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บทคัดย่อ
การประเมิน ผลของการทดสอบสมรรถภาพทางกายอย่ างง่ ายของประชาชน อบต.ขอนหาด อาเภอชะอวด
จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ ดาเนินการในเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ประเมินผลการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายของประชาชน อบต.ขอนหาด อาเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้ วยแบบทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายอย่ า งง่ า ยของการกีฬ าแห่ ง ประเทศไทย (Sports Authority of Thailand Simplified Physical Fitness Test ;
SATST) ได้ แก่ การประเมินค่าดัชนีความหนาของร่างกาย (body mass index) การประเมินปริมาณการสะสมของไขมัน
ของร่ างกาย (body composition) การประเมินความยืดหยุ่ นของกล้ ามเนื้อ (muscular flexibility) การประเมินความ
ทนทานของกล้ ามเนื้อ (muscular endurance) การประเมินความแข็งแรงของกล้ ามเนื้อ (muscular strength) และการ
ประเมินความทนทานของระบบการไหลเวียนโลหิตและการหายใจ (cardio-respiratory endurance) จากผลการศึกษา
พบว่ า ค่ า ดัช นี ค วามหนาของร่ า งกาย ความทนทานของกลุ่ มกล้ า มเนื้ อ ความแข็ง แรงของกล้ า มเนื้ อ และสัด ส่ ว น
องค์ประกอบของร่างกายระหว่างเพศชายกับเพศหญิงของประชาชน อบต.ขอนหาดมีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ (P<0.05) แต่ความยืดหยุ่นของกล้ ามเนื้อ ความอดทนของกล้ ามเนื้อ ความอ่อนตัวของกล้ ามเนื้อ และความอดทน
ของระบบการไหลเวียนโลหิตและการหายใจระหว่างเพศชายกับเพศหญิงไม่มคี วามแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P>0.05)
คาสาคัญ: สมรรถภาพทางกาย, ขอนหาด
ABSTRACT
The physical fitness of the peoples in Khon Hat Subdistrict Administrative Organization, Cha-uat District,
Nakhon Si Thammarat Province was evaluated in December 2016. The objective of this research aimed to determine
physical fitness of the Peoples in Khon Hat using Sports Authority of Thailand Simplified Physical Fitness Test
(SATST). By using the protocols, each people was gauged physical fitness by measuring Body Mass Index and
evaluate body composition, muscular flexibility, muscular endurance, muscular strength, and cardio-respiratory
endurance. The results revealed that the body mass index, muscular endurance, muscular strength, and body
composition between male and female of Khon Hat population were significantly different (P<0.05) while muscular
flexibility, musculo-skeletal flexibility and cardio-respiratory endurance across different gender were insignificantly
different (p>0.05).
Keywords: physical fitness, Khon Hat

บทนา
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยในช่วงที่ผ่านมาอาจดูเหมือนว่าประชาชนมีความเป็ นอยู่ท่ดี ีข้ นึ แต่ความเป็ น
จริงในแต่ละวันต้ องทามาหาเลี้ยงชีพเพื่อความอยู่รอด ไม่มีเวลาออกกาลังกายและดูแลสุขภาพของตนเอง สานักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (2558 : 53) ในการดาเนินชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบนั จะต้ องใส่ใจให้ ความสาคัญเกี่ยวกับ
สมรรถภาพทางกาย เพราะการมีสมรรถภาพทางกายที่ดีสามารถประกอบภาระกิจการงานต่างๆ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ย่อมแสดงถึงการมีร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้ เจ็บ การที่จะมีสมรรถภาพทางกายที่ดไี ด้ น้นั ต้ องรู้หลักในการออก
กาลังกายและเล่นกีฬา หรือลักษณะการทางานที่ต้องใช้ แรงและการเคลื่อนไหวของร่ างกายอย่ างสม่าเสมอ เมื่อร่ างกาย
แข็งแรงจิตใจย่ อมมีความเข้ มแข็งตามไปด้ วย และจากเหตุการณ์ท่ผี ่านมาประเทศไทยประสบกับภาวะเศรษฐกิจตกต่า
มีผลให้ สภาพจิตใจของคนวัยทางานลดลง จากสภาพดังกล่าวรัฐบาลต้ องใช้ งบประมาณในการรักษาพยาบาลเพิ่มมากขึ้น
เรื่อยๆ จึงมีความจาเป็ นต้ องหามาตรการแนวทางในการป้ องกัน สุขภาพของประชาชน โดยการส่งเสริมให้ มกี ารออกกาลัง
กายและเล่นกีฬาเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ ประชาชนในฐานะที่เป็ นทรัพยากรที่สาคัญยิ่งของประเทศ มีสมรรถภาพทางกายที่ดี
และมีสขุ ภาพแข็งแรงสมบูรณ์ และการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเพศ วัย อายุ และสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล
ตลอดจนนวัตกรรมเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาในยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อพัฒนาเครื่องมือการออกกาลัง
กาย และวิธกี ารทดสอบสมรรถภาพทางกายที่เหมาะสม สามารถใช้ เป็ นตัวบ่งชี้พัฒนาคุณภาพของคนในสังคม เพื่อเกิด
ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพประชาชนให้ มคี วามพร้ อมทั้งด้ านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีโอกาสที่จะสามารถเรียนรู้ได้
ตลอดชีวิตและมีทกั ษะที่จาเป็ นในการดาเนินชีวิต สุขภาพที่ดเี ป็ นสิ่งที่ทุกคนต้ องการปรารถนาและมีความจาเป็ นยิ่งต่อการ
ดารงชีวิต เพราะสุขภาพดีเป็ นบ่ อเกิดของคุณภาพชีวิตต่างๆ อันยังประโยชน์ต่อตนเอง สังคม ประเทศชาติและโลก
(วาสนา คุณาอภิสทิ ธิ์, 2539) ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขได้ ให้ นโยบาย พัฒนา สนับสนุนและส่งเสริม
อาภรณ์ ภู่พัทธยากร และดวงใจ พิชัยรัตน์, 2554 : 15-28 ซึ่งได้ กาหนดไว้ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) คือ การส่งเสริมสุขภาวะคนไทยให้ มีสขุ ภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ มีความสัมพันธ์ทาง
สังคม และอยู่ในสภาพแวดล้ อมที่น่าอยู่ เน้ นการพัฒนาระบบสุขภาพอย่างครบวงจร มุ่งการดูแลสุขภาพเชิงป้ องกัน การ
ฟื้ นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ เสริมสร้ างคนไทยให้ มคี วามมั่นคงทางอารมณ์ และการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย ลด ละ เลิก
พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ
ทรัพยากรบุคคลที่มีค่าของชาติ จะต้ องรู้จักดูแลรักษาสุขภาพ การมีสุขภาพที่ดีสมบูรณ์แข็งแรงเบื้องต้ น ฝึ ก
ปฏิบัติการออกกาลังกายและเล่นกีฬาเป็ นประจาอย่างเหมาะสม เพราะว่าการออกกาลังกายเป็ นกิจกรรมที่ทาให้ ร่างกาย
เกิดการเคลื่อนไหว ทาให้ รปู ร่างดีข้ นึ ชะลอความเสื่อมของอวัยวะ ระบบขับถ่ายดีข้ นึ นอนหลับได้ ดี ปอดและหลอดเลือด
ทางานดีข้ นึ ช่วยประหยัดค่ารักษาพยาบาล หากว่ามีสมรรถภาพทางกายที่ดีเป็ นความสามารถของบุคคลสามารถกระทา
กิ จ กรรมอย่ า งมี ป ระสิท ธิ ภ าพ สั ง คมปั จ จุ บั น มี ค วามก้ า วหน้ า ทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ตลอดจนวิ ถี
ชีวิตประจาวันเปลี่ยนแปลง มีบทบาทต่อชีวิตประจาวันทาให้ การออกกาลังกายลดน้ อยลง เป็ นเหตุให้ ความเสื่อมถอย
ทางด้ านสมรรถภาพทางกายและจิตใจ จะต้ องบริโภคอาหารให้ ถูกหลัก ให้ มีความสมบูรณ์ท้ังด้ านร่ างกายและจิตใจ
หลักการที่จะมีสมรรถภาพทางกายที่ดีจาเป็ นต้ องออกกาลังกายฝึ กฝนอย่างสม่าเสมอ ในกระแสที่กลับกันที่เห็นได้ อย่ าง
ชัดเจนในยุคปัจจุบนั มีคนอ้ วนมากขึ้นต้ องหาวิธกี ารลดความอ้ วน เพื่อให้ เกิดทรวดทรงดีข้ นึ ซึ่งบางครั้งอาจทาไม่ถูกต้ อง
ตามหลักและวิธกี าร เช่น อดอาหาร ใช้ ยาลดความอ้ วน เกิดมีปัญหาด้ านสุขภาพและประสิทธิภาพการทางานลดน้ อยลง
แต่หากมีการออกกาลังกายที่เหมาะสมเพียงพอ ก็จะช่วยให้ ร่างกายเจริญเติบโตแข็งแรงได้ ดมี ีพลานามัยสมบูรณ์ และยัง
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานได้ เป็ นอย่างดี
องค์การบริหารส่วนตาบลขอนหาด อาเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็ นองค์กรที่มีพันธกิจเกี่ยวกับการ
พัฒนาท้ องถิ่น มีหน้ าที่สนับสนุน และส่งเสริมด้ านการจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้
ตอบสนองและแก้ ปัญหาตามนโยบายแห่งรัฐการเพิ่มสมรรถภาพทางกาย และส่งเสริมสุขภาพของประชาชน การประเมิน
สมรรถภาพทางกายของประชาชน อบตขอนหาด อาเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช . จึงได้ มีการทดสอบสมรรถภาพ
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ทางกายอย่างง่ายขึ้น เพื่อให้ ประชาชนสามารถทราบระดับสมรรถภาพทางกายขั้นพื้นฐาน และสามารถนาข้ อมูลเบื้องต้ นมา
พัฒนาองค์กรได้
วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของประชาชน อบต.ขอนหาด อาเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
อุปกรณ์และวิธีการ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ผลของการทดสอบสมรรถภาพทางกายอย่ า งง่ า ยของประชาชน อบต.ขอนหาด อ าเภอชะอวด จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช ในครั้งนี้ได้ ทาการเก็บข้ อมูลของประชาชน อบต.ขอนหาด อาเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ใน
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 โดยใช้ จานวนประชากรและขนาดกลุ่มตัวอย่าง จานวน 410 คน ประกอบด้ วยเป็ นประชาชน
เพศชาย จานวน 188 คน และเป็ นประชาชนเพศหญิง จานวน 222 คน (Taro Yamane, 1973)
เครื่องมือการวิจยั
ผลของการทดสอบสมรรถภาพทางกายอย่ า งง่ า ยของประชาชน อบต ขอนหาด อ าเภอชะอวด จั ง หวั ด.
นครศรีธรรมราชด้ วยแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายอย่ า งง่ ายของการกีฬาแห่ งประเทศไทย )Sports Authority of
Thailand Simplified Physical Fitness Test ; SATST ,การกีฬาแห่งประเทศไทย (2559 ประกอบด้ วย
1. การประเมินค่าดัชนีความหนาของร่างกาย (Body mass index) ด้ วยการชั่งนา้ หนักและวัดส่วนสูง
2. การประเมินสัดส่วนรอบเอวต่อรอบสะโพก (Wrist and hip ratio) ด้ วยการวัดปริมาณการสะสมของไขมัน
บริเวณสะเอว และท้ อง
3. การประเมินแตะมือด้ านหลัง (Shoulder girdle flexibility test) ด้ วยการวัดความยืดหยุ่นของกล้ ามเนื้อ เอ็น
ยึดข้ อ ของกลุ่มกล้ ามเนื้อบริเวณหัวไหล่
4. การประเมิน นั่ ง งอตัว (Sit & Reach test) ความยื ด หยุ่ น (musculo-skeletal flexibility) ของกล้ า มเนื้ อ
บริเวณต้ นขาด้ านหลัง หลังส่วนล่าง ด้ วยการนั่งงอตัว (Sit and Reach Test)
5. การประเมินนอนยกตัว 1 นาที (1 Minute abdominal curls) ความแข็งแรงอดทนของกลุ่มกล้ ามเนื้อบริเวณ
ท้ อง ลาตัว (muscular endurance) ด้ วยการนอนยกตัว ในเวลา 60 วินาที (Sit-Ups)
6. การประเมินดันพื้น 1 นาที (1 Minute push-ups) ความแข็งแรงอดทนของกลุ่มกล้ ามเนื้อแขน ไหล่ และ
หน้ าอก (muscular strength) ด้ วยการดันพื้น 1 นาที (1 Minute push-ups)
7. การประเมินก้ าวขึ้น-ลง 3 นาที (3 Minute step test) ความทนทานของระบบการไหลเวียนโลหิต และการ
หายใจ (cardio-respiratory endurance) ด้ วยการก้ าวขึ้น -ลง 3 นาที (3 Minute step test) แล้ วตรวจนับอัตราการเต้ น
ของชีพจร ในเวลา 1 นาที
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยผลของการทดสอบสมรรถภาพทางกายอย่างง่ายของประชาชน อบต.ขอนหาด อาเภอชะอวด จังหวัด
นครศรีธรรมราช ในครั้งนี้ได้ ทาการเก็บข้ อมูลประชาชน อบต.ขอนหาด อาเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทา
การเก็บข้ อมูลในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 ด้ วยวิธีการแบบจาเพาะเจาะจง (Custer Sampling) โดยได้ กลุ่มตัวอย่ าง
จานวน 410 คน และผู้วิจัยชี้แจง อธิบาย และสาธิตวิธกี ารทดสอบที่ถูกต้ องให้ กบั ประชาชนที่เข้ ารับการทดสอบทุกคนใน
ขณะที่ทาการเก็บข้ อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
วิเคราะห์ผลของการทดสอบสมรรถภาพทางกายอย่างง่ายของประชาชน อบต.ขอนหาด อาเภอชะอวด จังหวัด
นครศรี ธ รรมราช โดยการทดสอบสมรรถภาพทางกายของประชาชน อบต.ขอนหาด อ าเภอชะอวด จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช ด้ วยค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าสถิตแิ บบ Independent Ttest นอกจากนี้ได้ นาข้ อมูลที่ได้ สร้ างเกณฑ์ระดับสมรรถภาพทางกายของประชาชน อบต.ขอนหาด อาเภอ ชะอวด
จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามวิธีของอานาจ สร้ อยทอง และคณะ (2552) โดยวิเคราะห์จากค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
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เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของข้ อมูล การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ซึ่งเกณฑ์ดังกล่ าวสามารถแบ่ง
ออกเป็ น 5 ระดับ คือ ระดับดีมาก ระดับดี ระดับปานกลาง ระดับค่อนข้ างต่า และระดับต่า
ผลการวิจยั
1. ผลการประเมินสมรรถภาพทางกายของประชาชน อบต.ขอนหาด อาเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
ด้วยแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายอย่างง่ายของการกีฬาแห่งประเทศไทย
จากการเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายระหว่ างเพศชายและเพศหญิงของประชาชน อบต.ขอนหาด อาเภอ
ชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่าค่าดัชนี ความหนาของร่างกาย (Body mass index) ของประชาชน อบต.ขอนหาด
อาเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยประชาชนเพศชายและประชาชนเพศหญิง มีค่าดัชนีความหนาของร่างกาย
เท่ากับ 21.82±3.50 และ 23.14±4.26 ตามลาดับ และเมื่อเปรียบเทียบค่าดัชนีความหนาของร่างกาย ระหว่างเพศชาย
และเพศหญิงของประชาชน ดังกล่ าวด้ วยค่าสถิติ Independent T-test พบว่ ามีความแตกต่างอย่ างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(P<0.01) (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ค่าดัชนีความหนาของร่างกาย และสัดส่วนรอบเอวต่อรอบสะโพก ระหว่างเพศชายและเพศหญิง
รายการ
ค่าดัชนีความหนาของร่างกาย )body mass index)ม./.กก) 2(
สัดส่วนรอบเอวต่อรอบสะโพก ( wrist and hip ratio))นิ้ ว(
หมายเหตุ: * คือ มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P<0.05)
** คือ มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P<0.01)

เพศชาย
21.82±3.50
0.91±0.07

เพศหญิง
23.14±4.26 **
0.89±0.08 *

สมรรถภาพทางกาย
แตะมือด้านหลังข้างถนัดอยู่บน (Shoulder girdle flexibility test)).ซม(
แตะมือด้านหลังข้างถนัดอยู่ล่าง (Shoulder girdle flexibility test)).ซม(
นั่งงอตัว( Sit & Reach test))นิ้ ว(
นอนยกตัว 1 นาที( 1 Minute abdominal curls))ครั้ง(
ดันพื้น 1 นาที( 1 Minute push-ups))ครั้ง(
ก้ าวขึ้น ลง-3 นาที( 3 Minute step test))ครั้ง(
หมายเหตุ ns คือ ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P>0.05)
** คือ มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P<0.01)

อบตขอนหาด.
เพศชาย
เพศหญิง
-0.23±7.16
-0.51±6.73 ns
-2.89±8.47
-3.09±8.09 ns
2.57±5.74
2.14±4.34 ns
13.89±14.92
10.04±8.44 **
13.65±11.15
10.09±9.89 **
100.28±19.63
100.92±17.64 ns
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จากการเปรียบเทียบสัดส่วนของรอบเอวต่อรอบสะโพก )Wrist and hip ratio) ระหว่างเพศชายและเพศหญิง
ของประชาชน อบต.ขอนหาด อาเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่าสัดส่วนของรอบเอวต่อรอบสะโพกระหว่ าง
เพศชายและเพศหญิง โดยมีสดั ส่วนองค์ประกอบของร่างกาย เท่ากับ 0.91±0.07 และ 0.89±0.08 ตามลาดับ และเมื่อ
เปรียบเทียบสัดส่วนองค์ประกอบของร่างกาย ระหว่างเพศชายและเพศหญิงของประชาชน อบต.ขอนหาด อาเภอชะอวด
จั ง หวั ดนครศรี ธรรมราช ดัง กล่ า วด้ วยค่ าสถิติ Independent T-test พบว่ า มีค วามแตกต่ างอย่ างมีนัย สาคัญทางสถิติ
(P<0.05) (ตารางที่ 1)
2. การเปรียบเทียบข้อมู ลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ด้วยแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายอย่างง่าย
ของการกีฬาแห่งประเทศไทย
จากการเปรียบเทียบข้ อมูลผลของการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ด้ วยแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายอย่ าง
ง่ ายของการกีฬาแห่ งประเทศไทย ระหว่ างเพศชายและเพศหญิงของประชาชน อบตขอนหาด อาเภอชะอวด จังหวัด.
นครศรีธรรมราช พบว่าสมรรถภาพทางกายของประชาชน อบตขอนหาด อาเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่าง.
เพศชายและเพศหญิงด้ านต่างๆ ได้ แก่ นอนยกตัว และดันพื้นมีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P<0.01) แต่
ความยืดหยุ่นของหัวไหล่ ความอดทนของกล้ ามเนื้อ ความอ่อนตัวของกล้ ามเนื้อ และความอดทนของระบบการไหลเวียน
โลหิตและการหายใจไม่มคี วามแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P>0.05)
ตารางที่ 2 : การเปรียบเทียบการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ระหว่างเพศชายและเพศหญิง
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3. เกณฑ์ระดับสมรรถภาพทางกายของประชาชน อบตขอนหาด อาเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช.
จากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของข้ อมูลการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายของประชาชน อบต.ขอนหาด อาเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช สามารถนามาสร้ างเกณฑ์ระดับสมรรถภาพ
ทางกายประชาชน อบต.ขอนหาด อาเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็ น 5 ระดับ ดังนี้ 1) ระดับดีมาก 2) ระดับดี
3) ระดับปานกลาง 4) ระดับค่อนข้ างต่า และ 5) ระดับต่า โดยแยกเป็ นระหว่างเพศชายและเพศหญิง (ตารางที่ 3-4)
และเมื่ อ น าข้ อ มู ล ผลของการทดสอบสมรรถภาพทางกายของประชาชน อบต.ขอนหาด อ าเภอชะอวด จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช ที่ประเมินด้ วยเกณฑ์ท่สี ร้ างขึ้นโดยภาพรวม พบว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง (ตารางที่ 5)
ตารางที่ 3 : เกณฑ์สมรรถภาพทางกายประชาชน เพศชาย ที่สร้ างขึ้น
รายการทดสอบ

เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายของประชาชน
ดีมาก

ดี

ปานกลาง

ค่อนข้ างต่า

ต่า

แตะมือด้ านหลัง(มือขวาอยู่บน) มากกว่า 6.93

6.93 – 3.35

3.34-)–3.81(

-3.80 – )-7.39(

น้ อยกว่า -7.39

แตะมือด้ านหลัง
(มือซ้ ายอยู่บน)
นอนยกตัว (นาที/ครั้ง)

มากกว่า 5.59

5.59 – 1.35

1.34 – )5.13(

-5.12 – )-9.37(

น้ อยกว่า -9.37

มากกว่า 8

6–8

2–5

0–1

ต่ากว่า 0

นั่งงอตัว (นิ้ว)

มากกว่า 28.81

21.35 – 28.81

21.34 – 6.43

6.42 – -)1.03(

ต่ากว่า –1.03

ดันพื้น (นาที/ครั้ง)

มากกว่า 25

19 – 24

8 – 18

3–7

ต่ากว่า 3

ก้ าวขึ้น ลง-3 นาที )อัตราชีพ
จรครั้ง(นาที/

น้ อยกว่า 80

81 – 90

91 – 110

111 – 121

มากกว่า 121

ตารางที่ 4 : เกณฑ์เกณฑ์สมรรถภาพทางกายประชาชน เพศหญิง ที่สร้ างขึ้น

กลุ่มวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

รายการทดสอบ
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เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายของประชาชน
ดีมาก

ดี

ปานกลาง

ค่อนข้ างต่า

ต่า

แตะมือด้ านหลัง
(มือขวาอยู่บน)
แตะมือด้ านหลัง
(มือซ้ ายอยู่บน)
นอนยกตัว (นาที/ครั้ง)

มากกว่า 6.23

2.87 – 6.23

2.86 –-)0.50(

น้ อยกว่า -3.87

มากกว่า 9.06

9.06 – 5.01

5.00 -0.96

-0.50 – )3.87(
0.95 – )-3.09(

มากกว่า 23

18 – 23

6 – 22

1–5

ต่ากว่า 1

นั่งงอตัว (นิ้ว)

มากกว่า 8.65

8.65 – 6.49

6.48 – 4.31

4.30 – 0.03

ต่ากว่า 0.03

ดันพื้น (นาที/ครั้ง)

มากกว่า 19

15 – 19

6 – 14

1–5

ต่ากว่า 1

ก้ าวขึ้น ลง-3 นาที )อัตราชีพ
จรครั้ง(นาที/

น้ อยกว่า 83

83 – 91

92 – 109

110 – 119

มากกว่า 119

น้ อยกว่า -3.09

ตารางที่ 5 : ผลของการประเมินระดับสมรรถภาพทางกายของประชาชน อบตขอนหาด อาเภอชะอวด จังหวัด.
นครศรีธรรมราช ที่ประเมินด้ วยเกณฑ์ท่สี ร้ างขึ้น
รายการทดสอบ
แตะมือด้านหลัง (Shoulder girdle flexibility test) มือขวาอยู่บน )เซนติเมตร(
แตะมือด้านหลัง (Shoulder girdle flexibility test) มือซ้ายอยู่บน )เซนติเมตร(

เพศชาย
-0.23 ±7.16
(ปานกลาง)
-2.89 ±8.47
(ปานกลาง)

เพศหญิง
-0.51 ±6.73
(ปานกลาง)
-3.09 ±8.09
(ปานกลาง)
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นั่งงอตัว )Sit & Reach Test)(นิ้ว)
ดันพื้ น 1 นาที (1-Minute push-ups))นาที/ครั้ง(
ก้าวขึ้ น ลง-3 นาที (3-Minute step test) (นาที/อัตราชีพจร ครั้ง)

13.89 ±14.92
(ปานกลาง)
2.57 ±5.74
(ปานกลาง)
13.65 ±11.15
(ปานกลาง)
100.28 ±19.63
(ปานกลาง)

10.04 ±8.44
(ปานกลาง)
2.14 ±4.34
(ปานกลาง)
10.09 ±9.89
(ปานกลาง)
100.92 ±17.64
(ปานกลาง)

สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาพบว่า ค่าดัชนีความหนาของร่างกาย (body mass index) ของประชาชน อบต.ขอนหาด อาเภอ
ชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช เพศชายและเพศหญิงโดยเฉลี่ยค่าดัชนีความหนาของร่ างกายอยู่ในช่ วง 21.82±3.50
กิโลกรัม/เมตร2 และ 23.14±4.26 กิโลกรัม/เมตร2 ตามลาดับ บ่งบอกถึงค่าดัชนีความหนาของร่างกายของประชาชน
อบต.ขอนหาด อาเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ในภาวะปกติมีรูปร่างลักษณะสมส่วน ไม่อ้วนหรือผอมเกินไป
เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานของ World Health Organization (2000) คือมีค่าอยู่ในช่วง 18.5-24.9 กิโลกรัม/เมตร2
ซึ่งมีค่าดัชนีความหนาของร่างกายสอดคล้ องกับจักรพันธ์ ชมสวน และสมภพ พรมใย (2550) พบว่าค่าดัชนีความหนา
ของร่ างกายของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 20.18 กิโลกรัม/เมตร2 ซึ่งค่าดัชนี
ความหนาของร่ างกาย (body mass index) สามารถใช้ เป็ นตัวบ่งชี้สาหรับการประเมินภาวะโรคอ้ วน (obesity) เพราะ
ความอ้ วนเป็ นปัจจัยเสี่ยงสาคัญที่ส่งผลให้ เกิดโรคไม่ตดิ ต่อเรื้อรังได้ หลายโรค
จากการเปรียบเทียบจากค่าดัชนีความหนาของร่างกาย (body mass index) ประชาชน อบต.ขอนหาด
อาเภอ ชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างเพศชายและเพศหญิง โดยเฉลี่ยค่าดัชนีความหนาของร่างกายอยู่ในช่วง
21.82±3.50 กิโลกรัม/เมตร2 และ 23.14±4.26 กิโลกรัม/เมตร2 ตามลาดับ เมื่อเปรียบเทียบค่าดัชนีความหนาของ
ร่ า งกายของประชาชนดั ง กล่ า วด้ ว ยค่ า สถิ ติ Independent T-test พบว่ า มี ค วามแตกต่ า งอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ
(P<0.01) ทั้งนี้เนื่องจากการวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ในชีวิตประจาวันและกิจกรรมการออกกาลังกาย เช่ น กิจกรรมการวิ่ง
เดินเพื่อสุขภาพหรือการเคลื่อนไหวอื่น และจะต้ องใช้ หลักในการออกกาลังกาย คือ ความบ่อยอย่างน้ อยสัปดาห์ละ 3-5
วั น ระยะเวลาที่ใช้ ในการออกกาลังกายแต่ ละครั้งต้ อ งไม่ น้อ ยกว่ า 30 นาที ความหนัก ของระดับ การออกกาลังกาย
(physical activity level) ประมาณ 60-80 % ของความสามารถสูงสุดของร่างกาย หรืออัตราชีพจรจะต้ องถึงขั้น 170 –
อายุ ในขณะที่ Bandura, A. (1986) แนวทางที่ใช้ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนสามารถใช้ ทฤษฏีการ
เรียนรู้ปัญหา (Social Cognitive theory) ด้ วยการปรับพฤติกรรมในด้ านของการรับรู้สมรรถนะแห่ งตน (Self-efficacy)
ในชีวิตประจาวันมีพฤติกรรมและกิจกรรมต่างๆ มีความแตกต่างกันระหว่างเพศชายและเพศหญิง ทาให้ ค่าดัชนีความหนา
ของร่างกาย (body mass index) ของประชาชน อบต.ขอนหาด อาเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างเพศชาย
และเพศหญิงมีความแตกต่างอย่ างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P<0.01) สอดคล้ องกับจากการศึกษาของนักวิจัยต่างๆ เช่น
Ramadan and Barac-Nieto et al. (2003) ที่รายงานว่าการเพิ่มค่าดัชนีความหนาของร่างกาย (body mass index) หรือ
อ้ วน (obesity) เนื่องจากบุคคลที่มีระดับการออกกาลังกาย (physical activity) ต่า จึงสอดคล้ องกับกรอบยุทธศาสตร์
งานสร้ างเสริมสุขภาพและป้ องกันโรคระดับชาติ ปี พ.ศ. 2554-2558 ในเรื่องของการดาเนินงานสร้ างเสริมสุขภาพและ
ป้ องกันโรคของชาติ เกิดการบูรณาการกิจกรรมและงบประมาณ ลดความซา้ ซ้ อน และให้ ครอบคลุมการพัฒนาระบบ
พฤติกรรมสุขภาพได้ อย่างยั่งยืน (สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข, 2554)
สาหรับการเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกาย ระหว่างเพศชายและเพศหญิงของประชาชน อบต.ขอนหาด อาเภอ
ชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้ วยแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายอย่างง่ายของการกีฬาแห่ งประเทศ โดยภาพรวม
พบว่ า สมรรถภาพทางกายด้ านความแข็งแรงอดทนของกลุ่มกล้ ามเนื้อบริเวณท้ อง ลาตัว และความแข็งแรงอดทนของ
กลุ่มกล้ ามเนื้อแขน ไหล่ และหน้ าอก มีความแตกต่ างกันอย่ างมีนัยสาคัญทางสถิ ติ (P<0.01) แต่ เมื่อเปรียบเทีย บ
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สมรรถภาพทางกายด้ านความยืดหยุ่นของกล้ ามเนื้อ เอ็นยึดข้ อ ของกล้ ามเนื้อบริเวณหัวไหล่ ความยืดหยุ่นของกล้ ามเนื้อ
บริเวณต้ นขาด้ านหลัง หลังส่วนล่ าง และความทนทานของระบบการไหลเวียนโลหิตและการหายใจ พบว่ าไม่ มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P>0.05) เพราะมีปัจจัยเกี่ยวกับด้ านต่างๆ เช่น อายุ เพศ การศึกษา พฤติกรรม
การออกกาลังกายและเล่นกีฬา ลักษณะการประกอบอาชีพ เศรษฐกิจ ลักษณะของชุมชนและสิ่งแวดล้ อม ปั จจุบันยังไม่
สามารถเพิ่มสมรรถภาพทางกายของประชาชน ทั้งนี้เนื่องจากความถี่ในการออกกาลังกาย ยังไม่ถูกต้ องตามหลักของการ
ออกกาลังกาย ซึ่งจะต้ องออกกาลังกายแต่ ละครั้งอย่ างน้ อย 30 นาที ความถี่ในการออกกาลังกายอย่ างน้ อยมากกว่ า
สัป ดาห์ ละ 3 ครั้ ง และอัต ราชีพ จรไม่ ต่ า กว่ า 70 % จึ ง มีผ ลต่ อการการเพิ่ มสมรรถภาพทางกาย ซึ่ ง Dyrstad et al.
(2006) ได้ ร ะบุ ถึง ปั จ จัย ส าคัญ ที่เกี่ย วข้ อ งกับ การเพิ่ ม สมรรถภาพทางกาย (improvement in physical fitness ) คือ
ความถี่ในการออกกาลังกาย (frequency ) หากประชาชนได้ มีโอกาสออกกาลังกายและเล่นกีฬาเป็ นประจาบ่อยครั้งหรือ
ออกก าลั ง กาย มีค วามถี่ม ากขึ้น ก็จ ะท าให้ มีสมรรถภาพทางกายดีข้ ึน การด าเนิ นการตามหลั ก การออกก าลัง กายที่
สอดคล้ องกับวิทยาลัยเวชศาสตร์การกีฬาแห่ งสหรัฐอเมริกา (ACSMs, 1995 ) มีองค์ประกอบ 3 ประการคือ ความถี่
ของการออกกาลังกาย (frequency of exercise ) ความแรงของการออกกาลังกาย (intensity of exercise ) และระยะเวลา
หรือความนานของ การออกกาลังกาย (time or duration of exercise ) จึงสอดคล้ องกับอานาจ สร้ อยทอง และคณะ
(2555) กิจกรรมการออกกาลังกาย (physical activity) หรือระดับการออกกาลังกาย (physical activity level) เป็ น
ปั จจัยสาคัญที่ส่งผลให้ เกิดความแตกต่างของสมรรถภาพทางกาย และสอดคล้ องกับข้ อสรุปของ Napradit et al. (2009)
ที่ก ล่ า วว่ า กลุ่ ม บุ ค คลที่มี ก ารออกก าลั ง อยู่ เ สมอจะมี ส มรรถภาพทางกายสูง กว่ า กลุ่ ม ไม่ ค่ อ ยได้ อ อกก าลั ง มากนั ก
เพราะฉะนั้นองค์การบริหารส่วนตาบลจะต้ องหามาตรการสร้ างแรงจูงใจกระตุ้นเตือนให้ ประชาชนหันมาใส่ใจสุขภาพ โดย
การออกกาลังกายและเล่ นกีฬาให้ บ่อ ยครั้งขึ้น เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ รู้จักใช้ เวลาว่ างให้ เป็ นประโยชน์
ทางานอดิเรกเพื่อพักผ่อนและหาวิธกี ารผ่อนคลายความเครียด ต้ องปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค เพื่อที่จะได้ มีชีวิตอย่าง
มีความสุขได้ ก้าวทันกับโลกยุคปัจจุบนั
ด้ านสมรรถภาพทางกายองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นจะต้ องจัดกิจกรรมการออกกาลังกายและการเล่ นกีฬา
ให้ กบั ประชาชนอย่างจริงจัง แต่มักประสบปั ญหาเรื่องกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ขาดการได้ รับการสนับสนุนจาก
ภาครัฐ เอกชน ดังเช่ นปั ญหาอุปสรรคที่สอดคล้ องกับณิชารีย์ ใจคาวัง (2558) กลุ่มตัวอย่ างส่วนใหญ่เป็ นวัยทางานใช้
เวลาในการประกอบอาชีพ ความสนใจ และความต้ องการที่จะออกกาลังกายและเล่ นกีฬามีน้อย เนื่องจากไม่มีเวลาว่าง
เพราะสภาพการทางานประกอบอาชีพเกษตรกร ส่วนใหญ่ทาสวนยางพารา ต้ องตื่นนอนตั้งแต่เช้ าและมีการเคลื่อนไหว
ร่ างกายจากการทางานแทนการออกกาลังกาย จะมีส่วนน้ อยที่มีการออกกาลังกายและการเล่ นกีฬานอกเหนือจากการ
ทางาน แต่ไม่มีความสม่าเสมอ เช่น การปั่ นจักรยาน การเดิน ดังกรณีท่เี สาวนีย์ ขวานเพชร (2554) พฤติกรรมการออก
กาลังกายเน้ นไปที่งานที่ทาอยู่มีการปฏิบัติไม่ถูกต้ อง ได้ เพิ่มเติมเรื่องการออกกาลังกายที่ถูกต้ อง เช่น ระยะเวลา ความถี่
และความหนัก การตรวจวัดชีพจร การออกกาลังกายที่ได้ ผลต้ องให้ ชีพจรเต้ นได้ ตามเกณฑ์ท่กี าหนดไว้ ประชาชนไม่
สามารถออกกาลังกายตามแผน ไม่มเี วลาออกกาลังกายเนื่องจากสภาพวิถชี ีวิตในการทางาน (มงคล การุณงามพรรณ และ
คณะ, 2555) ผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยสหรัฐอเมริกา 3 แห่ งได้ บอกให้ ร้ วู ่าการออกกาลังกายของผู้ท่มี ีอายุเกิน 40 ปี
ขึ้นไป การศึกษาเป็ นการบอกให้ เห็นความเกี่ยวพันของการออกกาลังกับตัวชี้วัดทางกรรมพันธุท์ ่กี ระทบถึงความชรา แสดง
ให้ เห็นว่าผู้ท่อี ยู่ในระหว่างวัย 40-65 ปี มีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่ต้องออกกาลังให้ ได้ เวลารวมกันสัปดาห์ละ 450 นาที
หรือเฉลี่ยวันละ 64 นาที หรือนานวันละชั่วโมงเศษเล็กน้ อย จะช่วยให้ มีอายุยืนกว่าผู้ท่ไี ม่ออกกาลังกายได้ มากถึงร้ อยละ
40 และกิจกรรมการออกกาลังกายที่น่าจะทาได้ แก่ การเดิน ปั่นจักรยาน และยกนา้ หนัก (ไทยรัฐ, 2558) ดังนั้นองค์การ
บริหารส่วนตาบลควรมีการสนับสนุ นให้ จัดการแข่ งขันกีฬาสี กีฬาประเพณีพ้ ื นบ้ าน เพื่ อเชื่อมความสัมพั นธ์ระหว่ าง
หมู่บ้านในชุมชนให้ กบั ประชาชน อบต.ขอนหาด อาเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
การบารุงดูแลสุขภาพ การจัดระดับอ้ วนนี้จัดตามการศึกษาของ The Asia-Pacific Perspective : Redefining
obesity and its treatment Feb 2000. ดัชนีความหนาของร่างกายน้ อยกว่า 18.5 มีนา้ หนักน้ อยเกินไป ดัชนีความหนาของ
ร่างกายระหว่าง 18.5-24.9 นา้ หนักปกติและมีปริมาณไขมันอยู่ในเกณฑ์ปกติ ดัชนีความหนาของร่างกายอยู่ระหว่าง 25-

29.9 เป็ นคนอ้ วนระดับ 1 และดัชนีความหนาของร่างกายมากกว่า 30 จัดว่าอ้ วนระดับ 2 และข้ อมูลจากไทยรัฐ (2558 :
7) กล่าวไว้ ว่าคนเรามักจะเดินช้ าเมื่อเดินระยะใกล้ ๆ แต่จะเร่งฝี เท้ าขึ้นเมื่อต้ องการเดินไกลๆ ขณะเวลาวิ่งออกกาลังกาย
ควรเปลี่ยนแปลงความเร็วให้ ต่างกันไป จะช่วยให้ เผาผลาญและแคลลอรี่ได้ มากขึ้นถึงร้ อยละ 20 คนทั่วไปอาจนึกว่าการ
เดินอยู่ทุกวันไม่ค่อยได้ ประโยชน์อะไรมากนัก จากการเดินแต่ละครั้งเพียงแต่เราเปลี่ยนแปลงอัตราความเร็วของการเดิน
เราจะได้ พลังเพิ่มขึ้นอีกร้ อยละ 8 เมื่อเราเปลี่ยนอัตราความเร็วเป็ นเหตุให้ ขาของเราหนักแรงขึ้น และเร่ งขบวนการเผา
ผลาญพลังงานมากขึ้น ดังนั้นผู้บริหารองค์กรจึงควรศึกษาหาแนวทางในการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย โดยการเพิ่ม
ความถี่ในการออกกาลังกายที่เหมาะสม ช่วยลดการเกิดโรคหัวใจตีบ ลดความอ้ วน และเพิ่มสมรรถภาพทางร่างกาย ช่วย
ให้ มรี ่างกายสัดส่วนปกติ มีความยืดหยุ่น มีความแข็งแรงของกล้ ามเนื้อ หัวใจแข็ง แรง ควบคุมนา้ หนัก ลดไขมันในร่างกาย
เพราะการออกกาลังกายจะลดความอยากอาหารและมีการเผาผลาญพลังงานให้ เพิ่มมากขึ้น ( มนต์ทรัฐ โรจนาศรีรัตน์
ไคโร, 2558 ) รวมทั้งการเพิ่มโอกาสในการออกกาลังกายและเล่ นกีฬา ควบคู่กับการจัดสรรทรัพยากรด้ านกีฬาและ
นันทนาการ ส่วนในกลุ่มของผู้สูงอายุ นงนุ ช แย้ มวงศ์ (2558 : 15) ได้ กล่ าวไว้ ว่า ผลของการเดินจงกรมสมาธิต่อ
สมรรถภาพทางกาย ระดับ ความจาระยะสั้น และความฉลาดทางอารมณ์ข องผู้สูงอายุ ท่ีปฏิบัติธรรม พบว่ า ค่ าเฉลี่ย
สมรรถภาพทางกายกลุ่มผู้สงู อายุท่ปี ฏิบตั ธิ รรมด้ วยการเดินจงกรมสูงกว่ากลุ่มที่น่งั สมาธิ และมีค่าคะแนนความจามากกว่า
กลุ่มที่น่ังสมาธิ การออกกาลังกายด้ วยกิจกรรมเดินจงกรมอย่างสม่าเสมอและมีการปฏิบัติภาวนาสมาธิควบคู่กนั สามารถ
เพิ่มสมรรถภาพทางกายทั้งระดับความจาและความฉลาดทางอารมณ์ ฉะนั้นจึงควรส่งเสริมให้ ผ้ สู งู อายุออกกาลังกายเป็ นประจา
จากผลการวิจัยข้ างต้ นทาให้ ทราบว่าประชาชน อบต.ขอนหาด อาเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ยังมีผล
สมรรถภาพทางกายอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นมีข้อเสนอแนะ เจริญ กระบวนรัตน์ (2557 : 12) กล่าวว่าการออกกาลัง
กายหรือการฝึ กซ้ อมกีฬาที่ดี หากต้ องการให้ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายที่ต้องการ ควรนาหลักการพื้นฐานใน
การฝึ กซ้ อมหรือหลักการของฟิ ต (FITT ) มาใช้ เป็ นแนวทางในการกาหนดโปรแกรมการออกกาลังกายให้ เหมาะสมกับ
สถานภาพและสุขภาพของตน ไม่ว่าจะเป็ นความสม่าเสมอหรือความถี่ในการออกกาลังกาย (Frequency ) ความหนัก
(Intensity ) และระยะเวลาที่ใช้ ในการออกกาลังกาย (Time/ Duration ) ตลอดจนรูปแบบวิธกี ารออกกาลังกาย (Type/
Mode ) ที่เหมาะสมกับสุขภาพร่างกายของตนเอง ดังนั้นการออกกาลังกายหรือการฝึ กซ้ อมที่ดี จึงไม่ใช่การทาตามหรือ
เลียนแบบ แต่เป็ นการเรียนรู้ท่จี ะทาอย่ างไรให้ ตนเองได้ รับประโยชน์จากการออกกาลังกายหรือการฝึ กซ้ อมอย่างเต็มที่
ตรงตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายที่ต้องการโดยไม่จาเป็ นต้ องทาตามผู้อ่นื ส่วนข้ อคิดเห็นของเกษม นครเขตต์ (2558 :
14) ได้ กล่าวไว้ ว่ามาตรการส่งเสริมกิจกรรมทางกายคนไทย มาตรการระดับชุมชน ให้ อานาจองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
(อปท.) จัดสรรงบประมาณ เพื่อการลงทุนโครงสร้ างพื้นฐานที่เอื้อต่อการมีกจิ กรรมทางกายของประชาชน มาตรการเพิ่ม
เวลาการเล่นแบบ Active play ให้ นักเรียนวันละ 60 นาที มาตรการระดับองค์กรภาครัฐ เสริมกระบวนทัศน์องค์กรทาง
กีฬาของรัฐ มาตรการระดับชาติ กาหนดให้ กจิ กรรมทางกายเพื่อสุขภาพ และมาตรการสื่อสารเพื่อสังคม พัฒนาระบบและ
ช่องทางการสื่อสาร เพื่อสร้ างความรู้ความเข้ าใจต่อสังคมถึงความสาคัญ และความจาเป็ นของกิจกรรมทางกายที่มีต่อการ
เสริมสร้ างสุขภาพของประชาชน ทุกกลุ่มวัย มาตรการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลักเพื่อป้ องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง คือ การลด
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การจัดการอาหาร และการเพิ่มการเคลื่อนไหวทางกาย (ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ , 2558)
และจากผลการประชุม World Economic Forum ปี 2554 ผลร้ ายที่เกิดจากกลุ่มโรคเอ็นซีดี หรือโรคไม่ ติดต่ อเรื้อรัง
ได้ แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน และสุขภาพจิต (หทัย ชิตานนท์, 2558)
ข้ อเสนอแนะการประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ควรจัดโครงการให้ ความรู้เพื่อเสริมสร้ างความ
ตระหนัก ควรสร้ างบุคลากรต้ นแบบในชุมชน พัฒนาสื่อที่หลากหลายรูปแบบและเหมาะสมกับลักษณะทางประชากร การ
เพิ่ มวุ ฒิ ร ะดับทางการศึ ก ษาของประชาชน ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ชุ ม ชนน าภูมิปั ญ ญาท้ อ งถิ่น มาใช้ ป รั บ เปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภคอาหารอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ การออกกาลังกายและเล่ นกีฬาที่เหมาะสม ควรเร่ งให้ ความรู้
ความเข้ าใจกับกลุ่มคนอาการอ้ วนลงพุง เกี่ยวกับการป้ องกันอาการอ้ วนลงพุง ผลเสียที่ตามมาของอาการอ้ วนลงพุง ตลอด
จนถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การออกกาลังกายและการเล่นกีฬา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารให้ เหมาะสม
กับวัย เพื่ อป้ องกันการเกิดอาการอ้ วนลงพุงของประชาชน (สมชาย สุขอารีย์ชัย , 2553) ควรมีการให้ สุขศึกษาและ
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ประชาสัมพันธ์ท่ถี ูกต้ องเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยเฉพาะชาวเกษตรสวนยางพาราที่มกี ารดื่มเครื่องดื่ม
ชูกาลัง เพื่อสร้ างความตระหนักในการดูแลสุขภาพตนเองให้ เพิ่มมากขึ้น (ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์ และตั้ม บุญรอด, 2555)
ให้ ตระหนักถึงความสาคัญการวางแผนพัฒนาโปรแกรมการสร้ างเสริมสุขภาพ และให้ อาสาสมัครสาธารณสุขประจา
หมู่บ้านเยี่ยมบ้ านเป็ นพี่เลี้ยงให้ คาปรึกษา เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสร้ างการมีส่วนร่วมในชุมชน
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