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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง ชนิดกลุ่มเดียววัดก่อนและหลังการทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของ

โปรแกรมการออกก�าลังกายแบบวงจรสถานีสร้างสุขภาพของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 

กลุม่ตวัอย่างเป็นเจ้าหน้าทีใ่นส�านกังานสาธารณสขุศรสีะเกษ จ�านวน 54 คน โดยกลุม่ตวัอย่างจะได้รบัการฝึกปฏบิตัติามโปรแกรม

การออกก�าลังกายแบบวงจรสถานีสร้างสุขภาพ ร่วมกับการใช้ส่ือในการกระตุ้น การออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอ เก็บข้อมูล 

ก่อนและหลังการทดลองโดยใช้แบบบันทึกผลดัชนีชี้วัดด้านสุขภาพ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติ Paired 

Sample t-test 

 ผลการวิจัยสรุปได้ว่า หลังการทดลอง 1 สัปดาห์ กลุ่มตัวอย่างมีน�้าหนักเฉลี่ย ค่าดัชนีมวลกายเฉลี่ย ความยาวรอบเอว

เฉลี่ยน้อยกว่าก่อนทดลอง อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p-value < 0.001) ค่าเฉลี่ยของชีพจรหลังการทดลองมีค่าสูงกว่าก่อน

ทดลองอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p-value < 0.001) ค่าเฉล่ียของความอ่อนตัวของร่างกายหลังการทดลองมีค่าสูงกว่าก่อน

ทดลองอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p-value < 0.001) และค่าเฉลี่ยของความดันโลหิตล่างก่อนและหลังการทดลองไม่มี 

ความแตกต่างกันทางสถิติ (p-value = 0.45) 

ค�าส�าคัญ: การออกก�าลังกาย โปรแกรมการออกก�าลังกาย พฤติกรรมการออกก�าลังกาย

Abstract
 The aim of this one group pre–post test quasi-experimental research was to examine the effect of 

the circuit training exercise for health program on the exercise among officers of Sisaket Provincial Public 

Health.  Fifty–four officers working at Sisaket Provincial Public Health Office and receiving “Circuit Training 

Exercise for Health” Program in their office together with the use of media to stimulate consistent exercise 

were employed as the sample group of the study. The data were collected using recorded forms of health 

indicators during the pre-test and post-test periods of the study. Data were analyzed using  

descriptive statistic and Paired Sample t-test. The results showed that the post-test average weight average, 

Body Mass Index (BMI), and average of waistlines of the sample wrer lower than that of the pre-test samples 

with statistical significance (p-value < 0.001). The post-test pulse on average appeared to be higher than 

that of the pre-test with statistical significance (p-value < 0.001). The post-test average of body flexibility 

was higher than that found in the pre-test with statistical significance (p-value < 0.001). The average dias-

tolic blood pressure in the pre and post-test has no statistical difference (p-value = 0.45). 
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บทน�า

 พฤติ ก ร รมสุ ขภ าพ เป ็ นป ั จ จั ย ส� า คัญที่ มี 

ความสัมพันธ ์โดยตรงต่อปัญหาสุขภาพของประเทศ  

ด้วยเหตุนี้ กระทรวงสาธารณสุขซ่ึงเป็นหน่วยงานหลักที ่

ดูแลเกี่ยวกับเรื่องการสาธารณสุขของประเทศ ตลอดจน

สุขภาพอนามัย ของประชาชนโดยตรง จึงมีแนวคิดในการ

ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน ได้ก�าหนดแนวทางอย่าง 

เป ็นรูปธรรมท่ีชัดเจนในการจัดท�าโครงการต่างๆ ที่ 

เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยการ

รวมพลังสร้างสุขภาพตามหลัก 3 อ. คือ การออกก�าลังกาย 

อาหาร และอารมณ์ ส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดัศรสีะเกษ 

จะตระหนักถึงความส�าคัญของการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ 

มีพฤติกรรมการออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอ ได้มีการ

วางแผนการด�าเนินงานเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพตนเอง

ของเจ้าหน้าที่ โดยจัดให้มีสนามบาสเกตบอล วอลเล่ย์บอล 

ตะกร้อ เทเบิลเทนนิส ให้แก่เจ้าหน้าที่ในการออกก�าลังกาย 

การจัดการแข่งขันกีฬาภายในประจ�าปี การจัดโครงการ

องค์กรไร้พุง เพื่อกระตุ ้นให้เจ ้าหน้าท่ีออกก�าลังกาย 

อย่างสม�่าเสมอ อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติจริง การ 

ออกก�าลงักายของเจ้าหน้าที ่ยงัอยูใ่นระดบัทีน้่อย เมือ่เทยีบ

กับสัดส่วนของเจ้าหน้าท่ีในส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด

ศรีสะเกษ ซึ่งจากการส�ารวจพฤติกรรมการออกก�าลังกาย 

ในปี 2553-2555 พบว่า เจ้าหน้าที่ในส�านักงานสาธารณสุข

จงัหวดัศรสีะเกษ มกีารออกก�าลงักายหรอืเล่นกฬีา มากกว่า 

30 นาที และมากกว่า 3 วันต่อสัปดาห์ เพียงร้อยละ 21.38 

44.85 และ 35.18 ตามล�าดับ (คณาวุฒิ  มั่นอยู่ 2553) 

American Alliance for Health, Physical Education, 

Recreation and Dance (1999) ได้กล่าวสนับสนุน 

ไว้ว่าการออกก�าลังกายแบบวงจร เป็นวิธีหนึ่งที่มีผลต่อการ 

กระตุ้น การท�างานของหัวใจและปอดการออกก�าลังกาย 

ที่ใช้เวลา 20-60 นาที จะช่วยในการเพิ่มสมรรถภาพ 

ทางกายและชีพจรเป้าหมายสูงสุด ในการออกก�าลังกาย

อย่างต่อเนื่องโดยไม่พักจะช่วย ในการเพิ่มอัตราการ 

เผาผลาญพลงังานในกล้ามเนือ้ เพิม่อตัราการเต้นของชพีจร

และช่วยในการเผาผลาญไขมันและน�้าตาลในร่างกาย  

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สว่างจิต แซ่โง้ว (2551)  

ซึ่งศึกษาผลของโปรแกรมการออกก�าลังกายแบบวงจร 

ที่มีต ่อสุขสมรรถนะของเด็กที่มีภาวะน�้าหนักตัวเกิน  

อายุระหว่าง 10-12 ปี โดยกลุ่มทดลองท�าการฝึกตาม

โปรแกรมการออกก�าลังกายแบบวงจร เป็นระยะเวลา  

8 สัปดาห์ๆ ละ 3 วัน คือ วันจันทร์ วันพุธและวันศุกร์  

วันละ 60 นาที และกลุ่มควบคุมให้ด�าเนินชีวิตประจ�าวัน

ตามปกติ ผลการวิจัยพบว่า หลังการทดลอง 8 สัปดาห์  

กลุ่มทดลองเป็นเด็กที่  มีภาวะน�้าหนักตัวเกิน ฝึกตาม

โปรแกรมการออกก�าลังกายแบบวงจร มีค่าเฉลี่ยของ 

การทดสอบสุข 4 สมรรถนะทุกตัวแปรเพิ่มขึ้นมากกว่า 

กลุ่มควบคุมเป็นเด็กที่มีภาวะน�้าหนักตัวเกิน ให้ด�าเนินชีวิต

ประจ�าวันตามปกติ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

และกลุ่มทดลองที่ฝึกโปรแกรมออกก�าลังกายแบบวงจร  

มีค่าดัชนีมวลกาย นั่งงอตัว นอนยกตัว ดันพื้น และเดิน/วิ่ง 

1.6 กิโลเมตร พัฒนาการมากกว่าก่อนทดลองอย่างมี 

นัยส�าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 ส่วนกลุ่มควบคุมไม่ม ี

ความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญ ซึ่งจากการศึกษาผลของ

โปรแกรมการออกก�าลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพของ 

ผูส้งูอายหุญงิ จงัหวดัสมทุรปราการ (วมิลัรศัมิ ์ พนัธุจ์ริภาค 

2554) พบว่า หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีพฤติกรรม 

การออกก�าลังกายดีขึ้นกว่าก่อนการทดลอง และดีกว่ากลุ่ม

เปรยีบเทยีบอย่างมนียัส�าคญัทางสถติ ิ(p < 0.05) ประกอบ

กับการศึกษาเรื่อง ผลของโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพ 

ต่อพฤติกรรมการออกก�าลังกายและการบริโภคอาหารใน

กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน พบว่า กลุ่มทดลอง มีคะแนนเฉลี่ย

พฤติกรรมการออกก�าลังกายและการบริโภคอาหารดีกว่า

ก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p-value < 

0.05) (วาสนา บุณยมณี 2557) และผลของโปรแกรม 

การฝึกซ้อมแบบวงจรที่มีต่อการพัฒนาสมรรถภาพทาง

กลไกของนักกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า 

ความแข็งแรงของกล้าเน้ือขาเพิ่มขึ้น ได้ค่าเฉล่ียผลต่าง

เท่ากับ 1.55 กิโลกรัม ความแข็งแรงของกล้ามเน้ือขา 

เพิ่มขึ้น ได้ค่าเฉลี่ยผลต่าง เท่ากับ 5.36 พลังระเบิดของ 

กล้ามเนื้อขาเพิ่มขึ้น ได้ค่าเฉลี่ยผลต่างเท่ากับ 5.90 

เซนติเมตร ความอ่อนตัวเพิ่มขึ้น ได้ค ่าเฉล่ียผลต่าง  

เท่ากับ 3.10 เซนติเมตร ความจุปอดเพิ่มขึ้น ได้ค่าเฉลี่ย 

ผลต่าง เท่ากับ 345 มิลลิเมตร ความคล่องแคล่วว่องไว 

เพิ่มขึ้น ได้ค่าเฉลี่ยผลต่าง เท่ากับ 0.41 วินาที และ 

ความเร็วเพิ่มขึ้น ได้ค่าเฉล่ียผลต่าง เท่ากับ 0.43 วินาที 

(กรัณย์ ปัญโญ 2554) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะท�าการวิจัย

ผลของโปรแกรมการออกก�าลังกายแบบวงจรสถานีสร้าง

สุขภาพต่อพฤติกรรมการออกก�าลังกายของเจ้าหน้าที่ใน

ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อน�าผลการวิจัย

มาใช้เป็นแนวทางในการปรับพฤติกรรมการออกก�าลังกาย

ของเจ้าหน้าที่ในส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 
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สร้างกลยุทธ์เสริมแรงจูงใจ รวมถึงการออกแบบการ 

จัดกิจกรรมออกก�าลังกายในส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด  

โรงพยาบาล และรวมไปถึงชุมชนของผู ้วิจัย เพื่อให ้

บุคลากรและประชาชนเกิดพฤติกรรมการออกก�าลังกาย 

อย่างสม�่าเสมอส่งผลดีต่อสมรรถภาพ และสุขภาพกาย  

รวมทั้งเพื่อเผยแพร่ความรู้ และผลการวิจัยแก่โรงพยาบาล

ชุมชนอื่นๆ ในจังหวัดศรีสะเกษต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการออกก�าลังกาย

แบบวงจรสถานีสร้างสุขภาพต่อพฤติกรรมการออกก�าลัง

กายของเจ ้าหน ้า ท่ีในส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด         

ศรีสะเกษ โดยเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยดัชนีชี้วัดสุขภาพ ได้แก่ 

น�้าหนักตัว ดัชนีมวลกาย ความยาวรอบเอว ความดันโลหิต

บน ความดนัโลหติล่าง ชพีจร และความอ่อนตวัของร่างกาย 

ก่อนและหลังการทดลอง

วิธีด�าเนินการวิจัย

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นเจ้าหน้าที่ 

ที่ปฏิบัติงานอยู่ในส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 

จ�านวนทั้งสิ้น 131 คน กลุ่มตัวอย่าง คือ เจ้าหน้าที่ใน

ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ โดยเลือกกลุ ่ม

ตัวอย่างแบบเจาะจง จ�านวนทั้งสิ้น 54 คน ตามเกณฑ์ ดังนี้

 1. ผู้ที่สมัครใจเข้าร่วมโปรแกรม

 2.  ผู้ที่ออกก�าลังกายน้อยกว่า 3 ครั้ง ต่อสัปดาห์

 3.  ผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกาย (BMI.) สูงกว่า 22.9  

 4.  ผูช้ายทีม่ขีนาดรอบเอวมากกว่า 90 เซนตเิมตร

 5.  ผูห้ญงิทีม่ขีนาดรอบเอวมากกว่า 80 เซนตเิมตร

 6.  ผู้ท่ีไม่มีโรคประจ�าตัวท่ีอาจเป็นอุปสรรคต่อ

การทดลองตามโปรแกรม 

 โดยจัดกิจกรรมตามโปรแกรมการออกก�าลังกาย

แบบวงจรสถานีสร้างสุขภาพ ซึ่งใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 12 

สัปดาห์ รวม 2 กิจกรรม ดังต่อไปนี้

 กิจกรรมที่ 1 จัดกิจกรรมการออกก�าลังกายแบบ

วงจรสถานสีร้างสขุภาพ โดยมสีถานทีแ่ละอปุกรณ์ออกก�าลงั

กายในที่ท�างาน มีครูฝึกแนะน�าการออกก�าลังกายตาม

โปรแกรม แบ่งเป็น 7 สถาน ีโดยออกก�าลงักายทกุสถานเีป็น

ประจ�าทุกวันหลังเลิกงาน 12 สัปดาห์ ดังนี้

- สถานี 1 การฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อส่วนอก 

- สถานี 2 การฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อส่วนหลัง 

- สถานี 3 การฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อส่วนแขนหน้า 

- สถานี 4 การฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อส่วนแขนหลัง 

- สถานี 5 การฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อส่วนไหล่ 

- สถานี 6 การฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อส่วนขา 

- สถานี 7 การฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อส่วนท้อง

 กจิกรรมที ่2 จดักจิกรรมกลุม่ โดยใช้แรงสนบัสนนุ

ทางสังคมจากเพื่อนร่วมงาน โดยแบ่งกลุ่มก่อนการออก

ก�าลังกายแบบวงจรสถานีสร้างสุขภาพ

 - ใช้การจับกลุ ่ม โดยจับกลุ ่มตามเพศ อายุ  

น�้าหนักและรอบเอว

 - ให้รางวัลกับกลุ่มที่ชนะ สามารถลดขนาด 

รอบเอว และลดน�า้หนกัได้มากทีส่ดุหลังด�าเนนิกจิกรรมครบ  

12 สัปดาห์

 โดยจัดให้มีป ัจจัยเอื้อต ่อการออกก�าลังกาย 

ประกอบด้วย จัดสถานีสร้างสุขภาพให้เป็นสถานที่และ 

มีอุปกรณ์ออกก�าลังกายในที่ท�างาน จัดให้มีครูฝึกแนะน�า

การออกก�าลังกายอย่างถูกต้อง จัดสื่อประชาสัมพันธ ์

กระตุ ้นเตือนให้มีการออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอ  

ประกอบด้วย โปสเตอร ์ เสียงตามสาย ป ้ายเตือน  

เครื่ องชั่ งน�้ าหนัก และสร ้างกลุ ่ม เฟสบุ ๊คชมรมรัก 

ออกก�าลังกายสาธารณสุขศรีสะเกษ

 โดยมีเกณฑ์การวัดของค่าดัชนีชี้วัดสุขภาพ ดังนี้

 1. น�้าหนักตัว ใช้ส�าหรับวัดค่าดัชนีมวลกาย

 2. ดัชนีมวลกาย ค่าปกติ 18.5–22.5

 3. ความยาวรอบเอว ค่าปกติ เพศชาย < 90 

   เซนติเมตร เพศหญิง < 80 เซนติเมตร

 4. ความดันโลหิต ค่าปกติ 120/80 มิลลิเมตร 

  ปรอท

 5. ชีพจร ค่าปกติ เพศชายประมาณ 60-65 ครั้ง 

  ต่อนาท ีเพศหญงิประมาณ 70-80 ครัง้ต่อนาที 

 6. ความอ่อนตัวของร่างกาย ค่าปกติ เพศชาย 

   7-10 เซนติเมตร เพศหญิง 7-11 เซนติเมตร

การวิเคราะห์ข้อมูล

 สถิตที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิง

พรรณนา วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ  

ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และสถติเิชงิอนมุาน ได้แก่ 

การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียดัชนีช้ีวัดสุขภาพก่อนการทดลอง

กับหลังการทดลอง โดยใช้สถิติ Paired t-test
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สรุปผลการวิจัย

 ผลการวิจัย พบว่า

 1. น�้าหนัก ก่อนทดลองมีน�้าหนักเฉลี่ยเท่ากับ 

61.64 กิโลกรัม ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 10.00     

หลังการทดลองมีน�้าหนักเฉลี่ย เท่ากับ 60.61 กิโลกรัม   

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 9.46 เมื่อเปรียบเทียบ 

ค่าเฉลี่ยของน�้าหนัก พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยของ 

น�้าหนัก หลังการทดลองน้อยกว่าก่อนการทดลอง อย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติ  (p-value < 0.001)  

 2. ดัชนีมวลกาย ก่อนทดลองมีดัชนีมวลกาย 

เฉลี่ย เท่ากับ 24.10 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 3.47  

หลังการทดลองมีดัชนีมวลกายเฉลี่ย เท่ากับ 23.70  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 3.26 เมื่อเปรียบเทียบ 

ค่าเฉลี่ยของดัชนีมวลกาย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉล่ีย 

ของดชันมีวลกาย หลงัการทดลองน้อยกว่าก่อนการทดลอง

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ  (p-value < 0.001) 

 3. ความยาวรอบเอว ก่อนทดลองมีความยาว 

รอบเอวเฉลี่ย เท่ากับ 80.18 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

เท่ากับ 9.42 หลังการทดลองมีความยาวรอบเอวเฉล่ีย 

เท่ากับ 79.05 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 8.28  

เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความยาวรอบเอว พบว่า  

กลุ ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยของความยาวรอบเอว หลังการ

ทดลองน้อยกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

(p-value < 0.001)  

 4. ความดันโลหิตบน ก่อนทดลองมีความดัน

โลหิตบนเฉลี่ย เท่ากับ 116.33 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

เท่ากับ 9.02 หลังการทดลองมีความดันโลหิตบนเฉลี่ย 

เท่ากับ 119.40 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 10.73  

เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของความดันโลหิตบน พบว่า  

กลุ ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยของความดันโลหิตบน หลังการ

ทดลองมากกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ       

(p-value < 0.001)

 5. ความดนัโลหติล่าง ก่อนทดลองมคีวามดนัโลหิต

ล่างเฉล่ีย เท่ากับ 80.67 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ  

6.26 หลังการทดลองมีความดันโลหิตล่างเฉล่ีย เท่ากับ 

81.07 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 8.26 เมื่อเปรียบ

เทียบค่าเฉลี่ยของความดันโลหิตล่าง พบว่า ค่าเฉลี่ยของ

ความดันโลหิตลา่งหลงัการทดลองสงูกวา่ก่อนทดลองอยา่ง

ไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ  (p-value = 0.45)

 6. ชีพจร ก่อนทดลองมีชีพจรเฉลี่ย เท่ากับ  

62.22 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 7.53 หลังการ 

ทดลองม ีชพีจรเฉลีย่ เท่ากบั 63.68 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน  

เท่ากับ 6.53 เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของชีพจร พบว่า   

ค่าเฉลี่ยของชีพจรหลังการทดลองมีค่าสูงกว่าก่อนทดลอง

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p-value < 0.001)

 7. ความอ่อนตัวของร่างกาย ก่อนทดลองมีค่า

ความอ่อนตวัของร่างกายเฉลีย่ เท่ากบั 13.63 ส่วนเบีย่งเบน

มาตรฐาน เท่ากับ 3.38 หลังการทดลองมีค่าความอ่อนตัว

เฉลี่ย เท่ากับ 14.77 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ  2.86 

เมือ่เปรยีบเทยีบค่าเฉล่ียของค่าความอ่อนตวั พบว่า ค่าเฉลีย่

ของค่าความอ่อนตัวหลังการทดลองมากกว่าก่อนทดลอง 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p-value < 0.001)

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยดัชนีชี้วัดสุขภาพก่อนและหลังการทดลอง

5 

ค่าเฉลี่ยของความดันโลหิตล่างหลังการทดลอง
สูงกว่าก่อนทดลองอย่างไม่มีนัยส่าคัญทางสถิติ  (p-value 
= 0.45) 

6. ชีพจร ก่อนทดลองมีชีพจรเฉลี่ย เท่ากับ 
62.22 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 7.53 หลังการ
ทดลองมี ชีพจรเฉลี่ย เท่ากับ 63.68 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  เท่ากับ 6.53 เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของชีพ
จร พบว่า  ค่าเฉลี่ยของชีพจรหลังการทดลองมีค่าสูงกว่า
ก่อนทดลองอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ (p-value < 0.001) 

7. ความอ่อนตัวของร่างกาย ก่อนทดลองมีค่า
ความอ่อนตัวของร่างกายเฉลี่ย เท่ากับ 13.63 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 3.38 หลังการทดลองมีค่า
ความอ่อนตัวเฉล่ีย เท่ากับ 14.77 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ  2.86 เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของค่าความอ่อน
ตัว  พบว่า  ค่าเฉลี่ยของค่าความอ่อนตัวหลังการทดลอง
มากกว่าก่อนทดลอง อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ (p-value 
< 0.001) 

 
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยดัชนีชี้วัดสุขภาพก่อนและหลังการทดลอง  

ตัวแปร ก่อน หลัง d S.D. p-value 
น้่าหนัก (กก.) 61.64 60.61 0.92 0.17 <0.001* 
ส่วนสูง (ซม.) 159.85 159.85 - - - 
ดัชนีมวลกาย 24.10 23.70 0.39 0.50 <0.001* 

ความยาวรอบเอว (ซม.) 80.18 790.5 1.13 1.81 <0.001* 
ความดันโลหิตบน 116.33 119.40 3.05 4.99 <0.001* 
ความดันโลหิตล่าง 80.67 81.07 0.41 3.92 0.45 
ชีพจร (ครั้ง/นาที) 62.22 63.68 1.46 0.46 0.002* 

ความอ่อนตัวของร่างกาย 13.63 14.77 1.15 1.32 <0.001* 
 

              (*มีนัยส่าคัญทางสถิติ ที่ p-value <0.05) 

อภิปรายผลการวิจัย 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของ
โปรแกรมการออกก่าลังกายแบบวงจรสถานีสร้างสุขภาพ
ต่อพฤติกรรมการออกก่าลังกายของเจ้าหน้าที่ในส่านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ โดยเปรียบเทียบดัชนีชี้วัด
สุขภาพก่อนและหลังการทดลอง พบว่า หลังการทดลอง
กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยของดัชนีชี้วัดสุขภาพเปลี่ยนแปลง
ไปในทางท่ีดีขึ้นทุกดัชนี ได้แก่ ค่าเฉลี่ยน้่าหนักตัวหลังการ
ทดลองน้อยกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ  
(p-value < 0.001) ค่าเฉลี่ยดัชนีมวลกายหลังการทดลอง
น้อยกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ      
(p-value < 0.001) ค่าเฉลี่ยของความยาว หลังการ
ทดลองน้อยกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ       
(p-value < 0.001) ค่าเฉลี่ยของความดันโลหิตบน หลัง 

 
 

การทดลองมากกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส่าคัญทาง
สถิติ (p-value < 0.001) ค่าเฉลี่ยของความดันโลหิตล่าง
หลังการทดลองสูงกว่าก่อนทดลองอย่างไม่มีนัยส่าคัญทาง
สถิติ (p-value = 0.45) ค่าเฉลี่ยของชีพจรหลังการ
ทดลองมีค่าสูงกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ 
(p-value < 0.001) และค่าเฉลี่ยของค่าความอ่อนตัวของ 
ร่างกายหลังการทดลองมากกว่าก่อนทดลอง อย่างมี
นัยส่าคัญทางสถิติ (p-value < 0.001) เนื่องจากกลุ่ม
ตัวอย่างได้มีการใช้โปรแกรมการออกก่าลังกายแบบวงจร
สถานีสร้างสุขภาพ ซึ่ งมีการฝึกความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อส่วนต่างๆ มีการจัดกิจกรรมกลุ่ม โดยใช้แรง
สนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนร่วมงาน มีการแข่งขันให้
รางวัล มีสถานที่และอุปกรณ์ออกก่าลังกายอย่างเพียงพอ 

 *มีนัยส�าคัญทางสถิติ ที่ p-value < 0.05
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อภิปรายผลการวิจัย

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของ

โปรแกรมการออกก�าลังกายแบบวงจรสถานีสร้างสุขภาพ 

ต่อพฤติกรรมการออกก�าลังกายของเจ้าหน้าท่ีในส�านักงาน

สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ โดยเปรียบเทียบดัชนีชี้วัด

สุขภาพก่อนและหลังการทดลอง พบว่า หลังการทดลอง 

กลุม่ตวัอย่างมค่ีาเฉลีย่ของดชันชีีว้ดัสขุภาพเปลีย่นแปลงไป

ในทางที่ดีขึ้นทุกดัชนี ได้แก่ ค่าเฉลี่ยน�้าหนักตัวหลังการ

ทดลองน้อยกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ  

(p-value < 0.001) ค่าเฉลี่ยดัชนีมวลกายหลังการทดลอง

น้อยกว่าก ่อนการทดลอง อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ  

(p-value < 0.001) ค่าเฉลีย่ของความยาว หลงัการทดลอง

น้อยกว่าก ่อนการทดลอง อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ  

(p-value < 0.001) ค่าเฉลี่ยของความดันโลหิตบน  

หลังการทดลองมากกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติ (p-value < 0.001) ค่าเฉลี่ยของความดัน 

โลหิตล่างหลังการทดลองสูงกว่าก่อนทดลองอย่างไม่มี 

นัยส�าคัญทางสถิติ (p-value = 0.45) ค่าเฉลี่ยของชีพจร

หลังการทดลองมีค่าสูงกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติ (p-value < 0.001) และค่าเฉลี่ยของค่าความ 

อ่อนตัวของร่างกายหลังการทดลองมากกว่าก่อนทดลอง 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p-value < 0.001) เน่ืองจาก

กลุ ่มตัวอย่างได้มีการใช้โปรแกรมการออกก�าลังกาย 

แบบวงจรสถานีสร้างสุขภาพ ซ่ึงมีการฝึกความแข็งแรง 

ของกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ มีการจัดกิจกรรมกลุ่ม โดยใช้ 

แรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนร่วมงาน มีการแข่งขันให้

รางวัล มีสถานท่ีและอุปกรณ์ออกก�าลังกายอย่างเพียงพอ  

มีครูฝึกแนะน�าการออกก�าลังกาย รวมท้ังมีการจัดส่ือ

ประชาสมัพันธ์กระตุน้ในมกีารออกก�าลงักายอย่างสม�า่เสมอ 

ท�าให้กลุ ่มตัวอย่างมีน�้าหนัก ความยาวรอบเอว ดัชนี 

มวลกายลดลง ส่งผลให้กลุม่ตวัอย่างมค่ีาเฉลีย่ของความดนั

โลหิต ชีพจรและค่าความอ่อนตัวของร่างกายเปลี่ยนแปลง

ไปในทางทีด่ขีึน้ ซึง่สอดคล้องกบั ปารฉิตัร พงษ์หาร (2554) 

ได ้ศึกษาผลของโปรแกรมการสร ้างเสริมสุขภาพต่อ

พฤตกิรรมการป้องกนักลุม่อาการอ้วนลงพงุของอาสาสมคัร

สาธารณสุขในจังหวัดก�าแพงเพชร พบว่า ค่าเฉลี่ยน�้าหนัก 

ค่าเฉลีย่ดชันมีวลกาย และค่าเฉลีย่รอบเอวของกลุม่ทดลอง 

ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง 4 สัปดาห์ 8 สัปดาห์  

และ 12 สัปดาห์ แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ  

(p < 0.001) และต�่ากว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติ (p < 0.001) สอดคล้องกับ กรัณย์ ปัญโญ (2554) 

ศึกษาเรื่อง ผลของโปรแกรมการฝึกซ้อมแบบวงจรที่ม ี

ต่อการพัฒนาสมรรถภาพทางกลไกของนักกีฬาบุคลากร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

ขาเพิ่มขึ้น ได้ค ่าเฉลี่ยผลต่างเท่ากับ 1.55 กิโลกรัม  

ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาเพิ่มขึ้น ได้ค่าเฉลี่ยผลต่าง 

เท่ากบั 5.36 พลงัระเบดิของกล้ามเนือ้ขาเพิม่ขึน้ ได้ค่าเฉลีย่

ผลต่างเท่ากับ 5.90 เซนติเมตร ความอ่อนตัวเพิ่มขึ้น  

ได้ค่าเฉล่ียผลต่าง เท่ากับ 3.10 เซนติเมตร ความจุปอด 

เพิ่มขึ้น ได ้ค ่าเฉลี่ยผลต่าง เท่ากับ 345 มิลลิเมตร  

ความคล่องแคล่วว่องไวเพิ่มขึ้น ได้ค่าเฉลี่ยผลต่าง เท่ากับ 

0.41 วินาที และความเร็วเพิ่มขึ้น ได้ค่าเฉลี่ยผลต่าง  

เท่ากับ 0.43 วินาที และสอดคล้องกับ วิบูลย์ โง้วธนะวัฒน์ 

(2555)  ได ้ท� าการวิจั ย เรื่ อ งการพัฒนาโปรแกรม 

ออกก�าลังกายแบบวงจรเพื่อลดน�้าหนักของนักเรียน 

ที่มีภาวะน�้าหนักเกิน โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์โดยใช้

โปรแกรมการออกก�าลังกายแบบวงจรเพื่อลดน�้าหนัก  

พบว่า กลุ่มตวัอย่างมค่ีาดชันมีวลกายลดลง อย่างมนียัส�าคญั
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ข้อเสนอแนะ

 1. หน่วยงานควรจัดให้มีการออกก�าลังกายแบบ

วงจรสถานีสร้างสุขภาพ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความ

สนใจที่อยากจะออกก�าลังกายมากขึ้น  

 2. ควรมกีารประยกุต์โปรแกรมควบคมุพฤตกิรรม

การบริโภคอาหารควบคู่กับการออกก�าลังกายเพื่อช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการส่งเสริมสุขภาพด้วย

กิตติกรรมประกาศ

 ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ส�านักงานสาธารณสุข 

จังหวัดศรีสะเกษ ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างและให้ความร่วมมือ 

ในการวิจัยเป็นอย่างดี

เอกสารอ้างอิง

กรัณย์ ปัญโญ.  ผลของโปรแกรมการฝึกซ้อมแบบวงจรที่มี 

 ต่อการพัฒนาสมรรถภาพทางกลไกของนักกีฬา 

 บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ .  วารสาร 

 ครศุาสตร์.  39, 2 (พฤศจกิายน 2554–กมุภาพนัธ์ 

  2555): 35-53.



วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ 11(1): ม.ค-มิ.ย. 25596

คณาวุฒิ มั่นอยู ่.  พฤติกรรมการออกก�าลังกายของ 

 บุคลากรในส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

 ศรีสะเกษ.  การศึกษาอิสระสาธารณสุขศาสตร 

 บัณฑิต  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2553.

ปารฉิตัร พงษ์หาร.  ผลของโปรแกรมการสร้างเสรมิสขุภาพ 

 ต่อพฤติกรรมการป้องกันกลุ่มอาการอ้วนลงพุง 

 ข อ ง อ า ส า ส มั ค ร ส า ธ า ร ณ สุ ข ใ น จั ง ห วั ด 

 ก�าแพงเพชร.  วารสารการพยาบาลและสขุภาพ.   

 5, 3 (กันยายน–ธันวาคม 2554): 54-64.

วาสนา บุณยมณี.  ผลของโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพต่อ 

 พฤติกรรมการออกก�าลังกายและการบริโภค 

 อาหารในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน.  วิทยานิพนธ์ 

 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล,  

 2557.

วิบูลย์  โง้วธนะวัฒน์.  การพัฒนาโปรแกรมการออกก�าลัง 

 กายแบบวงจรเพื่อลดน�้าหนัก ของนักเรียนที่มี 

 ภาวะน�้าหนักเกินโรงเรียนหนองหว้าพิทยา 

 สรรค์.  วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2555.

วิมัลรัศมิ์  พันธุ ์จิรภาค.  ผลของโปรแกรมการออก 

 ก�าลงักายเพือ่ส่งเสรมิสขุภาพของผูส้งูอายหุญงิ 

 จังหวัดสมุทรปราการ.  วิทยานิพนธ์สาธารณสุข 

 ศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา, 2554.

สว่างจิต แซ่โง้ว.  ผลการการฝึกโปรแกรมการออก 

 ก�าลงักายแบบวงจรทีม่ต้ีอสขุสมรรถนะของเด็ก 

 ที่มีภาวะน้าหนักเกิน.  วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร 

 มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.

American Alliance for Health, Physical Education,  

 Recreat ion and Dance.  Physical  

 Education for Life Long Fitness: The 

  Physical Best Teacher’ Guide.  Illinois:  

 Human Kinetics, 1999.


