
บทน ำ
ผู ้สูงอายุเป็นวัยท่ีมีการเปล่ียนแปลงเซลล์ต่าง ๆ ภายใน

ร่างกายท่ีเป็นไปในทางเส่ือม จากสภาวะดังกล่าว ส่งผลให้
ผูสู้งอายสุ่วนใหญ่มีปัญหาสุขภาพอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้โดยเฉพาะ
โรคไม่ติดต่อเร้ือรัง (NCDs) และส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงดา้น
จิตใจ และบทบาททางสังคม ซ่ึงโรคไม่ติดต่อเร้ือรังท่ีพบและมี
อตัราสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง ไดแ้ก่ โรคเบาหวาน โรคความดนัโลหิต
สูง  หลอดเ ลือดในสมอง โรคหัวใจและมะเร็ง (ส านักงาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554) และ
เม่ือเจบ็ป่วยมากข้ึน ก็จะท าใหร่้างกายเส่ือมถอยเร็วมากข้ึน ส านักงาน
สถิติแห่งชาติ (2559) ไดด้  าเนินการส ารวจกิจกรรมทางกายของ
ประชากร เม่ือปี พ.ศ. 2558 พบวา่ประชากรในกลุ่มอาย ุ60 ปีข้ึนไป 
มีการเคล่ือนไหวร่างกายน้อยมากท่ีสุด ในอตัราร้อยละ 99.5 เม่ือ
เทียบกบักลุ่มอายุอ่ืน ๆ องคก์ารอนามยัโลกประมาณการว่า ในแต่
ละปีการเสียชีวติของประชากรโลกเกือบ 1.9 ลา้นคน มาจากการมี
กิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ และการมีกิจกรรมทางกายท่ีไม่
เพียงพอเช่ือมโยงอย่างมีนัยส าคัญกับภาวะอ้วนลงพุง การมี
กิจกรรมทางกายท่ีไม่เพียงพอ ส่งผลให้การเจ็บป่วยด้วยโรคไม่
ติดต่อ (NCDs) มีอุบติัการณ์ท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคญั (กุลทตั หงส์
ชยางกูร, พงคเ์ทพ สุธีรวฒิุ และญตัติพงศ ์แกว้ทอง, 2561)  ส าหรับ
ประเทศไทย กิจกรรมทางทางกาย โดยก าหนดเกณฑข์ั้นต ่าและให้
ถือเป็นหลักปฏิบัติ  เพ่ือการส่งเสริมสุขภาพของประชากรโลก  
และใหค้  านิยาม “กิจกรรมทางกาย” (Physical activity) วา่ หมายถึง 
การเคล่ือนไหวร่างกายในลกัษณะใด ๆท่ีเกิดจากการท างานของ
กล้ามเน้ือโครงร่าง ซ่ึงต้องการใช้พลังงาน(อัจฉรา ปุรากายไม่
เพียงพอเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตถึง 11,129 ราย ใน พ.ศ. 2552 
โดยเม่ือพิจารณาในหน่วยของภาระโรคนั้น กิจกรรมทางกายไม่
เพียงพอก่อภาระโรค 788,500 ปีสุขภาวะท่ีสูญเสีย (Disability   
Adjusted Life Years, DALYs) ในเพศหญิง และในเพศชาย 
581,200 ปีสุขภาวะ (Working Group of Strategic Plan for 
Developing Burden of Disease and Thai Health Population Index , 
2012) จากโครงการส ารวจสุขภาวะผูสู้งอายุไทย ปี พ.ศ. 2556 ผล
การศึกษา พบว่า ผูสู้งอายุไทย มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์
เพียงร้อยละ 26 ซ่ึงต ่ากว่าเป้าหมาย ท่ีตั้ งไวร้้อยละ 30 โดย
พฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ ท่ีผูสู้งอายุไทยปฏิบติัตวัไดน้้อย
ท่ีสุด  ไดแ้ก่ ออกก าลงักายสัปดาห์ละ 3 วนั ๆ ละ 15-30 นาทีเป็น
ประจ า ร้อยละ 57 (กลุ่มอนามยัผูสู้งอาย,ุ 2556)  

ดงันั้นคณะผูว้ิจัย จึงสนใจท่ีจะศึกษากิจกรรมทางกายของ
ผูสู้งอายุในโรงเรียนผู ้สูงอายุ เทสภาวะสังคมและส่ิงแวดล้อม
ปัจจุบนั เพ่ือน าผลวิจยัเสนอต่อคณะกรรมการชมรม ศบาลต าบล
สระลงเรือ อ  าเภอห้วยกระเจา จงัหวดักาญจนบุรี ในและองคก์รท่ี
เก่ียวข้อง ส าหรับน าไปประยุกต์ใช้ในการวางแผน รูปแบบ
กิจกรรมทางกายท่ีเพียงพอต่อสุขภาพ และเหมาะสมกับผูสู้งอายุ
ต่อไป

วตัถุประสงค์ของกำรวจิยั
1. เพ่ือศึกษาลกัษณะกิจกรรมทางกายของผูสู้งอายุในโรงเรียน

ผูสู้งอายุเทศบาลต าบลสระลงเรือ อ  าเภอห้วยกระเจา จังหวัด
กาญจนบุรี

2. เพ่ือศึกษาระดับกิจกรรมทางกายของผูสู้งอายุในโรงเรียน
ผูสู้งอายุเทศบาลต าบลสระลงเรือ อ  าเภอห้วยกระเจา จังหวัด
กาญจนบุรี

3. เพ่ือศึกษากิจกรรมทางกายท่ีเพียงพอของผูสู้งอายุในโรงเรียน
ผูสู้งอายุเทศบาลต าบลสระลงเรือ อ  าเภอห้วยกระเจา จังหวัด
กาญจนบุรี

กรอบแนวควำมคดิกำรวจิยั 

จากแนวทางปฏิบติักิจกรรมทางกายขององคก์ารอนามยัโลก 

โดยก าหนดเกณฑ์ขั้ นต ่ าและให้ถือเป็นหลักปฏิบัติ  เพื่อการ
ส่งเสริมสุขภาพของประชากรโลก และให้ค  านิยาม “กิจกรรมทาง
กาย” (Physical activity) ว่า หมายถึง การเคล่ือนไหวร่างกายใน
ลักษณะใด ๆ ท่ีเกิดจากการท างานของกล้ามเน้ือโครงร่าง ซ่ึง
ตอ้งการใชพ้ลงังาน (อจัฉรา ปุราคม, 2558) ท่ีครอบคลุม 3 ลกัษณะ

กิจกรรม ซ่ึง องคค์วามรู้ทางการแพทยใ์นปัจจุบนั ช้ีให้เห็นว่าการมี
กิจกรรมทางกายอย่างเหมาะสม และเพียงพอนั้น ช่วยส่งเสริมการ
อยู่ดีมีสุข ทั้ งสุขภาพกายและสุขภาพจิต อีกทั้ งยงัส่งผลต่อการ
ป้องกันโรค จึงนับว่าการมีกิจกรรมทางกาย มีความจ าเป็นยิ่ง ต่อ
สุขภาพของบุคคลและความเป็นอยูท่ี่ดี (Well-being) และจดัว่าเป็น
องค์ประกอบส าคัญของวิถีชีวิตประจ าวันของประชาชน จาก
ความส าคญัของการมีกิจกรรมทางกายท่ีส่งผลต่อสุขภาพ ดงักล่าว 
การศึกษาน้ี จึงมุ่งท่ีจะศึกษาลักษณะกิจกรรมทางกาย ระดับ
กิจกรรมทางกาย และความเพียงพอของการมีกิจกรรมทางกายของ
ผูสู้งอายุในโรงเรียนผู ้สูงอายุเทศบาลต าบลสระลงเรือ อ  า เภอ    
หว้ยกระเจา จงัหวดักาญจนบุรี โดยใชแ้นวทางปฏิบติักิจกรรมทาง
กาย และเกณฑ์เพียงพอหรือไม่เพียงพอท่ีองค์การอนามัยโลก
ก าหนดหรือใหข้อ้เสนอไว ้เป็นแนวทางในการศึกษาคร้ังน้ี
วิธีกำรวิจัย

การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยประชากรเป็น
ผูสู้งอายุในโรงเรียนผูสู้งอายุ เทศบาลต าบลสระลงเรือ อ  า เภอห้วย
กระเจา จงัหวดักาญจนบุรีโดยศึกษาทุกหน่วยประชากร  จ  านวน 
62 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย คือ แบบสอบถามสากล ดา้นการมี
กิจกรรมทางกายขององคก์ารอนามยัโลก (GPAQ version 2) แปล
เป็นภาษาไทยและออกแบบเพ่ิมเติมโดยศูนยพ์ฒันาองคค์วามรู้ดา้น
กิจกรรมทางกายประเทศไทย (TPAK) สถาบนัวิจยัประชากรและ
สังคม มหาวิทยาลยัมหิดล จ านวนทั้งหมด 16 ขอ้  แบบสอบถามมี
ทั้งหมด 2 ส่วน ประกอบดว้ย

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป เป็นแบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคล 
ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ จ านวน 3 ขอ้

ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามสากล ดา้นการมีกิจกรรมทาง
กายขององคก์ารอนามยัโลกทั้งหมด 16 ขอ้โดยเป็นค าถามกิจกรรม
ทางกายในช่วง 7 วนัท่ีผา่นมา แบ่งออกเป็น 4 ส่วน
ส่วนท่ี 1 ค าถามเก่ียวกบักิจกรรมในการท างาน จ านวน 6 ขอ้
ส่วนท่ี 2 การเดินทางไป-กลบั ท่ีต่าง ๆ จ านวน 3 ขอ้
ส่วนท่ี 3 กิจกรรมนนัทนาการ จ านวน 6 ขอ้
ส่วนท่ี 4 พฤติกรรมเนือยน่ิง จ านวน 1 ขอ้

คุณภาพเคร่ืองมือ เป็นแบบสอบถามสากล ด้านการมี
กิจกรรมทางกายขององค์การอนามยัโลก ท่ีมหาวิทยาลยัมหิดลได้
แปลเป็นภาษาไทย สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา โดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) 
และค่าเฉล่ีย (Mean) เพ่ืออธิบายลกัษณะขอ้มูลส่วนบุคคล ลกัษณะ
ของกิจกรรมทางกาย และระดบักิจกรรมทางกายของประชากร

การก าหนดระดับกิจกรรมทางกายของผู ้สู งอายุใน
โรงเรียนผูสู้งอายเุทศบาลต าบลสระลงเรือ แบ่งเป็น 2 ระดบั ไดแ้ก่

1. กิจกรรมทางกายท่ีไม่เพียงพอ หมายถึง กิจกรรมทาง
กายระดบัหนักน้อยกว่า 75 นาทีต่อสัปดาห์ หรือ กิจกรรมทางกาย
ระดบัปานกลางนอ้ยกวา่ 150 นาทีต่อสัปดาห์   

2. กิจกรรมทางกายท่ีเพียงพอ หมายถึง กิจกรรมทางกาย
ตั้ งแต่ระดับปานกลางข้ึนไป โดยมีกิจกรรมทางกายระดับปาน
กลางท่ีมีระยะเวลาการเคล่ือนไหวสะสมรวม อย่างน้อย 150 นาที/
สัปดาห์ และ/หรือ กิจกรรมทางกายระดบัหนัก อย่างน้อย 75 นาที/
สัปดาห์ หรือรวมกนั

ผลกำรวิจัย

ประชำกรศึกษำ  พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 74.19เป็น
ผูสู้งอายุวยักลาง คือมีอายุระหว่าง 70-79 ปี มากท่ีสุด ร้อยละ 58.07 มี
การศึกษาอยูใ่นระดบัชั้นประถมศึกษามากท่ีสุด ร้อยละ 67.74 และส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 59.68 รองลงมาไม่ประกอบ
อาชีพ คิดเป็นร้อยละ 25.80 ตามล าดบั ( ดงัภาพท่ี 1)
ภำพที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สูงอำยุในโรงเรียนผู้สูงอำยุ (N=62)

ลักษณะกิจกรรมทำงกำย  พบว่า ผูสู้งอายุมีกิจกรรมทางกายทั้ง 3 
ประเภท โดยกิจกรรมทางกาย ท่ีมีความหนักในระดบัหนัก ไดแ้ก่ การ
ท าเกษตร  ความหนักในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ การท างานบา้น  ส่วน
กิจกรรมทางกายในการเดินทางจากท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึง มีทั้งการเดิน 
และการป่ันจักรยาน ซ่ึงเป็นการออกแรงในระดับปานกลาง รวมถึง 
กิจกรรมทางกายเพ่ือนันทนาการหรือกิจกรรมยามว่างเพ่ือผ่อนคลาย  
และกิจกรรมท่ีมีความหนักระดับหนักมีน้อยเป็นเร่ืองเก่ียวกับการ
บริหารร่างกายท่ีปฏิบติัเป็นรายบุคคล เช่น การแกว่งแขน และท่ีท าใน
ยามวา่ง เช่น วิง่เร็ว ยกน ้าหนกั รวมถึงพฤติกรรมเนือยน่ิงหรือกิจกรรมท่ี
มีการเคล่ือนไหวนอ้ย  ไดแ้ก่ การดูโทรทศัน์ ฟังวิทยุ อ่านหนังสือธรรม
มะ นัง่สมาธิ เป็นตน้ ดงัแสดงในตารางท่ี 1

ตำรำงที่ 1 ลกัษณะกจิกรรมทำงกำยและพฤติกรรมเนือยน่ิงของผู้สูงอำยุ

ระดบัลกัษณะกจิกรรมทำงกำยของผู้สูงอำยุ พบว่า ระดบัความ
หนักตั้งแต่ระดบัปานกลางข้ึนไปมีจ านวนมากท่ีสุด ร้อยละ 83.87 เป็น
ประเภทการท างาน โดยส่วนใหญ่เป็นผู ้อายุในวยัต้นและวยักลาง 
รองลงมามีความหนักระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 70.97 โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.41 วนั/สัปดาห์ และคิดเป็นค่าเฉล่ีย 27.10 นาที/วนั เป็น
กิจกรรมทางกายประเภทการเดินทางจากท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึง  ส่วน
กิจกรรมทางกายประเภทกิจกรรมทางกายเพ่ือนันทนาการหรือกิจกรรม
ยามว่างเพ่ือการผ่อนคลายตั้ งแต่ระดบัปานกลางข้ึนไป มีจ านวนน้อย
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 41.93 ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูอ้ายุในวยักลาง ส่วน
ผูสู้งอายุในวยัปลายนั้นมีเพียง 1 ราย ท่ีมีประเภทกิจกรรมทางกายเพื่อ
นนัทนาการหรือกิจกรรมยามวา่ง (ดงัภาพท่ี 2)
ภำพที่ 2 ข้อมูลของผูสู้งอายุตามลักษณะกิจกรรมทางกายในหน่ึง
สัปดาห์ (จ าแนกตามวนั และ เวลา  โดยเทียบค่าร้อยละจากประชากร
ของกลุ่ม)

เม่ือพิจารณาจ านวนเวลาของการมีกิจกรรมทางกายท่ีเพียงพอ
ต่อสุขภาพ พบว่า การมีกิจกรรมทางกายในระดบัปานกลาง ท่ีมีเวลา
ตั้งแต่ 300 นาทีข้ึนไป/สัปดาห์ มีจ านวน 4 คน  ส่วนการมีกิจกรรมทาง
กายในระดบัหนัก ท่ีมีเวลาตั้งแต่ 150 นาทีข้ึนไป/สัปดาห์ มีจ านวน 20 
คน ซ่ึงเป็นกิจกรรมทางกายการท างานทั้งหมด ดงัภาพท่ี 3
ภำพที่ 3 ควำมเพียงพอของกิจกรรมทำงกำยของผูสู้งอายุในโรงเรียน

ผูสู้งอายุ

อภิปรำยผล
ลักษณะกิจกรรมทำงกำยของผู้สูงอำยุ พบว่า ส่วนใหญ่เป็น

กิจกรรมทางกายท่ีเก่ียวข้องกับการท างานท่ีมีความหนักตั้ งแต่ระดับ
ปานกลางข้ึนไปมากท่ีสุด เน่ืองจากส่วนใหญ่เป็นผูสู้งอายุในวยัตน้และ
วยักลาง ท่ียงัประกอบอาชีพอยู่ รองลงมาเป็นกิจกรรมทางกายประเภท
การเดินทางจากท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึง ซ่ึงสอดคลอ้งกับผลการศึกษา
ของธีรนุช ชละเอม, ยุวดี ลีลคันาวีระ และพรนภา หอมสินธ์ุ (2560) ท่ี
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยังท างานอยู่ และมีกิจกรรมทางกาย
เพียงพอจากการท างานมากท่ีสุด และ ของกิติพงษ์ ขติัยะ (2563) พบว่า 
พฤติกรรมการปฏิบติักิจกรรมทางกายของผูสู้งอายุในชีวิตประจ าวนั 
ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมด้านการประกอบกิจวตัรประจ าวนั และการ
ท างาน เช่นเดียวกบัผลการศึกษาของวรีะวฒัน์ แซ่จิว (2559)

ระดบักจิกรรมทำงกำยของผู้สูงอำยุ ส่วนใหญ่มีกิจกรรมประเภท
การท างานมากท่ีสุด ท่ีมีความหนักตั้ งแต่ระดับปานกลางข้ึนไปเป็น
จ านวนมาก โดยมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นท่ีมีกิจกรรมทางกายในระดบัท่ี
ไม่เพียงพอ (กิจกรรมทางกายระดบัหนักน้อยกว่า 75 นาทีต่อสัปดาห์ 
หรือกิจกรรมทางกายระดบัปานกลางน้อยกว่า 150 นาทีต่อสัปดาห์) คือ 
กิจกรรมทางกายเพ่ือนนัทนาการหรือกิจกรรมยามวา่งเพ่ือการผ่อนคลาย 
ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธีรนุช ชละเอม, ยุวดี ลีลัคนาวีระ และ   
พรนภา หอมสินธ์ุ (2560) คน และผลการวิจัยของวีระวฒัน์ แซ่จิว
(2559) ท่ีพบว่า ผูสู้งอายุส่วนใหญ่มีกิจกรรมทางกายในระดบัเพียงพอ 
และเป็นกิจกรรมทางกายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างานท่ีมีความหนักตั้งแต่
ระดบัปานกลางข้ึนไป

กิจกรรมทำงกำยที่เพียงพอ พบว่า ผูสู้งอายุส่วนใหญ่มีกิจกรรม
ทางกายท่ีเพียงพอ (มีกิจกรรมทางกายระดบัปานกลางท่ีมีระยะเวลาการ
เคล่ือนไหวสะสมรวม อย่างน้อย 150 นาที/สัปดาห์ และ/หรือกิจกรรม
ทางกายระดบัหนัก อย่างน้อย 75 นาที/สัปดาห์ หรือรวมกนั) โดยเป็น
กิจกรรมทางกายท่ีเพียงพอประเภทการท างานมากท่ีสุด รองลงมาเป็น
กิจกรรมทางกายประเภทการเดินทางจากท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึง ซ่ึงเป็น
กิจกรรมท่ีมีความหนกัระดบัปานกลาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของธีร
นุช ชละเอม, ยุวดี ลีลัคนาวีระ และพรนภา หอมสินธ์ุ (2560) และ         
วีระวฒัน์ แซ่จิว (2559) ท่ีพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีกิจกรรมทาง
กายท่ีเพียงพอและเป็นกิจกรรมจากการท างานมากท่ีสุด
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ระดับปำนกลำง ระดับหนัก

1.  กิ จกรรมทางกายในการ
ท างาน
2. กิจกรรมทางกายการเดินทาง
จากที่หน่ึงไปอีกที่หน่ึง
3 .  กิ จ ก ร ร ม ท า ง ก า ย เ พื่ อ
นันทนาการ/กิจกรรมยามว่าง
เพื่อการผอ่นคลาย

- กิจกรรมประเภทงานบ้าน 
เช่น  กวาดขยะ ตัดหญ้าปลูก
ตน้ไม้
- การเดิน การป่ันจกัรยาน

- การบริหารร่างกาย เช่น แกวง่
แขน ยดืแขน ยดืขา

- การเกษตร เช่น   
ท านา ท าสวน

- วิง่เร็ว
- ยกน ้ าหนกั  

4. พฤติกรรมเนือยน่ิง/           - ดูโทรทศัน,์ ฟังวทิย,ุ อ่านหนงัสือธรรมมะ, นัง่สมาธิ
เคล่ือนไหวนอ้ย       
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ข้อเสนอแนะ 
กิจกรรมทางกายท่ีเพียงพอมีความส าคญัต่อสุขภาพของผูสู้งอาย ุการพฒันาผูสู้งอายจึุงควรพิจารณาศกัยภาพทางกาย ควบคู่กบัอตัลกัษณ์ของ 

ผูสู้งอาย ุเพ่ือน ามาเป็นขอ้มูลจดัท ากิจกรรมทางกายใหถู้กตอ้ง เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลกบักลุ่ม และผูสู้งอายแุต่ละคน และเร่ือง
การประกอบอาชีพของผูสู้งอาย ุเป็นปัจจยัส าคญัในการก าหนดรูปแบบของกิจกรรมดว้ย        

มหำวทิยำลยัเวสเทร์ิน

กำรศึกษำลกัษณะและระดับกจิกรรมทำงกำยของผู้สูงอำยุในโรงเรียนผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลสระลงเรือ                                      
อ ำเภอห้วยกระเจำ จังหวัดกำญจนบุรี 

Study the characteristics and level of physical activity of the elderly in the senior school,                                   
Sa Long Ruea Sub-district, Huai Krachao District, Kanchanaburi Province
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