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บทคัดยอ 
การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey Research) เพ่ือศึกษาความรูและทัศนคติเกี่ยวกับ

การออกกําลังกายของผูสูงอายุกลุมชาติพันธุที่อาศัยอยูใน  ตําบลแมสลองนอก อําเภอแมฟาหลวง จังหวัด
เชียงราย โดยทําการศึกษาในกลุมตัวอยางจํานวน 184 ราย ทําการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามที่ผูวิจัยสราง
ขึ้นซึ่งประกอบดวย 3 สวน 1) แบบสอบถามปจจัยสวนบุคคล 2) แบบสอบถามเกี่ยวกับความรูเรื่องการออก
กําลังกาย และ 3) แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติในเร่ืองการออกกําลังกาย มีคาความเที่ยง เทากับ 0.767 
วิเคราะหขอมูลดวยโดยใชคาความถี่ จํานวนและรอยละ และคาเฉลี่ย  

ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 61.4) มี จบการศึกษาตํ่ากว า
ประถมศึกษา (รอยละ 94) ดัชนีมวลกายสมสวน (BMI 18.5-22.99 กก./ม2) (รอยละ 37) ไมมีโรคประจําตัว 
(รอยละ 52.2) การรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการออกกําลังกายจากสื่อประชาสัมพันธ (รอยละ 57.6) ออก
กําลังกายท่ีบาน (รอยละ 19.6) โดยออกกําลังกายสัปดาหละ 2-3 วัน (รอยละ 18.5) ออกกําลังกายโดยการ
แกวงแขน (รอยละ 24.5) ผูสูงอายุสวนใหญมีความรูเกี่ยวกับการออกกําลังกายอยูในระดับมาก และมีทัศนคติ
เกี่ยวกับการออกกําลังกายอยูในระดับดี ( =2.51) 
 
คําสําคัญ : ผูสูงอายุ, ความรู,ทัศนคติ, การออกกําลังกาย 
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Abstract 

This study was a survey research to studied the knowledge and attitudes about physical 
exercise of the elderly in the ethnic group living in Mae Salong Nok District Mae Fah Luang 
District Chiang Rai. Data were collected by using questionnaires created by the researcher 
consisting of 3 parts: 1) the personal factor questionnaire, 2) the exercise knowledge 
questionnaire, and 3) the attitude questionnaire. Exercise The reliability is 0.767. The data was 
analyzed using frequency values. Amount and percentage and average 

The results showed that most of the samples were female (61.4%) with lower education 
than primary education (94%), body mass index (BMI 18.5-22.99 kg / m2) (37%) No chronic 
disease (52.2%) information about exercise from public relations (57.6%), exercising at home 
(19.6%), exercising 2-3 days a week (18.5%) exercising used physical exercise by swinging arms 
(24.5 %) Most of the people had knowledge about exercise at a high level. And had good 

attitude about exercise ( = 2.51) 

Keyword : Elderly people, Knowledge, Attitude , Exercise 
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บทนํา 
ในปจจุบันประเทศไทยกําลังกาวเขาสู

สังคมของผูสูงอายุอยางเต็มรูปแบบ โดยพบวาในป 
พ.ศ. 2562 มีผูสูงอายุ (อายุ 60 ปขึ้นไป) จํานวน
ทั้งสิ้น 11,136,059 คน (รอยละ 16.73 ของ
จํานวนประชากรท้ังหมด) โดยในภาคเหนือมี
จํานวนผูสูงอายุ 2,287,470 คน (รอยละ 18.87 
ของจํานวนประชากรทั้งหมด) (ขอมูล ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2562: กรมกิจการผูสูงอายุ) โดยในป 
พ.ศ. 2559 จังหวัดเชียงรายมีประชากรผูสูงอายุ
จํานวน 180,002 คน (รอยละ 14.0 ของประชากร
ทั้งหมด) โดยพบวาเปนผูสูงอายุที่เปนโรคเรื้อรัง 
ติดบานและติดเตียงจํานวน 5,295 คน (รอยละ 
2.9) (สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงราย,2563) 
 โรคเร้ือรังที่พบบอยในผูสูงอายุสวนหนึ่ง
มาจากความเจ็บปวยที่สะสมมา โดยไมไดรับการ
ดูแลอยางตอเนื่อง โดยหลายโรคเกิดจากพฤติกรรม
ที่ไมเหมาะสม ทั้งการบริโภคอาหาร การบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล การสูบบุหรี่ การขาดการ
ออกกําลังกาย และการขาดการควบคุมอารมณที่ด ี
โรคที่พบบอยมักอยูในกลุมโรคไมติดตอเรื้อรัง
(Non-Communicable diseases: NCDs) ไดแก 
โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจขาด
เลือด ภาวะสมองเสื่อม และอาการสับสนและ
สูญเสียความทรงจํา (สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ:สสส.,2561) 
 ธาริน สุขอนันต และคณะ (2557) 
ทําการศึกษาเชิงพรรณนาเก่ียวกับปจจัยที่มีผลตอ
พฤติกรรมการออกกําลังกายของผูสูงอายุในเขต
เทศบาลเมืองบานสวน จังหวัดชลบุรี ในกลุม
ตัวอยางจํานวน 400 คน ทําการเก็บขอมูลระหวาง
เดือนธันวาคม 2554 ถึง มกราคม 2555 โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการออกกําลัง
กายของผูสูงอายุ และศึกษาอํานาจการทํานาย
พฤติกรรมการออกําลังกายของผูสูงอายุจากปจจัย
สวนบุคคล ความรู เกี่ยวกับการออกกําลังกาย 
ทัศนคติในดานสุขภาพ การรับรูประโยชนชองการ
ออกกําลังกาย และแรงสนับสนุนทางสังคม ผล

การศึกษาพบวาผูสูงอายุสวนใหญมีความรูเกี่ยวกับ
การออกกําลังกาย ทัศนคติในการออกกําลังกาย
เพ่ือสุขภาพ การรับรูประโยชนของการออกกําลัง
กาย และพฤติกรรมการออกกําลังกายอยูในระดับ
ปานกลาง  แต มีแรงสนับสนุนทางสังคมหรือ
แรงจูงใจใหออกกําลังกายอยูในระดับมาก 
 การออกกําลังกายในผูสูงอายุ สามารถ
ชวยปองกันโรคหัวใจและหลอดเลือด ชวยลดระดับ
ไขมันในเสนเลือด ควบคุมน้ําหนักตัวในอยูใน
เกณฑปกติ ลดความดันโลหิต ปองกันและรักษา
โรคเบาหวาน และยังชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิต 
กล าม เ นื้ อ  เ อ็ นข อต อ  มี ค ว ามแข็ ง แ ร ง ข้ึ น 
นอกจากนี้ยังชวยปองกันโรมะเร็งบางชนิด ชวยให
ระบบขับถายดีขึ้นและยังสามารถชวยประหยัด
ค า ใ ช จ า ย ในการ รั กษาพยาบาล ได อี กด ว ย 
(ศูนยวิจัยสุขภาพกรุงเทพ,2561) 
 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพบานธาตุ
ตําบลแมสลองนอก อําเภอแมฟาหลวง จังหวัด
เชียงราย มีจํานวนผูสูงอายุในความรับผิดชอบ
ทั้งหมด 326 คนซ่ึงมีการดําเนินชีวิตแบบชนเผา
และมีความคิดเก่ียวกับการออกกําลังกายที่ไม
ถูกตองเนื่องมีทัศนคติที่วาการทํางานเกี่ยวกับ
เกษตรกรนั้นเปนการออกกําลังกายแลวจึงทําให
ขาดพฤติกรรมในการออกกําลังกายซ่ึงอาจสงผลให
เกิดโรคเรื้อรังตางๆตามมา อีกทั้งยังไมมีสถานที่
สําหรับออกกําลังกายโดยเฉพาะ  จากเหตุผล
ดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะทําการศึกษาความรู 
และทัศนคติ เกี่ ยวกับการออกกําลังกายของ
ผูสูงอายุของประชนในพื้นที ่ซึ่งเปนกลุมชาติพันธุ 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
เพ่ือศึกษาความรู และทัศนคติเกี่ยวกับ

การออกกําลังกายของผูสูงอายุ 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาเชิงสํารวจ 
เก็บรวมขอมูลในเดือนธันวาคม 2562 จํานวน 184 
คน โดยทําการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง เก็บ
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ขอมูลโดยการสัมภาษณ สถิติที่ใชไดแก จํานวน 
รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร คือ ผูสูงอายุทั้งเพศชายและ
เพศหญิ งที่ อ าศั ยอยู ใ น เ ขตรั บผิ ดชอบของ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพบานธาตุ ตําบลแมสล
องนอก อําเภอแมฟาหลวง จังหวัด เชียงราย 
จํานวน 326 คน (ขอมูล ณ วันท่ี 19 ตุลาคม 
2562) และทําการหาขนาดกลุมตัวอยาง โดยใช
สูตรของ Taro Yamane (1973) ตองใชกลุม
ตัวอยาง 179 คน ผูศึกษาจึงกําหนดเปน 184 คน 
ตามสัดสวนประชากรในหมูบาน 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เปนแบบสอบถามที่ พัฒนาขึ้นโดยศึกษาจาก
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ประกอบดวย 3 
สวนคือ สวนที่ 1 แบบสอบถามปจจัยสวนบุคคล 
จํานวน 15 ขอ สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับ
ความรู เร่ืองการออกกําลังกาย ลักษณะคําถาม 
เปนคําถามแบบเลือกตอบถูกผิด จํานวน 15 ขอ 
โดยแบงระดับความรูเปน 3 ระดับ ระดับดีบมาก 
(ตอบถูก 11-15 ขอ) ระดับปานกลาง (ตอบถูก 6-
10 ขอ) และระดับไมดี (ตอบถูก นอยกวา 5 ขอ) 
และสวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติใน
เรื่องการออกกําลังกาย ขอคําถามเปนมาตราสวน
ประมาณคา 3 ระดับ คือ เห็นดวย ไมแนใจ และไม
เห็นดวย โดยเปนขอคําถามทั้งเชิงบวกและเชิงลบ 
จํานวน 15 ขอโดยแบงระดับทัศนคติออกไป 3 
ระดับ คือ ระดับดีมาก  (36-45 คะแนน) ระดับ
ปานกลาง (26-35 คะแนน) และระดับไมดี (15-25 
คะแนน) 
 

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 การตรวจสอบความตรงของเน้ือหา ผู
ศึกษาไดนําแบบสอบถามท้ัง 3 สวน ที่ไดพัฒนาขึ้น
ไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 โดยคา IOC ของแตละ

ขอคําถามได ≥ 0.5และนําแบบสอบถามทดสอบ
ความเชื่อมั่นกับผูสูงอายุในหมูบานหวยขม ตําบล
แมยาว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จํานวน 30 
ราย โดยคาความเที่ยง  (Reliability) เทากับ 
0.767 
  

การวิเคราะหขอมูล 
ทําการวิเคราะหขอมูลโบใชโปรแกรม

สําเร็จรูปความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย มาวิเคราะห
ปจจัยสวนบุคคล ความรู ทัศนคติเกี่ยวกับการออก
กําลังกายของผูสูงอายุ  

 
ผลการวิจัย 

 กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง (รอย
ละ 61.4) มีอายุระหวาง 60-69 ป (รอยละ 64.7) 
จบการศึกษาต่ํากวาประถมศึกษา (รอยละ 94) 
ดัชนีมวลกายสมสวน (BMI 18.5-22.99 กก./ม2) 
(รอยละ 37) อวนระดับ 1 (BMI 25-29.99 กก./ม
2) (รอยละ 23.9) ไมมีโรคประจําตัว (รอยละ 52.2) 
การรับรูขอมูลขาวสารเก่ียวกับการออกกําลังกาย
จากสื่อประชาสัมพันธ (รอยละ 57.6) ออกกําลัง
กายที่บาน (รอยละ 19.6) โดยออกกําลังกาย
สัปดาหละ 2-3 วัน (รอยละ 18.5) ออกกําลังกาย
โดยการแกวงแขน (รอยละ 24.5) 
 
ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของผูตอบ
แบบสอบถาม จําแนกตามระดับความรูในการออก
กําลังกาย (n=184) 

ระดับความรู จํานวน(คน) รอยละ 
ระดับความรูมาก  
(11-15 คะแนน) 

157 85.3 

ระดับความรูปาน
กลาง(6-10 คะแนน) 

27 14.7 

รวม 184 100 

 ผูสูงอายุสวนใหญมีความรูเกี่ยวกับการ
ออกกําลังกายอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
เปนรายขอพบวา ขอท่ีผูสูงอายุตอบถูกตอง 3 
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อันดับแรก ไดแก การออกกําลังกายเปนประจํา
ชวยใหสุขภาพแข็งแรง ระยะเวลาการออกกําลัง
กายใหมีสุขภาพดี คือครั้งละ 20 – 30  นาที 
สัปดาหละ 3  วัน เมื่อเร่ิมออกกําลังกายไมควร
ออกกําลังกายอยางหักโหม และขอที่ผูสูงอายุตอบ
ผิดมากท่ีสุด 3 อันดับแรกไดแก การออกกําลังกาย
ชวยผอนคลายความเครียดและทําใหนอนหลับไดดี
ขึ้น การออกกําลังกายทําใหมีการใชออกซิเจนและ
เผาผลาญอาหารในรางกายเพ่ิมขึ้น และการแตง
กายท่ีเหมาะสมกับชนิดการออกกําลังกายจะชวย
ทําใหออกกําลังกายไดอยางปลอดภัย 
 

ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละของผูตอบ
แบบสอบถามจําแนกตามระดับทัศนคติเกี่ยวกับ
การออกกําลังกาย (n=184)  

ระดับทัศนคติ จํานวน(คน) รอยละ 
ระดับดี (คะแนน 36-45) 144 78.3 
ระดับปานกลาง    
(คะแนน 26-35) 

40 21.7 

รวม 184 100 

 ผูสูงอายุสวนใหญมีทัศนคติเกี่ยวกับการ
ออกกําลังกายอยูในระดับดี ( =2.51) เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวาขอที่ไดคะแนนสูงสุด 3 
อันดับแรก  คือ  การออกกํ า ลั งก ายช วยลด
ความเครียด ( =2.99) การออกกําลังกายเปน
ประจําทําใหรางกายสดชื่นและคลายเครียด 

( =2.97) และการออกกําลังกายเปนประจําชวย
ชะลอความเส่ือมของรางกาย ( =2.90) ขอที่ได
คะแนนนอยที่สุด คือ การทํางานแบบการเกษตร
ถือเปนการออกกําลังกายประเภทหน่ึง ( =1.87) 
ผูที่มีน้ําหนักมากเกินไปไมควรออกกําลังกายแบบ
หักโหม ( =2.13) และผูสูงอายุควรออกกําลังกาย
โดยมีผูดูแลอยางใกลชิด ( =2.26) 
 

สรุปและอภิปรายผล 
ผูสูงอายสุวนใหญมีความรูเกี่ยวกับการออก

กําลังกายอยู ในระดับมาก ซึ่ งไมสอดคลองกับ

การศึกษาของธาริน สุขอนันต และคณะ (2557) 
ทําการศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการออก
กําลังกายของผูสูงอายุ ในเขตเทศบาลเมืองบานสวน 
จังหวัดชลบุรีจากกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน ผล
การศึกษาพบวาการรับรูประโยชนอยูในระดับปาน
กลาง อาจเน่ืองมาจากเปนการศึกษาคนละพ้ืนที่ 
และคนละกลุมตัวอยาง แตที่นาสนใจคือ การศึกษา
ครั้งนี้ศึกษาในกลุมชาติพันธุ ซึ่ งสวนใหญไมรับ
การศึกษาแตกลับมีความรูเกี่ยวกับการออกกําลัง
กายอยูในระดับความรูมาก อาจเกี่ยวกับไดรั บ
ความรูและขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการออกกําลังกาย
จากหนวยงานท่ีดูแลเก่ียวกับภาวะสุขภาพในชุมชน 
ถึงแสดงใหเห็นถึงถึงการเขาถึงบริการทางสุขภาพท้ัง
ที่เปนพ้ืนที่หางไกล 

ผูสูงอายุสวนใหญมีทัศนคติเกี่ยวกับการ
ออกกํ าลั งกายอยู ใ นระดับ ดี  ( =2.51) ซึ่ ง ไม
สอดคลองกับการศึกษาของจรรเพ็ญ ภัทรเดช 
(2559) ซึ่งทําการศึกษาปจจัยทํานายพฤติกรรมออก
กําลังกายของผูสูงอายุ จังหวัดสงขลา ในกลุม
ตัวอยางจํานวน 101 คน ผลการศึกษาพบวา กลุม
ตัวอยางมีทัศนคติเกี่ยวกับการออกกําลังกายอยูใน
ระดับปานกลาง (M=2.64, SD=0.62) ซึ่งอาจเปน
เพราะวาเปนการศึกษาในกลุมตัวอยางคนละกลุม 
และคนละพ้ืนที่ทําไดผลการศึกษาที่แตกตางกัน 
อยางไรก็ตามขอที่ไดคะแนนนอยที่สุดคือการทํางาน
แบบการเกษตรถือเปนการออกกําลังกายประเภท
หนึ่ง ซึ่งแสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางยังมีความเขาใจ
ผิดคิดวาการทําการเกษตรเปนการออกกําลังกาย 
ซึ่งผิดจากนิยามการออกําลังกายซึ่งกลาววา การ
ทํางานไมถือวาเปนการออกกําลังกาย 

 
ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะท่ีไดจากงานวิจัย 
จากผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาถึงแม

กลุมตัวอยางจะมีความรูเกี่ยวกับการออกกําลังกาย
อยูในระดับมาก และทัศนคติอยูในระดับดี แตเมื่อ
พิจารณาเปนรายขอแลว พบวาผูสูงอายุยังมีความรู
และทัศนคติที่ผิดเกี่ยวกับการออกกําลังกายอีก
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หลายขอ จึงควรมีการนําขอมูลดังกลาวไปเปน
ขอมูลพื้นฐานเพื่อทําการสงเสริมสุขภาพตอไป 

  
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

ควรมีการวิจัยในพื้นที่อ่ืนๆท่ีมีชนชาติพันธุ
อาศัยอยู เพ่ือหารูปแบบการสรางเสริมสุขภาพ
เกี่ยวกับการออกกําลังกายอยางเหมาะสมกับชน
ชาติพันธุตอไป 
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