี
ความสาคัญต่อสุขภาพตนเอง
ร่างกิจกรรม
(Draft prototype)

ถอดบทเรี ยน

แจกกระดาษให้ ผ้ สู งู อายุคนละ 1
แผ่น แล้ ววาดภาพมือ ที่มีนิ ้ว 5
นิ ้ว เลือกบัตรคาที่เป็ นสาเหตุของ
การไม่ออกกาลังกายทีก่ าหนด
ขึ ้นมา 1 ใบ แล้ วเขียนลงภาพมือที่
วาดบริเวณอุ้งฝ่ ามือ ให้ เหตุผลว่า
ทาไมถึงเลือกบัตรคานัน้ แล้ วให้
เพื่อนช่วยคิดวิธีการแก้ ปัญหาแล้ ว
เขียนไว้ ที่บริ เวณนิ ้วมือ

- กิจกรรมนี ้ผู้สงู อายุมคี วามรู้สกึ สับสนกับการ
วาดภาพมือและการเขียนลงในกระดาษ อีก
ทังการใช้
้
บตั รคาทาให้ เกิดความสับสนใน
การเลือกและบัตรคาที่ได้ มาอาจไม่ตรงกับ
ความรู้สกึ ของตนเอง
ผู้วิจยั จึงปรับกิจกรรมใหม่เป็ นแจกเป็ นใบงาน
สาเหตุของการไม่ออกกาลังกายและเขียน
คาตอบลงในใบงาน ซึง่ ปลุม่ ตัวอย่างเข้ าใจ
กิจกรรมและปฏิบตั ิตามได้ เนื่องจากกิจกรรม
ไม่ซบั ซ้ อน

แนวทางใน
การพัฒนากิจกรรม
- ใช้ เป็ นใบงานและ
อธิบายทาความเข้ าใจ
อย่างช้ าๆ อธิบายเป็ น
รายบุคคล โดยมีผ้ ชู ่วย
วิทยากรอย่างน้ อย 1 คน
เพื่อลดความวิตกกังวล
และความตึงเครียดใน
การเข้ าร่วมกิจกรรมของ
ผู้สงู อายุ

กิจกรรมที่ 5 สร้ างความเชื่อมัน่ ตนเองในการออกกาลังกาย
กิจกรรมเต้ น
ประกอบเพลง

ออกกาลังกาย
เซิ ้ง 9 ช่อง

อภิปราย แสดงความคิดเห็นและ
กาหนดกิจกรรมของตนเอง

ให้ คา
สัญญา
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ตาราง 15 การถอดบทเรี ยนและการพัฒนากิจกรรมสร้ างความเชื่อมัน่ ตนเองในการออกกาลังกาย
ร่างกิจกรรม
(Draft prototype)
1. ทากิจกรรมกระตุ้นให้ ผ้ สู งู อายุมี
พฤติกรรมการออกกาลังกาย
อภิปรายกลุม่ แสดงความคิดเห็น
และกาหนดตารางเวลา
กาหนดวิธีการออกกาลังกาย กาหนด
เป้าหมาย
2. ให้ คาสัญญาและประกาศความ
เชื่อมัน่ ตนเองในการออกกาลังกาย
ในการออกกาลังกาย
3. ฝึ กการออกกาลังกาย ที่หลากหลาย
และเหมาะสมกับสภาพร่างกายของ
ผู้สงู อายุ

ถอดบทเรี ยน

แนวทางใน
การพัฒนากิจกรรม

ควรให้ ผ้ สู งู อายุได้ ทดลองฝึ ก 1. กิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์ เต้ น
ปฏิบตั ิการออกกาลังกายในท่า ประกอบเพลง
ที่ง่าย และให้ ความสนุกสนาน
โดยเฝ้าระวังอุบตั เิ หตุอย่าง
ใกล้ ชิด
2. จัดกิจกรรมออกกาลังกาย
ที่หลากหลายประกอบเพลงให้
ทุกคนได้ ฝึกอย่างสนุกสนาน
และมีความสุข
3. ให้ คาสัญญาและประกาศ
ความเชื่อมัน่ ตนเองในการ
ออกกาลังกายในการออก
กาลังกาย(คงเดิม)

กิจกรรมที่ 6 เสริมแรงในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกาลังกาย
กิจกรรม
“เริ่ มต้ น ตอนนี ้ไม่สาย”

วิดิทศั น์ “หวังเต๋อซุน”

กิจกรรม
ให้ กาลังใจ
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ตาราง 16 การถอดบทเรี ยนและการพัฒนากิจกรรมเสริมแรงในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออก
กาลังกาย
ร่างกิจกรรม
(Draft prototype)

-

ถอดบทเรี ยน

1. เปิ ดวิดิทศั น์ “การออกกาลังกายในวัยสูงอายุ”
(หวังเต๋อซุน)
2. กิจกรรมแบ่งปั นประสบการณ์
ผู้ที่ประสบความสาเร็ จในการออกกาลังกาย เล่า
ประสบการณ์
: ทาไมถึงออกกาลังกาย
: จัดการกับตัวเองอย่างไรเมื่อไม่อยากออกกาลังกาย
: มีอปุ สรรคอะไรบ้ างในการออกกาลังกายและการ
จัดการกับอุปสรรคเหล่านันท
้ าอย่างไร
: ทาอย่างไรถึงจะมีพฤติกรรมการออกกาลังกายอย่าง
ถาวร
3. ผู้ดาเนินกิจกรรมพูดให้ กาลังใจในการออกกาลังกาย

- ระหว่างการ
ดาเนินกิจกรรม
การเสริ มแรงกลุม่
ตัวอย่างสามารถ
ให้ กาลังใจและ
ส่งเสริ มซึง่ กันและ
กัน โดยเฉพาะผู้ที่
มีปัญหาคล้ ายกัน

แนวทางใน
การพัฒนากิจกรรม
1.วิทยากรให้ กาลังใจ
“เริ่ มต้ นตอนนี ้ก็ยงั ไม่
สาย”
2.เปิ ดวิดิทศั น์ (คงเดิม)
3.แบ่งปั นประสบการณ์
(คงเดิม)
4.ผู้ดาเนินกิจกรรมและ
ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมพูดให้
กาลังใจในการออก
กาลังกาย

กิจกรรมที่ 7 ค้ นหาสิ่งสนับสนุนที่ทาให้ เกิดการออกกาลังกาย
กิจกรรม
เพื่อนช่วยเพื่อน

สร้ างกลุม่ ไลน์

กิจกรรม
ร่วมกันคิด

ตาราง 17 การถอดบทเรี ยนและการพัฒนากิจกรรมค้ นหาสิ่งสนับสนุนที่ทาให้ เกิดการออก
กาลังกาย
ร่างกิจกรรม
(Draft prototype)
1. กิจกรรมสร้ างกลุม่ ไลน์
เพื่อให้ กาลังใจกัน
2. กิจกรรมร่วมกันคิด : หาก
ท่านพบ ว่าเพื่อนไม่ออก
กาลังกาย ท่านคิดว่าจะ
ช่วยเหลืออย่างไร

ถอดบทเรี ยน
ผู้สงู อายุสามารถใช้ การสือ่ สารทางไลน์ได้ แต่จะ
เป็ นการส่งดอกไม้ ให้ กนั ชวนกันไปเที่ยว มากกว่า
ที่จะชวนออกกาลังกาย วิทยากรพยายามนาเข้ าสู่
การให้ กาลังใจกันในการออกกาลังกาย แต่ไม่ควร
ห้ ามในการพูดคุยถึงเรื่ องอื่นๆ เพราะอาจทาให้ ผ้ ู
สุงอายุออกจากกลุม่ ไลน์ได้

แนวทางใน
การพัฒนากิจกรรม
1. มีกลุม่ ไลน์ให้ กาลังใจ
ซึง่ กันและกัน
2. กิจกรรมร่วมกันคิด :
จะมีวธิ ีการช่วยเหลือ /
สนับสนุนเพื่อนอย่างไร
ถ้ าไม่ออกกาลังกาย
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กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมเผชิญกับเงื่อนไขพฤติกรรม
กิจกรรม

ถ่ายทอด
ประสบการณ์

ฝึ กทักษะปฏิเสธ

จาลองเหตุการณ์

ตาราง 18 การถอดบทเรี ยนและการพัฒนากิจกรรมเผชิญกับเงื่อนไขพฤติกรรม
ร่างกิจกรรม
(Draft prototype)

ถอดบทเรี ยน

1.จาลองเหตุการณ์ 3 เหตุการณ์

ควรพูดคุยถึงสภาพอากาศ
ที่ปัจจุบนั เผชิญอยู่ เช่น ฝุ่ น
- เพื่อนชวนไปงานเลี ้ยง
- มีความรู้สกึ ขี ้เกียจออกกาลังกาย
มลภาวะ PM 2.5 ให้
- สภาพอากาศเหมือนฝนจะตก
หลีกเลีย่ งการออกกาลังยก
2.ฝึ กใช้ ทกั ษะการปฏิเสธเมื่อเพื่อนชวน
ลางแจ้ งเพื่อป้องกัน
- ห้ ามใจอ่อนกับตัวเองเป็ นอันขาด เพราะบางครัง้ อาจ อันตรายจากฝุ่ นละออง
คิดว่างวันนี ้งดออกกาลังกาย พรุ่งนี ้ค่อยออกก็ได้ ถ้ า
เป็ นแบบนี ้เรื่ อยๆ ทาให้ ไม่ได้ ออกกาลังกายสักที
ฉะนันควรมี
้
ความเด็ดขาดกับตนเอง
- รู้จกั วางแผนการออกกาลังกายไว้ ลว่ งหน้ า ไม่วา่
สภาพอากาศจะเป็ นอย่างไร ก็จะสามารถออกกาลัง
กายได้ โดยไม่เกิดอันตราย ถ้ าคิดจะออกกาลังกาย
ต้ องสู้ และทุม่ เทให้ สดุ ๆ อย่ายอมแพ้ แม้ แต่น้อย

แนวทางใน
การพัฒนากิจกรรม
-ระดมสมองหากมี
ข้ อจากัดในการออก
กาลังกายควรทา
อย่างไร เช่นเข่า
เสือ่ มควรออกกาลัง
กายอย่างไรที่ไม่ทา
ให้ เป็ นอันตรายต่อ
เข่า

กิจกรรมที่ 9 กิจกรรมการจัดการกับสิ่งแวดล้ อม
กิจกรรม
ทบทวนปั ญหา
และอุปสรรค

เทคนิค
อภิปรายอิทธิพล
ของสิง่ แวดล้ อม

ช่วยกันคิด
พิชิต
สิง่ แวดล้ อม

เสริ มกาลังใจ
ให้ รางวัล
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ตาราง 19 การถอดบทเรี ยนและการพัฒนากิจกรรมการจัดการกับสิ่งแวดล้ อม
ร่างกิจกรรม
(Draft prototype)

ถอดบทเรี ยน

1. ให้ ความรู้เกี่ยวกับผลเสียของการไม่ออกกาลังกาย
สาเหตุของการไม่ออกกาลังกาย และบอกถึงสิง่ เร้ าที่
ทาให้ ความตังใจในการออกก
้
าลังกายล้ มเหลว
2. การควบคุมสิง่ เร้ า ชี ้ให้ เห็นว่าอะไรคือสิง่ เร้ าและ
หาทางควบคุม
3. ปฏิเสธได้ มีชยั ไปกว่าครึ่ง
4. ยกตัวอย่างสถานการณ์และแก้ ปัญหา
5. ให้ ผ้ สู งู อายุใช้ ทกั ษะการปฏิเสธ เมื่อเกิดเหตุการณ์

ให้ รางวัลผู้ที่สามารถ
จัดการกับสิง่ แวดล้ อม
ของตนเองได้ และเสริ ม
กาลังใจถ้ าทาได้
ร่างกายแข็งแรง

นันขึ
้ ้น ผู้สงู อายุจะปฏิเสธสิง่ เร้ านันได้
้ อย่างไร เป็ น
กิจกรรมที่ผ้ สู งู อายุร้ ูจกั ปฏิเสธ เมือ่ สิง่ แวดล้ อมหรื อ
กลุม่ เพื่อนเป็ นสิง่ เร้ า เพราะส่วนใหญ่สงิ่ เร้ าจะขึ ้นอยู่
กับสังคม กลุม่ เพื่อน การปฏิเสธจึงถือเป็ นเรื่ องสาคัญ

แนวทางใน
การพัฒนากิจกรรม
1.สร้ างบรรยากาศความ
เป็ นกันเอง
2.ทบทวนปั ญหาและ
อุปสรรคที่ทาให้ ไม่ออก
กาลังกาย
3.ร่วมกันอภิปรายบ
อิทธิพลของสิง่ เร้ า
4.ใช้ เทคนิค ช่วยกันคิด
เพื่อควบคุมสิ ้งเร้ าที่ทาให้
ไม่
ออกกาลังกาย
5.สร้ างเสริ มกาลังใจและ
ให้ รางวัล

กิจกรรมที่ 10 ความตระหนักต่อสิ่งสนับสนุนการออกกาลังกาย
กิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์

ทบทวนสัญญา

กิจกรรม

พิชิต เป้าหมาย

กระทาอย่าง
ต่อเนื่อง

ประกาศความสาเร็ จ
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ตาราง 20 การถอดบทเรี ยนและการพัฒนากิจกรรมสร้ างความตระหนักต่อสิ่งสนับสนุนการออก
กาลังกาย
ร่างกิจกรรม
(Draft prototype)
1.กิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์
2.ให้ ผ้ ูสูง อายุเล่าถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติก รรมการออก
กาลังกายที่เกิดขึ ้น พร้ อมทังปั
้ ญหาอุปสรรคที่พบ รวมถึงวิธี
แก้ ปัญหาและร่วมกันสรุปเป็ นแนวทางแก้ ไข
3.ให้ ผ้ สู งู อายุมีกิจกรรมร่ วมกัน เช่น การเล่นเกมส์ กิจกรรม
สังสรรค์
4.ให้ ผ้ สู งู อายุยืนบนเวทีและประกาศถึงความสาเร็ จของการ
ออกก าลัง กายและสัญ ญาว่า จะออกก าลัง กายต่อ เนื่ อ ง
อย่างนี ้ไปเรื่ อยๆ

ถอดบทเรี ยน

แนวทางในการ
พัฒนากิจกรรม

การให้ กาลังใจ การ คงกิจกรรมเดิม
ช่วยคิดแก้ ปัญหา
นอกจากวิทยากรแล้ ว
ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมมี
ส่วนในการช่วยเหลือ
เพื่อนอย่างมาก
เนื่องจากเป็ นการ
เรี ยนรู้จากประสบการ
จริ ง

5.ผู้ด าเนิ น กิ จ กรรมกล่า วชมเชยผู้สูง อายุที่ ท าส าเร็ จ ให้
กาลังใจผู้สงู อายุที่มีความตังใจในการปรั
้
บเปลีย่ นพฤติกรรม
การออกกาลังกาย
6.กิจกรรมประกาศทางสื่อออนไลน์ เกี่ยวกับความประสบ
ผลสาเร็ จในการออกกาลังกาย
- ให้ ผ้ สู งู อายุยืนบนเวทีและประกาศถึงความสาเร็ จของ
การออกกาลังกายและสัญญาว่าจะออกกาลังกายอย่าง
ต่อเนื่องสม่าเสมอ
- ผู้ดาเนินกิจกรรมกล่าวชมเชยผู้สงู อายุที่ทาสาเร็ จ ให้
ก าลั ง ใจผู้ สู ง อายุ ที่ มี ค วามตั ง้ ใจในการปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมการออกกาลังกาย

การกาหนดต้ นแบบกระบวนการเปลี่ยนแปลง 4 โมดุล
ผู้วิจยั ได้ ปรับแนวทางในการพัฒนากระบวนการเปลี่ยนแปลง(ข้ อ 2.1) กาหนดต้ นแบบ
กระบวนการเปลี่ยนแปลง 4 โมดูล (Prototype) คือ
โมดูล 1 เริ่มต้ นดี มีชัยไปกว่ าครึ่ง กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในขันก่
้ อน
ชัง่ ใจสูข่ นชั
ั ้ ง่ ใจ ประกอบด้ วยกระบวนการเปลี่ยนแปลง 1-3
โมดู ล 2 ค้ นหาความพร้ อม น้ อมสร้ างสั ญ ญา กระบวนการเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรมในขันชั
้ ง่ ใจสูข่ นพร้
ั ้ อมปฏิบตั ิ ประกอบด้ วยกระบวนการเปลี่ยนแปลง 4
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โมดูล 3 ลงมื อทา นาสู่ ปฏิบัติ กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในขัน้ พร้ อม
ปฏิบตั สิ ขู่ นปฏิ
ั ้ บตั ิ ประกอบด้ วยกระบวนการเปลี่ยนแปลง 5
โมดูล 4 มุ่งสู่เป้ าหมาย ร่ างกายแข็งแรง กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใน
ขันปฏิ
้ บตั สิ ขู่ นคงการปฏิ
ั้
บตั ิ ประกอบด้ วยกระบวนการเปลี่ยนแปลง 6-10
ตาราง 21 ต้ นแบบโปรแกรมการสร้ างเสริมการออกกาลังกาย (Prototype)
ต้ นแบบโปรแกรมการสร้ างเสริมการออก
กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
กาลังกาย(Prototype)
ขันก่
้ อนชัง่ ใจสู่ โมดูล 1 เริ่มต้ นดี มีชยั 1. การเพิ่มความตระหนักต่อการมีพฤติกรรมการ
ขันชั
้ ง่ ใจ
ไปกว่าครึ่ง
ออกกาลังกาย
2. การระบายความรู้สกึ
3. การประเมินผลกระทบต่อผู้อื่นจากการไม่ออก
กาลังกาย
ขันชั
้ ง่ ใจสูข่ นั ้
โมดูล 2 ค้ นหาความ
4. การตระหนักว่าการออกกาลังกายมี
พร้ อมปฏิบตั ิ พร้ อม น้ อมสร้ างสัญญา
ความสาคัญต่อสุขภาพตนเอง
ขันพร้
้ อม
ปฏิบตั สิ ขู่ นั ้
ปฏิบตั ิ
ขันปฏิ
้ บตั สิ ขู่ นั ้
คงการปฏิบตั ิ

โมดูล 3 ลงมือทา นาสู่
ปฏิบตั ิ

5. การประกาศความเชื่อมัน่ ตนเองในการ
ออกกาลังกาย

โมดูล 4 มุง่ สูเ่ ป้าหมาย
ร่างกายแข็งแรง

6. การเสริมแรงในการออกกาลังกาย
7. ค้ นหาสิ่งสนับสนุนที่ทาให้ เกิดการออกกาลังกาย
8. การเผชิญกับเงื่อนไขพฤติกรรม
9. การจัดการกับสิ่งแวดล้ อม
10.ความตระหนักต่อสิ่งสนับสนุนการออกกาลัง
กาย
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ภาพประกอบ 13 โมดล 1 เริ่ มต้ นดี มีชยั ไปกว่าครึ่ง

ภาพประกอบ 14 โมดูล 2 ค้ นหาความพร้ อม น้ อมสร้ างสัญญา
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ภาพประกอบ 15 โมดล 3 ลงมือทา นาสูป่ ฏิบตั ิ

ภาพประกอบ 16 โมดล 4 มุง่ สูเ่ ป้าหมาย ร่างกายแข็งแรง
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ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพรู ปแบบการเรี ยนรู้ ผู้เชี่ยวชาญ 7 คน อภิปรายการประเมิน
คุณภาพรู ปแบบการเรี ยนรู้ โดยใช้ รูปแบบขันตอนการเปลี
้
่ยนแปลงเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ออกกาลังกาย สร้ างต้ นแบบกิจกรรมการออกกาลังกาย (prototype) ผู้วิจัยปรับปรุ งแก้ ไขตาม
ข้ อเสนอแนะเพื่อใช้ ในการดาเนินงานในขันที
้ ่ 3 ต่อไป
ตาราง 22 ต้ นแบบโปรแกรมการสร้ างเสริมการออกกาลังกาย (Prototype)
ต้ นแบบโปรแกรมการสร้ างเสริ ม
การออกกาลังกาย

การอภิปรายโดยผู้เชี่ยวชาญ

โมดูล 1 เริ่ มต้ นดี มีชยั ไปกว่า
ครึ่ง

-การเลือกตัวแบบที่เป็ นที่ร้ ูจกั และเห็นผลของการออกกาลังกายอย่างแท้ จริ ง
จะช่วยเพิม่ ความน่าเชื่อถือมากขึ ้น
-ควรเน้ นให้ เห็นประโยชน์ให้ มากกว่าโทษของการออกกาลังกาย
- การทาให้ ผ้ สู งู อายุมคี วามประทับใจตังแต่
้ เริ่ มต้ นทาความรู้จกั จะทาให้ การ
ดาเนินกิจกรรมเป็ นไปด้ วยความราบรื่ น
- การสร้ างแรงบันดาลใจแต่ละบุคคลจะไม่เหมือนกัน ถ้ าเป็ นไปได้ ควรค้ นหา
แรงบันดาลใจของปั จเจกบุคคล เพื่องสร้ างกาลังใจและลดความวิตกกังกลใน
การเข้ าร่วมกิจกรรมในอนาคต

โมดูล 2 ค้ นหาความพร้ อม
ตอบรับสัญญา

โมดูล 3 ลงมือทา นาสูป่ ฏิบตั ิ

- โมดูลนี ้มีทงคนใหม่
ั้
และคนเก่าควรปฏิบตั กิ บั กลุม่ ตัวอย่าง
เปรี ยบเสมือนเป็ นคนใหม่
- ความพร้ อมของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ขันนี
้ ้ควรมีผ้ ชู ว่ ยในการ
ดาเนินกิจกรรม ให้ คาแนะนาเป็ นรายบุคคลจะช่วยเพิ่มความมัน่ ใจ
เพิ่มขึ ้น
- การยกตัวอย่างการออกกาลังกายควรเริ่มจากกิจกรรมง่ายๆแล้ ว
เพิ่มความยากขึ ้น
- กิจกรรมในโมดูลนี ้หากผู้สงู อายุมีความเชื่อมัน่ ในความสามารถ
ของตนเองและสามารถปฏิบตั กิ ารออกกาลังกายได้ ควรกระตุ้นให้
ลองปฏิบตั จิ นสามารถปฏิบตั ิจริงได้ ด้วยตนเอง
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ตาราง 22 (ต่อ)
ต้ นแบบโปรแกรมการสร้ างเสริ ม
การออกกาลังกาย

การอภิปรายโดยผู้เชี่ยวชาญ

โมดูล 4 มุง่ สูเ่ ป้าหมาย ร่างกาย - อาจเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้ านการออกกาลังกายมาบรรยายเพื่อให้
แข็งแรง
เกิดความเชื่อถือมากขึ ้น
-เอกสารที่เป็ นใบงานควรใช้ ตวั หนังสือตัวใหญ่งา่ ยต่อการอ่าน
- การอธิบายทีใ่ ช้ ภาษาทีเ่ ข้ าใจง่าย หลีกเลีย่ งการใช้ ศพั ท์ทางวิชาการ หรื อศัพท์
ทางการแพทย์

โปรแกรมการสร้ างเสริมพฤติกรรมการออกกาลังกาย (Prototype)
โมดูล 1 “เริ่มต้ นดี มีชัยไปกว่ าครึ่ง” (ขันก่
้ อนชัง่ ใจสูข่ นชั
ั ้ ง่ ใจ) : เวลา 45 นาที
การเพิม่ ความตระหนักต่อการมีพฤติกรรมการออกกาลังกาย การระบายความรู้สกึ ต่อการไม่ออกกาลังกาย
และการประเมินผลกระทบต่อผู้อื่นจากการไม่ออกกาลังกาย
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ ผ้ สู งู อายุรับรู้ถึงประโยชน์ของการออกกาลังกายทังต่
้ อตนเองและผู้ใกล้ ชิด
- เพื่อให้ ผ้ สู งู อายุได้ ประเมินและจัดสิง่ แวดล้ อมต่างๆให้ เอื ้อต่อการออกกาลังกาย
การดาเนินกิจกรรม
1. แนะนาตัวผู้ดาเนินกิจกรรมและชี ้แจงวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
2. กิจกรรมละลายพฤติกรรมเพื่อสร้ างความคุ้นเคย สร้ างบรรยากาศความเป็ นกันเอง ความไว้ วางใจ
ระหว่างผู้วิจยั กับผู้สงู อายุ ร่วมกิจกรรมร้ องเพลงแล้ วทากิจกรรมร่วมกัน (ใช้ เวลาประมาณ 3 นาที)
3. ผู้ดาเนินกิจกรรมเปิ ดสือ่ วีดิทศั น์เกี่ยวกับประโยชน์ของการออกกาลังกายในผู้สงู อายุ
4. ดาเนินกิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์โดยแบ่งผู้สงู อายุออกเป็ นกลุม่ ละ3-5คน นัง่ ล้ อมวงเพื่อพูดคุยบอกเล่า
ความรู้สกึ ในการอยากกระทาพฤติกรรมการออกกาลังกาย
5. แจกใบงานเพื่อประเมินผลกระทบต่อผู้อื่นต่อการไม่ออกกาลังกายโดยให้ ผ้ สู งู อายุเลือกสถานทีเ่ พือ่
การออกกาลังกาย ดังนี ้
- ภายในและภายนอกบ้ านมีพื ้นทีส่ าหรับการออกกาลังกาย
- ภายในบ้ านมีความเสีย่ งต่อการเกิดอุบตั ิเหตุจากการออกกาลังกายหรื อไม่
- บ้ านอยูห่ า่ งจากสถานที่สาหรับการออกกาลังกายหรื อไม่
- บริ เวณใดของบ้ านที่สามารถออกกาลังกายได้ อย่างต่อเนื่อง 30 นาที
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

สื่อ/อุปกรณ์ การเรียนรู้
Power point Media เรื่ องประโยชน์ของการออกกาลังกาย
วิดีทศั น์เกี่ยวกับประโยชน์ของการออกกาลังกายในผู้สงู อายุ
แบบสอบถาม ขัน้ ตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการออก
กาลังกายสาหรับผู้สงู อายุ
วิดีทศั น์เพลงเกี่ยวกับการออกกาลังกาย
ใบงานประเมินผลกระทบต่อผู้อื่นต่อการไม่ออกกาลังกาย/
ปากกา กระดาษ
เครื่ องวัดความดันโลหิต

1.
2.
3.
4.

การประเมินผล
การมีสว่ นร่วมของผู้สงู อายุ
การนาเสนอความคิดเห็น
คะแนนจากแบบสอบถามขันตอนการ
้
เปลีπ
่ ยนแปลงพฤติกรรม
ผลการตรวจสุขภาพเบื ้องต้ น

โมดูล 2 “ค้ นหาความพร้ อม น้ อมสร้ างสัญญา” (ขันชั
้ ง่ ใจสูข่ นพร้
ั ้ อมปฏิบตั ิ) : เวลา 30 นาที
การตระหนักว่าการออกกาลังกายมีความสาคัญต่อสุขภาพตนเอง
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ ผ้ สู งู อายุได้ ทบทวนถึงสาเหตุ และตระหนักว่าการออกกาลังกายมีความสาคัญต่อสุขภาพตนเอง
เกี่ยวกับการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการออกกาลังกาย
การดาเนินกิจกรรม
แจกกระดาษให้ ผ้ สู งู อายุคนละ 1 แผ่น ได้ ทบทวนพฤติกรรมของตนเองถึงสาเหตุของการ
ไม่อยากออกกาลังกาย
ผู้ดาเนินกิจกรรมและผู้สงู อายุนาข้ อมูลที่ได้ มาร่วมกันวิเคราะห์หาสาเหตุของปั ญหาที่
ตรงกันมากที่สดุ
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลและแจ้ งให้ ทราบถึงแนวโน้ มในการมีพฤติกรรมการออกกาลัง
กายอยูใ่ นขันไหนแล้
้
วและบอกว่าอีกกี่ขนถึ
ั ้ งจะสาเร็จ และให้ คาแนะนาเพิ่มเติม
สื่อ/อุปกรณ์ การเรียนรู้
การประเมินผล
1. กระดาษ
2. ปากกา
3. กระดาษไวท์บอร์ ด

1. การมีสว่ นร่วมในการดาเนินกิจกรรม
2. ผลที่ได้ จากการวิเคราะห์ข้อมูลการแก้ ปัญหาการไม่ออกกาลังกาย
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โมดูล 3 “ลงมือทา นาสู่ปฏิบัต”ิ (ขันพร้
้ อมปฏิบตั ิสขู่ นปฏิ
ั ้ บตั ิ) : เวลา 30 นาที
การประกาศความเชื่อมัน่ ตนเองในการออกกาลังกาย
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ ผ้ สู งู อายุรับรู้ถึงความสามารถของตนในการออกกาลังกายได้ ตามรูปแบบที่กาหนด
การดาเนินกิจกรรม

1.

ดาเนินการจัดกิจกรรมออกกาลังกายตามรูปแบบทีก่ าหนด พร้ อมทังกระตุ
้
้ นให้ ผ้ สู งู อายุมี
พฤติกรรมการออกกาลังกายที่ตอ่ เนื่องสนุกสนาน
2.
ภายหลังการออกกาลังกาย ได้ มกี ารจัดกลุ่มเพื่อร่วมกันอภิปราย แสดงความคิดเห็น
ลักษณะรูปแบบของกิจกรรม ความยากง่ายของท่าออกกาลังกาย ความสนุกสนาน เพลงประกอบ
กิจกรรม และความเป็ นไปได้ ในการทากิจกรรมที่ตอ่ เนื่อง รวมถึงการกาหนดตารางเวลา
3.
กาหนดวิธีการออกกาลังกาย กาหนดเป้าหมาย ให้ คาสัญญาและประกาศความเชื่อมั่น
ตนเองในการออกกาลังกายฝึ กทักษะในการออกกาลังกาย ที่สามารถทาได้
สื่อ/อุปกรณ์ การเรียนรู้
การประเมินผล
1. ใบตารางเวลากิจกรรมการออกกาลังกาย
1. การมีสว่ นร่วมในการดาเนินกิจกรรม
2. แผ่นพับเอกสารทบทวนกิจกรรม
2. ประเมินผลตารางเวลากิจกรรมการออกกาลังกาย
และใบงานสัญญาใจ
3. แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรม
โมดูล 4 “มุ่งสู่เป้ าหมาย ร่ างกายแข็งแรง” (ขันปฏิ
้ บตั ิสขู่ นคงการปฏิ
ั้
บตั ิ) : เวลา 1 ชัว่ โมง
การเสริ มแรงในการออกกาลังกาย ค้ นหาสิง่ สนับสนุนที่ทาให้ เกิดการออกกาลังกาย การเผชิญกับเงื่อนไข
พฤติกรรม การจัดการกับสิง่ แวดล้ อม และความตระหนักต่อสิง่ สนับสนุนการออกกาลังกาย พัฒนาต้ นแบบ
กิจกรรม1 ครัง้
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วัตถุประสงค์
เพื่อให้ ผ้ สู งู อายุที่ออกกาลังกายมีกาลังใจในการปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่องและสามารถประเมินความเป็ นไปได้
ของการที่จะมีพฤติกรรมการออกกาลังกาย ได้ ด้วยตนเอง
- ผู้สงู อายุมีสว่ นร่วมและวางแผนเพื่อช่วยเหลือสมาชิกในกลุม่ เมื่อเกิดปั ญหาต่างๆ
- เพื่อให้ ผ้ สู งู อายุได้ เรี ยนรู้ถึงการแก้ ไขปั ญหาอุปสรรคที่ทาให้ ไม่ออกกาลังกายและสามารถควบคุม
ตนเองให้ ออกกาลังกายอย่างได้ ตอ่ เนื่อง
- เพื่อปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการออกกาลังกายอย่างถาวร
ผู้สงู อายุแสดงให้ สงั คมรู้ถึงความสามารถใน การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการออกกาลังกายได้
การดาเนินกิจกรรม
- เปิ ดวิดิทศั น์ “การออกกาลังกายในวัยสูงอายุ” (หวังเต๋อซุน) และให้ ผ้ สู งู อายุมกี ิจกรรมร่วมกัน เช่น
การเล่นเกมส์ กิจกรรมสังสรรค์
- กิจกรรมแบ่งปั นประสบการณ์ โดยผู้ที่ประสบความสาเร็จในการออกกาลังกายเป็ นเวลามากกว่า 1
เดือน เล่าประสบการณ์ เกี่ยวกับ
: ทาไมถึงออกกาลังกาย
: จัดการกับตัวเองอย่างไรเมื่อไม่อยากออกกาลังกาย
: มีปัญหา /อุปสรรคในการออกกาลังกาย และการจัดการอย่างไร
: ทาอย่างไรถึงจะมีพฤติกรรมการออกกาลังกายอย่างถาวร
- ผู้ดาเนินกิจกรรมและผู้เข้ าร่วมกิจกรรมพูดให้ กาลังใจในการออกกาลังกาย
กิจกรรมร่วมกันคิด : จะมีวิธีการช่วยเหลือ / สนับสนุนเพื่อนอย่างไรถ้ าไม่ออกกาลังกาย
- ให้ ผ้ สู งู อายุยืนบนเวทีและประกาศถึงความสาเร็ จของการออกกาลังกายและสัญญาว่าจะออกกาลัง
กายอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
- ผู้ดาเนินกิจกรรมกล่าวชมเชยผู้สงู อายุที่ทาสาเร็ จ ให้ กาลังใจผู้สงู อายุที่มคี วามตังใจในการ
้
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการออกกาลังกาย
- กิจกรรมประกาศความประสบผลสาเร็ จในการออกกาลังกายผ่านสือ่ ออนไลน์
สื่อ/อุปกรณ์ การเรียนรู้

1. วิดิทศั น์ “การออกกาลังกายในวัยสูงอายุ”
2.
3.
4.
5.

(หวังเต๋อซุน)
ของรางวัล
กระดาษ
ปากกา
คิวอาร์ โคด เนื ้อหา power point

การประเมินผล
1. การมีสว่ นร่วม
2. การแสดงความรู้สกึ ต่อการออกกาลังกาย
3. การแสดงความคิดเห็นการสร้ างแรงเสริ มในการออก
กาลังกาย
4. จัดตังกลุ
้ ม่ ออกกาลังกาย
5. การแสดงออกของผู้สงู อายุ
6. การเข้ าร่วมสังคมของผู้สงู อายุ
7. แบบสอบถามความพึงพอใจกิจกรรม
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ระยะที่ 3 การทดลองโปรแกรมการสร้ างเสริมการออกกาลังกายโดยใช้ ขัน้ ตอนการ
เปลี่ยนแปลง
ดาเนินการวิจัยต้ นแบบโปรแกรมการสร้ างเสริ ม การออกกาลังกายโดยใช้ ขัน้ ตอนการ
เปลี่ยนแปลงสาหรับครู และบุคลากรทางการศึกษาสูงอายุ แบบก่ อนทดลอง (pre experimental
research) ในกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ โดยมีรูปแบบการวิจยั แบบ one group pretest – posttest
design
ตาราง 23 คุณลักษณะของกลุม่ ตัวอย่างครูและบุคลากรทางการศึกษาสูงอายุ (จานวน 83 คน)
คุณลักษณะประชากร

จานวน

ร้ อยละ

63

75.90
24.10

เพศ
หญิง
ชาย
อายุ
55 – 59 ปี
60 – 64 ปี
65-70 ปี
สถานภาพสมรส

20

18
29

36

21.69
34.94
43.37

โสด

14

16.87

สมรส

43

51.81

หม้ าย/หย่าร้ าง/แยกกันอยู่

26

31.32

ต่ากว่าปริ ญญาตรี

4

4.82

ปริ ญญาตรี

45

54.22

สูงกว่าปริ ญญาตรี

34

40.96

วุฒิการศึกษาสูงสุด
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ตาราง 23 (ต่อ)
คุณลักษณะประชากร
รายได้ รายเดือน
ต่ากว่า 15,000 บาท
15,001 – 25,000 บาท
25,001 บาทขึ ้นไป

จานวน

ร้ อยละ

12
18
53

14.46
21.69
63.85

ตาราง 23 แสดงให้ เห็ น ว่ า กลุ่ ม ตัว อย่ า งส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเพศหญิ ง (ร้ อยละ 75.90)
เมื่ อ จ าแนกอายุตัง้ แต่ 55 ปี ขึน้ ไป พบว่า ช่ว งอายุที่ มี จ านวนผู้สูง อายุม ากที่ สุด คื อ 65-70 ปี
(ร้ อยละ 43.37) รองลงมาคื อ 60-64 ปี (ร้ อยละ 34.94) สถานภาพสมรสส่ว นใหญ่ ส มรส
(ร้ อยละ 51.81) รองลงมาคือ หม้ าย/หย่าร้ าง/แยกกันอยู่ (ร้ อยละ 31.32) วุฒิการศึกษาสูงสุด ส่วน
ใหญ่ปริ ญญาตรี (ร้ อยละ 54.22) รองลงมาคือสูงกว่าปริ ญญาตรี (ร้ อยละ 40.96) รายได้ รายเดือน
ส่วนใหญ่ 25,001 บาทขึ ้นไป (ร้ อยละ 63.85) รองลงมาคือ 15,001 – 25,000 บาท (ร้ อยละ 21.69)
ตาราง 24 สภาวะสุขภาพของกลุม่ ตัวอย่าง(จานวน 83 คน)
สภาวะสุขภาพ
โรคประจาตัว(ตอบได้ >1 คาตอบ)
ไขมันในเลือดสูง
ความดันโลหิตสูง
เบาหวาน
อื่นๆ
ไม่มีโรคประจาตัว
ดัชนีมวลกาย
น ้าหนักน้ อย (<18.5)
น ้าหนักปกติ (18.5 – 22.9)
น ้าหนักมาก (≥ 23)

จานวน

ร้ อยละ

42

27.45

37
18
12

24.18
11.76
7.84

44

28.76

10
29

12.05
34.94

46

53.01
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ตาราง 24 (ต่อ)
สภาวะสุขภาพ

จานวน

ร้ อยละ

ปกติ (<90 (ชาย), < 80 (หญิง))

57

68.67

สูงกว่าปกติ (> 90 (ชาย), > 80 (หญิง))

26

31.33

ปกติ

49

59.04

สูง

34

40.96

โยคะ

26

19.40

วิ่ง

22

16.42

ซี่กง

22

16.42

แอโรบิคแดนซ์

15

11.19

รามวยจีน

13

9.70

เดินเร็ ว

12

8.96

รากระบอง

10

7.46

ลีลาศ

9

6.72

อื่นๆ

5

3.73

เส้ นรอบเอว (ซม.)

ความดันโลหิต

ชนิดการออกกาลังกายที่สนใจ

ตาราง 24 แสดงให้ เ ห็ น สภาวะสุข ภาพ ดัง นี ้ ด้ า นโรคประจ าตัว ส่ว นใหญ่ ไ ม่ มี โ รค
ประจาตัว (ร้ อยละ 28.76) โดยโรคประจาตัวที่พบส่วนใหญ่คือ ไขมันในเลือดสูง (ร้ อยละ 27.45)
รองลงมาคือความดันโลหิตสูง (ร้ อยละ 24.18) ค่าดัชนีมวลกาย ส่วนใหญ่ อยู่ในเกณฑ์นา้ หนัก
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มาก (ร้ อยละ 53.01) รองลงมาคือน ้าหนักปกติ (ร้ อยละ 34.94) รอบเอว ส่วนใหญ่อยูใ่ นเกณฑ์ปกติ
(ร้ อยละ 67.06) และเกินเกณฑ์ (ร้ อยละ 32.94)
จากการวัดความดันโลหิต พบว่าส่ วนใหญ่ ความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ ป กติ (ร้ อยละ
68.87) และความดันโลหิตสูง (ร้ อยละ 40.96)
เมื่อจาแนกกลุ่มตัวอย่างตามชนิดการออกกาลังกายที่สนใจ พบว่าส่วนใหญ่ โยคะ (ร้ อย
ละ 19.40) รองลงมาคือวิ่งและซี่กง (ร้ อยละ 16.42)
การทดสอบสมมติฐาน
1. ประสิทธิผลของโมดูลต่ อการเปลี่ยนแปลงขัน้ ตอนการออกกาลังกายหลัง
การทดลอง
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั จานวน 83 คน เข้ าร่วมกิจกรรมกลุม่ ย่อยกลุม่ ละ 5 -15 ราย
ในแต่ละโมดูล ในโมดูล 1 โมดูล2 และโมดูล 3 มีกลุ่มตัวอย่างโมดูลละ 30 ราย โมดูล 4 มีกลุ่ม
ตัวอย่าง 36 ราย โดยในโมดูล 1 โมดูล2 และโมดูล 3 มีการประเมินการเปลี่ยนแปลงขันตอนการ
้
ออกกาลังกายทันทีหลังเข้ าร่วมกิจกรรม โมดูล 4 มีการประเมินการเปลี่ยนแปลงขันตอนการออก
้
กาลังกายหลังเข้ าร่ วมกิจกรรม 3 สัปดาห์ ผลการศึกษาพบว่าหลังการทดลอง โมดูล 1 โมดูล2
โมดูล 3 และโมดูล 4 กลุม่ ตัวอย่างที่เข้ าร่วมในแต่ละโมดูลเป็ นไปดังภาพประกอบ 17

ภาพประกอบ 17 การเข้ าร่วมกิจกรรมของกลุม่ ตัวอย่าง
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หมายเหตุ
เก่ า หมายถึ ง กลุ่ม ตัว อย่า งมี ก ารเปลี่ ย นผ่า นขัน้ ตอนการออกก าลัง กายจาก
ขันตอนที
้
่ต่ากว่าไปสูข่ นถั
ั ้ ดไป
ใหม่ หมายถึง กลุ่มตัวอย่างที่มีผลการประเมินขัน้ ตอนการออกกาลังกายอยู่ใน
โมดูลนันๆ
้ โดยไม่ได้ ผา่ นโมดูลที่ต่ากว่า
ตามสมมติฐานการวิจยั ข้ อ 1 ดังภาพประกอบ 17
โมดูล 1 “เริ่ มต้ นดี มีชัยไปกว่ าครึ่ ง ” กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน (รายใหม่ 30
ราย)มีการเปลี่ยนผ่านขันตอนการเปลี
้
่ยนแปลงการออกกาลังกายจากขันก่
้ อนชัง่ ใจสูข่ นชั
ั ้ ง่ ใจ
โมดูล 2 “ค้ นหาความพร้ อม น้ อมสร้ างสัญญา” กลุม่ ตัวอย่างจานวน 30 คน (ราย
ใหม่10 ราย , รายเก่า 20 ราย)มีการเปลี่ยนผ่านขันตอนการเปลี
้
่ยนแปลงการออกกาลังกายจากขัน้
ชัง่ ใจสูข่ นพร้
ั ้ อมปฏิบตั ิ
โมดูล 3 “ลงมือทา นาสู่ปฏิบัต”ิ กลุม่ ตัวอย่างจานวน 30 คน (รายใหม่17 ราย , ราย
เก่า 13 ราย)มีการเปลี่ยนผ่านขันตอนการเปลี
้
่ยนแปลงการออกกาลังกายจากขันพร้
้ อมปฏิบตั สิ ขู่ นั ้
ปฏิบตั ิ
โมดูล 4 “มุ่งสู่เป้ าหมาย ร่ างกายแข็งแรง” กลุ่มตัวอย่างจานวน 36 คน (รายใหม่
26 ราย , รายเก่า 10 ราย)มีการเปลี่ยนผ่านขัน้ ตอนการเปลี่ยนแปลงการออกกาลังกายจากขัน้
ปฏิบตั สิ ขู่ นคงการปฏิ
ั้
บตั ิ
การเข้ าร่วมกิจกรรมของกลุม่ ตัวอย่าง ดังนี ้
เข้ าร่วมโมดูล 1 และ โมดูล 2
จานวน 20 คน
เข้ าร่วมโมดูล 1 โมดูล 2 และ โมดูล3 จานวน 10 คน
เข้ าร่วมโมดูล 2 และ โมดูล 3
จานวน 13 คน
เข้ าร่วมโมดูล 2 โมดูล 3 และ โมดูล 4
จานวน 2 คน
เข้ าร่วมโมดูล 3 และ โมดูล 4
จานวน 5 คน
สาหรับผู้ที่เข้ าร่ วมกิจกรรมมากกว่า 1 โมดูลมีจานวน 50 คนมีการเปลี่ยนผ่านขันตอน
้
การเปลี่ยนแปลงการออกกาลังกาย คิดเป็ นร้ อยละ 60.24
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2. ประสิทธิผลของโมดูลต่ อกระบวนการเปลี่ยนแปลงในแต่ ละโมดูลหลังเข้ า
ร่ วมโมดูล 1, 2, 3 และ 4
ตาราง 25 เปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยกระบวนการเปลี่ยนแปลงก่อนและหลังการเข้ าร่วมกิจกรรม
ของกลุม่ ตัวอย่าง (จานวน 83 คน)
กระบวนการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม
ขันก่
้ อนชัง่ ใจสูข่ นชั
ั ้ ง่ ใจ(g1, n=30)
1.การเพิม่ ความตระหนักต่อการออกกาลังกาย
2.ทาความเข้ าใจตนเองเกี่ยวกับการไม่ออกกาลังกาย
3.ประเมินผลกระทบต่อผู้อื่นต่อการไม่ออกกาลังกาย
รวม
ขันชั
้ ง่ ใจสูข่ นพร้
ั ้ อมปฏิบตั ิ(g2, n =30)
4.ตระหนักว่ามีความสาคัญต่อสุขภาพตนเอง
ขันพร้
้ อมปฏิบตั ิสขู่ นปฏิ
ั ้ บตั ิ( g3, n3=30)
5.ประกาศความเชื่อมัน่ ตนเองในการออกกาลังกาย
ขันปฏิ
้ บตั ิสขู่ นคงการปฏิ
ั้
บตั ิ( g4, n4=36)
6.การเสริ มแรงในการออกกาลังกาย
7.ค้ นหาสิง่ สนับสนุนที่ทาให้ เกิดการออกกาลังกาย
8.การเผชิญกับเงื่อนไขพฤติกรรม
9.การจัดการกับสิง่ แวดล้ อม
10.ความตระหนักต่อสิง่ สนับสนุนการออกกาลังกาย
รวม

Pretest

Posttest

t(p)

2.65±0.74
2.40±0.40
3.01±0.47
2.68±0.30

3.05±0.56
2.96±0.46
3.67±0.52
3.23±0.29

5.05*(<.001)
5.84*(<.001)
5.72*(<.01)
10.81*(<.01)

2.42±0.53

3.45±0.45

7.66*(<.01)

2.65±0.47

3.34±0.54

11.68*(<.01)

3.35±0.80
2.85±0.76
3.18±0.63
3.49±0.64
2.72±0.32
3.13±0.43

3.51±0.70
3.35±0.66
3.40±0.69
3.88±0.55
3.13±0.43
2.71±0.32

2.44*(.02)
3.34*(<.01)
3.78*(<.01)
2.47*(.019)
3.22*(<.01)
7.32*(<.01)

* มีนยั สาคัญที่ระดับ .05
จานวนตัวอย่างในแต่ละโมดูลมีบางคนที่ซ ้ากัน
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จากตาราง 25 ผลการทดลองโปรแกรมการสร้ างเสริมการออกกาลังกาย ฯ พบว่า
1) โมดูล 1 กลุ่มตัวอย่างมีกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในขันก่
้ อนชัง่ ใจสู่ขนชั
ั ้ ง่ ใจ
สูงกว่าก่อนเข้ าร่วมกิจกรรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
2) โมดูล 2 กลุ่มตัวอย่างมี กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในขัน้ ชั่ง ใจสู่ขัน้ พร้ อม
ปฏิบตั ิ สูงกว่าก่อนเข้ าร่วมกิจกรรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
3) โมดูล 3 กลุม่ ตัวอย่างมีกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในขันขั
้ นพร้
้ อมปฏิบตั ิส่ขู นั ้
ปฏิบตั สิ งู กว่าก่อนเข้ าร่วมกิจกรรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4) โมดูล 4 กลุ่มตัวอย่างมีกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในขันปฏิ
้ บตั ิส่ขู นคงไว้
ั้
ซึ่ง
พฤติกรรม สูงกว่าก่อนเข้ าร่วมกิจกรรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
3. ประสิทธิผลของโมดูลต่ อความสมดุลของการตัดสินใจในแต่ ละขัน้ ตอน
ของการเปลี่ยนแปลง
ตาราง 26 เปรี ยบเทียบการรับรู้ประโยชน์และสิ่งที่ต้องสูญเสียของการออกกาลังกายของกลุม่
ตัวอย่าง
ขันตอนการเปลี
้
ย่ นแปลง
ขันก่
้ อนชัง่ ใจสูข่ นชั
ั ้ ง่ ใจ(n1=30)
t(p)
ขันชั
้ ง่ ใจสูข่ นพร้
ั ้ อมปฏิบตั (ิ n2=30)
t(p)
ขันพร้
้ อมปฏิบตั ิสขู่ นปฏิ
ั ้ บตั ิ(n3=30)
t(p)
ขันปฏิ
้ บตั ิสขู่ นคงการปฏิ
ั้
บตั ิ(n4=36)
t(p)

* มีนยั สาคัญที่ระดับ .05.

การรับรู้ประโยชน์ (M ±S)
Pretest

Posttest

2.43±0.36 2.68±0.40
4.30*(<.01)
2.57±0.38
3.31±0.36
8.27*(<.01)
3.13±0.41 3.49±0.50
4.85*(<.01)
3.42±0.50 3.55±0.60
2.57*(.02)

การรับรู้ที่ที่ต้องสูญเสีย (M ±S)
Pretest

Posttest

2.01±0.35
1.86±0.24
2.42*(.02)
1.94±0.30
1.76±0.26
2.79*(<.01)
1.67±0.27
1.63±0.34
.862(.37)
1.91±0.38
1.52±0.28
2.80*(<.01)
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ภาพประกอบ 18 เปรี ยบเทียบการรับรู้ประโยชน์และสิ่งที่ต้องสูญเสียของการออกกาลังกาย
จากตาราง 27 ประสิทธิผลของโมดูลต่อการชัง่ น ้าหนักระหว่างประโยชน์ที่จะได้ รับ
และสิ่งที่ต้องสูญเสียของการออกกาลังกายของกลุม่ ตัวอย่าง
1) โมดูล 1 กลุม่ ตัวอย่างมีการชัง่ น ้าหนักประโยชน์ที่จะได้ รับต่อการออกกาลังกายสูง
กว่าก่อนเข้ าร่วมกิจกรรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีการชัง่ น ้าหนักสิ่งที่ต้องสูญเสียต่า
กว่าก่อนเข้ าร่วมกิจกรรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2) โมดูล 2 กลุม่ ตัวอย่างมีการชัง่ น ้าหนักประโยชน์ที่จะได้ รับต่อการออกกาลังกายสูง
กว่าก่อนเข้ าร่วมกิจกรรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีการชัง่ น ้าหนักสิ่งที่ต้องสูญเสียต่า
กว่าก่อนเข้ าร่วมกิจกรรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3) โมดูล 3 กลุม่ ตัวอย่างมีการชัง่ น ้าหนักประโยชน์ที่จะได้ รับต่อการออกกาลังกายสูง
กว่าก่อนเข้ าร่ วมกิจกรรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มี การชัง่ น ้าหนักสิ่งที่ต้องสูญเสีย
ก่อนและหลังเข้ าร่วมกิจกรรมไม่แตกต่างกัน
4) โมดูล 4 กลุม่ ตัวอย่างมีการชัง่ น ้าหนักประโยชน์ที่จะได้ รับต่อการออกกาลังกายสูง
กว่าก่อนเข้ าร่วมกิจกรรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีการชัง่ น ้าหนักสิ่งที่ต้องสูญเสียต่า
กว่าก่อนเข้ าร่วมกิจกรรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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4. ประสิทธิผลของโมดูลต่ อการรั บรู้ ความสามารถตนเองในการออกกาลัง
กายในแต่ ละขัน้ ตอนของการเปลี่ยนแปลง
ตาราง 27 เปรี ยบเทียบการรับรู้ความมัน่ ใจและสิ่งล่อใจของการออกกาลังกายของกลุ่มตัวอย่าง
ขันตอนการเปลี
้
ย่ นแปลง
ขันก่
้ อนชัง่ ใจสูข่ นชั
ั ้ ง่ ใจ(n1=30)
t(p)

ขันชั
้ ง่ ใจสูข่ นพร้
ั ้ อมปฏิบตั (ิ n2=30)
t(p)

ขันพร้
้ อมปฏิบตั ิสขู่ นปฏิ
ั ้ บตั ิ(n3=30)
t(p)

ขันปฏิ
้ บตั ิสขู่ นคงการปฏิ
ั้
บตั ิ(n4=36)
t(p)

การรับรู้ความมัน่ ใจ( ±S)
Pretest

Posttest

2.46±0.24 2.66±0.31
4.03*(<.01)
2.91±0.30 3.25±0.37
7.02*(<.01)
3.35±0.34 3.54±0.56
2.31*(.03)
3.53±0.38 3.66±0.53
4.33*(<.001)

การรับรู้สงิ่ ล่อใจ( ±S)
Pretest

Posttest

2.67±0.45 1.99±0.32
4.20*(<.01)
2.12±0.44 1.89±0.36
5.23*(<.01)
1.97±0.40 1.74±0.40
4.17*(<.01)
1.91±0.38 1.74±0.37
5.80*(<.001)

* มีนยั สาคัญที่ระดับ .05

สิง่ ล่อใจ
(Posttest)

ภาพประกอบ 19 เปรี ยบเทียบการรับรู้ ความมัน่ ใจและการรับรู้สิ่งล่อใจของการออกกาลังกายของ
กลุม่ ตัวอย่าง
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จากตาราง 28 ประสิทธิ ผลของโมดูลต่อการรั บรู้ ความสามารถตนเองในการออก
กาลังกายในแต่ละขันตอนของการเปลี
้
่ยนแปลง
1) โมดูล 1 กลุ่มตัวอย่าง มีการรับรู้ความมัน่ ใจในการออกกาลังกายสูงกว่าก่อนเข้ า
ร่วมกิจกรรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีการรับรู้สิ่งล่อใจในการออกกาลังกาย ต่ากว่า
ก่อนเข้ าร่วมกิจกรรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
2) โมดูล 2 กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ ความมัน่ ใจในการออกกาลังกายสูงกว่าก่อนเข้ า
ร่วมกิจกรรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีการรับรู้สิ่งล่อใจในการออกกาลังกาย ต่ากว่า
ก่อนเข้ าร่วมกิจกรรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
3) โมดูล 3 กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ ความมัน่ ใจในการออกกาลังกายสูงกว่าก่อนเข้ า
ร่ วมกิจกรรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีการรับรู้สิ่งล่อใจในการออกกาลังกาย ต่ากว่า
ก่อนเข้ าร่วมกิจกรรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
4) โมดูล 4 กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ ความมัน่ ใจในการออกกาลังกายสูงกว่าก่อนเข้ า
ร่วมกิจกรรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 มีการรับรู้สิ่งล่อใจในการออกกาลังกาย ต่ากว่า
ก่อนเข้ าร่วมกิจกรรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
ท้ ายสุดของการพัฒนาการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) จานวน 7 คน
เพื่อประเมินโปรแกรมการสร้ างเสริ มการออกกาลังกายโดยใช้ รูปแบบขันตอนการเปลี
้
่ ยนแปลงใน
ด้ าน ความถูกต้ อง(Accuracy) ความเหมาะสม(Propriety) ความเป็ นไปได้ (Feasibility) และความ
เป็ นประโยชน์(Utility)
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ตาราง 28 สรุปผลการประชุมอิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) ประเมินโปรแกรมการสร้ างเสริม
การออกกาลังกายโดยใช้ รูปแบบขันตอนการเปลี
้
่ยนแปลง
หัวข้ อประเด็นการประชุมอิง
ผู้เชี่ยวชาญ

ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ

มติของการประชุมอิงผู้เชี่ยวชาญ

โมดูล 1 “เริ่ มต้ นดี
มีชยั ไปกว่าครึ่ง”
(ขันก่
้ อนชัง่ ใจสูข่ นชั
ั ้ ง่ ใจ)

ความถูกต้ อง 7 คน

ผู้เชี่ยวชาญมีมติ ให้ ผ้ วู ิจยั ปรับ
กิจกรรมให้ กระชับและกาหนดเวลาให้
ชัดเจน และเห็นชอบ ร้ อยละ 100

ความเหมาะสม 7 คน
ความเป็ นไปได้ 7 คน
ความเป็ นประโยชน์ 7 คน

โมดูล 2 “ค้ นหาความพร้ อม
น้ อมสร้ างสัญญา”(ขันชั
้ ง่ ใจสู่
ขันพร้
้ อมปฏิบตั ิ)

ความถูกต้ อง 7 คน
ความเหมาะสม 7 คน
ความเป็ นไปได้ 7 คน

ผู้เชี่ยวชาญ
มี ม ติ เ ห็ น ชอบกิ จ กรรม ร้ อยละ
100

ความเป็ นประโยชน์ 7 คน
โมดูล 3 ลงมือทา นาสูป่ ฏิบตั ิ”

ความถูกต้ อง 7 คน

(ขันพร้
้ อมปฏิบตั ิสขู่ นปฏิ
ั ้ บตั ิ)

ความเหมาะสม 7 คน

ผู้เชี่ยวชาญมีมติเห็นชอบกิจกรรม ร้ อย
ละ 100

ความเป็ นไปได้ 7 คน
ความเป็ นประโยชน์ 7 คน
โมดูล 4 “มุง่ สูเ่ ป้าหมาย ร่างกาย ความถูกต้ อง 7 คน
แข็งแรง”
ความเหมาะสม 7 คน
(ขันปฏิ
้ บตั ิสขู่ นคงการปฏิ
ั้
บตั ิ)
ความเป็ นไปได้ 7 คน
ความเป็ นประโยชน์ 7 คน

ผู้เชี่ยวชาญมีมติเห็นชอบกิจกรรม
ร้ อยละ 100
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บทที่ 5
สรุ ป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล
สรุ ปผล การวิ จั ย และอภิ ปรายผลการศึ ก ษา ครั ้ง นี เ้ ป็ นการวิ จั ย และพั ฒ นา
(Research&Development) โดยวิธีวิจัยแบบผสมผสาน(Mixed Method Research) รู ปแบบตัว
หลักและตัวรองตามลาดับ (Sequential Dominant and Less Dominant Design) ซึ่งมีวิธีวิจยั เชิง
ปริ ม าณเป็ น หลัก (Dominant stataus) และวิ ธี ก ารวิ จัย เชิ ง คุณ ภาพเป็ น รอง (Less Dominant
Status) ตามขันของการวิ
้
จยั แบ่งออกเป็ น 3 ขัน้ ดังนี ้
ระยะที่ 1 สรุปผลสังเคราะห์ โปรแกรมการสร้ างเสริมการออกกาลังกายโดยใช้
รู ปแบบขัน้ ตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสาหรั บครู และบุคลากรทางการศึกษาสูงอายุ
จากการศึกษาความต้ องการการออกกาลังกายและพฤติกรรมการออกกาลังกายของครู
และบุคลากรทางการศึกษาสูง อายุ ตลอดจนวิธี การดาเนินกิ จ กรรมการออกกาลัง กายโดยใช้
รูปแบบขันตอนการเปลี
้
่ยนแปลงสาหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาสูงอายุ พบว่า กิจกรรมการ
สร้ างเสริ ม พฤติก รรมการออกก าลัง กายในครู แ ละบุค ลากรทางการศึก ษาสูง อายุที่ ค วรมี คื อ
กิจกรรมที่ผ้ สู ูงอายุมีส่วนร่ วมในการจัดและเลือกได้ อย่างเหมาะสมสาหรับตนเอง สร้ างเครื อข่าย
การออกกาลังกายและเวทีแหล่งเรี ยนรู้ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ซึ่งกันและกัน โดยตัวแบบ
ปฏิบตั ิที่ดี มีการจัดประกวดโครงการออกกาลังกาย การทัศนศึกษาและทัวร์ สขุ ภาพ ตลอดจนการ
สร้ างสื่อนวัตกรรมที่เกี่ ยวข้ องกับการออกกาลังกาย สอดคล้ องกับการศึกษาพฤติกรรมการออก
กาลังกายของครูและบุคลากรทางการศึกษาสูงอายุ จากวิธีการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้ าง(semi
structured Interview) การสนทนากลุ่ม(Focus Group) และการสังเคราะห์เอกสาร(Document
Synthesis) ที่พบว่า ลักษณะการออกกาลังกายของครูผ้ สู งู อายุส่วนใหญ่เป็ นการเดินเร็ว ชี่กง โยคะ
แอโรบิค รากระบี่กระบอง ปั่นจักรยาน ไทเก๊ ก ฟิ ตเนต รวมถึงเดินจงกรม แต่ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการ
ออกกาลัง กายที่ เ ป็ นกี ฬ า เนื่ องจากผู้สูง อายุมี ข้อจ ากัดหลายประการในการออกกาลัง กายจึง
จาเป็ นต้ องเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับสภาพร่ างกาย สอดคล้ องกับการศึกษารู ปแบบการสร้ าง
เสริ มสุขภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา ด้ านการสร้ างเสริ มพฤติกรรมการออกกาลังกายของ
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา พบว่าครู
และบุคลากรทางการศึกษาสูง อายุส่วนใหญ่ จะเดินเร็ ว รองลงมาคือแอโรบิคและชี่กง และครู
บุคลากรทางการศึกษาสูง อายุต้องมี ความพร้ อมในการที่ จ ะเริ่ ม ออกกาลัง กายจึง เปลี่ ยนพฤติ
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กรรมการออกกาลังกาย สอดคล้ องกับแนวคิดรู ป แบบขันตอนการเปลี
้
่ยนแปลงพฤติกรรมของโป
รชาสกาและไดคลีเมน (J. O. Prochaska & DiClemente, 1984) และสรุ ปผลพฤติกรรมการออก
กาลังกายของครูและบุคลากรทางการศึกษาสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ ดงั นี ้
การศึกษาพฤติกรรมการออกกาลังกายของครูและบุคลากรทางการศึกษาสูงอายุ พบว่า
มีพฤติกรรมการออกกาลังกายอยู่ในขันพร้
้ อมที่จะปฏิบตั ิมากที่สุด (ร้ อยละ 25.45) รองลงมาคือมี
พฤติกรรมการออกลังกายอยู่ในขันปฏิ
้ บตั ิ(ร้ อยละ 21.81) มีพฤติกรรมการออกกาลังกายอยู่ในขัน้
ชัง่ ใจ (ร้ อยละ 20.00) ตามลาดับ และมีพฤติกรรมการออกกาลังกายอยู่ในขันคงการปฏิ
้
บตั ิน้อย
ที่สดุ (ร้ อยละ 14.54 ) โดยกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการออกกาลังกายนัน้ กลุม่ ตัวอย่าง
มีกระบวนการเปลี่ยนแปลงในขันก่
้ อนชัง่ ใจ ในระดับต่าสุดและต่าที่สดุ มีกระบวนการเปลี่ยนแปลง
ในขันชั
้ ง่ ใจและขันพร้
้ อมปฏิบตั ิ อยู่ในระดับปานกลาง มีกระบวนการเปลี่ยนแปลงในขันปฏิ
้ บตั ิ อยู่
ในระดับปานกลางและสูง และกระบวนการเปลี่ยนแปลงในขันคงการปฏิ
้
บตั ิ อยู่ในระดับสูงและสูง
มากสอดคล้ องกับการศึกษาของสมนึก กุลสถิตพร และทิพยเนตร อริยปิ ตพิ นั ธ์ ได้ ทาการศึกษาการ
พัฒนาศูนย์กลางการส่งเสริมการออกกาลังกายในผู้สงู อายุในกรุงเทพมหานครซึง่ พบว่าผู้สู งอายุมี
พฤติกรรมการออกกาลังกายอยู่ในขัน้ พร้ อมที่จะปฏิบตั ิมากที่สุดคิดเป็ นร้ อยละ 53.7(สมนึก กุล
สถิตย์พร & ทิพยเนตร อริ ยปิ ติพันธ์ , 2552) ซึ่งแตกต่างจากการศึกษาของมาเซียร์ และคนอื่ นๆ
(Marcia et al., 2018) ศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อขัน้ ตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการออกกาลัง
กายของนักศึกษามหาวิทยาลัย เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักศึกษามหาวิทยาลัย
4 แห่ง ในเมืองจี (G City) พบว่า กลุ่มตัวอย่างอยู่ในขัน้ ก่อนชัง่ ใจ ร้ อยละ 16.2 ขันชั
้ ง่ ใจ ร้ อยละ
37.0 ขัน้ พร้ อมปฏิ บัติ ร้ อยละ 13.6 ขัน้ คงการปฏิ บัติ ร้ อยละ 6.2 ซึ่ง ส่ว นใหญ่ ขัน้ ตอนการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการออกกาลังกายของนักศึกษาอยู่ในขันชั
้ ง่ ใจ ในขณะที่การศึกษาของเสด
ไดซ์และคณะ ที่ศกึ ษาภาคตัดขวางพฤติกรรมการมีกิจกรรมทางกายในผู้สงู อายุเมืองแรชประเทศ
อิหร่านโดยใช้ กลุม่ ตัวอย่างในชมรมผู้เกษี ยนณอายุงานจานวน 262 คนพบว่าส่วนใหญ่อยู่ในขันคง
้
การปฏิบตั ิ( Maintenance) (Seddigheh et al., 2017) แสดงให้ เห็นว่า พฤติกรรมการออกกาลัง
กายของผู้สงู อายุนนจะต้
ั ้ องสร้ างกิจกรรมที่เน้ นให้ เห็นความสาคัญของการออกกาลังกายและแสดง
ให้ เห็นผลของการปฏิบตั ิที่ขดั เจน และสิ่งที่สาคัญคือจะต้ องเสริ มกิจกรรมการออกกาลังกายให้ อยู่
ในกิจกรรมทางกายในชีวิตประจาวันของผู้สงู อายุ
การรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self-efficacy) พบว่าความเชื่อมัน่ ตนเอง เพิ่มมากขึ ้น
อย่างชัดเจนในขันปฏิ
้ บตั ิ และเพิ่มมากขึ ้นตามลาดับในขันคงการปฏิ
้
บตั ิ การรับรู้สถานการณ์ล่อใจ
อยูใ่ นระดับต่าลดลงอย่างชัดเจนในขันปฏิ
้ บตั แิ ละเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยในขันคงการปฏิ
้
บตั ิอยูใ่ นระดับต่า
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ที่สุดสอดคล้ องกับการศึกษาขันตอนการเปลี
้
่ยนแปลงพฤติกรรมการออกกาลังกายของพนักงาน
ออฟฟิ ตของไซเอ็ด ซาอีด, มาร์ แยม และมูฮมั หมัด พบว่าผู้ที่อยู่ในขันก่
้ อนชัง่ ใจและขันชั
้ ง่ ใจจะมี
ปั ญ หาและแนวทางการปรั บตัวในเรื่ องของ การรั บรู้ ความสามารถของตนเอง หากมี การรั บ รู้
ความสามารถของตนเองเพิ่มขึ ้น จะออกกาลังกายเพิ่มขึ ้น ซึ่งปั จจัยที่เป็ นตัวแปรอื่น ได้ แก่ ความ
เหนื่อยล้ าอ่อนแรงของร่างกาย ที่แม้ จะมีเวลาหากร่างกายเหนื่อยล้ าก็จะไม่ต้องการออกกาลังกาย
และรายได้ ถ้ ามีรายได้ น้อย ถึงแม้ จะมีความมัน่ ใจในการออกกาลังกาย แต่ก็ทาให้ ไม่ต้ องการออก
กาลังกาย อย่างไรก็ตามการรับรู้ ความสามารถของตนเอง ร่วมกับแรงสนับสนุนของตนเอง ได้ แก่
ร่างกายที่ยงั มีเรี่ ยวแรงเพียงพอที่จะออกกาลังกายได้ ไม่ขาดแคลนทุนทรัพย์ที่จาเป็ นต้ องใช้ ในการ
ออกกาลังกายในแต่ละครัง้ เป็ นกลยุทธ์ ที่ใช้ ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการออกกาลังกายได้
(Saied Saeed et al., 2013) และจากการศึกษาของบาร์ บาราและคณะ พบว่าการคาดหวังการ
รับรู้ความสามารถของตนเองด้ านการออกกาลังกายในชมรมผู้สงู อายุหลังเกษี ยณ มีความสัมพันธ์
กับแรงสนับสนุนจากครอบครัว เพื่อน และผู้เชี่ยวชาญที่สนับสนุนด้ านการออกกาลังกายโดยเพื่อน
เป็ นผู้ที่เพิ่มการรั บรู้ ความสามารถตนเองและความคาดหวัง ในผลลัพธ์ จ ากการออกกาลัง กาย
ทางอ้ อม เพื่อนทาให้ การรับรู้ ความสามารถออกกาลังกายมากขึ ้น และมีพฤติกรรมการออกกาลัง
กายที่ถาวร สิ่งที่ทาให้ ผ้ สู งู อายุเป็ นผู้ที่มีการออกกาลังกายที่สม่าเสมอนันคื
้ อ เพื่อนทาให้ มีอิทธิพล
ให้ เข้ มแข็ง ในขณะที่ครอบครัวและผู้เชี่ยวชาญจะมีส่วนที่ทาให้ การรับรู้ ประโยชน์ของการออก
กาลังกาย ดังนัน้ สิ่งที่ทาให้ ประสบผลสาเร็ จคือ 1) การรับรู้ ประโยชน์ 2) การลดความรู้ สึกไม่พึง
พอใจเกี่ยวกับการออกกาลังกาย 3)ให้ กาลังใจและยา้ เตือนถึงความสามารถการออกกาลังกาย
(Barbara et al., 2016) แสดงให้ เห็นว่าการจัดกิจกรรมสร้ างเสริ มพฤติกรรมการออกกาลังกาย
ของผู้สงู อายุจะต้ องประกอบด้ วยหลายปั จจัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสริมแรงจากเพื่อน ครอบครัว
และสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญ
ความสมดุลในการตัดสินใจ พบว่า การรับรู้ประโยชน์ของการมีพฤติกรรมการออกกาลัง
กาย เพิ่มมากขึ ้นอย่างชัดเจนในขันปฏิ
้ บตั ิ และเพิ่มมากขึ ้นตามลาดับในขันคงการปฏิ
้
บตั ิ การรับรู้
ผลเสี ยของการมี พ ฤติกรรมการออกก าลัง กาย ลดลงอย่างชัดเจนในขัน้ ปฏิ บัติ สอดคล้ อ งกับ
การศึกษาของแอดดูราชแมนและคณะ ที่ศกึ ษาภาคตัดขวางเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสมดุลการ
ตัด สิ น กับ ขัน้ ตอนการเปลี่ ย นแปลงพฤติก รรมการออกก าลัง กายของลูก จ้ างในเมื อ งจอร์ แจน
ประเทศอิหร่ านตอนเหนือที่พบว่าเมื่อมีสมดุลการตัดสินใจเพิ่มขึ ้นโดย เพิ่มคะแนนเฉลี่ยการรับรู้
ประโยชน์ ร้ อยละ 61และลดการรั บ รู้ อุ ป สรรคจะเปลี่ ย นแปลงขัน้ ตอนท้ าย ร้ อยละ 49
(Abdurrahman et al., 2017) การจัดกิจกรรมจึงต้ องเพิ่มข้ อมูลในการตัดสินใจโดยประโยชน์ที่
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ได้ รับจากการออกกาลังกาย ผู้วิจัยได้ รวบรวมแนวทางการจัดโปรแกรมการออกกาลังกาย ร่ าง
ต้ นแบบกิจกรรมการออกกาลังกาย (Draft prototype) 10 กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและ
2 องค์ประกอบของการรับรู้ความสามารถตนเองและความสมดุลการตัดสินใจเพื่อการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมให้ มีการก้ าวผ่านขันความพร้
้
อมในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ระยะที่ 2 สรุปการพัฒนาโปรแกรมการสร้ างเสริมการออกกาลังกายโดยใช้
รู ปแบบขัน้ ตอนการเปลี่ยนแปลงสาหรั บครู และบุคลากรทางการศึกษาสูงอายุ
การพัฒนาโมดูลในโปรแกรมการออกกาลังกายโดยใช้ รูปแบบขันตอนการเปลี
้
่ยนแปลง
สาหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาสูงอายุ เป็ นการพัฒนากิจกรรม 10 กิจกรรมย่อย นาไปสู่การ
เปลี่ยนผ่านขันตอนการเปลี
้
่ยนแปลง 4 โมดูล ดังนี ้
การพัฒนาโมดูล 1 เริ่ มต้ นดี มีชัยไปกว่ าครึ่ ง การพัฒนากิจกรรมย่อย 3 กิจกรรม 1)การ
เพิ่มความตระหนักต่อการมีพฤติกรรมการออกกาลังกาย 2)การระบายความรู้ สึกต่อการออกกาลังกาย 3)การ
ประเมินผลกระทบต่อผู้อื่นจากการไม่ออกกาลังกาย ในกลุม่ ตัวอย่าง 4 กลุม่ เชื่อมโยงกิจกรรมเป็ นโมดูล เริ่ มต้ น
ดี มีชัยไปกว่าครึ่ ง เพื่อให้ ผ้ สู งู อายุมีการรับรู้ ประโยชน์ ที่เกิดจากการออกกาลังกาย สามารถประเมินและจัด
สิง่ แวดล้ อมต่างๆที่เอื ้อต่อการออกกาลังกาย พัฒนาโมดุลในกลุม่ ตัวอย่าง 3 กลุม่ ส่งผลให้ ผ้ สู งู อายุเข้ า สูข่ นชั
ั ้ ง่ ใจ
การพัฒนาโมดูล 2 ค้ นหาความพร้ อม น้ อมสร้ างสัญญา การพัฒนากิจกรรมการตระหนักว่า
การออกกาลังกายมีความสาคัญต่อสุขภาพตนเองในกลุ่มตัวอย่าง 1 กลุ่ม และพัฒนาเป็ นโมดุล ค้ นหาความ
พร้ อม ตอบรับสัญญา เพื่อให้ ผ้ สู งู อายุได้ ทบทวนถึงสาเหตุ และประเมินตนเองเกี่ยวกับการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
การออกกาลังกาย พัฒนาโมดุลในกลุม่ ตัวอย่าง 2 กลุม่ ส่งผลให้ ผ้ สู งู อายุเข้ าสูข่ นพร้
ั ้ อมปฏิบตั ิ
การพัฒนาโมดูล 3 ลงมือทา นาสู่ปฏิบัติ การพัฒนากิจกรรมการประกาศอิสรภาพต่อตนเอง ใน
กลุ่ม ตัว อย่า ง 1 กลุ่ม เพื่ อ ให้ ผ้ ูสูง อายุ แ ละพัฒ นาเป็ น โมดุล ลงมื อ ท า น าสู่ป ฏิ บัติ เพื่ อ ให้ ผ้ ูสูง อายุ รั บ รู้ ถึ ง
ความสามารถของตนในการออกกาลังกายได้ ตามรูปแบบที่กาหนดพัฒนาโมดูลในกลุม่ ตัวอย่าง 2 กลุม่ ส่งผลให้
ผู้สงู อายุเข้ าสูข่ นปฏิ
ั ้ บตั ิ
การพัฒนาโมดูล 4 มุ่งสู่เป้ าหมาย ร่ างกายแข็งแรง การพัฒนากิจกรรมย่อย 5 กิจกรรม 1)การ
เสริ มแรงโดยการจัดการ 2) ค้ นหาสิ่งสนับสนุนที่ทาให้ เกิดการออกกาลังกาย 3) การเผชิญกับเงื่อนไขพฤติกรรม
4) การจัดการกับสิ่งแวดล้ อม 5)การประกาศอิสรภาพต่อสังคม เชื่ อมโยงกิ จกรรมเป็ น โมดูล มุ่งสู่เป้าหมาย
ร่ างกายแข็งแรง เพื่อให้ ผ้ สู งู อายุมีการการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกาลังกายอย่างถาวรโดยผู้สงู อายุแสดง
ให้ สงั คมรู้ ถึงความสามารถในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกาลังกายได้ พัฒนาโมดูลในกลุ่มตัวอย่าง 1
กลุม่ ส่งผลให้ ผ้ สู งู อายุเข้ าสูข่ นคงการปฏิ
ั้
บตั ิ
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จากการพัฒนาโปรแกรมการสร้ างเสริ มการออกกาลังกาย จะเห็นว่าในแต่ละกิจ กรรม
ย่อยในแต่ละโมดูลมีวิธีการดาเนินการที่ตอ่ เนื่องและเชื่อมโยงไปสูก่ ิจกรรมถัดไป ทาให้ สามารถจัด
กลุม่ กิจกรรมจาก 10 กิจกรรมเป็ น 4 โมดูล ส่งผลให้ มีการเปลี่ยนผ่านขันตอนการเปลี
้
่ยนแปลงตาม
ทฤษฎีรูปแบบขันตอนการเปลี
้
่ยนแปลง
ระยะที่ 3 สรุปผลการทดลองประเมินผลโปรแกรมการสร้ างเสริมออกกาลัง
กายโดยใช้ รูปแบบขัน้ ตอนการเปลี่ยนแปลงสาหรั บครู และบุคลากรทางการศึกษาสูงอายุ
จากการศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการสร้ างเสริ มการออกกาลังกายหลังเข้ าร่ วม
โมดูล ดังนี ้
ประสิทธิผลของโปรแกรมการสร้ างเสริ มการออกกาลังกายต่อขันตอนการเปลี
้
่ยนแปลง
พฤติกรรมการออกกาลังกายกลุ่มตัวอย่างมีการเปลี่ยนแปลงขันตอนการออกก
้
าลังกายหลังการ
ทดลองสูงขึ ้นกว่าก่อนการทดลองทัง้ 4 ขัน้ เนื่องจากโปรแกรมการสร้ างเสริมการออกกาลังกายเป็ น
การจัดกิจกรรมกลุ่มเล็ก กลุ่มละ 5-15 คน จัดกระบวนการเปลี่ยนแปลงโดยอาศัยกลวิธี/เทคนิคที่
ใช้ ความรู้สกึ นึกคิด หรื อประสบการณ์ (กิจกรรมที่ 1-5) และเทคนิคการปรับพฤติกรรรม (กิจกรรมที่
6-10) ส่งผลให้ กลุ่มตัวอย่างทุกคนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ มีการก้ าวผ่านขันความพร้
้
อม
ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ประสิทธิผลของโมดูลต่อความสมดุลของการตัดสินใจ หลังการทดลองกลุ่มตัวอย่างมี
การรั บรู้ ประโยชน์ ที่จ ะได้ รับ หากออกก าลัง กายสูง ขึน้ กว่า ก่อ นการทดลองทัง้ 4 โมดูลอย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติ ตามสมมติฐานข้ อ 2.1และหลังการทดลองกลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้เกี่ยวกับสิ่งที่
จะต้ องสูญเสียไปหากไม่ออกกาลัง กายลดลงกว่าก่อนการทดลองในโมดูล 1, 2 และ 4อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ ตามสมมติฐานข้ อ 2.2 ส่วนในโมดูลที่ 3 ลดลงไม่แตกต่างกัน โดยพบว่าหลัง
การทดลองกลุ่ม ตัวอย่างมี การเปลี่ยนแปลงการรั บรู้ ประโยชน์ ชัดเจนในขัน้ ชั่งใจ และหลัง การ
ทดลองการรับรู้สิ่งที่จะต้ องสูญเสียไปหากไม่ออกกาลังกายลดลงในระนาบเดีย วกันสอดคล้ องกับ
แสดงให้ เห็นว่าประสิทธิผลของทุกโมดูลสามารถเพิ่มการรับรู้ ประโยชน์ที่จะได้ รับหากออกกาลัง
กาย ส่วนการรับรู้ผลเสียของการออกกาลังกายนัน้ สภาวะสุขภาพของผู้สงู อายุเป็ นอุปสรรคต่อการ
ออกกาลังกาย ทาให้ เป็ นข้ ออ้ างที่จะไม่ออกกาลังกาย ผลการศึกษาแตกต่างกับเวลลิเชอร์ และคน
อื่ นๆ ที่ พ บว่า ในขัน้ ตอนต้ นๆ บุคคลจะมองเห็น ประโยชน์ น้ อ ยกว่าผลเสี ยในการปรั บเปลี่ ย น
พฤติกรรมและประโยชน์จะเพิ่มขึ ้นเรื่ อยๆ และการรับรู้สิ่งที่จะต้ องสูญเสียไปหากไม่ออกกาลังกาย
จะลดลงตามลาดับเมื่อเปลี่ยนแปลงไปสูข่ นตอนที
ั้
่สงู ขึ ้น (Velicer et al., 1998)
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ประสิทธิผลของโมดูลต่อการรับรู้ ความสามารถตนเอง หลังการทดลองกลุ่มตัวอย่างมี
ความมัน่ ใจ
ในการออกกาลังกายสูงขึ ้นกว่าก่อนการทดลองทัง้ 4 โมดูล อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ตามสมมติฐานข้ อ 3.1 และกลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ สิ่งล่อใจลดลงกว่าก่อนการทดลองทัง้ 4 โมดูล
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ตามสมมติฐานข้ อ 3.2 โดยพบว่าหลังการทดลอง การรับรู้ความสามารถ
ตนเองมี การเปลี่ ย นแปลงชัดเจนในขัน้ ชั่ง ใจ คือความมั่นใจในการออกกาลัง กายสูง ขึน้ อย่ า ง
ต่อเนื่อง และ หลังการทดลองการรับรู้ สิ่งล่อใจลดลงและลดลงในระนาบเดียวกันแสดงให้ เห็นว่า
พฤติกรรมการออกกาลังกายในผู้สงู อายุเป็ นพฤติกรรมส่วนบุคคลซึ่งความมัน่ ใจเป็ นองค์ประกอบ
สาคัญส่วนการรับรู้ สิ่งล่อใจเป็ นองค์ประกอบรอง ประสิทธิผลของแต่ละโมดูลสามารถเพิ่มความ
มั่นใจในการออกกาลัง กายได้ ตามล าดับ ส่วนสิ่ง ล่อใจในสถานการณ์ ประสิทธิ ภ าพของโมดูล
สามารถลดการรรับรู้ สิ่งล่อใจได้ ในระดับหนึ่ง ผลการศึกษาแตกต่างกับการศึกษาของ เวลลิเชอร์
และคนอื่นๆ ที่พบว่าความมัน่ ใจในการออกกาลังกายเพิ่มขึน้ อย่างชัดเจน และการรับรู้ สิ่งล่อใจ
ลดลงอย่างชัดเจนในขัน้ ปฏิบตั ิ (Velicer et al., 1998) สอดคล้ องกับการศึกษาของมาเชียร์ และ
คณะทีศกึ ษา ประสิทธิผลของโปรแกรมกิจกรรมทางกายโดยใช้ แรงสนับสนุนของสังคมและการรับรู้
ความสามารถตนเอง พบว่ามีประสิทธิผลการออกกาลังกายในผู้สงู อายุมากขึ ้น และหากยิ่งมีการ
สาธิ ตจะยิ่งช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ผลในการออกกาลังมากในวัยสูง อายุยิ่งขึน้ (Marcia et al., 2018)
ประกอบกับการศึกษาของจิริและคณะที่ศึกษาศักยภาพทางกายในผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์ กับ
ปัจจัยการคิดรู้ทางสังคม นันคื
้ อการรับรู้ความสามารถตนเองเป็ นสาคัญ ประสบการณ์ความสาเร็ จ
ในการออกก าลัง กายของตนเองมี ส่ ว นสัม พัน ธ์ เ ชิ ง บวกและการสนั บ สนุ น ทางสัง คม ผ่ า น
ประสบการณ์ ค วามส าเร็ จ ของผู้ อื่ น ท าให้ ร้ ู สึ ก อยากเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรม และการที่ ไ ม่
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการออกกาลังกายเนื่องขาดแรงสนับสนุนทางสังคม ถ้ าผู้สูงอายุรับรู้ ว่า
ตนเองมี ค วามสามารถในการออกก าลัง กายได้ ก็ จ ะท าให้ การออกก าลัง กายเข้ าไปอยู่ ใ น
ชี วิ ต ประจ าวั น ได้ (Jiri et al., 2015) การจั ด กิ จ กรรมในแต่ ล ะโมดู ล จึ ง ควรเสริ ม การรั บ รู้
ความสามารถตนเองเกี่ยวกับการออกกาลังกายให้ มากขึ ้นแต่อย่างไรก็ตามการสนับสนุนทางสังคม
จะทาให้ เกิดกาลังใจที่ดียิ่งขึ ้น
จากสรุ ป ผลความสมดุล ในการตัด สิ น ใจและการรั บ รู้ ความสามารถตนเอง ต่อ การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกาลังกาย พบว่าในขัน้ ก่อนชั่งใจ ชั่งใจ และพร้ อมปฏิบัติ กลุ่ม
ตัวอย่างมีการรับรู้ ความสามารถตนเองและความสมดุลในการตัดสินใจไม่แตกต่างกัน แต่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในขัน้ ปฏิ บัติ ซึ่งเป็ นคุณลักษณะของผู้สูง อายุแสดงให้ เห็นว่าครู และ
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บุคลากรทางการศึกษาสูงอายุที่ไม่มีพฤติกรรมการออกกาลังกายในขัน้ ก่อนชัง่ ใจ ชัง่ ใจ และพร้ อม
ปฏิบตั ิ ไม่เห็นความสาคัญของการออกกาลังกายและคิดว่าเป็ นสิ่งไม่จาเป็ น โดยในขันปฏิ
้ บตั ิ กลุม่
ตัวอย่างมีระดับความเชื่อมัน่ เพิ่มขึ ้นและระดับสถานการณ์ล่อใจลดลง ในลักษณะเดียวกัน ในขัน้
ปฏิบตั กิ ลุม่ ตัวอย่างมีการรับรู้ประโยชน์เพิ่มขึ ้นและการรับรู้ผลเสียลดลง ผลการศึกษาแตกต่างจาก
การศึกษาของเวลลิเคอร์ และคนอื่นๆ (Velicer et al., 1998) ซึง่ พบว่าการรับรู้ความสามารถในการ
ออกกาลังกายและระดับความสมดุลในการตัดสินใจมีความแตกต่างกันในขันก่
้ อนชัง่ ใจระดับการ
รั บ รู้ ความสามารถของตนเองมี ค่า ต่ า สุด และมี ค่า สูง สุด ในขัน้ ปฏิ บัติแ ละขัน้ คงไว้ ส่ว นระดับ
สถานการณ์ล่อใจมีค่าลดลงเมื่อขัน้ ตอนเปลี่ยนไป ส่วนระดับของประโยชน์จะมีน้อยกว่าระดับ
ผลเสียต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และแตกต่างกันในขันปฏิ
้ บติและขันคงไว้
้
ผลการศึกษา
ประสิทธิผลของโมดูลต่อกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการออกกาลังกาย ผล
การเข้ าร่วมโมดูล 1 - 4 กลุ่มตัวอย่างมีกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการออกกาลังกายหลัง
เข้ าร่วมโมดูล 1- 4 ดีกว่าก่อนเข้ าร่วมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ตามสมมติฐานข้ อ 4 ดังนี ้
โมดูล 1 เริ่ มต้ นดี มีชยั ไปกว่าครึ่ ง (ก่อนชัง่ ใจสู่ชงั่ ใจ)เนื่องจากคุณลักษณะของ
กิจกรรมคือ เป็ นการนากระบวนการเปลี่ยนแปลงใน 3 กิจกรรมย่อย คือ 1)การเพิ่มความตระหนัก
ต่อการมีพฤติกรรมการออกกาลังกาย 2)การทาความเข้ าใจตนเองเกี่ยวกับการไม่ออกกาลังกาย 3)
การประเมินผลกระทบต่อผู้อื่นจากการไม่ออกกาลัง กาย ส่งผลให้ กลุ่มตัวอย่างมี กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการออกกาลังกายหลังเข้ าร่วมโมดูล 1 ดีกว่าก่อนเข้ าร่วมอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ
โมดูล 2 ค้ น หาความพร้ อม ตอบรั บ สัญ ญา (ชั่ง ใจสู่พ ร้ อมปฏิ บัติ) เนื่ อ งจาก
คุณลักษณะของกิจกรรมคือ สร้ างการรับรู้แนวโน้ มความสามารถตนเองในการออกกาลังกาย ด้ วย
การระดมความคิดวิธีแก้ ปัญหาบนอุ้งมือ ทาให้ กลุ่มตัวอย่างมีกระบวนการเปลี่ยนแปลงมี ความ
ตระหนักว่าการออกกาลังกายมีความสาคัญต่อสุขภาพตนเอง ส่งผลให้ กลุม่ ตัวอย่างมีกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการออกกาลังกาย หลังเข้ าร่วมโมดูล 2 ดีกว่าก่อนเข้ าร่วมอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ
โมดูล 3 ลงมือทา นาสู่ปฏิบตั ิ (พร้ อมปฏิบตั ิส่ปู ฏิบตั ิ) เนื่องจากคุณลักษณะของ
กิจกรรมคือ สร้ างความเชื่อมัน่ ในการออกกาลังกายด้ วยการฝึ กทักษะการออกกาลังกายและการให้
คามัน่ สัญญา ส่งผลให้ กลุ่มตัวอย่างมีกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสามารถประกาศความ
เชื่อมัน่ ตนเองในการออกกาลังกาย หลังเข้ าร่ วมโมดูล 3 ดีกว่าก่อนเข้ าร่ วมอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ
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โมดูล 4 มุ่ง สู่เ ป้า หมาย ร่ า งกายแข็ ง แรง (ปฏิ บัติสู่ค งการปฏิ บัติ) เนื่ อ งจาก
คุณลักษณะของกิจกรรมคือ เป็ นการนากระบวนการเปลี่ยนแปลงใน 5 กิจกรรมย่อย คือ 1) การ
ประกาศความเชื่อมัน่ ตนเองในการออกกาลังกาย 2)การเสริ มแรงในการออกกาลังกาย 3) การ
ค้ นหาสิ่งสนับสนุนที่ทาให้ เกิดการออกกาลังกาย 4)การเผชิญเงื่อนไขพฤติกรรม และ5) การจัดการ
กับสิ่งแวดล้ อม มาผสมผสานให้ เป็ นรูปแบบกิจกรรมที่สามารถส่งผลให้ กลุ่มตัวอย่างมีกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการออกกาลังกาย หลังเข้ าร่วมโมดูล 4 ดีกว่าก่อนเข้ าร่วมอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ
จากผลการศึกษานีส้ อดคล้ องกับการศึกษาของโจ ฮันนา และคณะ (Jo-Hanna, et al)
พบว่า การจัดการกับการรับรู้ อุปสรรคและสิ่งอานวยความสะดวก ในการเคลื่อนไหวร่ างกายนัน้
อาศัยการประเมินพื ้นฐานเกี่ยวกับขันในการเปลี
้
่ยนแปลงพฤติกรรม ซึง่ เสมือนจิตเป็ นนายกายเป็ น
บ่าว หากมนุษย์รับรู้ อุปสรรคมาก โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในขันก่
้ อนชัง่ ใจและ ขันชั
้ ง่ ใจ จะทาให้ ไม่เกิด
การออกกาลัง กาย ผู้เ ชี่ ยวชาญจึง ต้ องทางานเกี่ ยวกับ การจัดการความกลัว ความไม่พ อใจใน
พฤติกรรมการออกกาลังกาย การจัดสรรเวลาในการออกกาลังกาย และสถานที่เอื ้อประโยชน์ตอ่
การออกกาลังกาย ส่วนในขันพร้
้ อมปฏิบตั ิ เน้ นเรื่ องการลดภาวะเครี ยด การควบคุมความเครี ยดใน
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การปฏิเสธเมื่อถึงเวลาออกกาลังกาย ขันคงไว้
้
คือ การเพิ่มโอกาสใน
การออกกาลังกาย สถานที่ที่ทาให้ ร้ ูสึกดีและอยากออกกาลังกาย กลุ่มเพื่อนหรื อสังคมที่ทาให้ เรา
ผูกใจให้ ออกกาลังกาย ซึ่งในแต่ละขันมี
้ กลยุทธ์ ในการดาเนินกิจกรรมที่กระตุ้นให้ ออกกาลังกาย
แตกต่างกัน อย่างเป็ นพลวัตร ผู้วิจยั จึงคัดเลือกกิจกรรมให้ เหมาะสมแต่ละขันของการเปลี
้
่ยนแปลง
พฤติกรรมของกลุ่ม ผู้สูง อายุเ ป้าหมาย (Jo-Hanna et al., 2018) สอดคล้ องกับการศึกษาของ
กุลธิ ดาและอติพร ที่ศึกษาการประยุกต์ ใช้ โมเดลการปรั บเปลี่ยนพฤติกรรม (Transtheoretical
Model) เพื่อส่งเสริ มพฤติกรรมการออกกาลังกาย โดยพบว่ากระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
(Processes of change) เป็ นกลวิธี/เทคนิคที่ใช้ ความ รู้ สึกนึกคิด หรื อประสบการณ์ และเทคนิค
การปรับพฤติกรรมที่นามาใช้ เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้ มีการขยับผ่านขันความพร้
้
อมของ
การปรับเปลี่ยน พฤติกรรม 5 ขัน้ โดยกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมี 10 วิธี ที่นามาจากการ
ใช้ ทฤษฏี จิ ต บ าบัด ประกอบด้ วย การใช้ ความรู้ สึ ก นึ ก คิ ด หรื อ ประสบการณ์ (Cognitive/
Experiential processes) และการใช้ กระบวนการทางพฤติกรรม (Behavioral processes) อย่าง
ละ 5 กระบวนการเปลี่ยนแปลง(กุลธิดา พานิชกุล & อติพร สาราญบัว, 2556) สอดคล้ องกับ ยังจา
ซุนและคนอื่นๆ (Chun et al., 2000) ที่ศึกษาปั จจัยที่ ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมออก
กาลังกาย กระบวนการเปลี่ยนแปลงในขัน้ ตอนการเปลี่ยนแปลงการออกกาลังกายในผู้ สูงอายุ
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พบว่ามีปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง คือกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมได้ แก่ ค้ นหาสิ่ง
สนับสนุนที่ ทาให้ เ กิ ดการออกกาลัง กาย การตัดสินใจทางปั ญญาด้ วยตนเอง การประเมิ นผล
กระทบต่อผู้อื่นจากการไม่ออกกาลังกาย การสร้ างจิตสานึก การเผชิญเงื่ อนไขพฤติกรรมและ
สถานการณ์เชิงลบ โดยขันตอนของการเปลี
้
่ยนแปลงมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญในด้ าน
ค้ นหาสิ่งสนับสนุนที่ทาให้ เกิดการออกกาลังกาย (F = 22.04, p = .0001) การตัดสินใจทางปั ญญา
ด้ วยตนเอง (F = 50.87, p = .0001) การเสริมแรงด้ านลบ (F = 7.84, p = .0006) จากการวิเคราะห์
พบว่า การรั บ รู้ ความสามารถตนเองเป็ น ตัว แปรที่ มี อิ ท ธิ พ ลมากที่ สุด ในกระบวนการของการ
เปลี่ยนแปลงซึ่งสามารถแยกแยะการเปลี่ยนแปลงในแต่ละขันตอนได้
้
นอกจากนีต้ วั แปรที่ส าคัญ
ต่อไปคือการเสริ มแรงของเงื่อนไขเชิงลบคือการรับรู้โทษของการปฏิบตั ิพฤติกรรมของตนที่ผ่านมา
สอดคล้ องกับแนวคิ ดของแบนดูราที่ กล่าวว่าการรั บรู้ ความสามารถของตนเองนัน้ หากบุค คล
สามารถคาดหวัง หรื อ มี ค วามเชื่ อ ในความสามารถของตนเอง โดยทราบว่า ตนเองจะต้ องทา
อะไรบ้ าง และเมื่อทาแล้ วจะได้ ผลลัพธ์ ตามที่ตนคาดหวังไว้ นนก็
ั ้ จะปฏิบตั ิตามพฤติกรรมดังกล่าว
(Bandura, 1986) และในการจัดสิ่งแวดล้ อมให้ เอื ้อที่จะออกกาลังกาย สอดคล้ องกับแนวคิดของ
คณะกรรมการพัฒ นาแผนการส่ง เสริ ม กิ จ กรรมทางกาย (พ.ศ. 2561-2573) ได้ แ ก่ การจัด
สวนสาธารณะ ฟิ ตเนส ทางเท้ า สถานที่ท่องเที่ยวฯลฯ เป็ นการส่งเสริ มกิจกรรมทางกายอีกทาง
เลือกหนึ่งถึงแม้ จะไม่ได้ เป็ นประเด็นหลัก แต่ก็เป็ นปั จจัยเอื ้อส่งเสริ มการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ออกกาลังกาย (คณะกรรมการพัฒนาแผนการส่งเสริ มกิจกรรมทางกาย, 2561) และสอดคล้ องกับ
งานวิจยั มนฑิญาและจรวย พบว่าปัจจัยเอื ้อด้ านการเข้ าถึงสถานบริ การในการส่งเสริมสุขภาพ ด้ าน
การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่างๆในชุมชนมี ความสัมพันธ์ ทางบวกกับพฤติกรรมส่งเสริ มสุขภาพ
ผู้สงู อายุ (มนฑิญา กงลา & จรวย กงลา, 2558) ทังนี
้ ้การที่จะทาให้ คงพฤติกรรมการออกกาลังกาย
ย่อมต้ องใช้ แนวทางเสริ มการมีกาลังใจในการออกกาลังกาย เป็ นแนวทางปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การออกกาลังกาย สอดคล้ องกับการศึกษาการสร้ างเสริ มสมรรถนะแห่งตนในการออกกาลังกาย
ของผู้สูงอายุ โรคความดันโลหิตสูง: บทบาทสมาชิกในครอบครัวของยุพา จิ๋วพัฒนกุล พบว่ าการ
สร้ างเสริ มสมรรถนะแห่งตนมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออกกาลังกายของผู้สงู อายุ ทาให้ ผ้ สู งู อายุ
สามารถเอาชนะอุปสรรคที่ขดั ขวางการออกกาลังกาย และหันมาออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ
ต่อเนื่อง การสนับสนุนของครอบครัวไม่ว่าจะเป็ นการสนับสนุนด้ านวัตถุสิ่งของ ข้ อมูลข่าวสาร
อารมณ์ หรื อการกระตุ้นด้ วยคาพูดให้ ผ้ สู งู อายุออกกาลังกาย จะส่งผลให้ ผ้ สู งู อายุมีสมรรถนะแห่ง
ตนเพิ่มขึ ้น ทาให้ ผ้ สู งู อายุเกิดความตะหนักในความสามารถของตนเองและเกิดแรงขับเคลื่อนให้ มี
พฤติกรรมการออกกาลัง กายเพิ่มขึน้ (ยุพา จิ๋ววัฒนกุล , 2012) ครู และบุคลากรทางการศึก ษา
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สูง อายุมี ค วามสมดุล ในการตัด สิ น ใจ จึง เปลี่ ย นพฤติก รรมเป็ น ออกก าลัง กาย สอดคล้ อ งกับ
การศึกษาการประยุกต์ทฤษฎีขนตอนการเปลี
ั้
่ยนแปลงพฤติกรรมในการส่งเสริมการออกกาลังกาย
ของนิตยา สุขชัยประสงค์ พบว่าการเปลี่ยนแปลงความสมดุลในการตัดสินใจ มีการอภิ ปรายสิ่งที่
เป็ นอุปสรรคและการเอาชนะอุปสรรค ทาให้ กลุ่มทดลองมีการพัฒนาขัน้ ตอนการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในด้ านความตังใจ(การพั
้
ฒนาจากขันก่
้ อนชัง่ ใจไปสู่ ขันชั
้ ง่ ใจและพร้ อมที่จะปฏิบตั ิ ดีกว่า
ก่อนทดลอง)(นิตยา สุขชัยสงค์, ปาหนัน พิชยภิญโญ, & สุรินธร กลัมพากร, 2554)
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 จากผลการวิจยั พบว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาสูงอายุสว่ นใหญ่มีพฤติกรรม
การออกกาลังกายพร้ อมที่จะปฏิบตั ิ โดยในขันก่
้ อนชัง่ ใจมีจานวนค่อนข้ างมาก ดังนันในการจั
้
ด
กิจกรรมเพื่อสร้ างเสริ มพฤติกรรมการออกกาลังกายให้ กบั ครูและบุคลากรทางการศึกษาสูงอายุจงึ
ควรเน้ นการเพิ่ม ความตระหนักในการออกกาลัง กายก่อนในเบือ้ งต้ น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ดีต่อการออกกาลังกาย และการเรี ยนรู้ ที่จะปรั บตัวให้ เข้ ากับสถานที่ และ
สิ่งแวดล้ อมในการที่จะออกกาลังกาย อันจะนาไปสู่การพัฒนาพฤติกรรมเข้ าสู่ในขั น้ ถัดไปได้ อย่าง
เหมาะสม
1.2 จากผลการวิจัยที่พบว่ากระบวนการในการจัดกิจกรรมการสร้ างเสริ มการออก
กาลังกายทัง้ 4 โมดูล ในขัน้ ตอนของการคัดเลื อกผู้สูง อายุเข้ าร่ วมโปรแกรมในแต่ละโมดูล นัน้
สามารถดาเนินการได้ 2 วิธี คือ 1)การประเมินขัน้ ตอนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมก่อนการเข้ าร่ วม
กิจกรรมในแต่ละโมดูล และ 2)การนาผู้สงู อายุที่ผ่านกิจกรรมในโมดูลก่อนหน้ ามาเข้ าร่วมกิจกรรม
ในโมดูลถัดไป ซึ่งพบว่าการเข้ าร่ วมกิจกรรมของกลุ่มตัวอย่างที่มาจาก 2 วิธีดงั กล่าว ให้ ผลไม่
แตกต่างกัน กล่าวคือสามารถที่จะพัฒนาเพื่อผ่านโมดูลดังกล่าวได้ เช่นเดียวกัน ดังนั น้ ผู้ที่จะนา
โปรแกรมการสร้ างเสริ มการออกกาลังกายโดยใช้ รูปแบบขัน้ ตอนการเปลี่ยนแปลงไปใช้ จึงอาจ
พิจารณาเลือกวิธีการคัดเข้ าวิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรื อทังสองวิ
้
ธีการร่วมกันก็ได้ เนื่องจากผู้สงู อายุ
สามารถเปลี่ยนผ่านขันตอนการเปลี
้
่ยนแปลงได้ ทงั ้ 2 วิธี โดยขึ ้นอยู่กับ บริ บทและความเหมาะสม
ตลอดจนความพร้ อมในการจัดกิจกรรมตามโปรแกรมของหน่วยงานหรื อผู้ที่จะนาไปใช้ เป็ นหลัก
1.3 จากผลการวิจยั สะท้ อนให้ เห็นว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาสูงอายุที่อยู่ในขัน้
พร้ อมปฏิบตั ิ มีการรับรู้ผลเสียของการออกกาลังกายน้ อยมาก ถึงแม้ วา่ จะเข้ าร่วมกิจกรรมในโมดูล
3 แล้ ว ก็ยงั พบว่าการรับรู้ สิ่งที่ต้องสูญเสียของการออกกาลังกายยังคงเดิมหรื อเปลี่ยนแปลงน้ อย
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ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากผลของสภาวะร่างกายของผู้สงู อายุที่เป็ นกลุ่มเป้าหมาย ที่มีข้อจากัดทางพยาธิ
สภาพ เนื่องจากเมื่อมีอายุที่มากขึ ้น เกิดปั ญหาของร่ างกายที่เสื่อมลงตามวัย ส่งผลให้ ผ้ สู งู อายุมี
ข้ อจากัดในการออกกาลังกายมากขึ ้น รวมถึงขาดการรับรู้ หรื อขาดการประเมินพยาธิสภาพของ
ตนเองอย่างต่อเนื่อง จึงก่อให้ เกิดการขาดความเข้ าใจถึงกลไกในการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพ
ดังกล่าว ดังนันในกระบวนการจั
้
ดกิจกรรมในโมดูลที่ 3 นัน้ ผู้ที่จะนาไปใช้ ควรมีการเพิ่มเติมองค์
ความรู้ ในเรื่ องดังกล่าวนี ้ และเน้ นให้ เห็นความเปลี่ยนแปลงของพยาธิสภาพของผู้สูงอายุ โดยใน
การจัดกิจกรรมแต่ละครัง้ ควรมีการตรวจสุขภาพเบื ้องต้ น พร้ อมทังสะท้
้ อนผลการตรวจสุขภาพ
หรื อผลประเมินดังกล่าวให้ กลุ่มเป้าหมายทราบโดยทันที เพื่อที่จะสามารถเลือกกิจกรรมการออก
กาลังกายให้ เหมาะสมกับสภาพร่างกายของตนเองได้
1.4 ผู้ที่จะนาโปรแกรมี ้ไปใช้ ควรมีการเตรี ยมความพร้ อมของกิจกรรมในแต่ละโมดูล
โดยให้ สามารถที่จะจัดกิจกรรมในทุกโมดูลภายในวันเดียวกันได้ (ซึง่ กระบวนการคัดเข้ าควรใช้ การ
ประเมิ น ตามขัน้ ตอนการเปลี่ ย นแปลง) และควรที่ จัด วิ ท ยากรให้ เ พี ย งพอ เพื่ อ ง่ า ยต่ อ การ
ประเมินผลและป้องกันความคลาดเคลื่อนด้ านเวลา
1.5 จากการถอดบทเรี ยนการวิจยั พบว่าในกระบวนการดาเนินงานนัน้ มีข้อจากัดใน
เรื่ องของเวลาในการจัดกิจกรรม โดยเฉพาะกิจกรรมที่ต้องใช้ ความต่อเนื่ องและขันเวลาที
้
่มากพอ
ดังนัน้ เพื่อก่อให้ เกิดความต่อเนื่องในการจัดกิจกรรมมากขึ ้น เมื่อผู้ที่จะนาโปรแกรมนี ้ไปปรับใช้
จะต้ องมีการวิเคราะห์ลกั ษณะวิถีชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย และกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ที่ ก าหนดในแต่ล ะโมดูล โดยอาจจ าเป็ น ต้ อ งปรั บ กิ จ กรรมและเวลาให้ มี ค วามเหมาะสมและ
สอดคล้ องกับบริ บทของกลุ่มเป้าหมาย และ/หรื อ ขีดความสามารถใจการจัดกิจ กรรมของผู้ใช้
โปรแกรมให้ มากขึ ้น ซึง่ สามารถดาเนินการในลักษณะของการจัดเป็ น Camping เพื่อยืดขันเวลาใน
้
การจัดกิจกรรมให้ มากพอ เกิดการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ระหว่างผู้ดาเนินกิจกรรมและ
ผู้เข้ าร่วมกิจกรรม ซึง่ จะส่งผลให้ โปรแกรมที่นาไปใช้ นนเกิ
ั ้ ดประสิทธิผลมากขึ ้น
1.6 จากผลการวิจยั ที่พบว่าการสร้ างเสริ มพฤติกรรมการออกกาลังกายของครู และ
บุคลากรทางการศึก ษา เป็ นสิ่ ง ที่ มี ความจ าเป็ น ดัง นัน้ กระทรวงศึกษาธิ การหรื อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ อง ควรสร้ าง หรื อกาหนดนโยบายการจัดพื ้นที่การออกกาลังกายของครู และบุคลากรทาง
การศึกษาสูงอายุในการออกกาลังกาย ตามสถาบันการศึกษาต่างๆและจัดเป็ นหลักสูตรในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกาลังกายของผู้สูงอายุ เพื่อเป็ นการดูแลครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาที่เกษียณอายุงานอันเป็ นปูชนียบุคคลที่ทรงคุณค่าจนถึงวาระสุดท้ ายของชีวิต
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2. ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครัง้ ต่ อไป
2.1 ควรศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดจากการเข้ าร่ วมโปรแกรมการสร้ างเสริ ม
การออกกาลังกายโดยใช้ รูปแบบขันตอนการเปลี
้
่ยนแปลงสาหรับครู และบุคลากรทางการศึกษา
สูงอายุ โดยเก็บข้ อมูลเป็ นพื ้นฐานอย่างต่อเนื่อง
2.2 ควรสนับสนุนให้ มีการศึกษาวิจัยแนวทางการสร้ างเสริ มสุขภาพการออกกาลัง
กายสาหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาสูงอายุที่เหมาะสมกับบริ บทของพื ้นที่
2.3 ควรศึกษาวิจยั ผู้สูงอายุอื่นๆ เนื่องจากประเทศไทยกาลังจะเข้ าสู่สงั คมผู้สูงอายุ
อย่างสมบูรณ์ ผู้สงู อายุในประเทศไทยควรได้ รับการแก้ ไขพฤติกรรมการออกกาลังกายเพื่อส่งเสริม
ให้ สุข ภาพแข็ ง แรง และควรศึก ษาในขัน้ ยาว (Longitudinal) สร้ างเป็ น แนวปฏิ บัติ ที่ ดี (best
practice) หรื อนวัตกรรมด้ านสุขภาพ
2.4 ควรมีการวิจยั ในเชิงสถาบัน (Policy research) เพื่อวิเคราะห์ในแต่ละหน่วยงาน
ที่เกี่ ยวข้ องกับผู้สูงอายุต่างๆ ว่ามีกระบวนการหรื อกิจกรรมที่ส่งเสริ ม/สนับสนุน ต่อการพัฒนา
พฤติกรรมการออกกาลังกายของผู้สงู อายุมากน้ อยเพียงใด เพื่อที่จะนาไปสู่การสร้ างวาระแห่งชาติ
ในการพัฒนาผู้สงู อายุสกู่ ารมีสขุ ภาวะที่ดี (Well being elderly)
2.5 จากกระบวนการวิจยั ที่มีการสร้ างต้ นแบบทางสุขภาพจากกระบวนการพัฒนาใน
แต่ละโมดูล ซึ่งพบว่ากระบวนการดังกล่าวจะต้ องสร้ างบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถที่จ ะ
พัฒนางานหรื อสร้ างชิ ้นงานในการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพของตนเองได้ ดังนัน้ จึงควรมีการวิจยั
ในเชิงการพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ (Innovation development) ตลอดจนการวิจยั ในลักษณะ
ของการพัฒนาหลักสูตร(curriculum development research) เพื่อสร้ างนวัตกรสุขภาพ (health
innovator) ในกลุม่ ผู้สงู อายุ
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กี ฬ า คณะศึ ก ษาศาสตร์ แ ละพัฒ นศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย เกษตรศาสตร์ วิ ท ยาเขต
กาแพงแสน.
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ภาคผนวก ก
- แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้ าง (semi structured Interview) ในบุคลากรของ
สานักงานคณะกรรมการ สกสค. เกี่ยวกับกิจกรรมการออกกาลังกายและกิจกรรมสนับสนุน
ของครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สงู อายุ
- แ น ว ค า ถ า ม ใ น ก า ร ส น ท น า ก ลุ่ ม ( Question guideline for Focus group
discussion) ครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาสู ง อายุ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ในเขต
กรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออกกาลังกายและแนวทางการสร้ างโปรแกรมการ
ออกกาลังกายโดยใช้ ทฤษฎีรูปแบบขันตอนการเปลี
้
่ยนแปลง
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1. แบบสัม ภาษณ์ แ บบกึ่ ง โครงสร้ า ง (semi structured Interview) ในบุ ค ลากรของส านั ก งาน
คณะกรรมการ สกสค. เกีย่ วกับกิจกรรมการออกกาลังกายและกิจกรรมสนับสนุนของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผูส้ งู อายุ
1. กิจกรรมการออกกาลังกายในครูและบุคลากรทางการศึกษาผูส้ งู อายุทผ่ี ่านมา
1) กิจกรรมการออกกาลังกายประกอบด้วยกิจกรรมอะไรบ้าง
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
2) กิจกรรมใดบ้างทีท่ าให้มพี ฤติกรรมการออกกาลังกายดีขน้ึ
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
3) ผลการดาเนินกิจกรรมออกกาลังกายเป็ นอย่างไร
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
2. กิจกรรมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาผูส้ งู อายุออกกาลังกาย
1) การสร้างเสริมพฤติกรรมการออกกาลังกายทีเ่ หมาะสมควรมีอะไรบ้าง
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
2) แนวทางในการพัฒนาโปรแกรมการออกกาลังกายเป็ นอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….
3) สือ่ /นวัตกรรมมีอะไรบ้าง
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
4) นโยบายด้านสวัสดิการทีเ่ อือ้ การออกกาลังกาย
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
2. แนวค าถามในการสนทนากลุ่ ม (Question guideline for Focus group discussion) ครูแ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษาสูงอายุ กระทรวงศึกษาธิการ ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออกกาลังกาย
และแนวทางการสร้างโปรแกรมการออกกาลังกายโดยใช้ทฤษฎีรปู แบบขัน้ ตอนการเปลีย่ นแปลง
2.1 กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษาสูงอายุทไ่ี ม่มพี ฤติกรรมการออกกาลังกาย
จานวน 10 คน : วิธดี าเนินกิจกรรมกระตุน้ การออกกาลังกาย
2.1.1 สาเหตุทไ่ี ม่ออกกาลังกายมีอะไรบ้าง
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………............................................................................
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2.1.2 ปั จจัยอะไรทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการออกกาลังกาย
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………..........................................................................……
2.1.3 สิง่ ทีจ่ ะกระตุน้ ให้ท่านออกกาลังกายควรมีอะไรบ้าง
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………….........................................................................……………………………
2.1.4 การออกกาลังกายส่งผลต่อสุขภาพของท่านอย่างไร
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………...........................................................................…………………………
2.2
กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษาสูงอายุทม่ี พี ฤติกรรมการออกกาลัง
กายสม่าเสมอจานวน 10 คน : วิธดี าเนินกิจกรรมการคงไว้ซง่ึ การออกกาลังกาย
2.2.1 กิจกรรมการออกกาลังกายของท่านประกอบด้วยกิจกรรมอะไรบ้าง
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
2.2.2 ปั จจัยสาคัญทีท่ ่านออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอมีอะไรบ้าง
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….
2.2.3 ผลของการออกกาลังกาย
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….
2.2.4 ความน่าสนใจของการออกกาลังกาย
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….
2.2.5 ปั จจัยสนับสนุนการออกกาลังกาย
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….
2.2.6 ข้อเสนอแนะในการออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….
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ภาคผนวก ข
- ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ
- ผู้เชี่ยวชาญในการการสัมมนาอิงเชี่ยวชาญ(Connoisseurship)
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ
1. รองศาสตราจารย์เฉลิมพล ตันสกุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์แพทย์หญิงภรณี เหล่าอิทธิ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. อาจารย์ ดร. นพนัฐ จาปาเทศ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ
เกียรติ
4. ดร.ประสพ ทองอินทร์
สานักงานคณะกรรมการ สกสค. กระทรวงศึกษาธิการ
5. คุณเสาวภาคย์ แก้ วนพคุณ
สานักงานคณะกรรมการ สกสค. กระทรวงศึกษาธิการ
6. คุณพิสิษฐ์ ธิตเิ ลิศเดชา
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
7. คุณเบญจพร ทองเที่ยงดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ผู้เชี่ยวชาญในการการสัมมนาอิงเชี่ยวชาญ(Connoisseurship)
1. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์แพทย์หญิงภรณี เหล่าอิทธิ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. อาจารย์ ดร. นพนัฐ จาปาเทศ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3. คุณพิสิษฐ์ ธิตเิ ลิศเดชา
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
4. คุณเบญจพร ทองเที่ยงดี
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5. คุณอาบทิพย์ นิยะมาภา
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
6. คุณศุภชั ฌา สุดใจ

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

7. คุณเทียมจิต ชัยชนะ

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ภาคผนวก ค
-

หนังสือรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ใบรับรองเลขที่ SWUEC/E-197/2561

-

แบบสอบถาม

-

ร่างกิจกรรมการออกกาลังกายโดยใช้ รูปแบบขันตอนการเปลี
้
่ยนแปลง
พฤติกรรม 10 กิจกรรม สาหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาสูงอายุ

-

ผลการประเมินกิจกรรมโดยผู้เชี่ยวชาญ

-

การปรับปรุงแก้ ไขร่างรูปแบบกิจกรรมการออกกาลังกาย (Draft prototype)
ตามข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ

-

แบบบันทึกการถอดบทเรี ยน

-

การถอดบทเรี ยนภายหลังดาเนินกิจกรรม 10 กระบวนการเปลี่ยนแปลง
(After Action Review : AAR)
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เอกสารชี ้แจงอาสาสมัครผู้เข้ าร่วมโครงการวิจยั โดยการตอบแบบสอบถาม
และการพิทกั ษ์ สทิ ธิผ้ เู ข้ าร่วมการวิจยั (Information sheet)
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เรียน ผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน
ด้วยข้าพเจ้า…………นางสาวจีรารักษ์ โสกัณทัต………………….หัวหน้าโครงการวิจัย สังกัด สาขา/ภาควิชา..
สุขศึกษา................คณะ........พลศึกษา..................................... มีความประสงค์ทาวิจัย/วิทยานิพนธ์เรื่อง “การ
พัฒนาโปรแกรมการสร้างเสริมการออกกาลังกายโดยใช้ทฤษฎีรูปแบบขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสาหรับครู
และบุคลากรทางการศึกษาสูงอายุ.” ซึ่งประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับคือ 1. ได้โปรแกรมการออกกาลังกายโดยใช้
รู ป แบบขั้ นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติก รรมสาหรับ ครูแ ละบุ คลากรทางการศึ กษาสูงอายุ ในการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในแต่ละขั้นตอน ให้มีพฤติกรรมการออกกาลังกายที่สม่าเสมอและต่อเนื่อง 2. เป็นแนวทางให้บุคลากรที่มี
หน้าที่ในการสร้างเสริมสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสูงอายุ ได้นาไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ใน
การดู แ ลสุ ข ภาพด้ า นการออกก าลั ง กาย 3. เป็ น แนวทางในการก าหนดนโยบายของผู้ บ ริ ห ารในส านั ก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึ กษา เพื่อพัฒนางานด้านการจัดสวัสดิการ
ด้านสุขภาพแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาสูงอายุ 4.ครูและบุคลากรทางการศึกษาสูงอายุมีพฤติกรรมการออก
กาลังกายที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถและความต้องการของตนเอง ตลอดจนมีสมรรถภาพทางกายที่ดีขึ้น
ท่านได้รับเชิญให้เข้าร่วมการวิจยั นี้เพราะ เป็นตัวแทนของครูและบุคลากรทางการศึกษาสูงอายุ ในการนี้
ผู้วิจัยมีความจาเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเรื่อง “ความพร้อมของการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม
สุขภาพการออกกาลังกายในครูและบุคลากรทางการศึกษาสูงอายุ” ซึ่งประกอบด้วยคาถาม 2 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1
จานวน 10 ข้อ ใช้เวลาในการตอบ........5.......นาที ส่วนที่ จานวน 4 ข้อ ใช้เวลาในการตอบ.......15-20.......นาที ผู้วิจัย
จะขอรับแบบสอบถามคืนโดย เก็บโดยตนเอง
เนื่ อ งจากแบบสอบถามประกอบด้ ว ยคาถามหลายส่ว น จึ งขอความกรุ ณ าให้ ท่ า นพิ จ ารณาตอบตาม
ความรู้สึกของท่านให้มากที่ สุด โดยข้อมูลและคาตอบทั้งหมดจะถูกปกปิดเป็นความลับ และจะนามาใช้ในการ
วิ เ คราะห์ ผลการศึก ษาครั้งนี้โดยออกมาเป็น ภาพรวมของการวิ จัยเท่า นั้น จึ งไม่ มี ผลกระทบใดๆต่อ ผู้ตอบหรือ
หน่วยงานของผู้ตอบ เนื่องจากไม่สามารถนามาสืบค้นเจาะจงหาผู้ตอบได้ ท่านมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบคาถามข้อใดข้อหนึ่ง
หากท่านไม่สบายใจหรืออึดอัดที่จะตอบคาถามนั้น หรือไม่ตอบแบบสอบถามทั้งหมดเลยก็ได้ โดยไม่มีผลกระทบต่อ
การปฏิบัติงานใดๆของท่าน ท่านมีสิทธิ์ที่จะไม่เข้าร่วมการวิจัยก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล
หากผู้เข้าร่วมวิจัยมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการวิจัยหรือแบบสอบถาม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สถานที่ติดต่อ
ราชการสถานพยาบาล สกสค. สานักงานคณะกรรมการ สกสค. 128/1 ถนน นครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม.
10300 E-mail: geerarak@hotmail.com
โครงการวิจัยนีไ้ ด้รับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ใบรับรองเลขที่ SWUEC/E-197/2561
หากท่านได้รับการปฏิบัติที่ไม่ตรงตามที่ระบุไว้ หรือมีข้อร้องเรียน ท่านสามารถติดต่อไปยังประธาน
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หรือผู้แทน ได้ที่ ส่วนงานพิจารณาจริยธรรมวิจัยในมนุษย์
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย อาคาร ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 20 โทร 649-5000 ต่อ
11015-11018 โทรสาร: (02) 259-1822 ขอขอบพระคุณทีก่ รุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม
ขอแสดงความนับถือ
(นางสาวจีรารักษ์ โสกัณทัต)
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แบบสอบถาม ความพร้อมของการเปลี่ยนแปลงพฤติ กรรมสุขภาพ
การออกกาลังกายในครูและบุคลากรทางการศึกษาสูงอายุ
ตอนที่ 1 ส่วนคาถามที่เป็ นข้อมูลทั ่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

โปรดแสดงความคิดเห็นโดยการทาเครื่ องหมาย ลงใน ☐ ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากทีส่ ดุ
1.

เพศ
☐ ชาย

2.

อายุ ............ ปี .................เดือน

3.

สถานภาพสมรส

4.

5.

☐ หญิง

☐ โสด

☐ สมรส

☐ หม้าย

☐ หย่าร้าง

☐ แยกกันอยู่

☐ อื่นๆ ..................

วุฒกิ ารศึกษาสูงสุด
☐ ต่ากว่าปริญญาตรี

☐ ปริญญาตรี

☐ ปริญญาโทหรือเทียบเท่า

☐ ปริญญาเอก

รายได้รายเดือน
☐ ต่ากว่า 10,000 บาท

☐ 10,001 - 15,000 บาท

☐ 15,001 – 20,000 บาท

☐ 20,001 – 25,000 บาท

☐ 25,001 – 30,000 บาท

☐ 30,001 – 35,000 บาท

☐ 35,001 บาทขึน้ ไป
6.

ท่านมีโรคประจาตัวหรือไม่
☐ ไม่ม ี

7.

8.

☐ มี (ระบุ)..........................................

ผลการตรวจสุขภาพเบือ้ งต้น
น้าหนัก ................กิโลกรัม

ส่วนสูง .............. ซ.ม.

รอบเอว................... ซ.ม.

ความดันโลหิต..............มม.ปรอท

ท่านสนใจการออกกาลังกายชนิดใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
☐ โยคะ

☐ ซีก่ ง

☐ รากระบอง

☐ แอโรบิคแดนซ์

☐ ปั น่ จักรยาน

☐ วิง่

☐ เดินเร็ว

☐ อื่น ๆ(ระบุ)............................
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ตอนที่ 2
2.1 ขัน้ ตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติ กรรมการออกกาลังกาย
ความหมายของการปฏิบตั พิ ฤติกรรมการออกกาลังกาย หมายถึง การทากิจกรรมทางกายเพื่อเพิม่
ความแข็งแรงสมบูรณ์ของร่างกายโดยปฏิบตั อิ ย่างน้อย 3 ครัง้ ต่อสัปดาห์ ครัง้ ละอย่างน้อย 30 นาที โดยไม่หกั
โหมจนทาให้เกิดการบาดเจ็บ แต่ได้ความรูส้ กึ เหนื่อยน้อยหรือมากกว่า และมีเหงื่อออกในขณะทีอ่ อกกาลังกาย
โปรดแสดงความคิดเห็นโดยการทาเครื่องหมาย ลงใน ☐ ทีต่ รงกับความเป็ นจริงของท่านมากทีส่ ดุ
1. ☐ ปั จจุบนั ไม่ได้ออกกาลังกาย และไม่เคยคิดทีจ่ ะออกกาลังกายเลย
2. ☐ ปั จจุบนั ไม่ได้ออกกาลังกาย แต่คดิ ทีจ่ ะออกกาลังกาย
3. ☐ ปั จจุบนั ไม่ได้ออกกาลังกาย แต่วางแผนออกกาลังกายด้วยวิธกี ารต่างๆ
4.
☐ ปั จจุบนั ออกกาลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วันนานกว่า 30 นาทีอย่างต่อเนื่องยัง ไม่ถงึ
3 สัปดาห์
5. ☐ ปั จจุบนั ออกกาลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วันนานกว่า 30 นาทีอย่างต่อเนื่อง 3 สัปดาห์ขน้ึ
ไป
2.2 กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติ กรรมการออกกาลังกาย
ทีต่ รงกับความเป็ นจริงของท่านมากทีส่ ดุ

2.2.1 กระบวนการเปลี่ยนแปลงขัน้ ก่อนชังใจสู
่ ่ขนั ้ ชังใจ
่
การเพิ่ มความตระหนักต่อการมีพฤติ กรรมการออกกาลังกาย

เป็ นประจา
บ่อยครัง้
เป็ นครัง้ คราว
นานๆครัง้
ไม่เคย

โปรดแสดงความคิดเห็นโดยการทาเครื่องหมาย ลงใน

1.
2.
3.
4.

ข้าพเจ้านึกถึงประเด็นต่างๆเกีย่ วกับผลเสียของการไม่ออกกาลังกาย
ข้าพเจ้าตระหนักถึงประโยชน์ของการออกกาลังกายทีไ่ ด้รบั
ข้าพเจ้านึกถึงบทความและโฆษณาเกีย่ วกับวิธกี ารออกกาลังกาย
ข้าพเจ้านึกถึงวิธอี อกกาลังกายทีไ่ ด้รบั
การแสดงความรูส้ ึกต่อการไม่ออกกาลังกาย
⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

5. ข้าพเจ้ารูส้ กึ กังวลใจเมื่อนึกถึงปัญหาสุขภาพและการเจ็บป่ วยจากการไม่

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

ออกกาลังกาย
6. ข้าพเจ้ารูส้ กึ มันใจมากขึ
่
น้ เมื่อมีคาเตือนเรื่องการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
7. ภาพลักษณ์ทเ่ี ลวร้ายเรื่องการไม่ออกกาลังกายมีผลต่อความรูส้ กึ ของข้าพเจ้า
8. ข้าพเจ้ามีความรูส้ กึ ตอบโต้ทนั ทีเมื่อมีคาเตือนเกีย่ วกับโทษของการไม่ออกกาลัง
กาย
การประเมิ นผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม

9. ข้าพเจ้าเชื่อว่าโลก/ ชีวติ จะน่าอยู่ ถ้าทุกคนออกกาลังกาย
10. เพื่อให้ครอบครัวมีความสุข ข้าพเจ้าจึงคิดทีจ่ ะออกกาลังกาย
11. ข้าพเจ้าคิดว่าการไม่ออกกาลังกายเป็ นสาเหตุของการเกิดโรคต่างๆ
12. ข้าพเจ้าคิดว่าคุณภาพชีวติ จะดีขน้ึ เมื่อมีการออกกาลังกาย

2.2.2 กระบวนการเปลี่ยนแปลงขัน้ ชังใจสู
่ ่ขนั ้ พร้อมปฏิ บตั ิ

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

เป็ นประจา
บ่อยครัง้
เป็ นครัง้ คราว
นานๆครัง้
ไม่เคย

2.2.1 กระบวนการเปลี่ยนแปลงขัน้ ก่อนชังใจสู
่ ่ขนั ้ ชังใจ
่

เป็ นประจา
บ่อยครัง้
เป็ นครัง้ คราว
นานๆครัง้
ไม่เคย
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การประเมิ นตนเอง
ข้าพเจ้ารูส้ กึ อารมณ์เสียเมื่อนึกถึงการไม่ออกกาลังกายของตนเอง
ข้าพเจ้าพอใจเมื่อตนเองเปลีย่ นนิสยั การออกกาลังกาย
ข้าพเจ้าเห็นว่าการออกกาลังกายทาให้ภาพลักษณ์ของข้าพเจ้าดีขน้ึ
ข้าพเจ้ารูส้ กึ ผิดหวังในตนเองทีไ่ ม่สามารถออกกาลังกายได้

2.2.3 กระบวนการเปลี่ยนแปลงขัน้ พร้อมปฏิ บตั ิ ส่ขู นั ้ ปฏิ บตั ิ

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

เป็ นประจา
บ่อยครัง้
เป็ นครัง้ คราว
นานๆครัง้
ไม่เคย

1.
2.
3.
4.

การประกาศอิ สรภาพต่อตนเอง

1. ข้าพเจ้าเตรียมเสือ้ ผ้า รองเท้า อุปกรณ์ออกกาลังกาย พร้อมสาหรับการ

ออกกาลังกาย
2. ข้าพเจ้าบอกกับตัวเองว่าข้าพเจ้าสามารถออกกาลังกายได้ถา้ ข้าพเจ้าต้องการ
3. ข้าพเจ้าคิดว่า ถ้าข้าพเจ้ามีความพยายามมากพอ ข้าพเจ้าสามารถออกกาลังกายได้
4. ข้าพเจ้าให้สญั ญากับตัวเองว่าจะออกกาลังกาย

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

2.2.4 กระบวนการเปลี่ยนแปลงขัน้ ปฏิ บตั ิ ส่ขู นั ้ คงการปฏิ บตั ิ

เป็ นประจา
บ่อยครัง้
เป็ นครัง้ คราว
นานๆครัง้
ไม่เคย

168

การเสริมแรงในการปรับเปลี่ยนพฤติ กรรมการออกกาลังกาย

1. เมื่อข้าพเจ้าออกกาลังกายคนรอบข้างทาให้ขา้ พเจ้ารูส้ กึ ดี
2. ข้าพเจ้าให้รางวัลกับตัวเองทีอ่ อกกาลังกาย
3.ข้าพเจ้าคาดหวังว่าจะมีคนชื่นชมเมื่อข้าพเจ้าออกกาลังกาย
4. ข้าพเจ้าพอใจเมื่อตนเองทาตามเป้ าหมายทีว่ างไว้
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ความสัมพันธ์แบบช่วยเหลือ

5. เมื่อข้าพเจ้าไม่อยากออกกาลังกาย คนใกล้ชดิ ข้าพเจ้าจะให้กาลังใจ
6.ข้าพเจ้าสามารถพูดคุยเรื่องการออกกาลังกายของข้าพเจ้าได้อย่างเปิ ดเผยกับเพื่อน
สนิท
7. มีเพื่อนร่วมออกกาลังกายกับข้าพเจ้า
8. ข้าพเจ้ามีผทู้ ใ่ี ห้คาปรึกษาเมื่อข้าพเจ้ามีปัญหาเรื่องการออกกาลังกาย
การเผชิ ญเงื่อนไขพฤติ กรรม

9. ข้าพเจ้าเลือกการดูโทรทัศน์และออกกาลังกายไปด้วย
10. ถ้าข้าพเจ้ารับประทานอาหารมากเกินไป ข้าพเจ้าจะออกกาลังกายนานกว่า

ปกติ
11. เมื่อข้าพเจ้าไม่อยากออกกาลังกาย ข้าพเจ้าจะนึกถึงความเสือ่ มโทรมของ
ร่างกาย
12. เมื่อข้าพเจ้ารูส้ กึ เครียดข้าพเจ้าจะออกกาลังกายดีกว่าทาอย่างอืน่
การควบคุมสิ่ งเร้า

13.ข้าพเจ้ามองข้ามสิง่ ทีท่ าให้นึกถึงการไม่อยากออกกาลังกาย
14.ข้าพเจ้าจัดสภาพแวดล้อม ให้พร้อมสาหรับการออกกาลังกาย
15.ข้าพเจ้าจัดบริเวณบ้าน เพื่อเตือนใจให้ออกกาลังกาย
16.ข้าพเจ้า กาจัดสิง่ ของทีท่ าให้ไม่ออกกาลังกายออกจากบ้าน
การประกาศอิ สรภาพทางสังคม

17.ในบ้าน มีป้ายกระตุน้ ให้ตนเองออกกาลังกาย
18.บริเวณบ้านมีการจัดแบ่งส่วนพืน้ ทีส่ าหรับการออกกาลังกาย
19.ข้าพเจ้ายอมรับว่า การทีอ่ อกกาลังกายทาให้ขา้ พเจ้ารูส้ กึ สุขภาพดีสามารถป้ องกัน
การเจ็บป่ วยได้
20.ข้าพเจ้าพบว่า แนวโน้มของสังคมเอือ้ ประโยชน์ต่อออกกาลังกายของข้าพเจ้า
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ความสมดุลในการตัดสิ นใจในการปรับเปลี่ยนพฤติ กรรม

มากทีส่ ดุ
มาก
ปานกลาง
อาจจะ
ไม่อย่างแน่นอน

2.3 แบบประเมิ นความสมดุลในการตัดสิ นใจในการปรับเปลี่ยนพฤติ กรรมการออกกาลังกาย

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

การออกกาลังกายช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดของฉัน
ฉันรูส้ กึ มันใจในสุ
่
ขภาพของตนเองมากขึน้ ด้วยการออกกาลังกาย
การออกกาลังกายทาให้ฉนั นอนหลับดีขน้ึ
การออกกาลังกายทาให้ฉนั ดูดขี น้ึ
การออกกาลังกายช่วยให้ฉนั ควบคุมน้าหนัก
ภาระหน้าทีท่ ต่ี อ้ งรับผิดชอบประจาวันทาให้รสู้ กึ เหนื่อยเกินกว่าทีจ่ ะออกกาลังกาย
การออกกาลังกายใช้เวลาของฉันมากเกินไป
ฉันจะมีเวลาสาหรับครอบครัวและเพื่อนน้อยลงถ้าฉันเข้าร่วมในการออกกาลัง
กาย
9. ฉันกังวลว่าฉันจะดูประหลาดถ้าคนอื่นเห็นฉันออกกาลังกายอย่างกระฉับกระเฉง
10. การออกกาลังกายต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก
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การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
1. ข้าพเจ้าสามารถออกกาลังกายสร้างเสริมความแข็งแรงของหัวใจ เช่น การเดิน
วิง่ เหยาะ ว่ายน้า ขีจ่ กั รยาน การรามวยจีน การฝึกด้วยไม้พลอง การเต้นรา
ลีลาศ ไท้เก็ก เต้นแอโรบิก
2. ข้าพเจ้าสามารถออกกาลังกายสร้างเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เช่นการ
ยกน้าหนัก การออกกาลังกายด้วยยางยืด
3. ข้าพเจ้าสามารถออกกาลังกายสร้างเสริมความยืดหยุ่นของข้อต่อ เช่น การฝึก
โยคะ
4. ข้าพเจ้าสามารถออกกาลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน
5. ข้าพเจ้าสามารถออกกาลังกายนานกว่า 30 นาทีอย่างต่อเนื่อง
6. ข้าพเจ้าสามารถออกกาลังกายจนเหงื่อออก.....
7. ข้าพเจ้าสามารถออกกาลังกายคนเดียวได้
8. ข้าพเจ้าสามารถออกกาลังกายได้โดยไม่มอี ุปกรณ์การออกกาลังกาย/ ชารุด
9. ข้าพเจ้าสามารถออกกาลังกายได้ทุกสถานที่

มากทีส่ ดุ
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยทีส่ ดุ

2.4 แบบประเมิ นการรับรูค้ วามสามารถตนเองในการปรับเปลี่ยนพฤติ กรรมการออกกาลังกาย
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10. ข้าพเจ้าไม่ออกกาลังกายเมื่อรูส้ กึ เครียด
11. ข้าพเจ้าไม่ออกกาลังกายเมื่อรูส้ กึ วิตกกังวล
12. ข้าพเจ้าไม่ออกกาลังกาย เมื่ออากาศร้อนมากหรือหนาวมาก
13. ข้าพเจ้าไม่ออกกาลังกาย เมื่อฝนตก ถนนแฉะ
14. ข้าพเจ้าไม่มเี วลาทีจ่ ะออกกาลังกาย
15. ข้าพเจ้าไม่ชอบ/ ขีเ้ กียจออกกาลังกาย
16. ภาระงานหน้าที่ ทาให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถออกกาลังกายได้
17. ข้าพเจ้าชอบสังสรรค์ ช้อปปิ้ ง ดูหนัง/ฟั งเพลง มากกว่าการออกกาลังกาย
18. ข้าพเจ้ารูส้ กึ ว่าไม่ออกกาลังกาย ชีวติ ก็อยู่ได้
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ขอขอบคุณค่ะ
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ร่ างกิจกรรมการออกกาลังกายโดยใช้ รูปแบบขัน้ ตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 10
กิจกรรม สาหรั บครู และบุคลากรทางการศึกษาสูงอายุ
สร้ างรู ป แบบกิ จ กรรมการออกก าลัง กายส าหรั บ ผู้สูง อายุโ ดยใช้ รู ป แบบขัน้ ตอนการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 10 กิจกรรมตามขัน้ ตอน โดยใช้ รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของทาบา
(Taba) ดังนี ้
1.
ศึกษาวิเ คราะห์ ความต้ องการ (Diagnosis of Needs) ส ารวจสภาพปั ญหาความ
ต้ องการของผู้สูงอายุที่เ กี่ ยวข้ องกับการออกกาลังกาย และความจาเป็ นต่าง ๆ ของสังคมและ
ผู้สงู อายุ
2.
กาหนดจุดมุ่งหมาย (Formulation of objectives) กาหนดจุดประสงค์ของกิจกรรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทัง้ 10 กิจกรรม ให้ ชดั เจนหลังจากที่ได้ ศึกษาวิเคราะห์ความต้ องการของ
ผู้สงู อายุแล้ ว
3.
เลือกเนื ้อหาสาระ (Selection of Content) เลือกเนื ้อหาสาระเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
ออกกาลังกายในผู้สูงอายุให้ สอดคล้ องกับจุดมุ่งหมาย และความสามารถของผู้สูงอายุและโดย
เนื ้อหาต้ องมีความเชื่อถือได้
4.
จัดรวบรวมเนือ้ หาสาระ (Organization of Content) จัดลาดับเนือ้ หาโดย คานึงถึง
ความต่อเนื่อง และความยากง่ายของเนื ้อหา วุฒิภาวะ ความสามารถและความสนใจ ของผู้สงู อายุ
5.
คัดเลื อกประสบการณ์ การเรี ยนรู้ (Selection of Learning Experiences) ผู้ดาเนิน
กิจกรรมหรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องคัดเลือกประสบการณ์การเรี ยนรู้เกี่ยวกับการออกกาลังกายในผู้สงู อายุ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามรูปแบบการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ให้ สอดคล้ องกับเนื ้อหาในแต่ละ
หัวข้ อและจุดมุง่ หมาย ของกิจกรรม
จัดประสบการณ์การเรี ยนรู้ (Organization of Learning Experiences) การจัดประสบการณ์
การเรี ยนรู้ โดยคานึงถึงเนื ้อหาสาระและความต่อเนื่องซึ่งศึกษาจากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง และผลการ
ดาเนินโครงการการออกกาลังกายในครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผา่ นมา
6.

7.
กาหนดสิ่งที่จะประเมินและวิธีการประเมินผล (Determination of What to Evaluate
and of the Ways and Means of Doing it) ใช้ แบบประเมิ น พฤติ ก รรม ตามขั น้ ตอนการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
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กิจกรรมที่ 1
กิจกรรมการเพิ่มความตระหนักต่ อการมีพฤติกรรมการออกกาลังกาย (consciousness
raising) : 30 นาที
การเพิม่ ความตระหนักต่อการมีพฤติกรรมการออกกาลังกายต่อการไม่ออกกาลังกายการกระตุ้นให้
ผู้สงู อายุได้ รับการเรี ยนรู้และทราบถึงผลกระทบจากพฤติกรรมที่ไม่ดีเมือ่ ได้ มีการเรี ยนรู้ทงโดยการประสบ
ั้
ด้ วยตนเอง และจากการดูบคุ คลอื่นเป็ นตัวอย่าง จะทาให้ ผ้ สู งู อายุเกิดความรู้สกึ ที่ตื่นกลัว ไม่กล้ าจะ
กลับไปมีพฤติกรรมเดิมๆ ซึง่ จะเกิดการตอบสนองที่เปลีย่ นไปและเกิดการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมไปใน
แนวทางที่ดีขึ ้น การให้ ข้อมูล หรื อการสอนเพื่อให้ มีการเพิ่มความตระหนักต่อการมีพฤติกรรมสุขภาพ (การ
ออกกาลังกาย)
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ ผ้ สู งู อายุรับรู้ถึงโทษที่เกิดจากการไม่ออกกาลังกาย
การดาเนินกิจกรรม
ขัน้ นาเข้ าสู่กิจกรรม

ขัน้ ดาเนินกิจกรรม

1. แนะนาตัวผู้ดาเนินกิจกรรม 1. ให้ ความรู้เรื่องประโยชน์ของการออก

ขัน้ สรุ ป

1. ผู้ดาเนินกิจกรรมสรุป

และชี ้แจงวัตถุประสงค์ของ กาลังกาย การออกกาลังกายทีเ่ หมาะสม
เนื ้อหาโทษของการออก
กิจกรรม
สาหรับผู้สงู อายุและผลเสียของการไม่
กาลังกาย การออกกาลัง
ออกกาลังกาย
กายทีเ่ หมาะสมสาหรับ
2. สารวจผู้สงู อายุวา่ มีการ
ออกกาลังกายอยูใ่ นขันของ
้
2. เชิญผู้ที่มีการออกกาลังกายอย่างต่อเนื่อง ผู้สงู อายุและผลเสียของ
การไม่ออกกาลังกาย
การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม มาถ่ายทอดประสบการณ์ เพื่อเป็ น
อยูใ่ นขันตอนใด
้
กรณีศกึ ษา
2. ผู้สงู อายุบอกถึงขันตอน
้
3. ตรวจสุขภาพเบื ้องต้ น
3. แบ่งกลุม่ ๆละ 3-5 คนและแจกกระดาษให้ การเปลีย่ นแปลง
พฤติกรรมของตนเองและ
ได้ แก่ วัดความดันโลหิต
ผู้สงู อายุระดมความคิดเห็นว่าการไม่ออก
ชีพจร วัดความแข็งแร่งของ กาลังกายให้ เกิดโทษอะไรบ้ างจากการชม เสนอวิธีในการที่จะมี
พฤติกรรมการออกกาลัง
กล้ ามเนื ้อมือ
วิดิทศั น์
กาย
สื่อ/อุปกรณ์ การเรียนรู้
การประเมินผล
1. Power point Media เรื่องโทษของการไม่ออกกาลังกาย 1. การมีสว่ นร่วมของผู้สงู อายุ
2. วิดีทศั น์เกี่ยวกับโทษของการไม่ออกกาลังกายในผู้สงู อายุ 2. การนาเสนอความคิดเห็น
3. แบบสอบถาม ขัน้ ตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ 3. คะแนนจากแบบสอบถามขันตอนการ
้
ออกกาลังกายสาหรับผู้สงู อายุ
เปลีย่ นแปลงพฤติกรรม
4. กระดาษ –ปากกา
4. ผลการตรวจสุขภาพเบื ้องต้ น
5. เครื่องวัดความดันโลหิต
6. เครื่องวัดกาลังมือ
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กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมแสดงความรู้สึกต่ อการไม่ ออกกาลังกาย (Dramatic relief): 30 นาที
เป็ นกิจกรรมที่ทาให้ ผ้ สู งู อายุได้ แสดงความรู้ สึกและความคิดเห็นเกี่ยวกับการไม่ออกกาลังกาย การทา
ความเข้ าใจกับความรู้ สึกของตนเอง ทังความกลั
้
ว ความวิตกกังวลต่อการไม่ออกกาลังกาย(ถ้ าไม่ออก
กาลังกายจะมีผลเสียอย่างไร) และเรื่ องราวของบุคคลที่สามารถเปลี่ยนมาออกกาลังกายได้ ส่งผลต่อ
ความหวังหรื อเป็ นแรงบันดาลใจ
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ ผ้ สู งู อายุมีความคาดหวังและมีความตังใจที
้ ่จะออกกาลังกาย
การดาเนินกิจกรรม
ขัน้ ดาเนินกิจกรรม

ขัน้ นา

ขัน้ สรุ ป

ผู้ดาเนินกิจกรรมอธิบาย 1. ให้ ผ้ สู งู อายุบอกเล่าถึงสาเหตุของการไม่ออกกาลัง
ขันตอนและวั
้
ตถุประสงค์
กาย
ของการทากิจกรรม
2.ผู้ดาเนินกิจกรรมเปิ ดสือ่ วีดิทศั น์เกี่ยวกับโทษของ
การไม่ออกกาลังกายในผู้สงู อายุ
3.ดาเนินกิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์โดยแบ่งผู้สงู อายุ
ออกเป็ นกลุม่ ละ3-5คน นัง่ ล้ อมวงเพื่อพูดคุยระบาย
อารมณ์และแลกเปลีย่ นความคิดเห็น เกี่ยวกับโทษ
ของการไม่ออกกาลังกาย ความคาดหวัง หรื อความ
ตังใจในการที
้
่จะออกกาลังกาย
สื่อ/อุปกรณ์ การเรียนรู้

1. สื่อวีดิทัศน์เกี่ยวกับโทษของการไม่ออกกาลังกายใน 1.
ผู้สงู อายุ
2.
2. ใบแสดงความคิดเห็นเปรี ยบเทียบระหว่างข้ อดีข้อเสีย
ของการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการออกกาลังกาย
3.
3. ใบงานการระบายอารมณ์

ผู้ดาเนินกิจกรรมสรุป
แนวทางและความ
ตังใจในการออกก
้
าลัง
กายที่ผ้ สู งู อายุวางแผน
ไว้ ในอนาคต

การประเมินผล
สังเกตจากการมีสว่ นร่วม
การแสดงความรู้ สึก ต่ อ การออกก าลัง
กาย
การแสดงความคิดเห็นข้ อดีข้อเสียของ
การออกกาลังกาย

กิจกรรมที่ 3
กิจกรรมการประเมินผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม (Environmental reevaluation) : 15 นาที
การประเมินสิง่ แวดล้ อมที่เกี่ยวข้ องกับการออกกาลังกาย เป็ นการจัดกิจกรรมที่จะส่งผลให้ ผ้ สู งู อายุเริ่ มคิดที่
จะออกกาลังกายอย่างจริ งจัง โดยการตระหนักถึงการไม่ออกกาลังกายของตนเอง ส่งผลกระทบต่อผู้อื่น
อย่างไรและถ้ าเราเปลีย่ นแปลงมาออกกาลังกายได้ จะมีผลดีตอ่ ผู้อื่นอย่างไรบ้ าง
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ ผ้ สู งู อายุได้ ประเมินผลกระทบของการไม่ออกกาลังกาย และประโยชน์ ของการ
ออกกาลังกาย
การดาเนินกิจกรรม
ขัน้ ดาเนินกิจกรรม
ขัน้ สรุ ป
ขัน้ นา
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กิจกรรมที่ 3
กิจกรรมการประเมินผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม (Environmental reevaluation) : 15 นาที
1.ผู้ดาเนินกิจกรรมตังค
้ าถาม แจกแผ่นภาพบ้ านและให้ ผ้ สู งู อายุประเมิน ผู้วิจยั และผู้เข้ าร่วมกิจกรรม
ว่า “สิง่ แวดล้ อมมีผล
และกาหนดสถานที่ในบริ เวณบ้ านเพื่อการ ร่วมกันวิเคราะห์และสรุป
อย่างไรต่อการออกกาลัง
ออกกาลังกาย ดังนี ้
ผลการประเมินสิง่ แวดล้ อม
กาย” แล้ วนาเข้ าสูบ่ ทเรี ยน
เพื่อหาแนวทางในการ
1. ภายในและภายนอกบ้ านมีพื ้นที่สาหรับ
2. จัดบรรยากาศการเรี ยนรู้แบบ
จัดการกับสิง่ แวด ล้ อมให้
การออกกาลังกายหรื อไม่
คลาสรูมในหัวข้ อการ
เอื ้อต่อการออกกาลังกาย
2. ภายในบ้ านมีความเสีย่ งต่อการเกิด
ประเมินและการจัดการ
สิง่ แวดล้ อมทีเ่ อื ้อต่อการออ อุบตั ิเหตุจากการออกกาลังกายหรื อไม่
กาลังกาย
3.บ้ านอยูห่ า่ งจากสถานที่สาหรับการออก
กาลังกายหรื อไม่
สื่อ/อุปกรณ์ การเรียนรู้
การประเมินผล
1. Power point Media เรื่องการประเมินสิง่ แวดล้ อมที่ 3. ประเมินจากแผ่นภาพสถานที่ในการออกกาลัง
เกี่ยวข้ องกับการออกกาลังกาย
กาย
2. แผ่นภาพบ้ านแบ่งเป็ นห้ องต่างๆ
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมการประเมินตนเอง (self-reevaluation) : 45 นาที
การประเมินตนเองต่อการออกกาลังกายของผู้สงู อายุ เป็ นกระบวนการประเมินความรู้ ความสามารถโดย
กาหนดวัตถุประสงค์การประเมิน ใช้ การวัดผลและประเมินผลด้ วยเครื่ องมือและวิธีการที่เหมาะสม ผลที่ได้
จะช่วยให้ ทราบสภาพที่แท้ จริ งทังจุ
้ ดเด่น จุดด้ อยและแนวทางการพัฒนาตนเองให้ เกิดความก้ าวหน้ าในการ
ปฏิบตั ิการออกกาลังกาย การตระหนักว่าการออกกาลังกายมีความสาคัญต่อตนเองในเรื่ องสุขภาพ
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ ผ้ สู งู อายุความสามารถประเมินความเป็ นไปได้ ของการที่จะมีพฤติกรรมการออก
กาลังกาย ได้ ด้วยตนเอง
การดาเนินกิจกรรม
ขัน้ นา

ขัน้ ดาเนินกิจกรรม

ผู้ดาเนินกิจกรรม
และผู้สงู อายุ
สนทนาร่วมกัน
เกี่ยวกับความ
สามารถของแต่ละ
คนในการที่จะเริ่ม
ออกกาลังกาย

แจกกระดาษให้ ผ้ สู งู อายุคนละ 1 แผ่น แล้ ว
วาดภาพมือ ที่มีนิ ้ว 5 นิ ้ว เลือกบัตรคาที่เป็ น
สาเหตุของการไม่ออกกาลังกายที่กาหนด
ขึ ้นมา 1 ใบ แล้ วเขียนลงภาพมือที่วาด
บริ เวณอุ้งฝ่ ามือ ให้ เหตุผลว่าทาไมถึงเลือก
บัตรคานัน้ แล้ วให้ เพื่อนช่วยคิดวิธีการ
แก้ ปัญหาแล้ วเขียนไว้ ที่บริเวณนิ ้วมือ

ขัน้ สรุ ป
1. ผู้ดาเนินกิจกรรมและผู้สงู อายุร่วมกัน
วิเคราะห์ข้อมูลจากการเลือกบัตรคา
2. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลและแจ้ งให้
ทราบถึงแนวโน้ มในการมีพฤติกรรม
การออกกาลังกายอยูใ่ นขันไหนแล้
้
ว
และบอกว่าอีกกี่ขนถึ
ั ้ งจะสาเร็จ และให้
คาแนะนาเพิ่มเติม
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สื่อ/อุปกรณ์ การเรียนรู้
1. บัตรคา
2. กระดาษ
3. ปากกา

การประเมินผล
1. การมีสว่ นร่วมในการดาเนินกิจกรรม
2. ผลที่ได้ จากการวิเคราะห์ข้อมูลในกิจกรรมวาด
ภาพมือ

กิจกรรมที่ 5
กิจกรรม การประกาศอิสรภาพตนเอง (self- liberation) : 45 นาที
การประกาศอิสรภาพตนเอง ว่าจะออกโดยให้ ผ้ สู งู อายุมีความเชื่อในความสามารถของตนเองทีจ่ ะ
เปลีย่ นแปลงพฤติกรรมการออกกาลังกาย ความเชื่อมัน่ ในความสามารถของการเปลีย่ นแปลงไปออกกาลัง
กายจนนาไปสูพ่ นั ธะสัญญาที่จะออกกาลังกาย ( เชื่อว่าฉันทาได้ และจะเริ่ มทา)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ ผ้ สู งู อายุรับรู้ความสามารถของตนเองในการออกกาลังกาย
2. เพื่อให้ ผ้ สู งู อายุมีการเตรี ยมพร้ อมเพื่อเริ่มการออกกาลังกาย
3. มีความสามารถปฏิบตั ติ นเองในการออกกาลังกาย
การดาเนินกิจกรรม
ขัน้ นา

ขัน้ ดาเนินกิจกรรม

ขัน้ สรุ ป

ผู้ดาเนินกิจกรรมอธิบายวัตถุ 1. ทากิจกรรมกระตุ้นให้
อภิปรายแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
ประ สงค์ของกิจกรรมเพื่อ
ผู้สงู อายุมีพฤติกรรมการออก
สร้ างเสริ มความ สามารถ
กาลังกาย อภิปรายกลุม่
ตนเองของผู้สงู อายุ
แสดงความคิดเห็น แลพ
กาหนดตารางเวลา
2. กาหนดวิธีการออกกาลังกาย
กาหนดเป้าหมาย ให้ คา
สัญญาและประกาศอิสรภาพ
ตนเองในการออกกาลังกาย
3. ฝึ กทักษะในการออกกาลัง
กาย ที่สามารถทาได้
สื่อ/อุปกรณ์ การเรียนรู้
การประเมินผล
1. ใบตารางเวลากิจกรรมการออกกาลังกาย
1. การมีสว่ นร่วมในการดาเนินกิจกรรม
2. ใบงาน สัญญาใจ
2. ประเมินผลจากใบตารางเวลากิจกรรมการออก
กาลังกายและใบงานสัญญาใจ
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กิจกรรมที่ 6
กิจกรรมการเสริมแรงในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกาลังกาย (Reinforcement
management) 10 นาที
เป็ นการส่งเสริ มให้ เกิดความถี่ในการออกกาลังกายเพิ่มขึ ้น การเสริ มแรงจะแบ่งออกตามลักษณะของการวาง
เงื่อนไขไว้ 2 ประเภท คือ 1) การเสริ มแรงทางบวก(Positive Reinforcement) เป็ นการให้ สงิ่ ที่จะช่วยเพิ่ม
แนวโน้ มของการตอบสนองและมักจะมีการให้ สงิ่ ดีๆ เช่นผู้สงู อายุทไี่ ด้ รับคาชมเมื่อออกกาลังกายสมา่ เสมอ ก็
จะทาการออกกาลังกายสม่าเสมอต่อไป เป็ นต้ น 2) การเสริ มแรงทางลบ (Negative Reinforcement) เป็ น
การนาสิง่ ที่ไม่พอใจ ไม่ชอบออกไปหรื อเป็ นการปรับสภาวะจากลบ(Negative) ไปเป็ นกลาง(Neutral) แล้ ว
เพิ่มแนวโน้ มของการตอบสนองทีต่ ้ องการ
วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ ผ้ สู งู อายุที่ออกกาลังกายตระหนักถึงความสามารถตนเองในการออกกาลังกาย
2. เพือ่ ส่งเสริมให้ ผ้ สู งู อายุที่ออกกาลังกายมีกาลังใจในการปฏิบตั ิตอ่ ไป
การดาเนินกิจกรรม
ขัน้ นา
ผู้ดาเนินกิจกรรม
อธิบาย
วัตถุประสงค์ ของ
กิจกรรมเพื่อเสริ ม
แรงทาง บวกและ
ทางลบของ
ผู้สงู อายุตอ่ การ
ออกกาลังกาย

ขัน้ ดาเนินกิจกรรม

ขัน้ สรุ ป

กิจกรรมประกาศเกียรติและ
มอบรางวัล เมื่อผู้สงู อายุ
สูงอายุ” (หวังเต๋อซุน)
สามารถออกกาลังกายเป็ นขัน้
2. กิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์
้ 21 วันขึ ้นไป มีการ
1. ผู้ที่ประสบความสาเร็ จในการออกกาลัง เวลาตังแต่
มอบรางวัลเพื่อเป็ นขวัญ
กายเป็ นเวลามากกว่า 1 เดือน เล่า
กาลังใจและเป็ นหลักฐาน
ประสบ การณ์
แสดงถึงความสาเร็ จของ
: ทาไมถึงออกกาลังกาย
: จัดการกับตัวเองอย่างไรเมื่อไม่อยากออกกาลังกาย ตนเอง แต่มีข้อแม้ วา่ เมื่อไหร่ก็
: มีอปุ สรรคอะไรบ้ างในการออกกาลังกายและการ ตามทีก่ ลับไปมีพฤติกรรมเดิม
คือไม่ออกกาลังกายอีก ของ
จัดการกับอุปสรรคเหล่านันท
้ าอย่างไร
รางวัลจะถูกริ บกลับ
: ทาอย่างไรถึงจะมีพฤติกรรมการออกกาลังกาย
1. กิจกรรมสังคม การจัดตัง้
อย่างถาวร
กลุม่ การออกกาลังกาย
2. ผู้ดาเนินกิจกรรมพูดให้ กาลังใจในการ
ออกกาลังกาย
สื่อ/อุปกรณ์ การเรียนรู้
การประเมินผล
1. วิดิทศั น์ “การออกกาลังกายใน 1. การมีสว่ นร่วม
2. การแสดงความรู้สกึ ต่อการออกกาลังกาย
วัยสูงอายุ”(หวังเต๋อซุน)
3. การแสดงความคิดเห็นการสร้ างแรงเสริ มในการออกกาลังกาย
2. ของรางวัล
4. จัดตังกลุ
้ ม่ ออกกาลังกาย

1. เปิ ดวิดิทศั น์ “การออกกาลังกายในวัย
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กิจกรรมที่ 7
กิจกรรมความสัมพันธ์ แบบช่ วยเหลือ(Helping relationships ) : 15 นาที
เป็ นกิจกรรมที่ผ้ สู งู อายุมีการร่ วมกลุม่ กันขึ ้นและมีบคุ ลากรด้ านสุขภาพเป็ นผู้อยูเ่ บื ้องหลัง ในการจัดกลุม่ ซึ่ง
จะเป็ นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ตา่ งๆ ในการออกกาลังกายประสบมาแลกเปลี่ยนกับผู้อื่น
ทาให้ เกิดการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมในทางที่ดีขึ ้น จะให้ กลุม่ ช่วยสร้ างกาลังใจให้ กนั พุดคุยปั ญหากัน และมี
เครื อ ข่า ยชัด เจน มี ศูน ย์ ร่ ว มเกี่ ย วกับ เรื่ อ งนัน้ ๆและง่ า ยต่อ การติ ด ต่อ สื่อ สารกัน การ ค้ น หาบุค คลที่ จ ะ
สนับสนุนให้ เปลีย่ นแปลง หรื อมีกิจกรรมการออกกาลังกาย
วัตถุประสงค์
1. ผู้สงู อายุมีสว่ นร่วมในการวางแผนกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสมาชิกเมื่อเกิดปัญหาต่างๆ
2. เพื่อให้ ผ้ สู งู อายุเกิดความรู้สกึ ต้ องการช่วยเหลือผู้อื่นที่มีปัญหาและสภาพที่ด้อยกว่า
การดาเนินกิจกรรม
ขัน้ ดาเนินกิจกรรม
ขัน้ สรุ ป
ขัน้ นา
ผู้ดาเนินกิจกรรมสุม่ 1. กิจกรรมสร้ างกลุม่
ถามถึงประสบการณ์ ไลน์ เพื่อให้ กาลังใจ
ในการช่วยเหลือคน
กัน
อื่นให้ ออกกาลังกาย 2. กิจกรรมร่วมกันคิด :
2-3 คน
หากท่านพบ ว่า
เพื่อนไม่ออกกาลัง
กาย ท่านคิดว่าจะ
ช่วยเหลืออย่างไร
สื่อ/อุปกรณ์ การเรียนรู้
- กระดาษและปากกา

ผู้ดาเนินกิจกรรมสรุป โดยให้ แนวคิดว่าผู้สงู อายุอาจมี
ปั ญหาหลายอย่างทีเ่ ป็ นอุปสรรคต่อการออกกาลังกาย
จาเป็ นต้ องได้ รับการช่วยเหลือกันเอง การช่วยเหลือกัน
เพียงลาพัง อาจจะมีพลังในการช่วยเหลือไม่มากนัก ถ้ ามี
การร่วมมือซึง่ กันและกันจากหลายๆฝ่ าย จะทาให้ การ
ช่วยเหลือนันมี
้ ประสิทธิภาพมากขึ ้น การที่ผ้ สู งู อายุมา
รวมตัวกันเพื่อร่วมกันคิดหาทางแก้ ปัญหาต่างๆ จะช่วยให้
สามารถบรรลุเป้าหมายการออกกาลังกายได้
การประเมินผล
- การมีสว่ นร่วมในการการตอบคาถามและแสดงความ
คิดเห็น

กิจกรรมที่ 8
กิจกรรมการเผชิญกับเงื่อนไขพฤติกรรม (counter conditioning) : 15 นาที
เป็ นกิจกรรมที่ผ้ สู งู อายุได้ มีการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้วิธีการแก้ ไขปั ญหาและอุปสรรคต่อการออกกาลังกายหาก
พบว่า มีเหตุการณ์ที่เป็ นอุปสรรคต่อการออกกาลังกาย จะมีวิธีการแก้ ไขอย่างไร การมีกิจกรรมการออกกาลัง
กายเพื่อทดแทนพฤติกรรมเดิม (ลบล้ างพฤติกรรมเดิมทังความรู
้
้ สกึ และการกระทา) ปราศจากเงื่อนไข
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ ผ้ สู งู อายุได้ เรี ยนรู้ถงึ การแก้ ไขปั ญหาอุปสรรค
การดาเนินกิจกรรม
ขัน้ นา

ขัน้ ดาเนินกิจกรรม

ขัน้ สรุ ป
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กิจกรรมที่ 8
กิจกรรมการเผชิญกับเงื่อนไขพฤติกรรม (counter conditioning) : 15 นาที
ผู้ดาเนินกิจกรรมชี ้แจง
อภิปราย
1. จาลองเหตุการณ์ 3 เหตุการณ์
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม - เพื่อนชวนไปงานเลี ้ยง
แลกเปลีย่ นความ
คิดเห็น
- มีความรู้สกึ ขี ้เกียจออกกาลังกาย

- สภาพอากาศเหมือนฝนจะตก
2. ให้ แต่ละกลุม่ วิเคราะห์เงื่อนไขที่มาจากสิง่ แวดล้ อม
1. วิเคราะห์เงื่อนไขที่มาจากตนเอง
2. วิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของการออกกาลังกาย
3. ผู้ดาเนินกิจกรรมให้ ความรู้แก่ผ้ สู งู อายุในเรื่องต่อไปนี ้
- ฝึ กใช้ ทกั ษะการปฏิเสธเมื่อเพื่อนชวน
- ห้ ามใจอ่อนกับตัวเองเป็ นอันขาด เพราะบางครัง้ อาจ
คิดว่างวันนี ้งดออกกาลังกาย พรุ่งนี ้ค่อยออกก็ได้ ถ้ า
เป็ นแบบนี ้เรื่ อยๆ ทาให้ ไม่ได้ ออกกาลังกายสักที
ฉะนันควรมี
้
ความเด็ดขาดกับตนเอง
- รู้จกั วางแผนการออกาลังกายไว้ ลว่ งหน้ า ไม่วา่ สภาพ
อากาศจะเป็ นอย่างไร ก็จะสามารถออกกาลังกายได้
โดยไม่เกิดอันตราย
- ถ้ าคิดจะออกกาลังกายต้ องสู้ และทุม่ เทให้ สดุ ๆ อย่า
ยอมแพ้ แม้ แต่น้อย
4. ให้ มองสุขภาพเป็ นเรื่องสาคัญ หากขาดการออกกาลัง
กายแล้ ว จะทาให้ ร่างกายเสือ่ มโทรมและเกิดโรคภัย
สร้ างความลาบากให้ ลกู หลาน
สื่อ/อุปกรณ์ การเรียนรู้
การประเมินผล
- กระดาษและปากกา
- การมีสว่ นร่วมในการคิดวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็น
กิจกรรมที่ 9
กิจกรรม การควบคุมสิ่งเร้ า (stimulus control) : 15 นาที
การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมที่ไม่ดตี อ่ สุขภาพ และการเตรี ยมพร้ อมที่จะมีสขุ ภาพที่ดี และการปรับปรุง
สภาพแวดล้ อม จะสามารถส่งเสริ มการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมและลดความเสีย่ งต่ออันตรายจากการออก
กาลังกายได้ ใช้ วิธีการหรื อสิง่ แวดล้ อมใดๆ ที่จะส่งเสริ มให้ ตนเองออกกาลังกาย
วัตถุประสงค์ - เพื่อควบคุมตนเองให้ ออกกาลังกายอย่างต่อเนือ่ ง
- เพื่อปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการออกกาลังกายอย่างถาวร
การดาเนินกิจกรรม
ขัน้ นา

ขัน้ ดาเนินกิจกรรม

ขัน้ สรุ ป
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กิจกรรมที่ 9
กิจกรรม การควบคุมสิ่งเร้ า (stimulus control) : 15 นาที
ผู้ดาเนินกิจกรรมสุม่ ถาม 1. ให้ ความรู้เกี่ยวกับผลเสียของการไม่ออกกาลัง
ผู้ดาเนินกิจกรรมและ
ประสบการในการ
กาย สาเหตุของการไม่ออกกาลังกาย และบอกถึงสิง่ ผู้สงู อายุสรุปสิง่ ที่ได้ จาก
ควบคุมสิง่ เร้ าที่เป็ น
เร้ าที่ทาให้ ความตังใจในการออกก
้
าลังกายล้ มเหลว กิจกรรมร่วมกัน
อุปสรรคต่อการออก
2. การควบคุมสิง่ ร้ า ชี ้ให้ เห็นว่าอะไรคือสิง่ เร้ าและ
กาลังกาย
หาทางควบคุม
3. ปฏิเสธได้ มีชยั ไปกว่าครึ่ง ยกตัวอย่าง
สถานการณ์และแก้ ปัญหา
4. ให้ ผ้ สู งู อายุใช้ ทกั ษะการปฏิเสธ เมื่อเกิด
เหตุการณ์นนขึ
ั ้ ้น ผู้สงู อายุจะปฏิเสธสิง่ เร้ านันได้
้
อย่างไร เป็ นกิจกรรมที่ผ้ สู งู อายุร้ ูจกั ปฏิเสธ เมื่อ
สิง่ แวดล้ อมหรื อกลุม่ เพื่อนเป็ นสิง่ เร้ า เพราะส่วน
ใหญ่สงิ่ เร้ าจะขึ ้นอยูก่ บั สังคม กลุม่ เพื่อน การปฏิเสธ
จึงถือเป็ นเรื่ องสาคัญ
สื่อ/อุปกรณ์ การเรียนรู้
การประเมินผล
- กระดาษและปากกา
- การมีสว่ นร่วมของผู้สงู อายุ
- การเสนอวิธีควบคุมสิง่ เร้ าในการออกกาลังกายของผู้สงู อายุ
กิจกรรมที่ 10
กิจกรรมการประกาศอิสรภาพทางสังคม (social liberation) : 15 นาที
การสร้ างความตระหนักหรื อความเชื่อว่ามีการสนับสนุนต่าง ๆ มากมายที่จะช่วยให้ ผ้ สู งู อายุสามารถ
ออกกาลังกายได้ เป็ นการเพิ่มโอกาสและทางเลือกทางสังคม การจัดพื ้นที่สาหรับการออกกาลังกาย และการ
อานวยความสะดวกในการออกกาลังกาย การบอกกล่าวให้ บคุ คลรอบข้ างได้ ร้ ูถึงประโยชน์ของการออกกาลัง
กายและยอมรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการออกกาลังกายด้ วยตนเอง เช่น การที่ผ้ สู งู อายุประกาศให้
สังคมรู้ ถึง ความตระหนัก ประโยชน์และการยอมรับต่อการเลือกปรับวิถีชีวิต โดยเริ่ มตังแต่
้ 3 เดือนที่มีการ
ออกกาลังกาย และยังคงมีพฤติกรรมการออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ เป็ นความต่อเนื่องจากขันปฏิ
้ บตั ิและ
เป็ นการป้องกันการกลับไปมีพฤติกรรมเดิม
วัตถุประสงค์ : ผู้สงู อายุแสดงให้ สงั คมรู้ถงึ ความสามารถใน การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการออกกาลังกายได้
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การดาเนินกิจกรรม
ขัน้ ดาเนินกิจกรรม
ขัน้ นา
ผู้ดาเนิน
กิจกรรมอธิบาย
กิจกรรรม “ การ
ประกาศ
อิสรภาพทาง
สังคมด้ านการ
ออกกาลังกาย
เพื่อนาเข้ าสู่
กิจกรรม

ขัน้ สรุ ป

1. กิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์
2. ให้ ผ้ สู งู อายุเล่าถึงการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมการออกกาลังกายที่
เกิดขึ ้น พร้ อมทังปั
้ ญหาอุปสรรคที่พบ รวมถึงวิธีแก้ ปัญหาและร่วมกัน
สรุปเป็ นแนวทางแก้ ไข
3. ให้ ผ้ สู งู อายุมีกิจกรรมร่วมกัน เช่นการเล่นเกมส์ กิจกรรมสังสรรค์
4. ให้ ผ้ สู งู อายุยืนบนเวทีและประกาศถึงความสาเร็ จของการออกกาลัง
5. กายและสัญญาว่าจะออกกาลังกายต่อเนื่องอย่างนี ้ไปเรื่ อยๆ
6. ผู้ดาเนินกิจกรรมกล่าวชมเชยผู้สงู อายุที่ทาสาเร็ จ ให้ กาลังใจผู้สงู อายุ
ที่มีความตังใจในการปรั
้
บเปลีย่ นพฤติกรรมการออกกาลังกาย
7. กิจกรรมประกาศทางสือ่ ออนไลน์ เกี่ยวกับความประสบผลสาเร็จใน
การออกกาลังกาย

สื่อ/อุปกรณ์ การเรียนรู้
- Power point Media
- คอมพิวเตอร์

1. ผู้ดาเนิน
กิจกรรมและ
ผู้สงู อายุสรุปสิง่
ที่ได้ จาก
กิจกรรมร่วมกัน
2. กิจกรรม
บันเทิง ร้ อง
เพลงร่วมกัน
และให้ กาลังใจ
ซึง่ กันและกัน

การประเมินผล
- การแสดงออกของผู้สงู อายุ
- การเข้ าร่วมสังคมของผู้สงู อายุ
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ผลการประเมินกิจกรรมโดยผู้เชี่ยวชาญ
นาร่างกิจกรรมเสนอผู้เชี่ยวชาญ 7 คน ตรวจสอบวิเคราะห์ ความถูกต้ อง ความเหมาะสม ความเป็ น
ประโยชน์ และความเป็ นไปได้ ตามทฤษฎี และผู้วิจยั ปรับปรุงแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะเพื่อใช้ ในการดาเนินงาน
ขันตอนต่
้
อไป ดังนี ้
โมดูล 1 กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในขัน้ ก่ อนชั่งใจสู่ขนั ้ ชั่งใจ
วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ ผ้ สู งู อายุรับรู้ถึงโทษที่เกิดจากการไม่ออกกาลังกาย
2. เพือ่ ให้ ผ้ สู งู อายุมคี วามคาดหวังและมีความตังใจที
้ ่จะออกกาลังกาย
3. เพือ่ ให้ ผ้ สู งู อายุได้ ประเมินและจัดสิง่ แวดล้ อมให้ เอื ้อต่อการออกกาลังกาย
ผลการประเมินโดย
ผู้เชี่ยวชาญ

ร่ างต้ นแบบ
การเพิม่ ความตระหนักต่อ
การมีพฤติกรรมการออก
กาลังกาย

-

ร้ อย
ละ

ความถูกต้ อง 7 คน
100
ความเหมาะสม 5 คน
71.42
ความเป็ นไปได้ 5 คน
71.42
ความเป็ นประโยชน์ 7 คน
100

การทาความเข้ าใจตนเอง - ความถูกต้ อง 7 คน
เกี่ ย วกับ การไม่อ อกกาลัง - ความเหมาะสม 5 คน
- ความเป็ นไปได้ 7 คน
กาย
- ความเป็ นประโยชน์ 7 คน

ประเด็นการพัฒนาร่ างต้ นแบบ

- หลักการของการเพิ่มความ
ตระหนักต่อการมีพฤติกรรมการออก
กาลังกายของกลุม่ ตัวอย่างจะต้ อง
เกิดจากตัวกลุม่ ตัวอย่างเองไม่ใช่ผ้ ู
ดาเนินกิจกรรมเป็ นคนบอก
- ควรใช้ กิจกรรมสถานการณ์ทเี่ ป็ น
ปั ญหาแล้ วให้ กลุม่ สรุป อภิปราย
ไม่ใช่ผ้ ดู าเนินกิจกรรมเป็ นคนสรุป
- ควรเชิญผู้ที่ไม่ออกกาลังกายแล้ ว
ทาให้ ร่างกายไม่สมบูรณ์มาบอกเล่า
ประสบการณ์
- ควรดูแลด้ านเนื ้อหาไม่ให้ มีการ
บรรยายมากเกินไปอาจจะทาให้ กลุม่
ขาดคนสนใจได้
- การแบ่งกลุม่ กับผู้เข้ าร่วม
กิจกรรมผู้สงู อายุควรระวังเรื่ องการ
หกล้ ม ต้ องใช้ กิจกรรมที่มกี าร
เคลือ่ นไหวร่างกายไม่เร็วมาก
100 - การแบ่งกลุม่ พูดคุยกันระหว่าง
71.42 ผู้สงู อายุจะต้ องมีผ้ คู มุ กลุม่ ที่สามารถ
100 สรุปประเด็นปั ญหาได้ อย่างชัดเจน
100 และต้ องคุมเวลาให้ ดีเพราะการ
พูดคุยแต่ละบุคคลอาจจะควบคุม
ประเด็นได้ ยาก
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ร่ างต้ นแบบ

การประเมินผลกระทบต่อ
ผู้อื่นจากการไม่ออกกาลัง
กาย

ผลการประเมินโดย
ผู้เชี่ยวชาญ

- ความถูกต้ อง 7 คน
- ความเหมาะสม 6 คน
- ความเป็ นไปได้ 6 คน
- ความเป็ นประโยชน์ 7
คน

ร้ อย
ละ

ประเด็นการพัฒนาร่ างต้ นแบบ

- พูดคุยถึงสาเหตุและข้ อจากัดของ
การที่ไม่ออกกาลังกายรวมถึงการคิด
แนวทางออกของแต่ละสาเหตุและ
ข้ อจากัด
- ควรให้ กลุม่ ตัวอย่างเป็ นผู้สรุป
กิจกรรม ไม่ใช่ผ้ ดู าเนินกิจกรรมเป็ น
คนสรุป เพื่อจะได้ ทราบแนวคิดของ
กลุม่ ตัวอย่างว่าเป็ นอย่างไร
100 - สภาพแวดล้ อมของบ้ านแต่ละ
บุคคลจะมีความแตกต่างกันไปผู้
83.33
ดาเนินกิจกรรมจะต้ องมีประเด็นสรุป
83.33 เตรี ยมไว้ ก่อนเพื่อจะได้ งา่ ยต่อการ
100 สรุปกิจกรรมให้ ตรงประเด็น
- ขันสรุ
้ ปควรหาข้ อสรุปในการแก้ ไข
ข้ อจากัดในเรื่ องสถานที่และ
สิง่ แวดล้ อมของกลุม่ เป้าหมาย
- การดาเนินกิจกรรมควรประเมิน
ความพร้ อมเกี่ยวกับ ชุด อุปกรณ์
สถานที่ ความพร้ อมของร่างกายใน
การออกกาลังกาย

โมดูล 2 กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในขัน้ ชั่งใจสู่ขนั ้ พร้ อมปฏิบัติ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ ผ้ สู งู อายุการรับรู้ความสามารถตนเองในการออกกาลังกาย
ผลการประเมินโดย
ร้ อย
ร่ างต้ นแบบ
ประเด็นการพัฒนาร่ างต้ นแบบ
ผู้เชี่ยวชาญ
ละ
การตระหนักถึง
- ความถูกต้ อง 7 คน
ความสาคัญของการออก
- ความเหมาะสม 5 คน
กาลังกายต่อสุขภาพตนเอง - ความเป็ นไปได้ 5 คน
- ความเป็ นประโยชน์ 7
คน

100
71.42
71.42
100

- กิจกรรมการประเมินตนเองควร
เพิ่มกิจกรรมการรับรู้ความสามารถ
หรื อรับรู้อปุ สรรคที่มีตอ่ การออก
กาลังกาย
- การเลือกบัตรคาไม่จาเป็ นต้ อง
วาดภาพมือในกระดาษก็ได้ ถ้ าทา 2
กิจกรรมรวมกันอาจทาให้ ควบคุม
เวลาไม่ได้
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- เป็ นกิจกรรมที่ต้องใช้
กระบวนการทางความคิด เวลา 15
นาที ไม่นา่ จะเพียงพอต่อการทา
กิจกรรมทังหมด
้
โมดุล 3 กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในขัน้ พร้ อมปฏิบัติส่ ขู นั ้ ปฏิบตั ิ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ ผ้ สู งู อายุรับรู้ความสามารถของตนเองในการออกกาลังกาย
เพื่อให้ ผ้ สู งู อายุมกี ารเตรี ยมพร้ อมเพื่อเริ่ มการออกกาลังกาย
เพื่อให้ ผ้ สู งู อายุมคี วามสามารถปฏิบตั ิตนเองในการออกกาลังกาย
ร่ างต้ นแบบ
ผลการประเมินโดย
ร้ อย ประเด็นการพัฒนาร่ างต้ นแบบ
ผู้เชี่ยวชาญ
ละ
การประกาศความเชื่อมัน่
- ความถูกต้ อง 7 คน
ตนเองในการออกกาลังกาย
- ความเหมาะสม 5 คน

100

- ความเป็ นไปได้ 7 คน

100

- ความเป็ นประโยชน์ 7
คน

100

71.42

- การกาหนดท่าออกกาลังกาย
ต้ องให้ มีความเหมาะสมกับสภาวะ
สุขภาพของแต่ละบุคคลด้ วย
- จะต้ องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้ าน
การออกกาลังกายของผู้สงู อายุ
เกี่ยวกับข้ อพึงระวัง
- ควรกาหนดขันเวลาในการ
้
ดาเนินกิจกรรมด้ วย

โมดุล 4 กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในขัน้ ปฏิบตั ิส่ ขู นั ้ คงการปฏิบตั ิ
วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ ผ้ สู งู อายุที่ออกกาลังกายตระหนักถึงความสามารถตนเองในการออกกาลังกาย
2.
3.
4.
5.
6.
7.

เพื่อส่งเสริ มให้ ผ้ สู งู อายุที่ออกกาลังกายมีกาลังใจในการปฏิบตั ิตอ่ ไป
ผู้สงู อายุมีสว่ นร่วมในการวางแผนกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสมาชิกเมื่อเกิดปั ญหาต่างๆ
เพื่อให้ ผ้ สู งู อายุเกิดความรู้สกึ ต้ องการช่วยเหลือผู้อื่นที่มีปัญหาและสภาพที่ด้อยกว่า
เพื่อเสริ มศักยภาพให้ กบั ผู้สงู อายุที่ต้องการที่จะออกกาลังกาย เมือ่ เผชิญกับเงื่อนไข
ผู้สงู อายุมกี ารรับรู้และแก้ ไขอุปสรรคที่สง่ ผลต่อการไม่ออกกาลังกาย
ผู้สงู อายุมคี วามพร้ อมในการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมการออกกาลังกาย
ร้ อย
ร่ างต้ นแบบ
เพื่อให้ ผ้ สู ูงอายุ
ประเด็นการพัฒนาร่ างต้ นแบบ
ละ
การเสริ มแรงในการออก
กาลังกาย

- ความถูกต้ อง 7 คน

100

- การดาเนินกิจกรรมในการ
เสริ มแรงในการจัดการกลุม่ ตัวอย่าง
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ร่ างต้ นแบบ

เพื่อให้ ผ้ สู ูงอายุ

ร้ อย
ละ

ประเด็นการพัฒนาร่ างต้ นแบบ

- ความเหมาะสม 5 คน

การค้ นหาสิง่ สนับสนุนที่ทา
ให้ เกิดการออกกาลังกาย

การเผชิญกับเงื่อนไข
พฤติกรรม

การจัดการกับสิง่ แวดล้ อม

ความตระหนักต่อสิง่
สนับสนุนการออกกาลังกาย

71.42 สามารถให้ กาลังใจและส่งเสริ มซึง่ กัน
และกัน
- ความเป็ นไปได้ 6 คน
83.33
- การใช้ วดิ ิทศั น์เป็ นสือ่ ประกอบ
- ความเป็ นประโยชน์ 7 คน 100 ควรเน้ นให้ ผ้ สู งู อายุฟังและเข้ าใจง่าย
ชัดเจน ถ้ าเป็ นภาษาต่างประเทศและ
เป็ นแปลภาษาจะทาให้ ผ้ สู งู อายุอา่ น
ไม่ทนั ได้
- ความถูกต้ อง 7 คน
100 - ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมควรมีแผนการ
- ความเหมาะสม 6 คน
ออกกาลังกายสาหรับตนเอง
83.33
- ความเป็ นไปได้ 5 คน
- การสร้ างกลุม่ ไลน์มีประโยชน์มาก
- ความเป็ นประโยชน์ 7 คน 71.42 ถ้ าผู้สงู อายุใช้ ไลน์ในการ
100 ติดต่อสือ่ สาร
- ควรเพิม่ การให้ ความรู้เรื่ อง
เทคโนโลยีการสือ่ สารทางไลน์
- ความถูกต้ อง 7 คน
100 - ควรมีการควบคุมขันเวลาให้
้
- ความเหมาะสม 6 คน
เหมาะสม
83.33
- ความเป็ นไปได้ 7 คน
100
- ความเป็ นประโยชน์ 7
คน
100
- ความถูกต้ อง 7 คน
- ความเหมาะสม 7 คน
- ความเป็ นไปได้ 7 คน
- ความเป็ นประโยชน์ 7
คน

-

100
100
100
100

ความถูกต้ อง) 7 คน
100
ความเหมาะสม 6 คน
83.33
ความเป็ นไปได้ 7 คน
ความเป็ นประโยชน์ 7 คน 100
100

- ครูสงู อายุสว่ นใหญ่มี
ประสบการณ์และเทคนิคมากมาย
และอาจเคยใช้ มาหลายทักษะ ผู้
ดาเนินกิจกรรมต้ องสามรถสรุป
ประเด็นและอภิปรายเพิ่มเติม โดย
ยกตัวอย่างแต่ละทักษะได้ ดีจงึ จะทา
ให้ กิจกรรมสนุกและน่าสนใจ
- ควรควบคุมเวลาที่เหมาะสมใน
การเล่าเรื่ องของแต่ละคน
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การปรั บปรุ งแก้ ไขร่ างรู ปแบบกิจกรรมการออกกาลังกาย (Draft prototype)
ตามข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการเพิ่มความตระหนักต่ อการมีพฤติกรรมการออกกาลังกาย
(consciousness raising) : 30 นาที
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ ผ้ สู งู อายุรับรู้ถึงโทษที่เกิดจากการไม่ออกกาลังกาย
การดาเนินกิจกรรม
ขัน้ นาเข้ าสู่กิจกรรม

ขัน้ ดาเนินกิจกรรม

ขัน้ สรุ ป

1. แนะนาตัวผู้ดาเนินกิจกรรม 1.ให้ ค วามรู้ เรื่ องประโยชน์ ของการออก 1. ผู้ดาเนินกิจกรรมสรุป
และชี ้แจงวัตถุประสงค์ของ
ก า ลั ง ก า ย ก า ร อ อ ก ก า ลั ง ก า ย ที่ เนื ้อหาโทษของการออก
กิจกรรม
เหมาะสมสาหรั บ ผู้สูง อายุแ ละผลเสีย กาลังกาย การออกกาลัง
กายทีเ่ หมาะสมสาหรับ
2. สารวจผู้สงู อายุวา่ มีการออก ของการไม่ออกกาลังกาย
กาลังกายอยูใ่ นขันของการ
้
2. เชิ ญ ผู้ ที่ มี ก ารออกก าลั ง กายอย่ า ง ผู้สงู อายุและผลเสียของ
เปลีย่ นแปลงพฤติกรรมใน
ต่อเนื่องมาถ่ายทอดประสบการณ์ เพื่อ การไม่ออกกาลังกาย
ขันตอนใด
้
เป็ นกรณีศกึ ษา
2. ผู้สงู อายุบอกถึงขันตอนการ
้
เปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของ
3. ตรวจสุขภาพเบื ้องต้ น ได้ แก่ 3. ชมวิ ดิ ทัศ น์ เ รื่ อ งการออกก าลัง กาย
ตนเองและเสนอวิธีในการที่
วัดความดันโลหิต ชีพจร ชัง่
จากนัน้ แบ่ ง กลุ่ม ๆละ 3-5 คนและ
จะมีพฤติกรรมการออก
น ้าหนัก วัดส่วนสูง วัดรอบ
แจกกระดาษให้ ผ้ สู งู อายุระดมความ
กาลังกาย
เอว
คิ ด เห็ น ว่ า การไม่ อ อกก าลัง กายให้
เกิดโทษอะไรบ้ าง
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมแสดงความรู้สึกต่ อการไม่ ออกกาลังกาย (Dramatic relief): 30 นาที
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ ผ้ สู งู อายุมีความคาดหวังและมีความตังใจที
้ ่จะออกกาลังกาย
การดาเนินกิจกรรม
ขัน้ นา

ขัน้ ดาเนินกิจกรรม

ผู้ดาเนินกิจกรรมอธิบาย
1. ให้ ผ้ สู งู อายุบอกเล่าถึงสาเหตุของการไม่
ขันตอนและวั
้
ตถุประสงค์ของ
ออกกาลังกาย
การทากิจกรรม
2.ผู้ดาเนินกิจกรรมเปิ ดสื่อวีดิทศั น์เกี่ยวกับ
โทษของการไม่ อ อกก าลั ง กายใน
ผู้สงู อายุ
3.ด าเนิ น กิ จ กรรมกลุ่ ม สัม พั น ธ์ โ ดยแบ่ ง
ผู้สงู อายุออกเป็ นกลุ่มละ3-5คน นัง่ ล้ อม
วงเพื่ อ พู ด คุ ย ท าความเข้ าใจตนเอง
เกี่ ยวกั บ การไม่ อ อกก าลั ง กายและ

ขัน้ สรุ ป
ผู้ดาเนินกิจกรรมสรุปแนวทาง
และความตังใจในการออก
้
กาลังกายที่ผ้ สู งู อายุวางแผนไว้
ในอนาคต
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กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมแสดงความรู้สึกต่ อการไม่ ออกกาลังกาย (Dramatic relief): 30 นาที
แลกเปลี่ย นความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ โทษ
ของการไม่ออกกาลังกาย ความคาดหวัง
หรื อความตังใจในการที
้
่จะออกกาลังกาย
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการประเมินผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม(Environmental reevaluation) : 15 นาที
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ ผ้ สู งู อายุได้ ประเมินผลกระทบของการไม่ออกกาลังกาย
การดาเนินกิจกรรม
ขัน้ ดาเนินกิจกรรม
ขัน้ สรุ ป
ขัน้ นา
1. ผู้ดาเนินกิจกรรมตังค
้ าถาม
ว่า “สิง่ แวดล้ อมมีผล
อย่างไรต่อการออกกาลัง
กาย” แล้ วนาเข้ าสูบ่ ทเรี ยน
2. จัดบรรยากาศการเรี ยนรู้แบบ
คลาสรูมในหัวข้ อการ
ประเมินและการจัดการ
สิง่ แวดล้ อมทีเ่ อื ้อต่อการออก
กาลังกาย

แจกแผ่นภาพบ้ านและให้ ผ้ สู งู อายุประเมิน ผู้วิจยั และผู้เข้ าร่วมกิจกรรม
และกาหนดสถานที่ในบริ เวณบ้ านเพื่อการ ร่วมกันวิเคราะห์และสรุป ผล
ออกกาลังกาย ดังนี ้
การประเมินผลกระทบต่อ
ผู้อื่นจากการไม่ออกกาลัง
1. ภายในและภายนอกบ้ านมีพื ้นที่สาหรับ
กายเพื่อหาแนวทางในการ
การออกกาลังกายหรื อไม่
จัดการกับสิง่ แวด ล้ อมให้ เอื ้อ
2. ภายในบ้ า นมี ค วามเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด ต่อการออกกาลังกาย
อุบตั ิเหตุจากการออกกาลังกายหรื อไม่
3.บ้ านอยู่ห่างจากสถานที่สาหรับการออก
กาลังกายหรื อไม่

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมการตระหนั กว่ าการออกกาลังกายมีความสาคัญต่ อสุ ขภาพตนเอง (selfreevaluation) : 45 นาที
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ ผ้ สู งู อายุความสามารถประเมินความเป็ นไปได้ ของการที่จะมีพฤติกรรมการออก
กาลังกาย ได้ ด้วยตนเอง
การดาเนินกิจกรรม
ขัน้ ดาเนินกิจกรรม
ขัน้ สรุ ป
ขัน้ นา
ผู้ดาเนินกิจกรรมและผู้สงู อายุ
สนทนาร่วมกันเกี่ยวกับความ
สามารถของแต่ละคนในการที่
จะเริ่ มออกกาลังกาย

1.แจกกระดาษให้ ผ้ ูสูงอายุคนละ 1 แผ่น
แล้ ววาดภาพมือ ที่มีนิ ้ว 5 นิ ้ว เลือกบัตรคา
ที่ เ ป็ น สาเหตุของการไม่อ อกกาลังกายที่
กาหนดขึ ้นมา 1 ใบ
2.ผู้สงู อายุร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลจากการ
เลือกบัตรคา
3.เขียนลงภาพมือที่วาดบริ เวณอุ้งฝ่ ามื อ
ให้ เหตุผลว่าทาไมถึงเลือกบัตรคานัน้ แล้ ว
ให้ เพื่อนช่วยคิดวิธีการแก้ ปัญหาแล้ วเขียน
ไว้ ที่บริ เวณนิ ้วมือ

ผู้ดาเนินกิจกรรมและ
ผู้สงู อายุ สรุปผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลและแจ้ งให้
ทราบถึงแนวโน้ มในการมี
พฤติกรรมการออกกาลังกาย
อยูใ่ นขันไหนแล้
้
วและบอกว่า
อีกกี่ขนถึ
ั ้ งจะสาเร็ จ และให้
คาแนะนาเพิ่มเติม
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กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมการตระหนั กว่ าการออกกาลังกายมีความสาคัญต่ อสุ ขภาพตนเอง (selfreevaluation) : 45 นาที
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมประกาศความเชื่อมั่นตนเองในการออกกาลังกาย (self- liberation) : 45 นาที
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ ผ้ สู งู อายุรับรู้ความสามารถของตนเองในการออกกาลังกาย
2. เพื่อให้ ผ้ สู งู อายุมีการเตรี ยมพร้ อมเพื่อเริ่มการออกกาลังกาย
3. มีความสามารถปฏิบตั ติ นเองในการออกกาลังกาย
การดาเนินกิจกรรม
ขัน้ นา
ผู้ดาเนินกิจกรรมอธิบายวัตถุ
ประ สงค์ของกิจกรรมเพื่อสร้ าง
เสริ มความ สามารถตนเองของ
ผู้สงู อายุ

ขัน้ ดาเนินกิจกรรม

ขัน้ สรุ ป

1.จั ด กิ จกรรมกระตุ้ นให้ ผู้ สู ง อายุ มี อภิปรายแลกเปลีย่ นความ
พฤติ ก รรมการออกกาลังกาย อภิ ป ราย คิดเห็นการเลือกวิธีการออก
กลุ่ม แสดงความคิ ด เห็ น และก าหนด กาลังกายทีเ่ หมาะสมกับตนเอง
ตารางเวลา
2.กาหนดวิธีการออกกาลังกาย กาหนด
เป้าหมาย
3.ฝึ กทั ก ษะในการออกก าลั ง กาย ที่
สามารถทาได้
4ประกาศความเชื่อมัน่ ตนเองในการออก
กาลังกายในการออกกาลังกายและให้ คา
สัญญา

กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมการเสริมแรงในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกาลังกาย (Reinforcement
management) : 10 นาที
วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ ผ้ สู งู อายุที่ออกกาลังกายตระหนักถึงความสามารถตนเองในการออกกาลังกาย
2. เพือ่ ส่งเสริมให้ ผ้ สู งู อายุที่ออกกาลังกายมีกาลังใจในการปฏิบตั ิตอ่ ไป
การดาเนินกิจกรรม
ขัน้ นา
ผู้ดาเนินกิจกรรมอธิบาย
วัตถุประสงค์ ของกิจกรรมเพื่อ
เสริ ม แรงทาง บวกและทางลบ
ของผู้สงู อายุตอ่ การออกกาลัง
กาย

ขัน้ ดาเนินกิจกรรม
1. เปิ ดวิดิทศั น์ “การออกกาลังกายในวัย
สูงอายุ” (หวังเต๋อซุน)
2. กิจกรรมแบ่งปั นประสบการณ์
3. ผู้ที่ประสบความสาเร็ จในการออก
กาลังกายเป็ นเวลามากกว่า 1 เดือน เล่า
ประสบ การณ์
: ทาไมถึงออกกาลังกาย

ขัน้ สรุ ป
กิจกรรมประกาศเกียรติและ
มอบรางวัล เมื่อผู้สงู อายุ
สามารถออกกาลังกายเป็ นขัน้
เวลาตังแต่
้ 21 วันขึ ้นไป มีการ
มอบรางวัลเพื่อเป็ นขวัญ
กาลังใจและเป็ นหลักฐาน
แสดงถึงความสาเร็ จของ
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กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมการเสริมแรงในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกาลังกาย (Reinforcement
management) : 10 นาที
: จัดการกับตัวเองอย่างไรเมื่อไม่อยาก ตนเอง แต่มีข้อแม้ วา่ เมื่อไหร่ก็
ออกกาลังกาย
ตามทีก่ ลับไปมีพฤติกรรมเดิม
: มีอปุ สรรคอะไรบ้ างในการออกกาลัง คือไม่ออกกาลังกายอีก ของ
กายและการจัดการกับอุปสรรคเหล่านัน้ รางวัล
ทาอย่างไร
จะถูกริ บกลับ
: ทาอย่างไรถึงจะมีพฤติกรรมการออก 2.กิจกรรมสังคม การจัดตัง้
กาลังกายอย่างถาวร
กลุม่ การออกกาลังกาย
4. ผู้ดาเนินกิจกรรมพูดให้ กาลังใจใน
การออกกาลังกาย
กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมค้ นหาสิ่งสนับสนุ นที่ทาให้ เกิดการออกกาลังกาย (Helping relationships ) :
15 นาที
วัตถุประสงค์
3. ผู้สงู อายุมีสว่ นร่วมในการวางแผนกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสมาชิกเมื่อเกิดปัญหาต่างๆ
4. เพื่อให้ ผ้ สู งู อายุเกิดความรู้สกึ ต้ องการช่วยเหลือผู้อื่นที่มีปัญหาและสภาพที่ด้อยกว่า
การดาเนินกิจกรรม
ขัน้ ดาเนินกิจกรรม
ขัน้ สรุ ป
ขัน้ นา
ผู้ดาเนินกิจกรรมสุม่ ถามถึง
1. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม
ประสบ การณ์การช่วย เหลือคน
สร้ างกลุม่ ไลน์ เพื่อให้ กาลังใจกัน
อื่นให้ ออกกาลังกาย 2-3 คน 2. กิจกรรมร่ วมกันคิด : หากท่านพบ ว่า
เพื่อนไม่ออกกาลังกาย ท่านคิดว่าจะ
ช่วยเหลืออย่างไร

ผู้ดาเนินกิจกรรมสรุป โดยให้
แนวคิดว่าผู้สงู อายุอาจมี
ปั ญหาหลายอย่างทีเ่ ป็ น
อุปสรรคต่อการออกกาลัง
กาย จาเป็ นต้ องได้ รับการ
ช่วยเหลือกันเอง การ
ช่วยเหลือกันเพียงลาพัง
อาจจะมีพลังในการช่วยเหลือ
ไม่มากนัก ถ้ ามีการร่วมมือซึง่
กันและกันจากหลายๆฝ่ าย
จะทาให้ การช่วยเหลือนันมี
้
ประสิทธิภาพมากขึ ้น การที่
ผู้สงู อายุมารวมตัวกันเพื่อ
ร่วมกันคิดหาทางแก้ ปัญหา
ต่างๆ จะช่วยให้ สามารถ
บรรลุเป้าหมายการออกกาลัง
กายได้
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กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมเผชิญกับเงื่อนไขพฤติกรรม (counter conditioning) : 15 นาที
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ ผ้ สู งู อายุได้ เรี ยนรู้ถงึ การแก้ ไขปั ญหาอุปสรรค
ขัน้ นา
ผู้ดาเนินกิจกรรมชี ้แจง
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม

ขัน้ ดาเนินกิจกรรม

1.กาหนดสถานการณ์จาลองจาลอง
เหตุการณ์ 3 สถานการณ์
- เพื่อนชวนไปงานเลี ้ยง
- มีความรู้สกึ ขี ้เกียจออกกาลังกาย
- สภาพอากาศเหมือนฝนจะตก
2. ให้ แต่ละกลุม่ วิเคราะห์เงื่อนไขที่มา
จากสถานการณ์และจากตนเอง
3. ผู้ดาเนินกิจกรรมเสริมทักษะแก่
ผู้สงู อายุในเรื่ องต่อไปนี ้
- ทักษะการปฏิเสธเมื่อเพื่อนชวน
- ความเด็ดขาดกับตนเองไม่
ผลัดวันประกันพรุ่ง
- การวางแผนการออกกาลังกายไว้
รองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ ้น
ล่วงหน้ า
- ถ้ าคิดจะออกกาลังกายต้ องสู้ และ
ทุม่ เทให้ สดุ ๆ อย่ายอมแพ้ แม้ แต่
น้ อย

ขัน้ สรุ ป
ผู้ดาเนินกิจกรรมชี ้ให้ เห็นว่า
สุขภาพเป็ นเรื่ องสาคัญ หาก
ขาดการออกกาลังกายแล้ ว จะ
ทาให้ ร่างกายเสือ่ มโทรมและ
เกิดโรคภัย สร้ างความลาบาก
ให้ ลกู หลาน

กิจกรรมที่ 9 กิจกรรม การควบคุมสิ่งเร้ า (stimulus control) : 15 นาที
วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อควบคุมสิง่ แวดล้ อมที่ทาให้ ผ้ สู งู อายุไม่ออกกาลังกาย
2. เพือ่ ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการออกกาลังกายอย่างถาวร
การดาเนินกิจกรรม
ขัน้ นา
ผู้ดาเนินกิจกรรมสุม่ ถามประสบ
การในการจัดการกับสิง่ แวดล้ อม
ที่เป็ นอุปสรรคต่อการออกกาลัง
กาย

ขัน้ ดาเนินกิจกรรม

1. ให้ ความรู้เกี่ยวกับผลเสียของการไม่
ออกกาลังกาย สาเหตุของการไม่ออก
กาลังกาย และบอกถึงสิง่ เร้ าที่ทาให้
ความตังใจในการออกก
้
าลังกายล้ มเหลว
2. การควบคุมสิง่ เร้ า ชี ้ให้ เห็นว่าอะไร
คือสิง่ เร้ าและหาทางควบคุม

ขัน้ สรุ ป
ผู้ดาเนินกิจกรรมและ
ผู้สงู อายุสรุปสิง่ ที่ได้ จาก
กิจกรรมร่วมกัน
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3. ปฏิเสธได้ มีชยั ไปกว่าครึ่ง
ยกตัวอย่างสถานการณ์และแก้ ปัญหาให้
ผู้สงู อายุใช้ ทกั ษะการปฏิเสธ เมื่อเกิด
เหตุการณ์นนขึ
ั ้ ้น ผู้สงู อายุจะปฏิเสธสิง่
เร้ านันได้
้ อย่างไร เป็ นกิจกรรมที่ผ้ สู งู อายุ
รู้จกั ปฏิเสธ เมื่อสิง่ แวดล้ อมหรื อกลุม่
เพื่อนเป็ นสิง่ เร้ า เพราะส่วนใหญ่สงิ่ เร้ าจะ
ขึ ้นอยูก่ บั สังคม กลุม่ เพื่อน การปฏิเสธจึง
ถือเป็ นเรื่ องสาคัญ
กิจกรรมที่ 10 กิจกรรมการประกาศอิสรภาพทางสังคม (social liberation) ) : 15 นาที
วัตถุประสงค์ : ผู้สงู อายุแสดงให้ สงั คมรู้ถงึ ความสามารถใน การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการออกกาลังกาย
ได้
ขัน้ นา
ขัน้ ดาเนินกิจกรรม
ขัน้ สรุ ป
ผู้ดาเนินกิจกรรมอธิบายกิจกรร 1. กิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์
1. ผู้ดาเนินกิจกรรมและ
2. ให้ ผู้ สู ง อายุ เ ล่ า ถึ ง การเปลี่ ย นแปลง
รม “ ความตระหนักต่อสิง่
ผู้สงู อายุสรุปสิง่ ที่ได้ จาก
พฤติกรรมการออกกาลังกายที่ เ กิ ด ขึน้
สนับสนุนการออกกาลังกาย
กิจกรรมร่วมกัน
พร้ อมทังปั
้ ญหาอุปสรรคที่พบ รวมถึงวิธี 2. กิจกรรมบันเทิง ร้ องเพลง
ด้ านการออกกาลังกาย เพื่อ
แก้ ปั ญหาและร่ ว มกั น สรุ ป เป็ นแนว
นาเข้ าสูก่ ิจกรรม
ร่วมกัน และให้
ทางแก้ ไข
3. กาลังใจซึง่ กันและกัน
3. ให้ ผ้ ูสูง อายุมีกิจกรรมร่ วมกัน เช่ น การ
เล่นเกมส์ กิจกรรมสังสรรค์
กิจกรรมประกาศบนเวที ให้ ผ้ สู งู อายุยืน
บนเวทีและประกาศถึงความสาเร็ จของ
การออกก าลัง กายและสัญ ญาว่ า จะ
ออกกาลังกายต่อเนื่องอย่างนี ้ไปเรื่ อยๆ
- ผู้ดาเนินกิจกรรมกล่าวชมเชยผู้สงู อายุ
ที่ทาสาเร็ จ ให้ กาลังใจผู้สงู อายุที่มีความ
ตัง้ ใจในการปรั บเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ออกกาลังกาย
4. กิ จ กรรมประกาศทางสื่ อ ออนไลน์
เกี่ ยวกับความประสบผลสาเร็ จในการ
ออกกาลังกาย

191
การถอดบทเรียนภายหลังดาเนินกิจกรรม 10 กระบวนการเปลี่ยนแปลง
(After Action Review : AAR)
กิจกรรม

1. การเพิม่ ความ
ตระหนักต่อการมี
พฤติกรรมการออก
กาลังกาย

ผลการบันทึกถอดบทเรียน
ปั ญหา อุปสรรค
ในการจัด
กิจกรรม

สิง่ ที่ได้ จากการเข้ า
ร่วมกิจกรรม

แนวปฏิบตั ิที่ดี
จากการเข้ าร่วม
กิจกรรม

ปั จจัยสู่
ความสาเร็จ (Key
Success Factor)

กลุม่ ตัวอย่าง
เข้ าใจถึง
ประโยชน์ของการ
ออกกาลังกายแต่
คิดว่าตัวเองน่าจะ
ทาไม่ได้ เพราะไม่
เคยทาและไม่มี
เวลา

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มี
องค์ความรู้ที่ดี แต่
ขาดการปฏิบตั ิ
เนื่องจากไม่เห็น
ความสาคัญและ
คิดว่า ถึงไม่ออก
กาลังกายก็ไม่

ให้ เวลากับการ
อธิบายประโยชน์
ของการออกกาลัง
กายมากกว่าการ
เกิดโทษ

ใช้ ตวั แบบที่ดเี ห็น
ผลการปฏิบตั ิ การ
ออกกาลังกายที
เป็ นรูปธรรม

เลือกสือ่ วิดิทศั น์
ประโยชน์ของการ
ออกกาลังกายที่
น่าสนใจ

การบอกเล่า
ความรู้สกึ ในการ
ที่อยากกระทา
พฤติกรรมออก
กาลังกายและ
วิทยากรสรุปโดย
ชี ้ให้ เห็น
ความสาคัญของ
การออกกาลัง
กายมากขึ ้น

เป็ นไร เพราะ
ชีวิตประจาวันก็มี
กิจกรรมทางกาย
อยูแ่ ล้ ว
2. การระบายอารมณ์

ผู้สงู อายุมกี าร
ปฏิเสธการออก
กาลังกายและคิด
ว่าที่สขุ ภาพไม่ดี
นันเนื
้ ่องจากอายุ
ที่มากขึ ้น

ควรสรุปแนวทาง
และความตังใจใน
้
การออกกาลังกาย
ที่ผ้ สู งู อายุวางแผน
ไว้ ในอนาคตอัน
ใกล้

192
กิจกรรม

3. การประเมินผล
กระทบต่อ
สิง่ แวดล้ อม

ผลการบันทึกถอดบทเรียน
ปั ญหา อุปสรรค
ในการจัด
กิจกรรม

สิง่ ที่ได้ จากการเข้ า
ร่วมกิจกรรม

แนวปฏิบตั ิที่ดี
จากการเข้ าร่วม
กิจกรรม

ปั จจัยสู่
ความสาเร็จ (Key
Success Factor)

การใช้ แผ่นภาพ
บ้ านที่มีขนาด
ใหญ่ ผู้สงู อายุไม่
ค่อยกล้ าทีจ่ ะ
เขียนและไม่
อยากโชว์ให้ เห็น
ลักษณะบ้ านของ
ตนเอง

กิจกรรม “บ้ านของ
ฉันคือ” เป็ นการให้
กลุม่ ตัวอย่างได้
พยายามหาวิธีออก
กาลังกายเมื่ออยู่
บ้ าน โดยเลือก
สภาพแวดล้ อม
ภายในบ้ านที่มี
ความสะดวกและ
ปลอดภัย เพื่อ
ป้องกันอุบตั เิ หตุ
เมื่อกาหนดพื ้นที่

ใบงานที่ขนาด
เล็กแจกให้ คนละ
แผ่น และให้
ประเมินพื ้นที่ของ
บ้ านที่สามารถ
ออกกาลังกายได้

ความน่าสนใจ
ของใบงาน ทาให้
กลุม่ ตัวอย่าง
สามารถกาหนด
สถานที่ในการ
ออกกาลังกายได้
เมื่อมีเวลา

ใช้ ใบงาน สาเหตุ
ของการไม่ออก
กาลังกายและ
เขียนคาตอบลง
ในใบงานทาให้ ไม่
ยุง่ ยากและ
ซับซ้ อนทาให้
ผู้สงู อายุเข้ าใจ

ใช้ เป็ นใบงานและ
อธิบายทาความ
เข้ าใจอย่างช้ าๆ
อธิบายเป็ น
รายบุคคล โดยมี
ผู้ช่วยวิทยากร
อย่างน้ อย 1 คน
เพื่อลดความวิตก

กิจกรรมและ
ปฏิบตั ิตามได้

กังวลและความ
ตึงเครี ยดในการ
เข้ าร่วมกิจกรรม
ของผู้สงู อายุ

ในการออกกาลัง
กายได้ แล้ ว เริ่ มมี
ความคิดทีจ่ ะออก
กาลังกายโดยไม่มี
ปั ญหาด้ านพื ้นทีใ่ น
การออกกาลังกาย
4. การประเมินตนเอง

ผู้ สู ง อ า ยุ มี
ความรู้ สึ ก สั บ สน
กับการวาดภาพมือ
และการเขียนลงใน
กระดาษ อีกทังการ
้
ใช้ บตั รคาทาให้ เกิด
ความสับสนในการ
เลือกและบัตรคาที่
ได้ มาอาจไม่ ต รง
กั บ ความรู้ สึก ของ
ตนเอง
กิจกรรมไม่ซบั ซ้ อน

จัดกิจกรรมที่งา่ ย
ต่อการเข้ าใจและ
ใช้ ภาษาทีเ่ ข้ าใจ
ง่าย หลีกเลีย่ งการ
ใช้ ศพั ท์ทาง
การแพทย์
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กิจกรรม

ผลการบันทึกถอดบทเรียน
ปั ญหา อุปสรรค
ในการจัด
กิจกรรม

สิง่ ที่ได้ จากการเข้ า
ร่วมกิจกรรม

แนวปฏิบตั ิที่ดี
จากการเข้ าร่วม
กิจกรรม

ปั จจัยสู่
ความสาเร็จ (Key
Success Factor)

สร้ างความคุ้นเคย
เป็ นกันเอง ให้
ความสาคัญกับ
ผู้สงู อายุโดยเท่า
เทียมกัน

ให้ ผ้ สู งู อายุได้
ทดลองฝึ ก
ปฏิบตั ิการออก
กาลังกายในท่าที่
ง่าย และให้ ความ
สนุกสนาน โดย
เฝ้าระวังอุบตั ิเหตุ
อย่างใกล้ ชิด

จัดกิจกรรมออก
กาลังกายที่
หลากหลาย
ประกอบเพลงให้
ทุกคนได้ฝึกอย่าง
สนุกสนานและมี
ความสุข

ระหว่างการดาเนิน
กิจกรรมการ
เสริ มแรงผูส้ ูงอายุ
สามารถให้
กาลังใจและ
ส่งเสริ มซึ่งกันและ
กัน โดยเฉพาะผูท้ ี่
มีปัญหาคล้ายกัน
ผู้สงู อายุสามารถ การให้ ความสนใจ
ใช้ การสือ่ สารทาง ในรายละเอียด
ไลน์ได้ แต่จะเป็ น ความต้ องการของ
การส่งดอกไม้ ให้ ผู้สงู อายุ ทาให้
กัน ชวนกันไป
ผู้สงู อายุมคี วาม
เที่ยว มากกว่าที่ ไว้ วางใจและสนใจ
จะชวนออกกาลัง ในกิจกรรม
กาย

ศึกษาปั ญหาเป็ น
รายบุคคลใช้ หลัก
จิตวิทยาเสริ ม
กาลังใจในการ
ออกกาลังกาย

เปิ ดวิดิทศั น์ สันๆ
้
เข้ าใจง่าย“การ
ออกกาลังกายใน
วัยสูงอายุ เริ่ มต้ น
ตอนนี ้ก็ไม่สาย

การส่งเสริ มการ
ให้กาลังใจกันใน
การออกกาลังกาย
นั้นไม่ควรห้ามใน
การพูดคุยถึงเรื่ อง
อื่นๆ เพราะอาจ
ทาให้ผสู ้ ุงอายุ
ออกจากกลุ่มไลน์
ได้
ควรค้ นหา
ระดมสมองหากมี
ข้ อจากัดของแต่ละ ข้ อจากัดในการ
บุคคลเพื่อแนะนา ออกกาลังกาย
การออกกาลังกาย ควรทาอย่างไร
ที่เหมาะสม
เช่นเข่าเสือ่ มควร
ออกกาลังกาย
อย่างไรที่ไม่ทาให้

การค้ นหาสิง่ ที่
ผู้สงู อายุต้องการ
สนทนามากที่สดุ
และค่อยๆเสริ ม
เรื่ องการออก
กาลังกาย

5. การประกาศอิสรภาพ ผู้สงู อายุไม่กล้ า
ต่อตนเอง
แสดงความ
คิดเห็น

6. การเสริ มแรงในการ
จัดการ

7. ความสัมพันธ์แบบ
ช่วยเหลือ

8. การเผชิญเงื่อนไข
พฤติกรรม

การเปิ ดโอกาสให้
ผู้สงู อายุได้ แสดง
ความคิดเห็น มี
การพูดคุยนอก
ประเด็นยากต่อ
การควบคุม

บางเหตุการณ์ที่
เป็ นอุปสรรคต่อ
การออกกาลัง
กายอาจ
หลีกเลีย่ งไม่ได้

ประสบการณ์แห่ง
ความสาเร็จของ
คนในกลุม่
สามารถสร้ างแรง
บันดาลใจให้ แก่
คนอื่นๆได้
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ผลการบันทึกถอดบทเรียน
ปั ญหา อุปสรรค
ในการจัด
กิจกรรม

สิง่ ที่ได้ จากการเข้ า
ร่วมกิจกรรม

แนวปฏิบตั ิที่ดี
จากการเข้ าร่วม
กิจกรรม

ปั จจัยสู่
ความสาเร็จ (Key
Success Factor)

เป็ นอันตรายต่อ
เข่า
9. การควบคุมสิ่ งเร้า

ผู้สงู อายุไม่ร้ ู
แหล่งสนับสนุน
ในการออกกาลัง
กาย

การใช้ เทคนิค
สร้ างบรรยากาศ การสร้ างเสริ ม
ช่วยกันคิด เพื่อ
ความเป็ นกันเอง กาลังใจและ ให้
ควบคุมสิ ้งเร้ าที่ทา
รางวัล
ในการดาเนิน
ให้ ไม่
กิจกรรม ให้ ข้อมูล
ออกกาลังกาย
และแลกเปลีย่ น
เรี ยนรู้

10. การประกาศ
อิสรภาพทางสังคม

สภาพร่างกายที่
เสือ่ มโทรมและ
การเจ็บป่ วยเป็ น
ปั ญหาและ
อุปสรรคในการ
ออกกาลังกาย

นอกจากกิจกรรม
การออกกาลังกาย
แล้ วผู้สงู อายุยงั มี
กิจกรรมอื่นๆที่ทา
ร่วมกันเช่น ดนตรี
เต้ นรา เป็ นต้ น

ส่งเสริ มให้
ผู้สงู อายุมกี าร
ตรวจสุขภาพ
ประจาปี อย่าง
ต่อเนื่อง
-ส่งเสริ ม
สนับสนุนกิจกรรม
ทางสังคมเพื่อ
สร้ างคุณค่าให้ แก่
ตัวเองของ
ผู้สงู อายุ

กาลังใจที่ดี ความ
ภาคภูมิใจใน
ตนเอง ส่งเสริ มให้
ผู้สงู อายุมกี าร
ปฏิบตั ิที่ดี
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กิจกรรมการเพิ่มความตระหนักต่ อการมีพฤติกรรมการออกกาลังกาย
1. ปั ญหา อุปสรรคในการจัดกิจกรรมในครัง้ นี ้
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
......................................................................................................
2. สิ่งที่ได้ จากการเข้ าร่ วมกิจกรรมในครัง้ นี ้
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.....................................................................................................
3. แนวปฏิบตั ิท่ ดี ี หรือแนวทางการดาเนินงานจากการเข้ าร่ วมกิจกรรมในครัง้ นีม้ อี ะไรบ้ าง
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
....................................................................................................
4. ท่ านคิดว่ า ปั จจัยสู่ความสาเร็จ (Key Success Factor) คืออะไรบ้ าง
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
....................................................................................................
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ภาคผนวก ง
ภาพกิจกรรม
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พัฒนาต้ นแบบ
กิจกรรม

198

ทดลองโปรแกรม

บรรณานุกรม

บรรณานุกรม

ประวัติผเู้ ขีย น

ประวัตผิ ้ ูเขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานที่เกิด
วุฒกิ ารศึกษา

ที่อยู่ปัจจุบัน
ผลงานตีพมิ พ์

นางสาวจีรารักษ์ โสกัณทัต
1 พฤศจิกายน 2518
จังหวัดเลย
พ.ศ. 2537 มัธยมศึกษา จากโรงเรี ยนเลยพิทยาคม
พ.ศ. 2541 ปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต
จากสถาบันการพยาบาลศรี สวรินทิรา สภากาชาดไทย
พ.ศ. 2548 ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา
จากคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
พ.ศ. 2562 ปริญญาเอก การศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
(การจัดการเรี ยนรู้สขุ ศึกษา)
จากคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
6/1 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร 10150
1.งานวิจยั “ผลการดาเนินการฐานการเรี ยนรู้ สัง่ ลาพุง ในโครงการรักษ์
หทัยข้ าราชการไทยและครอบครัว”(Result of the Reduce belly
Learning Station in the Civil Workers Heart Health Promotion
Project) ]ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารพยาบาลสาธารณสุข ปี ที่ 23 ฉบับที่ 3
กันยายน – ธันวาคม 2552
2.งานวิจยั “ความพึงพอใจต่อการให้ สขุ ศึกษาเพื่อสร้ างเสริมสุขภาพของผู้
มารับบริ การที่แผนกผู้ป่วยนอก” ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิจยั ระบบ
สาธารณสุข ปี ที่3 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถนุ ายน 2552
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