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บทคัดยอ 

การจัดกิจกรรมออกกําลังกายทุกวันพุธและวันศุกร ของบุคคลากรสํานักวิทยบริการ มีระยะเวลา 

4 เดือน คือตั้งแตเดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) สงเสริมใหบุคคลากรมีความใส

ใจในสุขภาพและมีสุขภาพท่ีดี 2) สงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติงานอยางมีความสุข โดยมีกิจกรรม โยคะ และเซิรฟสเก็ต 

ซึ่งไดรับความสนใจจากบุคลากรสํานักวิทยบริการจํานวน 20 คน จากบุคลากรท้ังหมด 38 คน คิดเปนรอยละ 52.63 

ผลการจัดกิจกรรมพบวาบุคลากรที่เขารวมเปนเพศหญิงและมีพฤติกรรมออกกําลังกายปานกลางและเปนบุคลากร

ฝายสํานักงานเลขานุการ ฝายหอสมุด และฝายเทคโนโลยีการศึกษา ตามสําดับ โดยบุคลากรฝายสํานักงาน

เลขานุการและฝายหอสมุด เขารวมกิจกรรมโยคะ มากกวาบุคลากรฝายเทคโนโลยีการศึกษา เหตุผลท่ีบุคลากรเลือก

เลนโยคะเพราะตองการบรรเทาอาการออฟฟศซินโดรม ลดคลอเรสเตอรอล กระซับกลามเน้ือและลดความเครียด 

คําสําคัญ การออกกําลังกาย, การพัฒนาสุขภาพ, พฤติกรรมสุขภาพ 

 

ABSTRACT 

  Organizing exercise activities every Wednesday and Friday of personnel of the 

office of academic resources for a period of time 4 months, i.e.  from june – September 2021 the 

objectives are 1)  to promote people’ s health- consciousness and good health.  2)  to encourage 

personnel to work happily with activities such as yoga and skating which received attention from 

personnel of the office of academic resource 20 people. Out of 38 personnel or 52.63% The results 

of the activities revealed that the personnel who participated were female and had moderate 

exercise behavior and were secretarial office personnel, library staff and educational technology 

department, respectively.  employees choose yoga is because they want to relieve office syndrome 

lower cholesterol musculature and also reduce stress 
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บทนํา 

  การออกกําลังกายเปนกิจกรรมสงเสริมสุขภาพที่สําคัญโดยมีการเคลื่อนไหวสวนตาง ๆ ชอง

รางกาย เพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานใหอวัยวะระบบตาง ๆ ของรางกายไดทํางานอยางเต็มที่ เชน ระบบ

กลามเน้ือขอตอ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ เปนตน นอกจากน้ียังกอใหเกิดประโยชนตอบุคคลทุกเพศ ทุกวัย 

ท้ังบุคคลท่ีมีภาวะสุขภาพดีและบุคคลท่ีเจ็บปวยและอีท้ังยังสามารถปองกันโรคหรือลดอัตราเสี่ยงการเกิดโรคตาง ๆ 

เชน โรคอวน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด ไขมัน  

  ประเทศไทยมีนโยบายสงเสริมการออกกําลังกาย โดยกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายสรางเสริม

สุขภาพเพื่อใหประชาชนไทยทุกกลุมอายมุีการออกกําลังกายที่ถูกตองและเหมาะสม ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2549) ที่กําหนดใหเปนแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติโดยมุงเนนสรางเสริม

สุขภาพมากกวาซอมสุขภาพ มีเปาหมายใหประชาชนไมนอยกวารอยละ 60 มีการออกกําลังกาย และแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2554) ที่กําหนดแผนพัฒนา สุขภาพแหงชาติ เพื่อมุง

เสริมสรางสุขภาพคนไทยใหมีสุขภาพแข็งแรง สนับสนุนใหคนไทย ลด ละ เลิกพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ ออกกําลัง

กายอยางสมํ่าเสมอ เลนกีฬา และใชเวลาวางใหเปนประโยชน  อันเปนการพัฒนาคุณภาพคนไทยโดยคนไทยทุกคน

ไดรับการพัฒนาท้ังทางรางกายและจิตใจ (กรมอนามัย, 2549) 

  การสงเสริมสุขภาพอยางยั่งยืนท่ีจะทําใหบุคคลเกิดการตัดสินใจกระทําพฤติกรรมการออกกําลัง

กาย จึงข้ึนอยูกับปจจัยสวนบุคล ปจจัยดานจิตวิทยา ปจจัยดานการรับรูการปฏิบัตกิิจกรรมและปจจัยดานสงัคม เปน

ตัวแปรสําคัญในการปฏิบัติพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพใหเกิดผลสําเร็จ การออกกําลังกายจึงเปนกิจกรรมสงเสริม

สุขภาพประการหน่ึงท่ีสําคัญ โดยมีการเคลื่อนไหวสวนตาง ๆ ของรางกาย เพ่ือชวยเพ่ิมประสิทธิภาพเต็มท่ี 

  นับวาปจจุบันนี้ การออกกําลังกาย (Exercise) กีฬาเพื่อสุขภาพ (Healthy Sports) และการมี

กิจกรรมทางกาย (Physical Activity) มีความจําเปนอยางยิ่งตอสุขภาพของบุคคลและความเปนอยูท่ีดี ซึ่งจัดวาเปน

องคประกอบสําคัญของวิถีชีวิตประจําวัน ควบคูไปกับการรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน ดังน้ัน การดูแลสุขภาพจึง

เปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง โดยการออกกําลังกายเปนกิจกรรมหนึ่งที่สามารถชวยเสริมสรางใหมีสุขภาพที่ดีได ซึ่งการ

สงเสริมสุขภาพนั้น เปนนโยบายการสรางคุณภาพชีวิตที่สําคัญประการหนึ่งของสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ท่ีไดกําหนดไวในแผนยุทธศาสตรสํานักวิทยบริการ (พ.ศ. 2564 - 2567) แผนยุทธศาสตรท่ี 4 กลยุทธ

ท่ี 3 สงเสริมใหบุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงานและมีความผูกพันตอองคกร และแผนพัฒนาบุคลากรสํานักวิทย

บริการ ประจําปงบประมาณ 2564 – 2567  

  จะเห็นไดวาการออกกําลังกายเปนปจจัยท่ีสําคัญมาก เพราะเปนกิจกรรมท่ีทําใหรางกายเกิดการ

เคลื่อนไหว อันเปนบอเกิดแหงการพัฒนาดานตาง ๆ ดังน้ัน การดูแลสุขภาพจึงเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งสําหรับบุคลากร 

โดยกิจกรรมการออกกําลังกายเปนกิจกรรมหนึ่งที่สามารถชวยเสริมสรางใหบุคลากรมีสุขภาพที่ดีได ซึ่งนับวากลวิธี

การสงเสริมสุขภาพบุคลากร สงผลใหบุคลากรสามารถปฏิบัติไดเองในชีวิตประจําวัน และยังกอใหเกิดการสรางเสริม

อุปนิสัยในการรักการออกกําลังกาย 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสงเสริมใหบุคคลากร มีความใสใจในสุขภาพและมีสุขภาพท่ีดี 

2. เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติงานอยางมีความสุข 

 



ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ 

   มีการจัดทําโครงการออกกําลังการเพื่อสงเสริมสุขภาพของบุคลากรโดยมีกิจกรรมใหบุคลากร

เลือกเขารวมกิจกรรมตางๆ ดังน้ี 

1.  ว่ิง 

2.  โยคะ 

3.  เซิรฟสเก็ต 

4.  เทเบิลเทนนิส 

5.  เครื่องออกกําลังกาย (ลูกว่ิง จักรยานน่ังปน ชุดฟตเนส) 

   โดยรวมกิจกรรม 2 วัน ตอสัปดาห คือ วันพุธและวันศุกรเวลา 15.00 – 16.30 น. ซึ ่งมี

กลุมเปาหมายคือ บุคลากรสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผูที่มีความสนใจรวมกิจกรรม และในสวน

กิจกรรมโยคะไดมีการเชิญวิทยากรมาใหความรูและเปนผูนําในการเลนโยคะ กิจกรรมเซิรฟสเก็ตใชวิธีสอนกันเอง 

โดยผูท่ีเลนเปนแลวมาคอยช้ีแนะผูท่ีเริ่มเลนและสนใจ โดยใชพ้ืนบริเวณช้ัน 3 อาคารขอมูลทองถ่ิน ดังรูป 

 

ภาพท่ี 1 บุคลากรท่ีเขารวมกิจกรรมโยคะ 



 

ภาพท่ี 2 บุคลากรท่ีเขารวมกิจกรรมเซริฟสเก็ต 

  แลวดําเนินการสํารวจความพึงพอใจ ความตองการ พรอมทั้งสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการออกกําลัง

กายโดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือและดําเนินการวิเคราะหขอมูล 

ผลการดําเนินการ อภิปรายผล 

   อภิปรายผล 

              ใน 4 เดือนที่ผานมามีบุคลากรสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความสนใจเขา

รวมโครงการการออกําลังกาย จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 52.63 โดยแยกเปน การเลนโยคะ จํานวน 12 คน และ

คนท่ีเลนท้ังโยคะและเซิรสเก็ต จํานวน 8 คนเปนบุคลากรเพศชาย 2 คน เพศหญิง 6 คน และเปนบุคลากรวัยทํางาน 

ซึ่งคนในวัยน้ีจะดูแลใสใจสุขภาพรวมถึงสมรรถภาพทางรางกายยังเอ้ืออํานวยตอการออกกําลังกายหลายรูปแบบ ซึ่ง

จากการสํารวจของการกีฬาแหงประเทศไทย สํานักนายกรัฐมนตรี (2538 :39) พบวาอัตรารอยละของผูที่มาออก

กําลังกายสวนใหญจะอยูในวัยทํางาน กลาวคือประชากรกลุมอายุ 40-49 ป เปนกลุมที่มาออกกําลังกายมากที่สุด  

นอกจากน้ีการออกกําลังกายของวัยน้ียังทําใหเกิดมนุษยสัมพันธกับคนรอบขาง การพบปะสังสรรคแลกเปลี่ยนขอมูล 

ขาวสาร มีสังคมมากขึ้น กลาแสดงออก บุคลากรสํานักวิทยบริการสวนใหญเปนผูมีความรูระดับปริญญาตร ีทําใหมี

ความรูความเขาใจในประโยชนและคุณคาของการออกกําลังกาย รวมถึงการมีโอกาสในการแสวงหาวิธีการท่ีดี ในการ

สรางสุขภาพของตนเองใหสมบูรณแข็งแรงยิ่งข้ึน ในกลุมบุคลากรฝายสํานักงานเลขานุการมีพฤติกรรมการออกกําลัง

กายมากกวาบุคลากรฝายอื่นอาจเนื่องมาจากภาระหนาที่ที่ไมตองพบปะหรือใหบริการแกผูมาใชบริการ จึงมีเวลา

สําหรับการรวมกิจกรรมโยคะท่ีจัดข้ึนทุกวันพุธและวันศุกรในเวลา 15.00 – 16.30 น. มากกวาบุคลากรฝายอ่ืน ๆ 

 



 จากการเก็บขอมูลตามโครงการดังกลาว สามารถสรุปผลไดตามราง ดังน้ี 
 

ตารางท่ี 1 ผลการตรวจสุขภาพประจําป 2563-2564 

ลําดับท่ี รายละเอียด หนวย ประจําปงบประมาณ 

      2560 2561 

1 บุคลากรมีผลการตรวจสุขภาพในเกณฑปกติ คน 7 9 

2 บุคลากรมีผลการตรวจสุขภาพอยูในเกณฑไมปกติ คน 27 25 

จากตารางท่ี 1.มีบุคลากรเขารวมโครงการประจําปงบประมาณ 2563-2564 จํานวน 34 คน คิด

เปนรอยละ 89.47 จากจํานวนบุคลากรท้ังหมด 38 คน มี 2 คน ตรวจกับแพทยประจําตัว คิดเปนรอยละ 5.26 

ตารางท่ี 2 ผลการออกกําลังกายโยคะกอนหลัง ประจําปงบประมาณ  2564 

คนท่ี 
กอนทํากิจกรรม หลังทํากิจกรรม ผล 

นํ้าหนัก เอว อก สะโพก นํ้าหนัก เอว อก สะโพก เพ่ิมขึ้น เทาเดิม ลดลง 

1 63.1 29 36 37.5 63.1 29 36 37.5   1   

2 44.9 26 32 36 44.6 26 32 36     1 

3 66.1 33 39.5 38 66.1 33 39.5 38   1   

4 56.8 29 34 37.5 55.6 29 34 37.5     1 

5 57.8 32 34 41 57.8 32 34 41   1   

6 62 31.5 36 40 60 31.5 36 40     1 

7 55.6 28 33 37.5 55.6 28 33 37.5   1   

8 44.2 26 31 30 44.2 26 31 30   1   

9 62.5 32 34 39 62.5 32 34 39   1   

10 45 25 32 30 45 25 32 30   1   

11 55 30 39 36 55 30 39 36   1   

12 80 38 44 46 80 38 44 46   1   

 จากตารางขางตนสามารถสรุปไดวา มีบุคลากรจํานวน 3 คน มีน้ําหนักลดลง คิดเปนรอยละ 25 

จากจํานวนบุคลากรเขารวมกิจกรรมโยคะ ท้ังหมด 12 คน 
 

  โดยกิจกรรมโยคะนั้น สํานักวิทยบริการเริ ่มจัดใหมีตั ้งแตป พ.ศ.2560 จนถึงปจจุบันทําให

บุคลากรสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความรู ความเขาใจในหลักและวิธีการ การฝกโยคะ 

นอกจากน้ี สํานักวิทยบริการ ไดมีนโยบายใหบุคลากรไดออกกําลังกายสัปดาหละ 2 ครั้ง เพื่อสงเสริมใหบุคลากรมี

ความสุขในการปฏิบัติงานและมีความผูกพันตอองคกร ซึ่งเปนยุทธศาสตรหนึ่งของสํานักวิทยบริการ ที่กําหนดไวใน



แผนยุทธศาสตรสํานักวิทยบริการ (พ.ศ. 2564-2567) ดังนั้น บุคลากรสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

จึงมีการรับรูเกี่ยวกับความพรอมของตนเองในการรมเลนโยคะ คือมีการวางแผนเรื่องเวลาในการเลนโยคะ การ

เตรียมสภาพรางกาย เปนตน ซึ่งมีผลตอการเกิดแรงจูงใจใหบุคลากรเกิดพฤติกรรมรักการออกกําลังกาย และหาก

รับรูวาตนเองมีสุขภาพดี ก็จะมีความโนมเอียงที่จะกระทํากิจกรรมสงเสริมสุขภาพบอยกวาและจริงจังกวาบุคคลท่ี

รับรูวาสุขภาพของตนเองไมดี  
 

สรุปผล ขอเสนอแนะ และการนําไปใชประโยชน 

  สรุปผล 

  บุคลากรท่ีเขารวมโครงการสวนใหญเปนบุคลากรเพศหญิง กีฬาท่ีบุคลากรใหความสนใจเขารวม

อยางสมํ่าเสมอคือ กิจกรรมโยคะและเซืรฟสเก็ต และมีความรูความเขาใจในกีฬาที่ตนเองเลนในระดับปานกลาง 

บุคลากรมีความพึงพอใจตอกีฬาที่จัดใหในระดับมาก การเขารวมกิจกรรมโยคะและเซืรฟสเก็ตชวยผอนคลายจาก

การทํางานและลดอาการออฟฟศซินโดรม มีสมาธิในการทํางานและชวยเสริมสรางบุคลิกภาพใหดูดี บุคลากร

ตองการใหสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดใหมีช่ัวโมงกีฬาอยางสมํ่าเสมอและนํากีฬาท่ีเหมาะสมมา

จัดไวใหบุคลากรไดเลือกเลนในลําดับตอไป 
             

 ขอเสนอแนะ 

 สําหรับการจัดโครงการหรือกิจกรรมการกีฬาในครั ้งตอ ๆ ไป บุคลากรสํานักวิทยบริการ มี

ขอเสนอแนะดังตอไปน้ี 

1. สํานักวิทยบริการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีควรจัดกิจกรรมหรือกระตุนใหบุคลากรออกกาํลัง

กายดวยกีฬาท่ีเหมาะสม 

    2. ควรใหความรูเกี่ยวกับประโยชนของกีฬาและคุณคาของการออกกําลังกายและหลักวิธีการ

ออกกําลังกาย 

                        3. นอกจากรณรงคเรื่องการออกกําลังการแลว ควรใหความรูเกี่ยวกับหลักโภชนาการโดยจัด

อบรมหรือจัดเสวนาเรื่องโภชนาการเพ่ิม 

 

   การนําไปใชประโยชน 

       1. การวิจัยครั้งนี ้ทําใหทราบถึงความตองการออกกําลังกายของบุคลากรสํานักวิทยบริการ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

   2. ทําใหทราบถึงพฤติกรรมการออกกําลังกายของบุลากรสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี 

      3. ชวยใหทราบแนวทางพัฒนารูปแบบกิจกรรมการออกกําลังกาย 

      4. เปนแบบอยางใหบุคลากรคนอ่ืน ๆ และหนวยงานอ่ืนตอไป 

รายการอางอิง 
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