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บทท่ี1 
 

บทนํา 

 

1.1   ความเปนมาและความสาํคัญของปญหา 

      

สภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน เต็มไปดวยการแขงขัน ประกอบกับภาวะเงินเฟอเพ่ิมข้ึนทุกป 

ทําใหคนไทยตองตอสูดิ้นรนในการทํามาหากิน ทุกๆ วันตองคร่ําเครงกับการทํางานหนัก จนไมมีเวลา

ในการดูแลสุขภาพของตนเอง มีหลายคนท่ีเหน็ดเหนื่อยกับการตรากตรําทํางานหนักมาท้ังชีวิต มีเงิน

เก็บมากมาย แตก็ตองเอาเงินท้ังหมดท่ีหามาได มารักษาโรคราย ซ่ึงสวนใหญเกิดจาการไมไดให

ความสําคัญกับการดูแลสุขภาพตัวเอง โดยเฉพาะอยางยิ่งการออกกําลังกาย ผลจากการสํารวจ

พฤติกรรมการออกกําลังกายของประชากรในประเทศไทย ในป  2554 พบวาปจจุบันประชาชนในวยั

ทํางาน ออกกําลังกายรอยละ 19.1 (สํานักงานสถิติแหงชาติ,   2554) ทําใหคนไทยปวยเปนโรคท่ีเกิด

จากการขาดการออกกําลังกาย หรือท่ีเรียกวา โรคไรเชื้อ เพ่ิมข้ึนทุกป เชน โรคหัวใจและหลอดเลือด 

โรคความดันโลหิตสูง โรคมะเร็ง ขอมูลจากกระทรวงสาธารณสุข พบวา ในป 2551 มีผูปวยเปน

โรคเบาหวาน จํานวนเพียง 494,809  ราย แตในป 2552 มีผูปวยเบาหวานประมาณ 4,900,000 ลานคน 

เพ่ิมข้ึนประมาณ  10 เทา นอกจากนี้ปญหาเศรษฐกิจและการเมืองยังทําใหคนไทยเรา มีความเครียด 

และปวยเปนโรคซึมเศรามากข้ึน จากรายงานของกรมสุขภาพจิตร พบวาในปจจุบัน คนไทยปวยเปน

โรคซึมเศราถึง 3 ลานคน หรือประมาณ 5 เปอรเซ็นต แตไปพบแพทยไมถึงแสนคน (กรมอนามัย , 

2554) จึงทําใหอัตราการฆาตัวตายของคนไทยเพ่ิมข้ึนทุกป การเขาวัดฟงธรรมหรือนั่งสมาธิก็เปนวิธี

หนึ่งท่ีชวยในเรื่องความเครียด และลดอัตราการเกิดโรคซึมเศราได แตคนไทยก็เขาวัดหรือปฏิบัติธรรม 

เพียง 14.1 เปอรเซ็นต (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2548) 

 โดยธรรมชาติ รางกายมนุษยออกแบบมาใหคนเรามีสุขภาพดีจนนาทีสุดทาย โดยเซลลของ

อวัยวะในรางกายของคนเราเม่ือนับจากการเซลลตนแบบ ( stem cell) จะแบงตัวไดประมาณ 50-60 

ครั้ง แลวจะหยุด ทําใหเราแก และหมดอายุ เปรียบเหมือนนาฬิกาชีวิต ท่ีหยุดเดิน การสะสมของ

สารพิษจากภายในและจากภายนอกรางกาย ทําใหการแบงตัวของเซลลเพ่ิมเร็วข้ึน ทําใหแกเร็ว และมี

อายุสั้น (Hayflix, 1962)  ดังนั้นหากเราตองการมีอายุยืนยาวข้ึน เราจะตองหาวิธีท่ีทําใหอัตราการ

แบงเซลลชาลง การออกกําลังกายเปนวิธีหนึ่งท่ียอมรับวาทําใหคนเรามีอายุยืนยาวข้ึน  (Dieter Leyk, 

2010) เพราะธรรมชาติของรางกายมนุษย  จําเปนตองมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา การออกกําลังกาย 
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ชวยทําใหระบบอวัยวะตางๆภายในรางกายมีการเคลื่อนไหว แข็งแรง คงทน และทําใหกลามเนื้อ

แข็งแรง และอดทนยิง่ข้ึน ทําใหทรวดทรงสงางาม ทําใหจติใจแจมใส ชวยใหระบบ 

ไหลเวียนเลือด ปอด หัวใจทํางานดีข้ึน เพ่ือปองกันโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง ชวยผอนคลาย

ความเครียด ไมซึมเศรา ไมวิตกกังวล สุขภาพจิตดีข้ึน และนอนหลับสบาย  

 การฝกสมาธิเปนศาสตรทางดานซีกโลกตะวันออกท่ีไดการยอมรับท่ัวโลก ในดานสรีรวิทยา

อธิบายไดวา ระบบการทํางานของรางกาย  สวนใหญ จะทํางานโดยระบบประสาทอัตโนมัติ เราไม

สามารถควบคุมหรือสั่งการได เชน ระบบยอยอาหาร ระบบหายใจ และระบบไหลเวียนโลหิต แตการ

กําหนดลมหายใจเขาออก ท่ีเปนวิธีปฏิบัติของการทําสมาธิแบบ อาณาปานสติ เปนวิธีเดียวท่ีเรา

สามารถควบคุมระบบประสาทอัตโนมัติได  (ภาพท่ี 1) ยกตัวอยางเชนเวลาท่ีเรารูสึกตื่นเตน หรือตกใจ

กลัว ระบบประสาทอัตโนมัติซิมพาเทติก (Sympathetic) จะกระตุนใหหัวใจเตนเร็ว หายใจถ่ีข้ึน แต

ถาตั้งสติพยายามหายใจเขาลึกๆ  ชาๆ สัก 10 ครั้ง เราจะรูสึกวา การเตนของหัวใจและการหายใจจะ

ชาลง (ภาพท่ี 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1.   แสดงการควบคุมระบบประสารทอัตโนมัติทางออม ดวยการหายใจ 

 ถานําอุปกรณวัดอัตราการเตนหัวใจ และการหายใจไปติดท่ีหนาอกของ พระ ภกิษุ ท่ีกําลัง

นั่งสมาธิ จะพบวา มีอัตราการเตนของหัวใจเพียงประมาณ 35 ครั้งตอนาที และมีอัตราการหายใจ

เพียง 6 ครั้งตอนาที จากหนังสือสมาธิภาวนา ของธรรมรักษา ซ่ึงเผยแพรโดย สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ  (สุนันทา , 2554) ไดบอกถึงประโยชนของการทําสมาธิวา “ทําใหเรา

มีจิตใจผองใส ประกอบกิจการงานไดราบรื่นและคิดอะไรก็รวดเร็วทะลุปรุโปรง เพราะวาระดับจิตใจได

ANS 

BREATHING 

PHYSICAL ACTIVITY 
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ถูกฝกมาดีแลวจะมีความนิ่ง ยอมมีพลังแรงกวาใจท่ีไมมีสมาธิ ดังนี้เม่ือจะคิดทําอะไร ก็จะทําไดดี และ

ไดเร็วกวาคนปกติ ท่ีไมไดผานการฝกสมาธิมากอน”  

 เนื่องจากรางกายคนเราจําเปนตองมีการเคลื่อนไหว และมีกิจกรรมเพ่ือสรางความสมดุล

ของรางกายอยูตลอดเวลา ดังนั้นคนในสมัยกอนยุคอุตสาหกรรม ท่ีใชแรงกายในการทํางานและทํากิจ

วัตประจําวัน จึงไมคอยมีปญหาเรื่องโรคภัยท่ีเกิดจาก การขาดการออกกําลังกาย     แตดวยความ

เจริญทางเทคโนโลยีในโลกปจจุบัน มีเครื่องมือในการอํานวยความสะดวกข้ึนอยางมากมาย คนเราจึงมี

กิจกรรมในการเคลื่อนไหวนอยลง ประกอบกับมีภารกิจและหนาท่ีการงานท่ีเรงรีบ จึงหาเวลาท่ีจะ

ดูแลสุขภาพหรือออกกําลังกายไดยาก ดังนั้นกิจกรรมเพ่ือสุขภาพและการออกกําลังกายท่ีงายๆ ใช

เวลานอย จึงเปนทางแกปญหาไดเปนอยางดี  

 ผูวิจัยจึงสนใจออกแบบ ตัวแบบกิจกรรมการออกกําลังกายและดูแลสุขภาพ ท่ีใชเวลานอย 

งาย สะดวก แตใหประโยชนไปพรอมๆ กันท้ังดานรางกายและจิต โดยรวมเอากิจกรรมการออกกําลัง

กายแบบแอโรบิก แอนแอโรบิก และการทําสมาธิ มาฝกรวมกัน และใชเวลาฝกเพียง 20 นาที  

  

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 

 

 1.2.1  เพ่ือหาตัวแบบกิจกรรมของการออกกําลังกาย ท่ีงาย ใชเวลานอย ประหยัด และ

สงผลตอภาวะสุขภาพท่ีดี ท้ังรางกายและจิตใจ  

 1.2.2  เพ่ือเปรียบเทียบ ผลของการฝกออกกําลังกายรวมกับการฝกสมาธิตอสมรรถภาพ

รางกาย และระบบประสาทอัตโนมัติ ของนักศึกษาชั้นปท่ี1 สาขาวิทยาศาสตรและความงาม ภาควิชา

วิทยาศาสตรประยุกต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

1.3  ขอบเขตของงานวิจัย 

 1.3.1 ขอบเขตดานเนื้อหา  การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยทําการศึกษาหาตัวแบบกิจกรรมของ

การออกกําลังกาย ท่ีงาย ใชเวลานอย  ประหยัด และสงผลตอสมรรถภาพของรางกายและการทํางาน

ของระบบประสาทอัตโนมัติ โดยใชการทดสอบสมรรถภาพ 4 รายการคือ การวัดแรงบีบมือ การวัด

ความแข็งแรงของกลามเนื้อขา การวัดความออนตัว และการวัดความจุปอด สวนความสามารถของ

ระบบประสาทอัตโนมัติ ใชคาความแปรปรวนของอัตราการเตนหัวใจ (HRV) เปนตัวชี้วัด 

 1.3.2  ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง  ประชากรและกลุมตัวอยาง เปนกลุม

เดียวกัน คือ นักศึกษาชั้นปท่ี 1 สาขาวิทยาศาสตรและความงาม ภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ท้ังชาย และหญิง อายุระหวาง 18-20 

ป จํานวน 33 คน 
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 1.3.3  ขอบเขตดานตัวแปรท่ีศึกษา   

  1.3.3.1  ตัวแปรอิสระ ไดแก ตัวแบบกิจกรรมของการออกกําลังกายรวมกับฝกสมาธิ  

  1.3.3.2  ตวัแปรตาม ไดแก สมรรถภาพของรางกาย ประกอบดวยแรงบีบมือ แรง

เหยียดขา ความจุปอด และ ความออนตัว ความสามารถของระบบประสาทอัตโนมัติประกอบดวย 

ความแปรปรวนของอัตราการเตนหัวใจ 

 1.3.4  ขอบเขตดานเวลา  การศึกษาในครั้งนี้ ดําเนินงานในชวง วันท่ี 1 สงิหาคม พ.ศ. 

2554 ถึงวันท่ี 31 สงิหาคม พ.ศ. 2555 
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1.4  กรอบแนวความคิดที่ใชวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพท่ี 2.  กรอบแนวความคดิในการวิจยั  

 

 การออกกําลังกายแบบแอโรบิค การออกกําลังกายแบบแอนแอโรบิค และการฝกสมาธิ

กิจกรรมท้ัง 3 อยาง สงผลใหเกิดสุขภาวะทีดีท้ังรางกายและจิตใจ การนําเอากิจกรรมท้ัง 3 อยาง มา

ฝกรวมกันโดยสรางเปนตัวแบบ ท่ีงาย สะดวก ใชเวลานอย มีการกําหนดข้ันตอน และระยะเวลาไว

ชัดเจน จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของสมรรถภาพ และระบบประสาทอัตโนมัติ  สรางแรงจูงใจ 

และปรับเปลี่ยนทัศนคติของการออกกําลังกาย (ภาพท่ี 2) 

  

 

 

 

 

ตัวแบบ 

การออกกําลังกาย 

รวมกับการฝกสมาธิ 

การออกกําลังกาย 

แบบแอโรบิค 

การออกกําลังกาย 

แบบแอนแอโรบิค 

การทําสมาธ ิ

ใชเวลา 30 นาที 

ไมใชอุปกรณมาก 

กิจกรรมท่ีงายๆ 

ทัศนคติตอการ        

ออกกําลังกาย 

 

 

แรงจงูใจในการ

ออกกําลังกาย 

สมรรถภาพ        

ทางกาย 

ระบบ

ประสาท

อัตโนมัต ิ

สขุภาพรางกาย 
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  ตัวแปรอิสระ คือตัวแบบการออกกําลังกายรวมกับการฝกสมาธิ ใชกิจกรรม 3 อยางคือ 

การออกกําลังกายแบบแอโรบิค (Aerobic Exercise)  การออกกําลังแบบแอนแอโรบิค (Anaerobic 

Exercise) และการทําสมาธิ (Meditation)   

ตัวแปรตาม คือ ความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ 2 อยางคือ 

1) สมรรถภาพรางกาย มีตัวชี้วัดคือ แรงบีบมือ แรงเหยียดขา ความจุปอด และความ

ออนตัว  

2) ความสามารถของระบบประสาทอัตโนมัติ มีตัวชี้วัดคือ อัตราความแปรปรวนของ

อัตราการเตนหัวใจ 

 

1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ (out put) 

 

 1.5.1  ผลสําเร็จเบื้องตน (preliminary results) ไดตัวแบบการออกกําลังกายท่ี งาย 

สะดวก ประหยัดเวลาและคาใชจาย  

 1.5.2  ผลสําเร็จก่ึงกลาง (intermediate results) ผูท่ีนําตัวแบบไปใช  มีความพึงพอใจ 

และมีแรงจงู 

ใจในการออกกําลังกายมากข้ึน สมํ่าเสมอข้ึน 

 1.5.3  ผลสําเร็จตามเปาประสงค (goal results) ผูท่ีนําตัวแบบการออกกําลังกายไปใช มี

สุขภาวะท่ีดี ลดอัตราเสี่ยงของโรคไรเชื้อ 
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