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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงสำ�รวจ (survey research) มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรม
การออกกำ�ลังกายด้านความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติของครูพลศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 และเพือ่ เปรียบเทียบพฤติกรรมการออกกำ�ลังกายด้านเจตคติ และการปฏิบตั ิ
ของครูพลศึกษา ในโรงเรียนดังกล่าว จำ�แนกตามขนาดของสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
เป็นครูพลศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
คำ�สำ�คัญ: พฤติกรรมการออกกำ�ลังกาย; ครูพลศึกษา; สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
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ประจำ�ปีการศึกษา 2559 จำ�นวน 100 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม การสร้าง
และการหาคุณภาพเครื่องมือ โดยมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.57-1.00 และมีค่าความเชื่อมั่น (reliability)
ด้านความรู้ได้ค่า KR-20 เท่ากับ 0.85 ด้านเจตคติได้ค่าครอนบาค เท่ากับ 0.83 และด้านการปฏิบัติ
ได้ค่าครอนบาค เท่ากับ 0.85 การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) ตามวิธกี ารของ Scheffe´ (post-hoc comparison)
ผลการวิจัยมีดังต่อไปนี้
1. ครูพลศึกษาสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับ
การออกกำ�ลังกายอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 55.00
2. ครูพลศึกษาสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มีเจตคติเกี่ยวกับการออก
กำ�ลังกายอยู่ในระดับดี (X̄ = 3.36)
3. ครูพลศึกษาสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มีการปฏิบัติการออกกำ�ลัง
กายอยู่ในระดับมาก (X̄ = 3.24)
4. ครูพลศึกษาสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ที่สอนในสถานศึกษาที่มี
ขนาดแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการออกกำ�ลังกาย ด้านเจตคติ และการปฏิบัติ ไม่แตกต่างกัน
Abstract
This survey-based research aimed to (1) study the exercise behaviors of selected
physical education teachers in schools under the jurisdiction of the Secondary Educational
Service Area Office 39, and (2) to compare these behaviors with respect to the aspects
of knowledge, attitudes, and performance, as classified by school size. The sample population
consisted of 100 physical education teachers teaching in schools under the jurisdiction
of the Secondary Educational Service Area Office 39 (Phitsanulok-Uttaradit) in the 2016
academic year. A questionnaire was constructed and utilized as the research instrument.
The instrument was tested for reliability and validity, yielding an IOC value between
0.57-1.00, a KR-20 value of 0.85 for the knowledge aspect, and Cronbach alpha values of
0.83 and 0.85 for the attitude and performance aspects, respectively. Using techniques of
descriptive statistics, the data were collected and analyzed in terms of frequency, percentage,
mean, and standard deviation. The technique of one-way analysis of variance (ANOVA) with
the post-hoc comparison (Scheffe´’s) was also employed.
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Findings were as follows:
1. The majority of teachers under the study (55%) exhibited moderate knowledge
			of exercise.
2. The teachers showed a good level of attitude towards exercise (X̄= 3.36).
3. The teachers under investigation displayed exercise performance at a high level
			(X̄ = 3.24).
4. The teachers teaching in schools of different sizes did not show concomitant
differences in exercise behavior, attitudes, or performance.
Keywords: Exercise Behaviors; Physical Education Teachers; The Jurisdiction of the Secondary
Educational Service Area Office
บทนำ�

ในสังคมสมัยใหม่ พฤติกรรมการออกกำ�ลังกายน้อยลง ทำ�ให้เกิดผลกระทบต่อการเรียนและการงาน
ผลกระทบต่อสายตาไปจนถึงมีปัญหาด้านสุขภาพ จากสถิติของสำ�นักสถิติแห่งชาติ ปี 2554 พบว่า ประชากร
อายุ 11 ปีขึ้นไป ทั้งหมด 57.7 ล้านคน มีผู้ป่วยจำ�นวน 17.7 ล้านคน ซึ่งเป็นผู้ที่ไม่ออกกำ�ลังกายถึงร้อยละ
73.1 (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร, สำ�นักงานสถิตแิ ห่งชาติ, 2555, หน้า 7) ซึง่ การออกกำ�ลังกาย
มีสำ�คัญต่อการพัฒนาคนเป็นอย่างมาก ดังที่ สนธยา สีละมาด (2557, หน้า 200) พบว่า ผลของการ
ออกกำ�ลังกายที่มีต่อมวลกระดูกจะมีมากสำ�หรับเด็ก ตรงกับช่วงอายุ 11-13 ปี สำ�หรับผู้หญิง และ 12-14 ปี
สำ�หรับผู้ชาย ซึ่งจะมีส่วนสำ�คัญในการเสริมสร้างให้ร่างกายเจริญเติบโตสมส่วน ในยุคปัจจุบัน การออกกำ�ลัง
กายที่ถูกต้องจึงจำ�เป็น ซึ่งกิจกรรมทางพลศึกษาเป็นกิจกรรมทางกาย ใช้กีฬาและการออกกำ�ลังกายเป็นสื่อ
ในการพัฒนาเยาวชน ให้มีคุณภาพในทุกด้าน เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้เข้าใจถึงวิชาพลศึกษา นับว่า
มีครูพลศึกษาเป็นหัวใจสำ�คัญ ดังคำ�กล่าวของ วรศักดิ์ เพียรชอบ (2523, หน้า 31) ที่ว่า ครูพลศึกษาเป็น
หัวใจสำ�คัญของวิชาพลศึกษา การที่จะเป็นวิชาที่มีบทบาทสำ�คัญ ขึ้นอยู่กับว่า ครูพลศึกษาจัดโปรแกรม
พลศึกษาเพื่อให้นักเรียนได้รับประโยชน์จากวิชาพลศึกษามากน้อยเพียงใด และครูยังเป็นผู้ที่มีบทบาทสำ�คัญ
ในการจัดการเรียนรู้ ครูมิใช่มีหน้าที่สอนอย่างเดียว ยังต้องทำ�หน้าที่สร้างคน ดังนั้น การจัดโปรแกรม
ที่ดีครูควรมีความรู้ที่ถูกต้องในเรื่องการออกกำ�ลังกาย รักในการออกกำ�ลังกาย ออกกำ�ลังกายเป็นประจำ�
เป็นแบบอย่างทีด่ ใี นด้านการออกกำ�ลังกาย รวมทัง้ มีการจัดการ และบริหารพลศึกษาในโรงเรียน เพือ่ ให้การสอน
พลศึกษาในโรงเรียน บรรลุตามจุดมุ่งหมาย แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2555-2559)
ที่กล่าวไว้ว่า “สร้างนิสัยรักกีฬา และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มุ่งเน้นการใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม” (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2555, หน้า 7)
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จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ครูพลศึกษาเป็นทรัพยากรที่สำ�คัญต่อการสร้างทรัพยากรมนุษย์ทำ�ให้
มีสุขภาพแข็งแรง สมดังคำ�กล่าว “อโรคฺยปรมาลาภา: ความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่ง” ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจ
ที่จะดำ�เนินการศึกษาพฤติกรรมการออกกำ�ลังกายของครูพลศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) เพือ่ เป็นแนวทางแก่ผสู้ นใจและผูบ้ ริหารในการดำ�เนินการ
พัฒนาคุณภาพครูพลศึกษา ให้มพี ฤติกรรมการออกกำ�ลังกายทีถ่ กู ต้องเหมาะสมมีสขุ ภาพทีด่ ี เป็นแบบอย่างทีด่ ี
ในการรักการออกกำ�ลังกายแก่นักเรียนทั่วไปได้ ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สำ�คัญของชาติ
สืบต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออกกำ�ลังกายด้านความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติของครูพลศึกษา
ในโรงเรียน สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
2. เพือ่ เปรียบเทียบพฤติกรรมการออกกำ�ลังกายด้านเจตคติ และการปฏิบตั ขิ องครูพลศึกษาในโรงเรียน
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จำ�แนกตามขนาดของสถานศึกษา
สมมติฐานของการวิจัย
ครูพลศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ทีม่ ขี นาดของสถานศึกษา
ต่างกัน มีพฤติกรรมการออกกำ�ลังกายด้านเจตคติและการปฏิบัติแตกต่างกัน
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูพลศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) ประจำ�ปีการศึกษา 2559 มี 58 โรงเรียน ทั้งหมด จำ�นวน 131 คน
กลุ่มตัวอย่าง
กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั นี้ เป็นครูพลศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) ประจำ�ปีการศึกษา 2559 คำ�นวณจากสูตร Yamane (อ้างถึงใน บุญธรรม
กิจปรีดาบริสทุ ธิ,์ 2546, หน้า 114) ระดับค่าความเชือ่ มัน่ 95% ได้ขนาดกลุม่ ตัวอย่างทัง้ หมด 99 คน แต่การวิจยั
ครั้งนี้ใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจำ�นวน 105 คน ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาสมบูรณ์ 100 ฉบับ คิดเป็น 95%
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ คือ ขนาดของสถานศึกษาใช้เกณฑ์ของกระทวงศึกษาธิการ แบ่งเป็นขนาดเล็ก นักเรียน
1-500 คน ขนาดกลาง นักเรียน 501-1,500 คน และขนาดใหญ่ นักเรียน 1,501 คนขึ้นไป
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2. ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการออกกำ�ลังกายของครูพลศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 3 ด้าน คือ (1) ความรู้เกี่ยวกับการออกกำ�ลังกาย
(2) เจตคติเกี่ยวกับการออกกำ�ลังกาย และ (3) การปฏิบัติเกี่ยวกับการออกกำ�ลังกาย
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทราบพฤติกรรมการออกกำ�ลังกายของครูพลศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
2. ทำ�ให้ได้ขอ้ มูลเพือ่ ใช้ในการจัดโครงการหรือกิจกรรม เพือ่ เสริมสร้างพฤติกรรมการออกกำ�ลังกาย
ของครูพลศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
3. ทำ�ให้ได้แนวทางในการศึกษาสำ�หรับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่อไป
การทบทวนวรรณกรรม
ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการออกกำ�ลังกายของครูพลศึกษา
ในโรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
ความหมายของพฤติกรรม ประทีป จินงี่ (2538, หน้า 60) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมว่า
หมายถึง การกระทำ�ที่บุคคลแสดงออกที่สามารถวัดได้ และสังเกตเห็นได้ตรงกัน ในการกำ�หนดพฤติกรรม
เป้าหมายนั้น ต้องมีลักษณะ 3 ประการ คือ
1. สามารถสังเกตเห็นได้ว่า บุคคลกำ�ลังทำ�พฤติกรรมอะไร
2. มีความชัดเจน นั่นคือ เมื่อพูดถึงพฤติกรรมนั้น ๆ กับบุคคลอื่น แล้วบุคคลกลุ่มนั้นสามารถ
บอกได้ทันทีว่า สังเกตพฤติกรรมอะไร
3. มีความสมบูรณ์ นั่นคือ สามารถแยกแยะได้ว่า พฤติกรรมใดบ้างอยู่ในขอบเขต
แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม Bloom (อ้างถึงใน วัฒนา สุทธิพันธุ์, 2548, หน้า 11-12) ได้กล่าวถึง
พฤติกรรมไว้วา่ เป็นกิจกรรมทุกประเภททีม่ นุษย์กระทำ� อาจเป็นสิง่ ทีส่ งั เกตได้หรือไม่ได้ สามารถแบ่งพฤติกรรม
ออกเป็น 3 ส่วน คือ พฤติกรรมด้านความรู้ พฤติกรรมด้านเจตคติ และพฤติกรรมด้านการปฏิบัติ ดังนี้
1. พฤติกรรมด้านความรู้ (cognitive domaing) พฤติกรรมด้านนี้มีขั้นของความสามารถทางด้าน
ความรู้ การให้ความคิด และพัฒนาทางด้านสติปัญญา จำ�แนกไว้ตามลำ�ดับขั้นจากง่ายไปหายากดังนี้
			1.1 ความรู้ (knowledge) เป็นพฤติกรรมขั้นต้นเกี่ยวกับความจำ�ได้ หรือระลึกได้
			1.2 ความเข้าใจ (comprehension) เป็นพฤติกรรมต่อเนื่องที่ได้มาจากความรู้
			1.3 การนำ�ไปใช้ (application) เป็นการนำ�เอาทฤษฎี กฎเกณฑ์ แนวความคิดต่าง ๆ ไปใช้
			1.4 การวิเคราะห์ (analysis) เป็นขั้นที่จำ�แนกเรื่องราวที่สมบูรณ์ใด ๆ ออกเป็นส่วนย่อย
			1.5 การสังเคราะห์ (synthesis) เป็นการรวบรวมส่วนย่อยต่าง ๆ เข้าด้วยกัน
			1.6 การประเมินผล (evaluation) เป็นการวินิจฉัยสิ่งต่าง ๆ โดยมีกฎเกณฑ์
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2. พฤติกรรมด้านเจตคติ (affective domain) พฤติกรรมด้านนี้ หมายถึง ความสนใจ ความรู้สึก
ท่าที ความชอบในการให้คุณค่า หรือปรับปรุงค่านิยมที่ยึดถืออยู่ เป็นพฤติกรรมที่ยากต่อการอธิบาย เพราะ
เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตใจคน การเกิดพฤติกรรมด้านเจตคติ แบ่งขั้นตอน ดังนี้
			2.1 การรับหรือการให้ความสนใจ (receiving or attending) เป็นขั้นที่บุคคลถูกกระตุ้น
			2.2 การตอบสนอง (responding) เป็นขั้นตอนที่บุคคลถูกจูงใจให้เกิดความรู้สึกผูกมัดต่อสิ่งเร้า
			2.3 การให้ค่านิยม (valuing) เป็นขั้นที่บุคคลมีปฏิกิริยายอมรับว่า เป็นสิ่งที่มีคุณค่า
			2.4 การจัดกลุ่มค่า (organization) เป็นขั้นที่บุคคลจัดระบบของค่านิยมต่าง ๆ ให้เข้ากลุ่ม
			2.5 การแสดงลักษณะตามค่านิยมทีย่ ดึ ถือ (characterization by a value or value complex)
พฤติกรรมขั้นนี้ จัดอันดับของค่านิยมเหล่านี้ จากมากที่สุดไปถึงน้อยที่สุด
3. พฤติกรรมด้านการปฏิบัติ (psychomotor domain) เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกของร่างกาย
หรือเป้าหมายขัน้ สุดท้ายทีช่ ว่ ยให้บคุ คลมีสขุ ภาพดี ซึง่ มีล�ำ ดับขัน้ ตอนการเกิด 5 ขัน้ จากจุดเริม่ ต้นทีเ่ ป็นทักษะ
อย่างแท้จริง ดังนี้
			3.1 การรับรู้ (imitation) เป็นขั้นตอนแรกที่เรียนรู้จากตัวแบบ โดยการสังเกต และทำ�ตาม
			3.2 การลงมือปฏิบัติทำ�ตาม (manipulation) เป็นการทำ�ตามได้จากการรับรู้นั้นเอง
			3.3 ความถูกต้อง (precision) เป็นการทำ�ได้ถูกต้อง ควบคุม และลดความผิดพลาด
			3.4 ความชัดเจน ต่อเนื่อง ในการปฏิบัติ (articulation) เป็นการเรียนรู้วิธีการถูกต้อง
			3.5 ความเป็นธรรมชาติ (naturalization) เป็นพฤติกรรมเป็นประจำ� จนเป็นธรรมชาติ
ประโยชน์ของการออกกำ�ลังกาย กรมพลศึกษา (2538, หน้า 20) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการ
ออกกำ�ลังกายว่า การออกกำ�ลังกายสมํ่าเสมอจะมีผลต่อร่างกาย ดังนี้
1. ระบบหมุนเวียน กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรง หลอดเลือดยืดหยุ่นได้ และชีพจรขณะพักลดลง
2. ระบบหายใจ ถุงลมหดขยาย และยืดตัวได้ดี ปอดแข็งแรง
3. ระบบกล้ามเนื้อกระดูกข้อต่อ กล้ามเนื้อแข็งแรง ข้อต่อเคลื่อนไหวเรื้อรัง
หลักและขั้นตอนการออกกำ�ลังกาย อุทัย สงวนพงศ์ และสุณัฏฐา สงวนพงศ์ (2555, หน้า 120)
ได้กล่าวว่า การออกกำ�ลังกายควรปฏิบัติให้ถูกต้อง และสมํ่าเสมอ โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้
1. การอบอุน่ ร่างกาย เพือ่ เตรียมความพร้อมของร่างกาย โดยการเคลือ่ นไหวร่างกาย เช่น วิง่ อยูก่ บั ที่
วิ่งเหยาะระยะสั้น ๆ การทำ�ท่าบริหารร่างกาย จนร่างกายมีเหงื่อซึม หัวใจเต้นเร็วขึ้นอุณหภูมิร่างกายสูงขึ้น
ซึ่งช่วงนี้จะใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที
2. การยืดเหยียดกล้ามเนื้ออยู่กับที่ โดยพยายามใช้ท่าทางการยืดเหยียดกล้ามเนื้อและข้อต่อทุกมัด
และทุกข้อของร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่จะใช้ในการเล่นหรือการออกกำ�ลังกายที่ตรงกับ
กิจกรรมนัน้ ๆ ซึง่ ต้องใช้เคลือ่ นไหวมากกว่ากล้ามเนือ้ มัดอืน่ ๆ เช่น หัวไหล่ ลำ�ตัว แขน ขา เป็นต้น การยืดเหยียด
แต่ละท่าจะค้างนิ่งไว้ 10-20 วินาที
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3. การออกกำ�ลังกายหรือเล่นกีฬา ควรเริม่ ต้นด้วยการออกกำ�ลังกายทีต่ นเองชอบอย่างช้า ๆ ตามขัน้ ตอน
แล้วจึงเพิ่มระยะทาง หรือเพิ่มเวลาทีละน้อย ควรใช้เวลาในช่วงนี้อย่างน้อย 20 นาที เช่น ไทเก๊ก รำ�กระบอง
แอโรบิก วิ่งทางไกล ว่ายน้ำ� แบดมินตัน วอลเลย์บอล บาสเกตบอล ฟุตบอล
4. การคลายอุ่นหรือการผ่อนคลาย คือ การทำ�ให้กล้ามเนื้อ ข้อต่อ เอ็น และการเต้นของชีพจร
กลับคืนสู่สภาวะปกติ ซึ่งใช้เวลาประมาณ 5-10 นาที โดยทั่วไปสามารถปฏิบัติได้ ดังนี้
			4.1 วิ่งเหยาะ ๆ เดินหรือบริหารร่างกายอย่างช้า ๆ
			4.2 ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ โดยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อหรือบีบนวด
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เกียรติศักดิ์ เจริญสุข (2550) พบว่า (1) ครูในจังหวัดนครพนม ปี พ.ศ. 2550 มีพฤติกรรมการ
ออกกำ�ลังกายอยูใ่ นระดับมาก (2) ครูในจังหวัดนครพนมทีม่ เี พศต่างกันมีพฤติกรรมการออกกำ�ลังกายแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05 (3) ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการออกกำ�ลังกาย มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมการออกกำ�ลังกายของครูในจังหวัดนครพนม อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05
(4) ด้านปฏิบตั กิ ารออกกำ�ลังกาย มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการออกกำ�ลังกายของครูในจังหวัดนครพนม
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05 (5) ด้านเจตคติการออกกำ�ลังกาย มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม
การออกกำ�ลังกายของครูในจังหวัดนครพนม อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 และ (6) ด้านการสนับสนุน
ทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการออกกำ�ลังกายของครูในจังหวัดนครพนม อย่างมีนยั สำ�คัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
ชัยณรงค์ สุวรรณกูฎ (2553) พบว่า ปัจจัยภายในด้านการออกกำ�ลังกายที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
การออกกำ�ลังกายของครูมธั ยมศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี ด้านเจตคติของการออกกำ�ลังกายด้านการรับรูป้ ระโยชน์
ของการออกกำ�ลังกาย อยู่ในระดับดี ส่วนด้านการรับรู้อุปสรรคของการออกกำ�ลังกายและแรงจูงใจของการ
ออกกำ�ลังกาย พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยสนับสนุนทางสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการออกกำ�ลังกาย
ของครูมธั ยมศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี ด้านการสนับสนุนทางสังคม ด้านอารมณ์ อยูใ่ นระดับดี การสนับสนุน
ทางสังคมด้านข้อมูลข่าวสาร และการสนับสนุนทางสังคมด้านสิ่งของอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนพฤติกรรม
การออกกำ�ลังกายของครูมัธยมศึกษาอยู่ในระดับดี
วิธีดำ�เนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงสำ�รวจ (survey research) โดยมีวัตถุประสงค์ 2 ข้อ คือ
1. เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมการออกกำ�ลังกายด้านความรูเ้ จตคติและการปฏิบตั ขิ องครูพลศึกษาในโรงเรียน
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
2. เพือ่ เปรียบเทียบพฤติกรรมการออกกำ�ลังกายด้านเจตคติและการปฏิบตั ขิ องครูพลศึกษาในโรงเรียน
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จำ�แนกตามขนาดของสถานศึกษา
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ผู้วิจัยได้ดำ�เนินการวิจัยตามลำ�ดับขั้นตอน ดังนี้
1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนี้ เป็นครูพลศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) ประจำ�ปีการศึกษา 2559 รวมทัง้ หมด 100 คน โดยคำ�นวณจากสูตร
Yamane ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิตามสัดส่วน (proportional stratified random sampling)
แล้วสุ่มตัวอย่างจากแต่ละกลุ่มตามสัดส่วนประชากร จำ�นวน 131 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย ได้กลุ่มตัวอย่าง
100 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น
(1) ข้อมูลทั่วไป 7 ข้อ (2) ความรู้ 27 ข้อ (3) เจตคติ 18 ข้อ (4) การปฏิบัติ 18 ข้อ โดยมีค่า IOC อยู่ระหว่าง
0.57-1.00 และมีคา่ ความเชือ่ มัน่ (reliability) ด้านความรูไ้ ด้คา่ KR-20 เท่ากับ 0.85 ด้านเจตคติได้คา่ ครอนบาค
เท่ากับ 0.83 และด้านการปฏิบัติได้ค่าครอนบาคเท่ากับ 0.85
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเป็นผู้ดำ�เนินการเก็บข้อมูลด้วยตัวเอง และทางไปรษณีย์
4. นำ�ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรม
การออกกำ�ลังกายด้านเจตคติและการปฏิบัติของครูที่สอนพลศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จำ�แนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยใช้การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว
(one-way ANOVA) ถ้าพบความแตกต่าง แสดงว่า น่าจะมีคา่ เฉลีย่ อย่างน้อย 1 คูท่ แ่ี ตกต่าง จะทำ�การเปรียบเทียบ
เป็นรายคู่ (post-hoe comparison) ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe´’s method)
ผลการวิจัย
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไป พบว่า ครูพลศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
เขต 39 ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 87
2. การวิเคราะห์ข้อมูลด้านความรู้ พบว่า ครูพลศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 39 ส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับการออกกำ�ลังกายระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 55.00
3. การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเจตคติ พบว่า ครูพลศึกษามีพฤติกรรมการออกกำ�ลังกายด้านเจตคติ
โดยรวมอยู่ในระดับดี (X̄= 3.36)
4. การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการปฏิบัติ พบว่า ครูพลศึกษามีพฤติกรรมการออกกำ�ลังกายด้านปฏิบัติ
โดยรวมอยู่ในระดับดี (X̄= 3.24)
5. การวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลพฤติกรรมการออกกำ�ลังกาย จำ�แนกตามตัวแปร ขนาดของ
สถานศึกษา พบว่า ครูพลศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ที่สอน
ในสถานศึกษาที่มีขนาดแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการออกกำ�ลังกายด้านเจตคติ และด้านปฏิบัติไม่แตกต่างกัน

118

วารสารรามคำ�แหง ฉบับบัณฑิตวิทยาลัย ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2563
Ramkhamhaeng University Journal: Graduate School Vol. 3 No. 1 January - April 2020
ISSN 2651-1673 (Print) ISSN 2672-9210 (Online)

อภิปรายผล
ผู้วิจัยอภิปรายผลจากการค้นพบในการวิจัยครั้งนี้ ดังต่อไปนี้
1. ความรู้เกี่ยวกับการออกกำ�ลังกายของครูพลศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง เป็นเพราะว่า ครูพลศึกษาตระหนักถึงความรู้
ความเข้าใจในการออกกำ�ลังกาย ซึ่งเป็นสายวิชาชีพของตนเอง ดังที่ ประภาเพ็ญ สุวรรณ และสวิง สุวรรณ
(2534, หน้า 53-55) แบ่งองค์ประกอบของความรู้ออกเป็น 6 ขั้นตอน ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจ การนำ�ไปใช้
การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า ซึง่ ทำ�ให้ครูพลศึกษาทีม่ คี วามรูเ้ กีย่ วกับการออกกำ�ลังกายทีด่ ี
ก็จะนำ�องค์ความรูม้ าออกแบบการสอนให้เหมาะสมได้ เพือ่ ทีจ่ ะเป็นประโยชน์ตอ่ การเรียนการสอนและสุขภาพ
ของตนเองในชีวิตประจำ�วันได้ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิรัตน์ จันทร์ประเสริฐ (2541) ศึกษาเรื่อง
ความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมการออกกำ�ลังกายของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับการออกกำ�ลังกายระดับปานกลาง
2. เจตคติเกี่ยวกับการออกกำ�ลังกายของครูพลศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 39 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี ทั้งนี้ เพราะการออกกำ�ลังกายเป็นสิ่งจำ�เป็นสำ�หรับทุกเพศทุกวัย
โดยเฉพาะครูพลศึกษาที่มีหน้าที่สอนวิชาพลศึกษา ต้องมีเจตคติที่ดี เพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการสอน และ
การออกกำ�ลังกายอย่างสมํ่าเสมอ และผลของการออกกำ�ลังกายที่ครูพลศึกษาปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยเรียนจนจบ
ออกมาเป็นครู ทำ�ให้มีเจตคติที่ดีต่อการออกกำ�ลังกาย ซึ่งสอดคล้องกับ วิวัฒน์ กาญจนะ (2551, หน้า 12)
ให้ความหมายของเจตคติวา่ เจตคติ หมายถึง ความรูส้ กึ หรือความคิดเห็นของบุคคลทีม่ ตี อ่ สิง่ ของหรือสถานการณ์ตา่ ง ๆ
ซึ่งแสดงออกในรูปของพฤติกรรมอาจเป็นทางบวกหรือทางลบก็ได้ และต้องขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมหรือรวมถึง
สถานการณ์ต่าง ๆ ตามความเหมาะสมนั้นเอง เมื่อครูมีเจตคติที่ดีย่อมมีผลนำ�ไปสู่การปฏิบัติตรงกับที่วัฒนา
สุทธิพันธุ์ (2548, หน้า 15) ให้ความหมายของเจตคติว่า เจตคติ หมายถึง ความรู้สึกหรือความคิดเห็น
ของบุคคลที่มีต่อวัตถุสิ่งของหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งแสดงออกในรูปของพฤติกรรมอาจจะเป็นทางบวก
หรือทางลบก็ได้ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชัยณรงค์ สุวรรณกูฎ (2553) ศึกษาเรือ่ ง ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรม
การออกกำ�ลังกายของครูมัธยมศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ครูมัธยมศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานีมี
เจตคติอยู่ในระดับดี รวมทั้งสอดคล้องไปในทางเดียวกันกับ เกียรติศักดิ์ เจริญสุข (2550) ศึกษาเรื่อง ปัจจัย
ที่มีผลต่อพฤติกรรมการออกกำ�ลังกายของครูในจังหวัดนครพนม พบว่า ครูในจังหวัดนครพนม มีเจตคติอยู่
ในระดับมาก
3. พฤติกรรมในการปฏิบัติการออกกำ�ลังกาย ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก เพราะครูพลศึกษา มีการ
นำ�ความรู้ และเจตคติที่ได้รับการอบรมปลูกฝังในความเป็นครูพลศึกษา นำ�ไปปฏิบัติใช้ในการปฏิบัติการ
ออกกำ�ลังกาย ตามจรรยาบรรณของครูพลศึกษา สอดคล้องกับ Bucher and Read (อ้างถึงใน ขจรเกียรติ
ขุนชิต, 2553, หน้า 22) ได้กล่าวถึง คุณสมบัติของครูพลศึกษาทางด้านร่างกาย คือ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
ต่อทุกคน เป็นตัวอย่างที่ดีต่อนักเรียน สะอาด รสนิยมสูง สุขภาพดี สุขปฏิบัติดี มีความสามารถในการให้
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ความคิดต่าง ๆ แก่เด็ก นักเรียน มีความสามารถทางทักษะกีฬาดี มีทั้งการปฏิบัติและหลักการปลอดภัย
กล่าวคือ มีพื้นฐานทางกีฬาต่าง ๆ เพียงพอ สูงกว่าระดับเฉลี่ย และยังสอดคล้องในทางเดียวกับงานวิจัยของ
ชัยณรงค์ สุวรรณภูฏ (2553) ศึกษาเรือ่ ง ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมการออกกำ�ลังกายของครูมธั ยมศึกษาในจังหวัด
อุบลราชธานี พบว่า ครูมัธยมศึกษาใน จังหวัดอุบลราชธานีมีการปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมการออกกำ�ลังกาย
อยู่ในระดับดี และสอดคล้องกับ เกียรติศักดิ์ เจริญสุข (2550) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออก
กำ�ลังกายของครูในจังหวัดนครพนม พบว่า ครูในจังหวัดนครพนม มีการปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมการออก
กำ�ลังกายอยู่ในระดับมาก
4. ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างพฤติกรรมการออกกำ�ลังกายของครูพลศึกษาในโรงเรียน
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จำ�แนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่า เจตคติ และ
การปฏิบัติเกี่ยวกับการออกกำ�ลังกาย ไม่แตกต่างกัน อาจเป็นเพราะครูมีบทบาทและหน้าที่ของความเป็น
ครูพลศึกษา รักในวิชาชีพครู และวิชาชีพพลศึกษา จึงเข้าร่วมในกีฬาต่าง ๆ หรือการออกกำ�ลังกายอย่าง
สมํ่าเสมอ เป็นผู้มีความสามารถในการฝึกการสอน และมีส่วนร่วมในกีฬาต่าง ๆ ให้ได้หลายประเภท ถึงแม้ว่า
สภาพโรงเรียนที่ต่างกันจะมีความพร้อมในการจะออกกำ�ลังกายแตกต่างกัน โรงเรียนขนาดใหญ่จะมีสนาม
และความพร้อมค่อนข้างมากกว่าโรงเรียนเล็ก ๆ แต่ครูสามารถหาสถานที่ออกกำ�ลังกาย ตามสภาพแวดล้อม
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงทีจ่ ะเอือ้ อำ�นวยเพือ่ ให้สมกับความเป็นครูพลศึกษาทีแ่ ท้จริง ครูจงึ ออกกำ�ลังกายตามสถานทีต่ า่ ง ๆ
ไม่ใช่จะออกกำ�ลังกายทีโ่ รงเรียนเท่านัน้ และสถานทีอ่ อกกำ�ลังกายของครูพลศึกษากับสอดคล้องกับผลวิจยั ของ
สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ (2555, หน้า 3) ที่ค้นพบเกี่ยวกับสถานที่ออกกำ�ลังกายไว้ว่า สถานที่เล่นกีฬาหรือ
ออกกำ�ลังกายส่วนใหญ่ ร้อยละ 38.9 จะออกกำ�ลังกายบริเวณบ้านของตนเอง รองลงมาคือ สนามกีฬาของ
สถานศึกษา ร้อยละ 17.9 และสวนสาธารณะร้อยละ 13.9 รวมทั้งสอดคล้องกับ วัชรินทร์ ขี่ทอง, ชบา ขี่ทอง
และทะนงศักดิ์ บันเทิงสุข (2549) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการออกกำ�ลังกายการเล่นกีฬาและการดูกีฬาของ
ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ พบว่า ประชาชน
ส่วนใหญ่ร้อยละ 59.35 ออกกำ�ลังกายบริเวณบ้าน รองลงมาคือ สนามกีฬาของสถานศึกษาร้อยละ 48.45
จึงเป็นไปได้วา่ ครูจะออกกำ�ลังกายทีบ่ า้ นแทนสถานศึกษาทีไ่ ม่มคี วามพร้อมในการออกกำ�ลังกาย จากสาเหตุ
ที่กล่าวมาข้างต้น จึงทำ�ให้ขนาดของโรงเรียนที่มีสนามกีฬามีพื้นที่ในการออกกำ�ลังกายแตกต่างกัน ไม่ส่งผล
ให้พฤติกรรมการออกกำ�ลังกายของครูพลศึกษาด้านเจตคติและการปฏิบัติแตกต่างกันด้วย
ข้อเสนอแนะ
1. ด้านความรู้เกี่ยวกับการออกกำ�ลังกาย โดยมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่ทำ�หน้าที่ผลิตครูพลศึกษาควรมี
การปรับปรุงหลักสูตร ปรับปรุงการเรียนการสอน ให้ทนั ต่อยุคสมัยทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป และในส่วนของสำ�นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 รวมทั้งโรงเรียนต้นสังกัดของครูพลศึกษา ควรมีการส่งเสริมจัดอบรม
หรือส่งเสริมให้ครูทส่ี อนพลศึกษาได้เข้าร่วมการอบรมกิจกรรมทางกาย (physical activity) และการออกกำ�ลังกาย
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(exercise) เกี่ยวกับกีฬาต่าง ๆ ซึ่งหน่วยงาน คือ กรมพลศึกษา การกีฬาแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬา
ต่าง ๆ จัดอบรมอยู่เป็นประจำ� เพื่อให้ครูพลศึกษานำ�ความรู้ใหม่ ๆ มาส่งเสริม และพัฒนาให้ครู นักเรียน ใน
โรงเรียน และประชาชนในชุมชนมีสุขภาพกายที่ดี
2. ด้านเจตคติและปฏิบัติเกี่ยวกับการออกกำ�ลังกาย โดยสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 39 รวมทั้งโรงเรียนต้นสังกัดของครูพลศึกษา ควรจัดให้มีผู้นำ�ด้านการออกกำ�ลังกายในประเภทต่าง ๆ
ตามความต้องการของครู รวมทั้งจัดกีฬาสัมพันธ์ระหว่างครูในสังกัด เพื่อส่งเสริมให้มีการออกกำ�ลังกายเพื่อ
สุขภาพมากขึ้นกว่าเดิม
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