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บทคัดย่ อ
งำนวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษำระดับกำรมีกิจกรรมทำงกำยของนักเรี ยนมัธยมศึกษำในกรุ งเทพมหำนคร ประชำกรและ
กลุ่ ม ตัว อย่ำ งที่ ใ ช้ใ นกำรวิจัยครั้ งนี้ คื อ นัก เรี ย นระดับ มัธ ยมศึ ก ษำ สั ง กัด ส ำนัก งำนคณะกรรมกำรศึ ก ษำขั้น พื้ น ฐำน สั ง กัด ส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงกำรอุ ดมศึ กษำ วิท ยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสั งกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรส่ งเสริ มกำรศึ กษำเอกชน เขต
กรุ งเทพมหำนคร จำนวน 2,200 คน เป็ นระดับมัธยมศึกษำตอนต้น จำนวน 1,089 คน และระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย จำนวน 1,111 คน
ซึ่ งได้มำจำกกำรสุ่ มตัวอย่ำงแบบแบ่งชั้นสองขั้นตอน (Two-stage Stratified Random Sampling) คือ กำรสุ่ มโรงเรี ยนจำแนกตำมสังกัดโดย
วิธีกำรสุ่ มแบบแบ่งชั้น (Stage Stratified Random Sampling) ระดับมัธยมศึกษำตอนต้นและมัธยมศึกษำตอนปลำย รวม 15 โรงเรี ยน และกำร
สุ่ มนักเรี ยน (จำก 15 โรงเรี ยน) สุ่ มนักเรี ยนตำมระดับ ชั้น โดยวิธีกำรสุ่ มแบบแบ่ งชั้น (Stage Stratified Random Sampling) ตำมลำดับ
เครื่ องมือที่ใช้ในกำรวิจยั คือ แบบสอบถำมกิจกรรมทำงกำยที่พฒั นำจำกแบบสอบถำม PAQ-A และปรับให้เข้ำกับบริ บทกิจกรรมทำงกำย
ของเด็กไทย โดยมีค่ำ IOC อยู่ระหว่ำง 0.80 – 1.00 และมีควำมเที่ยง รวมทั้งฉบับเท่ำกับ 0.92 และวิเครำะห์ขอ้ มูลด้วยกำรหำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย
และส่ วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน
ผลกำรวิจยั พบว่ำ
1. คะแนนเฉลี่ยกิจกรรมทำงกำยของนักเรี ยนมัธยมศึกษำตอนต้น คือ นักเรี ยนชำยและหญิงมีคะแนนเฉลี่ยมีค่ำ 40.34 และ39.84
คะแนนตำมลำดับ ส่ วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนมีค่ำ 7.71 และ7.19 ตำมลำดับ
2. คะแนนเฉลี่ยกิจกรรมทำงกำยของนักเรี ยนมัธยมศึกษำตอนปลำย คือ นักเรี ยนชำยและหญิงมีคะแนนเฉลี่ยมีค่ำ 40.97 และ39.97
คะแนนตำมลำดับ ส่ วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนมีค่ำ 7.86 และ7.79 ตำมลำดับ
3. กำรมีระดับกิจกรรมทำงกำยของนักเรี ยนชำยมัธยมศึกษำตอนต้น ได้แก่ 1) ระดับปำนกลำง (Moderately active) ร้อยละ 46.2
2) ระดับเบำ (Light active) ร้อยละ 44.2 และ3) ระดับเบำที่สุด (Extremely inactive) ร้อยละ 5.4
4. กำรมีระดับกิจกรรมทำงกำยของนักเรี ยนหญิงมัธยมศึกษำตอนต้น ได้แก่ 1) ระดับเบำ (Light active) ร้อยละ 50.7 2) ระดับปำน
กลำง (Moderately active) ร้อยละ 43.3 และ3) ระดับเบำที่สุด (Extremely inactive) ร้อยละ 3.5
5. กำรมีระดับ กิ จกรรมทำงกำยของนัก เรี ยนมัธ ยมศึ ก ษำตอนต้น ทั้ง หมด ได้แ ก่ 1) ระดับ เบำ (Light active) ร้ อ ยละ 47.6 2)
ระดับปำนกลำง (Moderately active) ร้อยละ 44.7 และ3) ระดับเบำที่สุด (Extremely inactive) ร้อยละ 4.4
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6. กำรมีระดับกิจกรรมทำงกำยของนักเรี ยนชำยมัธยมศึกษำตอนปลำย ได้แก่ 1) ระดับปำนกลำง (Moderately active) ร้อยละ 49.3
2) ระดับเบำ (Light active) ร้อยละ 40.5 และ3) ระดับหนัก (Vigorously active) ร้อยละ 5.8
7. กำรมี ร ะดับ กิ จ กรรมทำงกำยของนัก เรี ย นหญิ ง มัธ ยมศึ ก ษำตอนปลำย ได้แ ก่ 1) ระดับ เบำ (Light active) ร้ อ ยละ 49.2 2)
ระดับปำนกลำง (Moderately active) ร้อยละ 41.8 และ3) ระดับหนัก (Vigorously active) ร้อยละ 5.1
8. กำรมี ร ะดับ กิ จ กรรมทำงกำยของนัก เรี ย นมัธ ยมศึ ก ษำตอนปลำยทั้ง หมด ได้แ ก่ 1) ระดับ ปำนกลำง (Moderately active)
ร้อยละ 45.7 2) ระดับเบำ (Light active) ร้อยละ 44.7 และ3) ระดับหนัก (Vigorously active) ร้อยละ 5.5
สรุ ปว่ำ ระดับกิจกรรมทำงกำยของนักเรี ยนมัธยมศึกษำมีระดับกิ จกรรมทำงกำยไม่เพียงพอตำมคำแนะนำที่องค์กำรอนำมัยโลก
(WHO) ได้กำหนดเอำไว้ และนักเรี ยนหญิงมีแนวโน้มของกำรมีระดับกิจกรรมทำงกำยที่ลดลง ด้วยเหตุน้ ี WHO จึงให้กิจกรรมทำงกำยเป็ น
ตัวชี้ กำรสร้ ำงเสริ มสุ ขภำพเพื่อ กำรป้ อ งกัน โรค ดังนั้น จึ งเป็ นสิ่ งจำเป็ นในกำรที่ จะเรี ยนรู ้ ระดับ ของกิ จกรรมทำงกำยของนักเรี ย นชั้น
มัธยมศึกษำเพื่อกำรพัฒนำสุ ขภำพที่สำคัญ
คาสาคัญ : ระดับกิจกรรมทำงกำย กิจกรรมทำงกำย นักเรี ยนมัธยมศึกษำ

Abstract
The purpose of the research was to study physical activity level of secondary school students in Bangkok. The population and the
sample were secondary school students. The samples were 1,089 lower-secondary school students and 1,100 high-secondary school students.
Samples were selected by simple random sampling and ever stratums were selected by two-stage stratified random sampling. Research tool
was questionnaire with IOC ranged of 0.8-1.00 and reliability was 0.92. Data were analyzed using percentage, mean and standard deviation.
The research results were as follows:
1. The scores of physical activities of lower-secondary school students were male (mean = 40.34, S.D. = 7.71) and female
(mean = 39.84, S.D.= 7.19)
2. The scores of physical activities of high-secondary school students were male (mean = 40.97, S.D. = 7.86) and female
(mean = 39.97, S.D.= 7.79)
3. The physical activity level among male lower-secondary school students were; moderately active level (46.3%), light active
level (44.2%) and extremely inactive level (5.4%).
4. The physical activity level among female lower-secondary school students were; light active level (50.7%), moderately active
level (43.3%) and extremely inactive level (3.5%).
5. The physical activity level of lower-secondary school students were; light active level (47.6%), moderately active level (44.7%)
and extremely inactive level (4.4%).
6. The physical activity level among male high-secondary school students were; moderately active level (49.3%), light active
level (40.5%) and vigorously active level (5.8%).
7. The physical activity level among female high-secondary school students were; light active level (49.2%), moderately active
level (41.8%) and vigorously active level (5.1%).
8. The physical activity level high-secondary school students were; moderately active level (45.7%), light active level (44.7%)
and vigorously active level (5.5%).
The research concluded that he physical activity level of secondary school students has insufficient physical activity levels as
recommended by the World Health Organization (WHO). Female students tend to have a lower physical activity level. For this re ason,
WHO uses physical activity as a health promotion pointer for disease prevention. Therefore, it is essential to learn the level of physical
activity of secondary school students for the critical development of health.
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บทนา
กำรพัฒนำคุณภำพชี วิตและพัฒนำภำวะสุ ขภำพของประชำชนไทยในทุกกลุ่มวัยมีกลยุทธ์ที่สำคัญ คือ กำรสร้ำงเสริ ม
สุ ข ภำพ เพรำะกำรสร้ ำ งเสริ ม สุ ข ภำพนั้น เป็ นกำรป้ อ งกัน ไม่ ใ ห้เ กิ ด โรคที่ ส่ ง ผลเสี ย ต่ อ สุ ข ภำพ องค์ก ำรอนำมัย โลกระบุ ว่ำ
สำระสำคัญประกำรหนึ่ งของกำรสร้ำงเสริ มสุ ขภำพ คือ กำรส่ งเสริ มกิ จกรรมทำงกำย (Promoting Physical Activity) [1] เพรำะ
กำรขำดกิ จกรรมทำงกำย เป็ นสำเหตุอนั ดับที่ 4 ของกำรตำย นอกจำกนั้นเป็ นสำเหตุกำรตำยเกิ ดจำกกำรเจ็บป่ วย [2] ดังนั้นกำร
ส่งเสริ มกำรมีส่วนร่ วมในกำรมีกิจกรรมทำงกำยให้เพียงพอจึงเป็ นสิ่ งสำคัญอันดับต้น ๆ ของกำรสำธำรณสุขระดับโลก [3]
กิจกรรมทำงกำย หมำยถึง กำรเคลื่อนไหวร่ ำงกำยในอิริยำบถต่ำง ๆ ที่ทำให้เกิดกำรใช้พลังงำนจำกกล้ำมเนื้อ ที่ครอบคลุม
3 ลักษณะกิจกรรม คือ กิจกรรมทำงกำยเกี่ยวกับกำรทำงำนและกำรใช้ชีวิตประจำวัน กำรเดินทำงในชีวิตประจำวัน และกิจกรรม
ทำงกำยในยำมว่ำง โดยที่กิจกรรมทำงกำยในยำมว่ำง มีควำมหมำยครอบคลุมกำรออกกำลังกำยและเล่นกีฬำด้วย[1] ประโยชน์กำร
มีกิจกรรมทำงกำยที่พอเพียง ส่ งผลต่อกำรลดควำมเสี่ ยงต่อปั ญหำสุ ขภำพที่สำคัญ อำทิ ควำมเสี่ ยงต่อกำรเสี ยชีวิต ก่อนวัยอันควร
โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบำหวำนประเภท 2 ภำวะโรคอ้วน ภำวะโรคกระดูกพรุ น และโรคมะเร็ งลำไส้ใหญ่ [4] และปั ญหำ
ของกำรมีกิจกรรมทำงกำยที่ ไม่เพียงพอนี้ ก็เริ่ มตั้งแต่วยั เด็กเป็ นต้นไปและมีแนวโน้มที่ จะลดลงตำมอำยุและกำรลดลงมำกขึ้ น
เกิดขึ้นในช่วงวัยรุ่ น[5]
ประเทศออสเตรเลีย มีกำรสำรวจข้อมูลกิ จกรรมทำงกำยของเด็กช่วงอำยุระหว่ำง 13-17 ปี พบว่ำ ร้อยละ 8 มีเด็กที่ มี
กิจกรรมทำงกำยในเวลำว่ำงอยูใ่ นระดับที่แนะนำ คือ มีกิจกรรมทำงกำยที่ระดับปำนกลำงถึงระดับหนักต่อ อย่ำงน้อย 1 ชัว่ โมงต่อ
วัน และ 1ใน 5 (ร้อยละ 20) มีกิจกรรมทำงกำยในเวลำว่ำงที่เป็ นพฤติกรรมเนือยนิ่ง คือ มีพฤติกรรมที่ทำกิจกรรมกำยที่นงั่ นำน เช่น
กำรนั่ง ดู ที วีผ่ำ นโทรศัพ ท์มือ ถื อ กำรใช้ง ำนคอมพิ วเตอร์ และพฤติ ก รรมเนื อยในเด็ กนิ่ งมี แ นวโน้ม เพิ่ ม ขึ้ นตำมอำยุด้ว ย [6]
สอดคล้องกับกำรศึกษำสำรวจในประเทศแคนำดำ ที่ส่งเสริ มให้วยั เด็กมีกิจกรรมทำงกำยควำมหนักระดับปำนกลำงถึง ระดับหนัก
ให้มำกกว่ำ 60 นำทีต่อวัน และช่วงอำยุระหว่ำง 12-17 ปี ถึงตำมกำรส่ งเสริ มได้เพียงร้อยละ 31 ซึ่ งไม่ได้ถึงเป้ ำหมำยที่วำงไว้ [7]
ในประเทศไทยข้อมูลของสถำบันวิจยั ประชำกรและสังคม มหำวิทยำลัยมหิ ดล [8] พบว่ำ วัยเด็กและวัยรุ่ น หำกใช้เกณฑ์กิจกรรม
ทำงกำยที่ เพียงพออย่ำงน้อย 150 นำที ต่อสัปดำห์ จะมีกิจกรรมทำงกำยเพียงพอ ร้อยละ 60 แต่หำกใช้เกณฑ์ กิ จกรรมทำงกำยที่
เพียงพอของเด็ก อย่ำงน้อย 60 นำทีต่อวัน ตำมคำแนะนำขององค์กำรอนำมัยโลก (WHO) จะมีกิจกรรมทำงกำยเพียงพอ ร้อยละ 30
เท่ำนั้น เนื่องจำกวัยรุ่ นเป็ นช่วงเปลี่ยนผ่ำนที่ทศั นคติและรู ปแบบพฤติกรรมที่จะนำไปสู่ควำมเป็ นผูใ้ หญ่ที่กำลังพัฒนำไปเป็ นในแง่
ของวิถีชีวติ ควำมคิด และนิสยั [9] และเด็กและวัยรุ่ นที่มีกิจกรรมทำงกำยที่ไม่เพียงพอในช่วงนี้มีแนวโน้มที่จะกลำยเป็ นผูใ้ หญ่ที่มี
กิจกรรมทำงกำยที่ไม่เพียงพอเช่นกัน[10] นอกจำกนี้ยงั พบควำมแตกต่ำงระหว่ำงเพศ ยกตัวอย่ำงเช่น กำรมีกิจกรรมทำงกำยที่ลดลง
ในกลุ่มเด็กผูห้ ญิงในช่วงวัยรุ่ นเนื่ องจำกอิทธิ พลทำงสังคมและกำรรับรู ้บรรทัดฐำนทำงสังคมกลำยเป็ นปั จจัยที่มีผลต่อกำรมีส่วน
ร่ วมในกำรมีกิจกรรมทำงกำย [11]
กำรมีกิจกรรมทำงกำยที่เพียงพอ นอกจำกเป็ นประโยชน์ต่อสุขภำพโดยตรงแล้วยังส่งผลดีต่อผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรี ยนของ
วัยเด็ก และวัยรุ่ นด้วย โดยมีหลักฐำนทำงวิชำกำรที่มำจำกงำนวิจยั จำกต่ำงประเทศหลำยเรื่ อง ชี้ให้เห็นถึง กำรมีกิจกรรมทำงกำยที่
เพียงพอ ส่งผลต่อกำรเรี ยนรู ้ ทัศนคติ และพฤติกรรม กำรเรี ยนรู ้ในคำบเรี ยน มีขอ้ เสนอแนะเชิงนโยบำยให้ผกู ้ ำหนดนโยบำย และ
จัดกำรศึกษำให้ควำมสำคัญกับกำรส่งเสริ มกิจกรรมทำงกำยในสถำนศึกษำ ทั้งในกำรจัดกำรเรี ยนพลศึกษำ กำรมีเวลำว่ำงให้เด็กได้
วิง่ เล่นอย่ำงอิสระ กำรเรี ยนนอกห้องเรี ยน กำรเปลี่ยนอำคำรเรี ยนระหว่ำงวัน กำรใช้บนั ไดกำรส่งเสริ มกำรเดินหรื อปั่ นจักรยำนมำ
โรงเรี ยน เป็ นต้น [12][13]
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จำกควำมก้ำวหน้ำของวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและสถำนกำรณ์ ในกำรแข่งขันในปั จจุบนั ที่เข้ำมำมีบทบำทสำคัญในชี วิต
ก่อให้เกิดกำรลดกำรเคลื่อนไหวของร่ ำงกำย กำรไม่เห็นถึงควำมสำคัญของกำรเข้ำร่ วมกิจกรรมทำงกำย และกำรขำดกำรส่งเสริ มให้
มีกิจกรรมทำงกำยอย่ำงต่อเนื่ อง จึ งทำให้ผูว้ ิจัยได้เห็ นถึงปั ญหำและควำมสำคัญของกำรศึ กษำระดับกำรมีกิจกรรมทำงกำยของ
นักเรี ยนมัธยมศึกษำในกรุ งเทพมหำนครเนื่องจำกกรุ งเทพมหำนครเป็ นเมืองหลวงที่มีกำรพัฒนำรอบด้ำนไม่วำ่ จะเป็ น ด้ำนเศษฐกิจ
ด้ำนกำรศึกษำ ด้ำนเทคโนโลยี ด้ำนคมนำคม ด้ำนครอบครัวที่มีลกั ษณะครอบครัวเดี่ยว ซึ่ งกำรพัฒนำเหล่ำนี้ ทำให้นกั เรี ยนระดับ
มัธยมศึกษำมีโอกำสทำงกิจกรรมทำงกำยที่เข้ำถึงยำกและซับซ้อนมำกขึ้น และผลของกำรวิจยั นี้ จะเป็ นสำรสนเทศสำคัญเกี่ยวกับ
กำรส่งเสริ มกิจกรรมทำงกำยซึ่งสะท้อนภำวะสุขภำพของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษำของไทย

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อศึกษำระดับกำรมีกิจกรรมทำงกำยของนักเรี ยนมัธยมศึกษำในกรุ งเทพมหำนครจำแนกตำมระดับมัธยมศึ กษำ
ตอนต้นและระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจยั ครั้งนี้ คือ นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษำ สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน (สพฐ) สังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงอุดมศึ กษำ วิทยำศำสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (สป.อว.) และสังกัดสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรส่ งเสริ มกำรศึกษำเอกชน (สช.) ในเขตกรุ งเทพมหำนคร ที่กำลังศึกษำในปี กำรศึ กษำ 2562 ซึ่ งงำนวิจยั นี้ เป็ น
ส่ วนหนึ่ งของกำรวิเครำะห์โมเดลสมกำรโครงสร้ ำงเชิ งเส้น (Structural Equation Modeling: SEM ) ผูว้ ิจัยจึ งได้กำหนดขนำด
ตัวอย่ำงโดยอำศัยแนวคิ ดของ Hair, และคณะ (อ้ำงถึ งใน นงลักษณ์ วิรัชชัย ) [14] ที่ เสนอว่ำในกำรวิเครำะห์ โ มเดลสมกำร
โครงสร้ำงเชิงเส้น ขนำดตัวอย่ำงกำรวิจยั ควรเป็ น 10-20 เท่ำของจำนวนพำรำมิเตอร์ ที่ปรำกฏในโมเดล ในกำรศึกษำครั้งนี้ ผวู ้ จิ ยั
กำหนดขนำดตัวอย่ำง 20 เท่ำจำนวนพำรำมิเตอร์ ในงำนวิจยั ครั้งนี้โดยมีตวั แปรที่ใช้ในงำนวิจยั ทั้งหมด 7 ตัวแปร มีพำรำมิเตอร์ที่
ต้องประมำณค่ำทั้งหมด 52 ตัว ดังนั้นขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงที่เหมำะสมจึงควรมีค่ำอย่ำงน้อย 1,040 คน เนื่ องจำกงำนวิจยั นี้ มีกำร
ทดสอบควำมไม่แปรเปลี่ยนของโมเดล จึงปรับจำนวนตัวอย่ำงวิจยั ในแต่ละกลุ่มให้มีอย่ำงน้อยอย่ำงน้อยกลุ่มละ 1500 คน เพื่อ
ป้ องกันกำรสู ญหำยและเพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่มีควำมครอบคลุมและเหมำะสมในกำรเป็ นตัวแทนที่ดีมำกยิ่งขึ้น ดังนั้นผูว้ ิจยั ต้องเก็บ
ข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่ำงนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษำทั้งสิ้ น 3,000 คน กำรสุ่ มตัวอย่ำง ใช้กำรสุ่ มตัวอย่ำงแบบแบ่งชั้นสองขั้นตอน
(two-stage stratified random sampling) มีวธิ ีกำรสุ่มตัวอย่ำงดังนี้
1. หน่วยกำรสุ่ ม โรงเรี ยน ดำเนิ นกำรสุ่ มโรงเรี ยนโดยจำแนกแต่ละสังกัดโดยวิธีกำรสุ่ มแบบแบ่งชั้น (Stage Stratified
Random Sampling) คื อ สัง กัด ส ำนัก งำนคณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำขั้น พื้ น ฐำน (สพฐ.) จ ำนวน 7 โรงเรี ย น สัง กัด ส ำนัก งำน
คณะกรรมกำรกำรส่งเสริ มกำรศึกษำเอกชน (สช.) จำนวน 5 โรงเรี ยน และสังกัดสำนักงำน ปลัดกระทรวงอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์
วิจยั และนวัตกรรม (สป. อว.) จำนวน 3 โรงเรี ยน ระดับมัธยมศึกษำตอนต้นและตอนปลำย รวมทั้งสิ้น 15 โรงเรี ยน
2. หน่วยกำรสุ่ม นักเรี ยน ดำเนินสุ่มนักเรี ยนจำก 15 โรงเรี ยนที่มำจำกกำรสุ่มขั้นที่ 1 ดำเนินกำรสุ่มนักเรี ยนตำมระดับชั้น
โดยวิธีกำรสุ่ มแบบแบ่งชั้น (Stage Stratified Random Sampling) คือ โดยแต่ละโรงเรี ยนจะทำกำรเก็บข้อมูลโรงเรี ยนละ200 คน
จ ำแนกเป็ นนัก เรี ย นตำมระดับ ชั้น มัธ ยมศึ ก ษำชั้น ปี ที่ 2 ถึ ง มัธ ยมศึ ก ษำปี ที่ 3 จ ำนวน 100 คนและมัธ ยมศึ ก ษำชั้น ปี ที่ 4
ถึง มัธยมศึกษำปี ที่ 6 จำนวน 100 คน ทำให้ได้กลุ่มตัวอย่ำงในกำรวิจยั จำนวน 3,000 คน และได้แบบสอบถำมกลับคืนมำ 2,200
ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 73.33 เป็ นนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น จำนวน 1,089 ฉบับ แบ่งเป็ นนักเรี ยนชำย จำนวน 523 ฉบับ
นักเรี ยนหญิง 566 ฉบับ และนักเรี ยนระดับมัธยมศึ กษำตอนปลำย จำนวน 1,111 ฉบับ แบ่งเป็ นนักเรี ยนชำย จำนวน 568 ฉบับ
นักเรี ยนหญิง 543 ฉบับ
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เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือหลักที่ ใช้ในกำรวิจยั คือ แบบสอบถำมกำรมีกิจกรรมทำงกำย เป็ นข้อคำถำมที่ เกี่ ยวข้องกับกำรทำกิ จกรรม
ทำงกำย 15 ข้อ ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนกำรมีกิจกรรมทำงกำยที่โรงเรี ยน (ครอบคลุมด้ำนกิจกรรมทำงกำยเกี่ยวกับกำร
ทำงำนและกำรใช้ชีวิตประจำวัน และด้ำนกำรเดิ นทำงในชี วิตประจำวัน ) จำนวน 5 ข้อ ส่ วนกำรมี กิจกรรมทำงกำยที่ บำ้ น
(ครอบคลุมด้ำนกิจกรรมทำงกำยเกี่ยวกับกำรทำงำนและกำรใช้ชีวติ ประจำวัน ด้ำนกิจกรรมทำงกำยในยำมว่ำง) จำนวน 5 ข้อ และ
ส่ วนกำรมีกิจกรรมทำงกำยที่เป็ นพฤติกรรมเนื อยนิ่ ง (ครอบคลุม ด้ำนกิจกรรมทำงกำยในยำมว่ำง) จำนวน 5 ข้อ มีลกั ษณะเป็ น
แบบมำตรำส่วนประเมินค่ำ 5 ระดับ
การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเครำะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติพรรณำ (Descriptive Statistics) โดยกำรหำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน
ขั้นตอนของการวิจยั
1. ศึ ก ษำเอกสำร ต ำรำ และงำนวิ จัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งเกี่ ย วแบบวัด กิ จ กรรมทำงกำยในนัก เรี ยนเพื่ อ พัฒ นำและสร้ ำ ง
แบบสอบถำมกิ จกรรมทำงกำย และผูว้ ิจยั ได้ทำกำรกำรพัฒนำแบบสอบถำมกิ จกรรมทำงกำย จำกแบบสอบถำม The Physical
Activity Questionnaire for Adolescents (PAQ-A) ของ Kent C Kowalski และคณะ โดยผูว้ ิจยั ทำกำรติดต่อทำงอีเมลกับเจ้ำของ
แบบสอบถำมเพื่อทำกำรขออนุญำตพัฒนำแบบสอบถำม ซึ่ งเจ้ำของแบบสอบถำมได้อนุญำตให้ผวู ้ ิจยั ทำกำรพัฒนำได้โดยให้เข้ำ
กับบริ บทของประเทศไทย
2. ผูว้ จิ ยั และอำจำรย์ที่ปรึ กษำได้ร่วมพัฒนำแบบสอบถำมกิจกรรมทำงกำย จนได้แบบสอบถำมกิจกรรมทำงกำยทั้งหมด
โดยจะมี 2 ตอนในแบบสอบถำม คือ ตอนที่ 1 ควำมถี่ของกำรทำกิจกรรมทำงกำย ตอนที่ 2 แบบวัดระดับ
กิจกรรมทำงกำย
มีจำนวน 15 ข้อ ซึ่ งประกอบไปด้วย 3 ส่ วน 1) กำรมีกิจกรรมทำงกำยที่โรงเรี ยนจำนวน 5 ข้อ 2) กำรมี กิจกรรมทำงกำยที่บำ้ น
จำนวน 5 ข้อ และ3) กำรมีกิจกรรมทำงกำยที่เป็ นพฤติกรรมเนื อยนิ่ ง จำนวน 5 ข้อ มีลกั ษณะเป็ นแบบมำตรำส่ วนประเมินค่ำ 5
ระดับ โดยเกณฑ์กำรให้คะแนนและกำรแปลผลในด้ำนกำรมีกิจกรรมทำงกำยที่ โรงเรี ยนและกำรมีกิจกรรมทำงกำยที่ บำ้ น ให้
คะแนนตำมคำตอบ คือ เลือกตอบ ข้อ 1 ได้ 1 คะแนน เป็ นไปตำมลำดับ ส่ วนด้ำนกำรมี
กิจกรรมทำงกำยที่เป็ นพฤติกรรม
เนื อยนิ่ ง ให้คะแนน คือ เลือกตอบ ข้อ 1 ได้ 5 คะแนน เป็ นไปตำมลำดับ โดยคะแนนรวมของแบบสอบถำม เริ่ มต้นที่คะแนน 15
คะแนน และคะแนนเต็มของแบบสอบถำม คือ 75 คะแนน และผูว้ จิ ยั ได้พฒั นำระดับเกณฑ์คะแนนของกิจกรรมทำงกำย มี 5 ระดับ
คือ 1. ระดับเบำที่สุด (Extremely Inactive) ช่วงคะแนน 15-27 คะแนน 2. ระดับเบำ (Light Active) ช่วงคะแนน 28-40 คะแนน 3.
ระดับปำนกลำง (Moderately Active) ช่วงคะแนน 41-53 คะแนน 4. ระดับหนัก (Vigorously Active) ช่วงคะแนน 54-66 คะแนน
และ5. ระดับหนักที่สุด (Extremely Active) ช่วงคะแนน 67-75 คะแนน
3. นำแบบสอบถำมที่ผ่ำนขั้นตอนพัฒนำเครื่ องมือกับอำจำรย์ที่ปรึ กษำไปให้นกั เรี ยนระดับมัธยมศึกษำ จำนวน 10 คน
ทดลองทำมำตรวัด รวมทั้งสอบถำมนักเรี ยน เพื่อตรวจสอบควำมเข้ำใจในภำษำและสำนวนที่ใช้ แล้วจึงปรับแก้สำนวนภำษำที่
นักเรี ยนไม่เข้ำใจ
4. นำแบบสอบถำมที่ พฒั นำขึ้นเสนอผูท้ รงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่ องมื อจำนวน 5 ท่ ำนประกอบไปด้วย ผูท้ รงคุณวุฒิ
ทำงด้ำนสรี รวิทยำกำรออกกำลังกำย 1 ท่ำน ผูท้ รงคุณวุฒิทำงด้ำนสุขศึกษำและพลศึกษำ 2 ท่ำน ผูท้ รงคุณวุฒิทำงด้ำนวิทยำศำสตร์
กำรกีฬำหรื อเชี่ยวชำญด้ำนกิจกรรมทำงกำย 1 ท่ำน และผูท้ รงคุณวุฒิที่สอนในโรงเรี ยนระดับมัธยมศึกษำ 1 ท่ำน เพื่อตรวจสอบ
ควำมครอบคลุมของโครงสร้ ำงเนื้ อหำควำมเหมำะสมของปริ มำณ ข้อคำถำม ตรวจสอบควำมเที่ ยงตรงโดยหำค่ำดัชนี ควำม
สอดคล้องระหว่ำงข้อคำถำมแต่ละข้อกับจุดประสงค์ (Item Objective Congruence ; IOC) ตรวจสอบกำรใช้ภำษำและรู ปแบบกำร
พิ ม พ์ น ำแบบสอบถำมจำกผูท้ รงคุ ณ วุฒิ ม ำตรวจสอบแก้ไ ข จนได้ค่ ำ ดัช นี ค วำมสอดคล้อ งระหว่ำ งข้อ ค ำถำมแต่ล ะข้อกับ
วัตถุประสงค์ อยูร่ ะหว่ำง 0.8 – 1.00
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4. น ำแบบสอบถำม จ ำนวน 50 ชุ ด ไปทดลองใช้ (Try Out) กับ นัก เรี ย นที่ ไ ม่ ใ ช่ ก ลุ่ ม ตัว อย่ำ ง เพื่ อ หำควำมเที่ ย ง
(Reliability) ของแบบสอบถำม จำนวน 50 คน โดยใช้สูตรสัมประสิ ทธิ์ แอลฟำ (Alpha Coefficient) ซึ่ งเครื่ องมือที่ใช้ในกำรวิจยั
ครั้งนี้ มีค่ำควำมเที่ยงของแบบสอบถำม ได้แก่ ด้ำนกำรมีกิจกรรมทำงกำยที่โรงเรี ยน มีค่ำเท่ำกับ 0.86 ด้ำนกำรมีกิจกรรมทำงกำย
ที่บำ้ น มีค่ำเท่ำกับ 0.91 ด้ำนกำรมีกิจกรรมทำงกำยที่เป็ นพฤติกรรมเนือยนิ่ง มีค่ำเท่ำกับ 0.91 และรวมทั้งฉบับ มีค่ำเท่ำกับ 0.92
5. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจัยยื่นเรื่ องต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำจริ ยธรรมกำรวิจยั ในคนกลุ่มสหสถำบัน ชุ ดที่ 2
สังคมศำสตร์ มนุษยศำสตร์ และศิลปกรรมศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย เข้ำเก็บรวบรวมข้อมูลกับนักเรี ยนที่อำยุต่ำกว่ำ 18 ปี
และได้คำรับรองจำกคณะกรรมกำรฯ รวมทั้งทำหนังสื อจำกคณะครุ ศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย เพื่อเสนอเรื่ องขออนุมตั ิใน
กำรเข้ำเก็บรวบรวมข้อมูลในโรงเรี ยน ติดต่อโรงเรี ยนในกรุ งเทพมหำนคร ที่ได้จำกกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำงทั้งหมดและขอควำม
ร่ วมมือจำกผูบ้ ริ หำรโรงเรี ยนแต่ละแห่ง พร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์ของกำรวิจยั
6. ผูว้ ิจยั เข้ำพบและแนะนำตัวกับกลุ่มตัวอย่ำงนักเรี ยนแต่ละกลุ่ม ชี้ แจงวัตถุประสงค์ของกำรวิจยั ขอให้นกั เรี ยนตอบ
แบบสอบถำมของผูว้ จิ ยั ตำมควำมสมัครใจของนักเรี ยน
7. ผูว้ ิจัย ชี้ แ จงวัต ถุ ป ระสงค์ข องกำรวิจัย และขอควำมร่ ว มมื อ ในกำรตอบแบบสอบถำมให้ต รงกับ ควำมเป็ นจริ ง
รวมถึงอธิบำยถึงสิ ทธิรวมทั้งกำรพิทกั ษ์สิทธิ์ของผูเ้ ข้ำร่ วมกำรวิจยั
8. วิเครำะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั ใช้สถิติกำรหำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน
9. นำข้อมูลที่วเิ ครำะห์มำทำกำรศึกษำระดับกำรมีกิจกรรมทำงกำยของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษำ

ผลการวิจัย
ผลกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลตำมตำรำง พบว่ำ
ตารางที่ 1 คะแนนกิจกรรมทำงกำยของนักเรี ยนมัธยมศึกษำ
เพศ/ระดับช่วงชั้น/จำนวน
นักเรี ยนชำยระดับมัธยมศึกษำตอนต้น (523 คน)
นักเรี ยนหญิงระดับมัธยมศึกษำตอนต้น (566 คน)
นักเรี ยนชำยระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย (568 คน)
นักเรี ยนหญิงระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย (543 คน)

คะแนนต่ำสุด คะแนนสูงสุด
21
20
17
19

67
61
65
64

คะแนนเฉลี่ย
40.34
39.84
40.97
39.97

ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรำฐำน
7.71
7.19
7.86
7.79

จำกตำรำงที่ 1 พบว่ำ คะแนนกิ จกรรมทำงกำยของนักเรี ยนชั้น มัธ ยมศึ กษำ นักเรี ยนชำยระดับ มัธยมศึ กษำตอนต้น
มีคะแนนสูงสุด 67 คะแนน และนักเรี ยนชำยระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย มีคะแนนต่ำสุด 17 คะแนน และคะแนนเฉลี่ยสูงสุด เป็ น
นักเรี ยนชำยระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย มีคะแนนเฉลี่ย 40.97 คะแนน รองลงมำเป็ นนักเรี ยนชำยระดับมัธยมศึกษำตอนต้น มี
คะแนนเฉลี่ย 40.34 คะแนน นักเรี ยนหญิงระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย มีคะแนนเฉลี่ย 39.97 คะแนน และคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด
เป็ นนักเรี ยนหญิงระดับมัธยมศึกษำตอนต้น มีคะแนนเฉลี่ย 39.84 คะแนน
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ตารางที่ 2 ระดับกิจกรรมทำงกำยของนักเรี ยนมัธยมศึกษำ
ระดับกิจกรรมทำงกำย
ระดับเบำที่สุด (Extremely inactive)
(15-27 คะแนน)
ระดับเบำ (Light active)
(28-40 คะแนน)
ระดับปำนกลำง (Moderately active)
(41-53 คะแนน)
ระดับหนัก (Vigorously active)
(54-66 คะแนน)
5. ระดับหนักที่สุด (Extremely active)
(67-75 คะแนน)
รวม

ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
(จำนวน/ร้อยละ)
ชำย
หญิง
รวม
28
20
48
( 5.4)
(3.5)
(4.4)
231
287
518
(44.2)
(50.7) (47.6)
242
245
487
(46.2)
(43.3) (44.7)
21
14
35
(4.0)
(2.5)
(3.2)
1
0
1
(0.2)
(0.00) (0.1)
523
566
1089
(100)
(100) (100)

ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
(จำนวน/ร้อยละ)
ชำย
หญิง
รวม
25
21
46
(4.4)
(3.9)
(4.1)
230
267
497
(40.5)
(49.2)
(44.7)
280
227
507
(49.3)
(41.8)
(45.7)
33
28
61
(5.8)
(5.1)
(5.5)
0
0
0
(0.00)
(0.00)
(0.00)
568
543
1111
(100)
(100)
(100)

หมำยเหตุ ตัวเลขในวงเล็บ ( ) คือ ค่ำร้อยละ
จำกตำรำงที่ 2 พบว่ำ ระดับกิจกรรมทำงกำยของนักเรี ยนมัธยมศึกษำตอนต้น อยูใ่ นระดับเบำ (Light Active) มำกที่สุด คิด
เป็ นร้อยละ 47.6 เมื่อแบ่งแยกตำมเพศพบว่ำ นักเรี ยนชำยอยูใ่ นระดับปำนกลำง (Moderately Active) มำกที่สุด คิดเป็ น ร้อยละ 46.2
นักเรี ยนหญิง อยูใ่ นระดับเบำ (Light Active) มำกที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 50.7
ระดับกิจกรรมทำงกำยของนักเรี ยนมัธยมศึกษำตอนปลำย อยูใ่ นระดับปำนกลำง (Moderately Active) มำกที่สุด คิดเป็ น
ร้อยละ 45.7 เมื่อแบ่งแยกตำมเพศพบว่ำ นักเรี ยนชำยอยู่ในระดับปำนกลำง (Moderately Active) มำกที่ สุด คิดเป็ น ร้อยละ 49.3
นักเรี ยนหญิง อยูใ่ นระดับที่ 2 ระดับเบำ (Light Active) มำกที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 49.2

สรุ ปผลการวิจัย
1. คะแนนเฉลี่ยกิจกรรมทำงกำยของนักเรี ยนมัธยมศึกษำตอนต้น คือ นักเรี ยนชำยและหญิงมีคะแนนเฉลี่ยมีค่ำ 40.34 และ
39.84 คะแนนตำมลำดับ ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนมีค่ำ 7.71 และ7.19 ตำมลำดับ
2. คะแนนเฉลี่ยกิจกรรมทำงกำยของนักเรี ยนมัธยมศึกษำตอนปลำย คือ นักเรี ยนชำยและหญิงมีคะแนนเฉลี่ยมีค่ำ 40.97
และ39.97 คะแนนตำมลำดับ ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนมีค่ำ 7.86 และ7.79 ตำมลำดับ
3. กำรมี ระดับกิ จกรรมทำงกำยของนักเรี ยนชำยมัธ ยมศึ กษำตอนต้น ได้แก่ 1) ระดับปำนกลำง (Moderately active)
ร้อยละ 46.2 2) ระดับเบำ (Light active) ร้อยละ 44.2 และ3) ระดับเบำที่สุด (Extremely inactive) ร้อยละ 5.4
4. กำรมีระดับกิจกรรมทำงกำยของนักเรี ยนหญิงมัธยมศึกษำตอนต้น ได้แก่ 1) ระดับเบำ (Light active) ร้อยละ 50.7 2)
ระดับปำนกลำง (Moderately active) ร้อยละ 43.3 และ3) ระดับเบำที่สุด (Extremely inactive) ร้อยละ 3.5
5. กำรมีระดับกิจกรรมทำงกำยของนักเรี ยนมัธยมศึกษำตอนต้นทั้งหมด ได้แก่ 1) ระดับเบำ (Light active) ร้อยละ 47.6 2)
ระดับปำนกลำง (Moderately active) ร้อยละ 44.7 และ3) ระดับเบำที่สุด (Extremely inactive) ร้อยละ 4.4
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6. กำรมีระดับกิ จกรรมทำงกำยของนักเรี ยนชำยมัธยมศึ กษำตอนปลำย ได้แก่ 1) ระดับปำนกลำง (Moderately active)
ร้อยละ 49.3 2) ระดับเบำ (Light active) ร้อยละ 40.5 และ3) ระดับหนัก (Vigorously active) ร้อยละ 5.8
7. กำรมีระดับกิจกรรมทำงกำยของนักเรี ยนหญิงมัธยมศึกษำตอนปลำย ได้แก่ 1) ระดับเบำ (Light active) ร้อยละ 49.2 2)
ระดับปำนกลำง (Moderately active) ร้อยละ 41.8 และ3) ระดับหนัก (Vigorously active) ร้อยละ 5.1
8. กำรมีระดับกิจกรรมทำงกำยของนักเรี ยนมัธยมศึกษำตอนปลำยทั้งหมด ได้แก่ 1) ระดับปำนกลำง (Moderately active)
ร้อยละ 45.7 2) ระดับเบำ (Light active) ร้อยละ 44.7 และ3) ระดับหนัก (Vigorously active) ร้อยละ 5.5

อภิปรายผล
จำกข้อค้นพบของผลกำรวิจยั สำมำรถนำมำอภิปรำยผลตำมวัตถุประสงค์ของกำรวิจยั ได้ดงั นี้
ระดับกำรมีกิจกรรมทำงกำยของนักเรี ยนมัธยมศึ กษำตอนต้น ส่ วนใหญ่อยู่ในระดับเบำ (ร้ อยละ 47.6) และนักเรี ยน
มัธยมศึกษำตอนปลำย ส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับปำนกลำง (ร้อยละ 45.7) แต่เมื่อพิจำรณำระดับกำรมีกิจกรรมทำงกำยในระดับเบำและ
ระดับเบำที่สุด พบว่ำเป็ นครึ่ งหนึ่งของระดับกำรมีกิจกรรมทำงกำยทั้ง 5 ระดับ ซึ่งยังมีค่ำไม่เพียงพอกับคำแนะนำที่องค์กำรอนำมัย
โลก (WHO) [1] ซึ่งได้ให้คำแนะนำของกำรมีกิจกรรมทำงกำยใน ข้อที่ 1) เด็กและวัยรุ่ น อำยุ 5-17 ปี ควรมีกิจกรรมทำงกำยที่ควำม
หนักระดับปำนกลำงและระดับหนักสะสม 60 นำทีของทุกๆวัน และข้อที่ 2) กำรมีกิจกรรมทำงกำยที่ควำมหนักระดับปำนกลำง
และระดับหนักโดยใช้ระเวลำในกำรสะสมที่มำกกว่ำ 60 นำที ในทุกวันจะเกิดสุ ขภำพผลดี มำกกว่ำกำรมีกิจกรรมทำงกำยที่เพียง
60 นำที ต่อวัน แต่ลกั ษณะกิจกรรมหรื อกิจวัตรของนักเรี ยนนั้นเอื้อต่อวิถีชีวิตต่อกำรเคลื่อนไหวร่ ำงกำยน้อย คือ กำรนัง่ เรี ยนใน
ห้องเรี ยนประมำณวันละ 6-8 ชัว่ โมงหรื อมำกว่ำนั้น จึงส่งผลให้เกิดพฤติกรรมเนือยนิ่งจนกลำยเป็ นลักษณะนิสยั ในที่สุด
เมื่อพิจำรณำแยกตำมเพศนักเรี ยนชำยทั้งมัธยมศึกษำตอนต้นและมัธยมศึ กษำตอนปลำย มีระดับกิจกรรมทำงกำยอยู่ใน
ระดับปำนกลำง (ร้อยละ 46.2 และร้อยละ 49.3 ตำมลำดับ) ส่ วนนักเรี ยนหญิงทั้งมัธยมศึกษำตอนต้นและมัธยมศึกษำตอนปลำย
มีระดับกิจกรรมทำงกำยอยูใ่ นระดับเบำ (ร้อยละ 50.7 และร้อยละ 49.2 ตำมลำดับ) ซึ่ งสอดคล้องกับกำรศึ กษำของ Cooper A.R.
และคณะ [11] ว่ำเพศมีผลต่อระดับกำรมีกิจกรรมทำงกำยซึ่งเพศหญิงมีระดับกิจกรรมทำงกำยอยูใ่ นระดับเบำมำกกว่ำเพศชำย และ
แนวโน้มของเพศหญิงเมื่อมีอำยุมำกขึ้นจะมีกิจกรรมทำงกำยที่ลดลง ดังนั้นโรงเรี ยนควรมีบทบำทที่สำคัญในกำรส่ งเสริ มกำรมี
กิจกรรมทำงกำยด้วยกำรจัดกำรศึกษำที่กระตุน้ ให้นกั เรี ยนมีกิจกรรมทำงกำยที่มีกำรเคลื่อนไหวร่ ำงกำยอย่ำงกระฉับกระเฉง และ
ต่อเนื่องเพื่อปรับทัศนคติ ควำมคิด นิสยั ให้มีกิจกรรมทำงกำยที่เพียงพอตำมช่วงวัย และสอดคล้องกับกำรศึกษำของ Herman K.M.
และคณะ [10] ว่ำวัยเด็กและวัยรุ่ นที่มีกิจกรรมกำยที่ไม่เพียงพอในช่วงนี้ มีแนวโน้มที่จะกลำยเป็ นผูใ้ หญ่ที่มีกิจกรรมทำงกำยที่ไม่
เพียงพอเช่นกัน

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจยั
1. กลุ่มตัวอย่ำงยังมีกิจกรรมทำงกำยที่ยงั ไม่ถึงคำแนะนำของ WHO สถำนศึกษำควรจัดกิจกรรมทำงกำยในช่วงเวลำว่ำง
แม้กระทัง่ รู ปแบบกำรเรี ยนกำรสอนที่มีกิจกรรมให้มีกำรเคลื่อนไหวร่ ำงกำยระหว่ำงเรี ยน เพื่อกระตุน้ ให้นกั เรี ยนมีระดับ กิจกรรม
ทำงกำยที่ถึงตำมคำแนะนำ
2. สถำนศึกษำควรให้ควำมสำคัญกับกิจกรรมทำงกำยที่นกั เรี ยนมีควำมสนใจจริ ง เพื่อให้นกั เรี ยนได้มีเครื อข่ำยในกลุ่ม
เพื่อนทั้งภำยในห้องเรี ยน ระหว่ำงห้องเรี ยน รวมถึงระดับชั้นต่ำงๆ เพื่อให้เกิดกำรมีระดับกิจกรรมทำงกำยเพิ่มขึ้น และส่ งเสริ มให้
นักเรี ยนเลือกทำกิจกรรมทำงกำยที่สร้ำงสรรค์มำกขึ้น
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ข้ อเสนอแนะในการทาวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรมีกำรศึกษำรู ปแบบกำรมีกิจกรรมทำงกำยที่นกั เรี ยนทำเป็ นกิจวัตรประจำวันเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงกำรทำกิจกรรม
ทำงกำยที่เป็ นลักษณะนิสยั ของนักเรี ยน
2. ควรศึกษำกำรส่งเสริ มกำรจัดกำรศึกษำที่ส่งเสริ มกิจกรรมทำงกำยที่เหมำะสมกับนักเรี ยนและบริ บทของโรงเรี ยน
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