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ความคิดเห็นและความต้องการที่มีต่อการออกกําลังกายของนักเรียนหญิง
ชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนในเครือคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า
แห่งกรุงเทพฯ เขตกรุงเทพมหานคร ปี การศึกษา 2552
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Abstract

The purposes of this research were to investigate and compare the opinions and needs for
exercise of female senior secondary school students in the Sacred Hearth Convent Group Schools in
Bangkok in academic year 2009. The sample consisted of 310 of these female senior secondary
school students who were chosen by stratified random sampling. The data were collected by the
researcher’s constructed questionnaire with reliability of .96. The data were then analyzed in terms of
frequency, percentage, standard deviation, t-test, One-Way ANOVA, and testing for pair differences by
Scheffe’s method. The results were as follows:
1. The opinions for exercise of female senior secondary school students in the Sacred Hearth
Convent Group Schools in Bangkok in academic year 2009 were overall at high level ( x = 3.84, S=
0.51). When comparing among study classes and study plans, there were no significantly differences.
2. The needs for exercise of female senior secondary school students in the Sacred Hearth
Convent Group Schools in Bangkok in academic year 2009 were overall at high level ( x = 3.80, S=
0.67). When comparing among study plans, there was overall no significant difference. But there were
significant differences at the level of .05 when comparing in the aspects of place, equipment and
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facilities, and exercise trainer and service staff. While the comparison among study classes, there was
no significant difference.
Keywords : The Opinion and Need on Exercise , Female Senior Secondary School Students

บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ มีจุดมุง่ หมายเพื่อศึกษาความคิดเห็นและความต้องการทีม่ ตี ่อการ
ออกกําลังกายของนักเรียนหญิงชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนในเครือคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า
แห่งกรุงเทพฯ เขตกรุงเทพมหานคร ปี การศึกษา 2552 กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยนักเรียนหญิงชัน้ มัธยมศึกษา
ตอนปลายจากโรงเรียนดังกล่าว จํานวน 310 คน ได้กลุ่มตัวอย่างมาโดยใช้วธิ กี ารสุม่ กลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชัน้
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถามที่ผู้วจิ ยั สร้างขึ้น มีค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ .96 วิเคราะห์ขอ้ มูลใน
รูปแบบของการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าที (t-test) วิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ เป็ นรายคู่
โดยใช้วธิ ขี องเชฟเฟ่ (Scheffe’s)

ผลการวิ จยั พบว่า
1. ความคิดเห็นทีม่ ตี ่อการออกกําลังกายของนักเรียนหญิง ชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนในเครือ
คณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ เขตกรุงเทพมหานคร ปี การศึกษา 2552 โดยรวมมีความคิด
เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก ( x =3.84, S=0.51) และจากการเปรียบเทียบตามตัวแปรแผนการเรียน และตัวแปร
ระดับชัน้ พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
2. ความต้องการการออกกําลังกายของนักเรียนหญิง ชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนในเครือคณะ
ภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ เขตกรุงเทพมหานคร ปี การศึกษา 2552 โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
( x =3.80, S=0.67) และจากการเปรียบเทียบตามตัวแปรแผนการเรียน พบว่า นักเรียนมีความต้องการการออก
กําลังกาย ไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจาณาเป็ นรายด้านพบว่า นักเรียนมีความต้องการด้านสถานที่ อุปกรณ์และสิง่
อํานวยความสะดวก และ ด้านผูน้ ํ าการออกกําลังกายและบุคลากรผูใ้ ห้บริการ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ส่วนด้านการจัดการและการส่งเสริมให้ความรูใ้ นการออกกําลังกาย ไม่แตกต่างกัน และนักเรียน
ในแต่ละระดับชัน้ มีความต้องการ การออกกําลังกายไม่แตกต่างกัน
คําสําคัญ : ความคิดเห็นและความต้องการการออกกําลังกาย , นักเรียนหญิงชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย

บทนํา
สภาพการณ์ในปจั จุบนั ทีม่ คี วามเจริญก้าวหน้าทางสังคม และพัฒนาการทางเทคโนโลยีต่าง ๆ ไม่วา่ จะ
เป็ นเครือ่ งอํานวยความสะดวก เครื่องทุ่นแรง และอุปกรณ์ช่วยอํานวยความสะดวกต่าง ๆ เป็ นปจั จัยสําคัญอย่าง
มากทีม่ ผี ลกระทบต่อการดําเนินชีวติ ของมนุ ษย์ และยังส่งผลกระทบต่อสังคม ต่อเด็กวัยรุน่ ในปจั จุบนั ทําให้เด็ก
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และเยาวชนให้ความสนใจในสิง่ เหล่านี้ ซึง่ ทุกคนลืมคิดไปว่าการใช้สงิ่ อํานวยความสะดวกเหล่านี้ทาํ ให้การใช้งาน
ของร่างกายน้อยลง นอกจากจะใช้แรงน้อยลงแล้ว ยังเป็ นผลทําให้การออกกําลังกายของมนุ ษย์น้อยลงไปด้วย
และส่งผลทําให้รา่ งกายเสือ่ มลงไปด้วยเนื่องจากอวัยวะขาดการออกกําลังกายและการดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธี
การที่จะพัฒนาประเทศให้มคี วามเจริญก้าวหน้ านัน้ สิง่ สําคัญคือการพัฒนาเยาวชนให้เป็ นคนที่มคี ุณภาพทัง้
ทางด้านสุขภาพ ร่างกาย จิตใจ ระเบียบวินัย มีคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งเป็ นมาตรการสําคัญในการพัฒนา
คุณภาพของเยาวชนและประชาชนในประเทศ นอกจากด้านการศึกษาแล้วการกีฬาและการออกกําลังกายเป็ นอีก
มาตรการที่มคี วามสําคัญ ซึ่งรัฐบาลได้เล็งเห็นความสําคัญและกําหนดให้การกีฬาและการออกกําลังกายเป็ น
นโยบายเพื่อพัฒนาสุขภาพ โดยพยายามปลูกฝงั ให้เยาวชนให้รจู้ กั การเล่นกีฬาและออกกําลังกายอย่างถูกวิธเี พื่อ
พัฒนาร่างกาย อารมณ์ สติปญั ญา เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ มีน้ํ าใจนักกีฬา รูจ้ กั เสียสละ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ การเล่นกีฬาการออกกําลังกายยังมีสว่ นทีท่ าํ ให้เยาวชนรูจ้ กั ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเป็ นทีย่ อมรับ
กันว่าการเล่นกีฬาและการออกกําลังกายสามารถช่วยในการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ของประเทศให้คุณภาพ
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2546) การมีสุขภาพทีด่ ตี ้องมุ่งเน้นที่เยาวชน เพราะเด็กในวันนี้จะต้องเจริญเติบโตเป็ น
ผูใ้ หญ่ในวันหน้า และพัฒนาประเทศให้มคี วามเจริญก้าวหน้า เพราะฉะนัน้ เด็กต้องมีสุขภาพทีแ่ ข็งแรงสมบูรณ์ มี
ความรู้ ความเฉลียวฉลาด มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีด่ ี เมื่อเติบโตก็จะเป็ นผูใ้ หญ่ท่มี คี ุณภาพ (ชไมพร
เทศวานิช. 2548: 1)
โรงเรียนเป็ นสถาบันการศึกษาที่มสี ่วนสําคัญในการสร้างเยาวชนให้เป็ นคนดีและออกไปรับใช้สงั คม
หรือศึกษาต่อในระดับสูงขึน้ ไปจึงควรจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตร และตระหนักถึงความสําคัญ
และความต้องการในการสร้างสุขภาพพลานามัยทีด่ ใี ห้นักเรียน ซึ่งนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายเป็ นวัยทีม่ ี
การเปลี่ย นแปลงและพัฒ นาการทางด้า นร่า งกายรวดเร็ว วิช าพลศึก ษาเป็ น อีก วิช าหนึ่ งที่ม ีค วามสํา คัญ ใน
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรูส้ ขุ ศึกษาและพลศึกษา ซึง่ ส่งเสริมให้ผเู้ รียนได้พฒ
ั นาตามจุดมุง่ หมายของหลักสูตร
ที่วางไว้ในการเรียนพลศึกษาจึงเป็ นหน้าที่ของโรงเรียนที่พงึ ปฏิบตั แิ ละมีการสนับสนุ นอย่างจริงจังในเรื่องของ
การออกกําลังกายและการเล่นกีฬา โดยใช้กิจกรรมพลศึกษาเป็ นสื่อช่วยทําให้นักเรียนมีสุขภาพที่ดแี ละช่วย
ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทางด้านร่างกาย สติปญั ญา อารมณ์ และสังคม อีกทัง้ ยังเป็ นการกระตุน้ ให้เยาวชนได้
หันมาดูแลสุขภาพ รักการเล่นกีฬา การออกกําลังกายและยังเป็ นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โรงเรียนจึงควร
จัดกิจกรรมการออกกําลังกายและเล่นกีฬาให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน เพื่อจะได้จงู ใจให้นกั เรียน
รักการออกกําลังกายและอยากมีสว่ นร่วมในกิจกรรมมากขึน้
ในฐานะทีผ่ วู้ จิ ยั เป็ นครูสอนวิชาพลศึกษาของโรงเรียนในเครือคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่ง
กรุงเทพฯ และนโยบายของโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ขอ้ ที่สาม (2553: ออนไลน์ ) คือการส่งเสริมให้ม ี
ลักษณะการเป็ นผูน้ ําทีด่ รี จู้ กั การทํางานเป็ นทีม การมีสขุ ภาพทีด่ ี และมีจติ สาธารณะ ซึง่ สิง่ เหล่านี้ลว้ นส่งเสริมให้
นักเรียนเกิดการพัฒนาทัง้ ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม แต่จากการทีผ่ วู้ จิ ยั มีสว่ นในการนํากิจกรรมการ
ออกกําลังกายให้กบั นักเรียน จึงสังเกตเห็นว่านักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายมีสว่ นร่วมในการออกกําลังกาย
น้ อย ซึ่งแตกต่างกับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาที่มคี วามสนใจและมีความสนุ กสนานในการออกกําลังกาย จาก
เหตุผลดังกล่าวผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นและความต้องการการออกกําลังกายของนักเรียน
ชัน้ มัธ ยมศึก ษาตอนปลายของโรงเรีย นในเครือ คณะภคินี พ ระหฤทัย ของพระเยซู เ จ้า แห่ ง กรุ ง เทพฯ เขต
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กรุ ง เทพมหานคร เพื่อ นํ า ข้อ มูล ที่ไ ด้จ ากการศึก ษาในครัง้ นี้ ม าดํา เนิ น การให้เ ป็ น รูป แบบและนํ า ไปใช้เ ป็ น
ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการอออกกําลังกายและการเล่นกีฬา เป็ นการปลูกฝงั นิสยั การรักในการออกกําลัง
กาย เพือ่ สุขภาพและพลานามัยทีด่ ขี องนักเรียนและเป็ นแนวทางในการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับความต้องการ
ของนักเรียนต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิ จยั
เพื่อศึกษาความคิดเห็นและความต้องการที่มตี ่อการออกกําลังกายของนักเรียนหญิงชัน้ มัธยมศึกษา
ตอนปลาย โรงเรียนในเครือคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ เขตกรุงเทพมหานคร ปี
การศึกษา 2552 พร้อมทัง้ เปรียบเทียบ จําแนกตามตัวแปรระดับชัน้ และแผนการเรียน

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิ จยั
กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ในครัง้ นี้ เป็ นนักเรียนหญิงชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนในเครือคณะ
ภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ เขตกรุงเทพมหานคร ปี การศึกษา 2552 จํานวน 310 คน ซึ่ง
ได้มาโดยการกําหนดกลุ่มตัวอย่างจากตารางสําเร็จรูปของ เครจซี่ และมอร์แกน (เทเวศร์ พิรยิ ะพฤนท์. 2545:
128; อ้างอิงจาก krejcie; & Morgan) และใช้วธิ กี ารสุม่ กลุม่ ตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ (Stratified Random Sampling)

ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ แบ่งเป็ นดังนี้
1.1 ระดับชัน้ ได้แก่ มัธยมศึกษาปีท่ี 4 มัธยมศึกษาปีท่ี 5 และ มัธยมศึกษาปีท่ี 6
1.2 แผนการเรียน จําแนกเป็ น แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และ แผนคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ความคิดเห็นและความต้องการทีม่ ตี ่อการออกกําลังกายของนักเรียนหญิงชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนในเครือคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ เขตกรุงเทพมหานคร
ปีการศึกษา 2552

เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
ในการวิจยั ในครัง้ นี้ เป็ นแบบสอบถามทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ โดยแบ่งเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกีย่ วกับข้อมูลทัวไปของนั
่
กเรียน ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบสํารวจ
รายการ (Checklist)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกีย่ วกับความคิดเห็นและความต้องการทีม่ ตี ่อการออกกําลังกายของนักเรียน
หญิง โรงเรียนในเครือคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ลักษณะของแบบสอบถามเป็ นแบบ
มาตรประมาณค่า (Rating scale) มี 5 ระดับ คือ มากทีส่ ดุ มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีส่ ดุ แบ่งออกเป็ นด้าน
ต่างๆ ดังนี้
1. ความคิดเห็นทีม่ ตี ่อการออกกําลังกาย แบ่งเป็ นปจั จัย 3 ด้าน ได้แก่
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1.1 ด้านประโยชน์ของการออกกําลังกาย
1.2 ด้านสถานที่ อุปกรณ์ และสิง่ อํานวยความสะดวก
1.3 ด้านผูน้ ําการออกกําลังกายและการจัดกิจกรรมภายในโรงเรียน
2. ความต้องการทีม่ ตี ่อการออกกําลังกาย แบ่งเป็ นปจั จัย 3 ด้าน ได้แก่
2.1 ด้านสถานที่ อุปกรณ์ และสิง่ อํานวยความสะดวก
2.2 ด้านผูน้ ําการออกกําลังกาย และบุคลากรผูใ้ ห้บริการ
2.3 ด้านการจัดการ และการส่งเสริมให้ความรูใ้ นการออกกําลังกาย
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกีย่ วกับข้อเสนอแนะอื่น ๆ มีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถามปลายเปิด (OpenEnded Questionnaires)

การจัดกระทําข้อมูลและการวิ เคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าที (ttest) วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) และทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉลีย่ เป็ นรายคู่โดยใช้วธิ ขี องเชฟเฟ่ (Scheffe’s) สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ นํ าเสนอข้อมูลเป็ น
ตาราง และความเรียง

สรุปผลการวิ จยั
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัวไปของนั
่
กเรียน
1. นักเรียนหญิงชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนในเครือคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่ง
กรุงเทพฯ เขตกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2552 จํานวน 310 คน เป็ นนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ จํานวน 158 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.97 และ แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ จํานวน 152
คน คิดเป็ นร้อยละ 49.03
2. กีฬาและกิจกรรมทีน่ กั เรียน ต้องการในการออกกําลังกายมากทีส่ ดุ คือ แบดมินตัน ร้อยละ 54.80
3. วันทีน่ กั เรียนต้องการให้โรงเรียนจัดกิจกรรมการออกกําลังกายมากทีส่ ดุ คือ วันศุกร์ คิดเป็ นร้อยละ
59.35
4. ช่วงเวลาทีน่ กั เรียนต้องการให้โรงเรียนจัดกิจกรรมการออกกําลังกายมากทีส่ ดุ คือ ช่วงเวลา 08.00 09.00 น. คิดเป็ นร้อยละ 43.55
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นทีม่ ตี ่อการออกกําลังกาย และความต้องการทีม่ ตี ่อการออกกําลังกายของนักเรียน
หญิงโรงเรียนในเครือคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ เขตกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา
2552
1. ความคิดเห็นทีม่ ตี ่อการออกกําลังกายของนักเรียนหญิงโรงเรียนในเครือคณะภคินีพระหฤทัยของ
พระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ เขตกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2552 โดยมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก ( x =
3.84, S= 0.51) และจําแนกเป็ นรายด้าน ดังนี้
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1.1 ด้านประโยชน์ของการออกกําลังกาย โดยรวมมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก ( x =4.15,
S=0.50)
1.2 ด้านสถานที่ อุปกรณ์และสิง่ อํานวยความสะดวก โดยรวมมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
( x =3.57, S=0.77)
1.3 ด้านผูน้ ําการออกกําลังกายและการจัดกิจกรรมภายในโรงเรียน โดยรวมมีความคิดเห็นอยูใ่ น
ระดับมาก ( x =3.80, S=0.66)
2. ความต้องการการออกกําลังกายของนักเรียนหญิงโรงเรียนในเครือคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซู
เจ้าแห่งกรุงเทพฯ เขตกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2552 โดยมีความต้องการอยูใ่ นระดับมาก ( x =3.80,
S=0.67) เมือ่ จําแนกเป็ นรายด้าน ดังนี้
2.1 ด้านสถานที่ อุปกรณ์ และสิง่ อํานวยความสะดวก โดยรวมมีความต้องการอยูใ่ นระดับมาก
( x =3.86, S=0.82)
2.2 ด้านผูน้ ําการออกกําลังกาย และบุคลากรผูใ้ ห้บริการ โดยรวมมีความต้องการอยูใ่ นระดับมาก
( x =3.73, S=0.73)
2.3 ด้านการจัดการ และการส่งเสริมให้ความรูใ้ นการออกกําลังกาย 2552 โดยรวมมีความต้องการ
อยูใ่ นระดับมาก ( x =3.82, S=0.71)
3. เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนความคิดเห็นและความต้องการทีม่ ตี ่อการออกกําลังกายของ
นักเรียนหญิงโรงเรียนในเครือคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ เขตกรุงเทพมหานคร ปี
การศึกษา 2552 จําแนกตามตัวแปรแผนการเรียนและระดับชัน้
3.1 ความคิดเห็นทีม่ ตี ่อการออกกําลังกายของนักเรียนหญิงโรงเรียนในเครือคณะภคินีพระหฤทัย
ของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ เขตกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2552
3.1.1 ตัวแปรแผนการเรียน นักเรียนแผนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ
3.87 และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.51 และนักเรียนทีเ่ รียนแผนคณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ มีคา่ เฉลีย่
เท่ากับ 3.81 และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.51 มีความคิดเห็นทีม่ ตี ่อการออกกําลังกาย โดยรวมเท่ากับ
3.84 แต่เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านประโยชน์ของการออกกําลังกาย ด้านสถานที่ อุปกรณ์และสิง่
อํานวยความสะดวกและด้านผูน้ ําการออกกําลังกายและการจัดกิจกรรมภายในโรงเรียน ไม่แตกต่างกัน
3.1.2 ตัวแปรระดับชัน้ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 4 มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.81 และส่วน
เบีย่ งเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.49 นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 5 มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.85 และส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.56 และนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.86 และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.48 เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า นักเรียนทีร่ ะดับชัน้ การเรียนต่างกัน มีความคิดเห็นทีม่ ตี ่อการออก
กําลังกาย ไม่แตกต่างกัน
3.2 ความต้องการการออกกําลังกายของนักเรียนหญิงโรงเรียนในเครือคณะภคินีพระหฤทัยของ
พระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ เขตกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2552
3.2.1 ตัวแปรแผนการเรียน นักเรียนแผนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ นักเรียน มีคา่ เฉลีย่
เท่ากับ 3.89 และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.70 และแผนคณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ
3.70 และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.62 เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า นักเรียนทีม่ แี ผนการเรียน
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ต่างกัน มีความต้องการการออกกําลังกายแตกต่างกัน เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ความต้องการการออก
กําลังกายด้านสถานที่ อุปกรณ์และสิง่ อํานวยความสะดวก ด้านผูน้ ําการออกกําลังกาย และบุคลากรผูใ้ ห้บริการ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 แต่ดา้ นการจัดการและการส่งเสริม ให้ความรูใ้ นการออกกําลัง
กาย นักเรียนมีความต้องการไม่แตกต่างกัน
3.2.2 ตัวแปรระดับชัน้ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 4 มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.87 และส่วน
เบีย่ งเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.59 นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 5 มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.77 และส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.74 และนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.77 และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.66 เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า นักเรียนทีร่ ะดับชัน้ การเรียนต่างกัน มีความต้องการการออกกําลัง
กาย ไม่แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะอื่นๆ
1. ผูน้ ํากิจกรรมควรสร้างบรรยากาศให้เกิดความสนุ กสนานมาก ๆ มีทา่ แปลกใหม่และมีเพลงทีท่ นั สมัย
2. ควรให้นกั เรียนมีสว่ นร่วมในการเสนอกิจกรรมการออกกําลังกายตามความต้องการของนักเรียนใน
แต่ละวัยให้นกั เรียนสนุกไม่เบื่อจนเกินไป
3. มีการประชาสัมพันธ์ เสียงตามสายในตอนเช้า และจัดบอร์ดให้ความรูเ้ กีย่ วกับการดูแลสุขภาพ
4. การสนับสนุ นให้มกี จิ กรรมการออกกําลังกายเพิม่ มากขึน้ และมีวทิ ยากรแนะนําพร้อมให้ความรู้

อภิ ปรายผล
ความคิดเห็นที่มตี ่อการออกกําลังกายของนักเรียนหญิงชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนในเครือ
คณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ เขตกรุงเทพมหานคร ปี การศึกษา 2552 โดยรวมมีความคิด
เห็นอยูใ่ นระดับมาก ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะว่าการออกกําลังกาย เป็ นกิจกรรมทีเ่ ป็ นส่วนหนึ่งของชีวติ กับทุกคน ทุก
วัย ทีส่ ามารถออกกําลังกาย โดยใช้กจิ กรรมในแบบต่าง ๆ ทีแ่ ตกต่างกัน การเล่นเพื่อความสนุ กสนาน เช่น การ
เดิน การกระโดด การทํางาน หรือ การเล่นกีฬา (การกีฬาแห่งประเทศไทย. 2544: 43) กล่าวว่า การออกกําลัง
กายเป็ นการเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเพื่อสุขภาพ เพื่อความสนุ กสนาน และเพื่อสังคม โดยใช้กจิ กรรม
ง่าย ๆ เช่น วิง่ กระโดดเชือก การบริหารร่างกาย การยกนํ้าหนัก ว่ายนํ้า ขีจ่ กั รยาน เกม และการละเล่นพืน้ เมือง
เป็ นต้น
1. ด้านประโยชน์ของการออกกําลังกาย จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ความคิดเห็นทีม่ ตี ่อการออกกําลัง
กายของนักเรียนหญิงโรงเรียนในเครือคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ เขตกรุงเทพมหานคร
ปี การศึกษา 2552 ส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับประโยชน์ของการออกกําลังกาย โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาของ ยาน (Yan. 1999: unpaged) ทีพ่ บว่า การรับรูป้ ระโยชน์ของการออกกําลังกายมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการออกกําลังกายของนักศึกษาหญิงในประเทศจีน สอดคล้องกับการศึกษา
ของ ไพบูลย์ ศรีชยั สวัสดิ ์ (2549: 102-103) พบว่า การรับรูป้ ระโยชน์ของการออกกําลังกาย มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมการออกกําลังกายของนิสติ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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2. ด้านสถานที่ อุปกรณ์และสิง่ อํานวยความสะดวก จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ความคิดเห็นทีม่ ตี ่อการ
ออกกํ า ลัง กายของนัก เรีย นหญิง โรงเรีย นในเครือ คณะภคินี พ ระหฤทัย ของพระเยซู เ จ้า แห่ง กรุ ง เทพฯ เขต
กรุงเทพมหานคร ปี การศึกษา 2552 ส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านสถานที่ อุปกรณ์ และสิง่ อํานวย
ความสะดวก สอดคล้องกับ วาสนา คุณาอภิสทิ ธิ ์ (2536: 293) ได้กล่าวว่า ในการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่
และสิง่ อํานวยความสะดวก ถ้าจัดได้เหมาะสมเพียงพอ จะช่วยให้การปฏิบตั งิ านของครูเกิดประสิทธิภาพยิง่ ขึน้
โดยสถานทีเ่ ป็ นปจั จัยสําคัญต่อการเรียนการสอนวิชากรีฑาและการบริหารชัน้ เรียนด้วยกัน ถ้าครูจดั ได้เหมาะสม
ก็จะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการสอนเป็ นอย่างดี
3. ด้านผูน้ ําการออกกําลังกายและการจัดกิจกรรมภายในโรงเรียน จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความ
คิดเห็นที่มตี ่อการออกกําลังกายของนักเรียนหญิงโรงเรียนในเครือคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่ง
กรุงเทพฯ เขตกรุงเทพมหานคร ปี การศึกษา 2552 ส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ สอดคล้องกับ วรศักดิ ์
เพียรชอบ (2523: 40) ได้กล่าวถึงคุณสมบัตขิ องครูพลศึกษาไว้วา่ ควรเป็ นผูท้ ม่ี คี วามรูด้ ใี นวิชาพลศึกษา วิชาครู
และวิชาการศึกษาทัวไป
่ เป็ นผูม้ ศี รัทธาในวิชาชีพพลศึกษาอย่างแท้จริง มีความรับผิดชอบสูง เป็ นผูม้ บี ุคลิกภาพ
ทีด่ ี มีสุขภาพร่างกายทีส่ มบูรณ์แข็งแรง มีคุณธรรม จิตใจโอบอ้อมอารี รักเด็ก มีอารมณ์สนุ กสนาน ร่าเริง และ
เป็ นผูม้ คี วามคิดสร้างสรรค์
ความต้องการการออกกําลังกายของนักเรียนหญิงชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านวัน เวลาของการออก
กําลังกาย นักเรียนส่วนใหญ่ตอ้ งการให้โรงเรียนจัดกิจกรรมการออกกําลังกายในวันศุกร์ คิดเป็ นร้อยละ 59.35 โดย
จะออกกําลังกายในช่วงเวลา 08.00 – 09.00 น.คิดเป็ นร้อยละ 43.55 ซึง่ เป็ นวันและเวลาทีท่ างโรงเรียนได้มกี ารจัด
กิจ กรรมให้นัก เรีย นได้อ อกกํา ลัง กายในตอนเช้า ก่ อ นเข้า เรีย น เพื่อ ส่ง เสริม ให้นัก เรีย นได้ม ีสุข ภาพที่ดี และ
สอดคล้องกับและนโยบายของโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ขอ้ ทีส่ าม(2553:ออนไลน์) คือการส่งเสริมให้มลี กั ษณะ
การเป็ นผูน้ ําทีด่ ี รูจ้ กั การทํางานเป็ นทีม การมีสุขภาพทีด่ ี และมีจติ สาธารณะ ซึ่งสิง่ เหล่านี้ลว้ นส่งเสริมให้นักเรียน
ได้เกิดการพัฒนาทัง้ ทางด้านร่างกาย จิตใจอารมณ์ สังคม และเป็ นทรัพยากรทีม่ คี ุณภาพของประเทศชาติต่อไปใน
อนาคต
ประเภทและกิจกรรมการออกกําลังกายของนักเรียนหญิง ชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนในเครือ
คณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า แห่งกรุงเทพฯ เขตกรุงเทพมหานคร ประจําปี การศึกษา 2552 พบว่า
นักเรียนมีความต้องการชนิดกีฬาเพือ่ ใช้ในการออกกําลังกายโดยรวมสูงสุด ได้แก่ แบดมินตัน โดยคิดเป็ นร้อยละ
54.80 ทัง้ นี้เพราะกีฬาแบดมินตันเป็ นส่วนหนึ่งของการเรียนในวิชาพลศึกษา และเป็ นกีฬาที่ทางโรงเรียนได้ม ี
การจัดให้มกี ารแข่งขันเพื่อส่งเสริมสุขภาพให้กบั นักเรียนเป็ นประจําทุก ๆ ปี นักเรียนจึงเกิดความสนใจและชื่น
ชอบกีฬาแบดมินตันเป็ นพิเศษ
ความต้องการการออกกําลังกายของนักเรียนหญิงชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนในเครือคณะภคินี
พระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ เขตกรุงเทพมหานคร ปี การศึกษา 2552 โดยรวมมีความคิดเห็นอยูใ่ น
ระดับมาก ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะว่าการออกกําลังกายส่งผลต่อร่างกายที่จะส่งผลให้มสี ุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์
แข็งแรง มีอารมณ์สนุ กสนานร่าเริง มีสุขภาพจิตทีด่ ี ดังที่ ศิรริ ตั น์ หิรญ
ั รัตน์ (2539: 3) ได้สรุปถึงประโยชน์ของ
การออกกําลังกายส่งผลต่อด้านร่างกาย ไว้ว่า อวัยวะในระบบต่างๆ ของร่างกายสามารถทํางานประสานกันได้
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อย่างมีประสิทธิภาพ เป็ นผลให้ร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง อดทน มีบุคลิกภาพทีด่ ี สามารถประกอบกิจกรรมการ
งานประจําวันได้อย่างกระฉับกระเฉง มีภมู ติ า้ นทานสูง สมรรถภาพกายดี
1. ด้านสถานที่ อุปกรณ์ และสิง่ อํานวยความสะดวก จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ความต้องการการออก
กําลังกายของนักเรียนหญิงชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนในเครือคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่ง
กรุงเทพฯ เขตกรุงเทพมหานคร ปี การศึกษา 2552 โดยรวมมีความต้องการอยู่ในระดับมาก ทัง้ นี้อาจเป็ น
เพราะว่านักเรียนส่วนใหญ่ เห็นว่าด้านสถานที่ อุปกรณ์ และสิง่ อํานวยความสะดวก ล้วนมีความสําคัญและ
จําเป็ นอย่างยิง่ ต่อการออกกําลังกาย ซึ่งตรงกับ ยุทธนา ขันติยะ (2545: 14-18) ที่กล่าวว่า สิง่ อํานวยความ
สะดวก เป็ นการบริการให้ผใู้ ช้บริการได้รบั ความสะดวกเมื่อมาใช้บริการ ซึ่งผูว้ จิ ยั เห็นว่าถ้าสิง่ เหล่านี้ มีเพียงพอ
และได้มาตรฐาน ก็เป็ นแรงจูงใจให้นักเรียน มีความต้องการอยากเข้าร่วมในกิจกรรมการออกกําลังกายมากขึน้
และสามารถทําให้เกิดการเรียนรูไ้ ด้เร็วขึน้ ตลอดจนทําให้ทุกคนบรรลุวตั ถุประสงค์ของการออกกําลังกายตามที่
ได้ตงั ้ เป้าหมายไว้ ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาของงานวิจยั ของ รัตนาภรณ์ ทันตกาญจนาพันธุ์ (2530: 151) ที่
กล่าวว่าถ้ามีอุปกรณ์เพียงพอ และได้มาตรฐาน สถานทีใ่ กล้ สะดวกแก่การไปใช้บริการ จะทําให้ผูเ้ ข้าร่วมเกิด
การเรียนรูใ้ นกิจกรรมการออกกําลังกายได้เร็วขึน้ และอยากเข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย
2. ด้านผูน้ ําการออกกําลังกาย และบุคลากรผูใ้ ห้บริการ จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความต้องการออกกําลัง
กายของนักเรียนหญิงชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนในเครือคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ
เขตกรุงเทพมหานคร ปี การศึกษา 2552 โดยรวมมีความต้องการอยู่ในระดับมาก ซึ่งส่วนใหญ่ต้องการให้ผูน้ ํ า
กิจ กรรมนํ าเทคนิ คใหม่ ๆ มาปรับปรุงใช้อยู่เสมอ และมีค วามรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรม ทัง้ นี้ อาจเป็ น
เพราะว่า ผูน้ ํ ากิจกรรมและบุคลากรผูใ้ ห้บริการมีความสําคัญต่อการออกกําลังกายของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนรูส้ กึ
สนุ กมีความสุขกับการออกกําลังกายและอยากมีสว่ นร่วมในการออกกําลังกาย ซึ่งตรงกับ เจริญ กระบวนรัตน์ และ
คนอื่น ๆ (2525: 8-9) ทีก่ ล่าวว่า บุคลากรทีค่ อยให้บริการในสถานออกกําลังกายจําเป็ นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องคํานึงถึง
ความต้องการของผูท้ ม่ี าออกกําลังกายในทุก ๆ ด้าน ทัง้ ความพึงพอใจสูงสุดทีผ่ มู้ าออกกําลังกายจะได้รบั ซึ่งจะทํา
ให้เกิดความรูส้ กึ ดีในการออกกําลังกาย ส่งผลถึงสุขภาพจิตทีด่ ตี ามไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ โสภา เอกทัศน์ (2547:
บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษางานวิจยั เรื่องสภาพและความต้องการการออกกําลังกายของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิต ปีการศึกษา 2546 ผลการวิจยั พบว่า นักศึกษามีความต้องการด้านบุคลากรอยูใ่ นระดับมาก
3. ด้านการจัดการ และการส่งเสริมให้ความรูใ้ นการออกกําลังกาย จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ความ
ต้องการการออกกําลังกายของนักเรียนหญิงชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนในเครือคณะภคินีพระหฤทัยของ
พระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ เขตกรุงเทพมหานคร ปี การศึกษา 2552 โดยรวมมีความต้องการอยูใ่ นระดับมาก ซึง่
ส่วนใหญ่ตอ้ งการให้มกี ารจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน สอดคล้องกับ ปรีดา คุย้ ร้านหญ้า (2547:
บทคัดย่อ) ได้ทาํ งานวิจยั เรื่องสภาพและความต้องการการออกกําลังกายของประชาชน ณ สถานทีอ่ อกกําลังกาย
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดชลบุร ี ปี พ.ศ. 2547 ที่พบว่า ความต้องการการออกกําลังกายของประชาชน ด้าน
บริหารจัดการ โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง และประชาชนส่วนใหญ่ตอ้ งการให้มกี ารจัดกิจกรรมการส่งเสริมการ
ออกกําลังกายและกีฬา ให้มกี ลุ่มชมรมกีฬาและจัดกิจกรรมทีส่ ง่ เสริมให้ประชาชนเห็นความสําคัญของการออก
กําลังกายและชักจูงให้หนั มาออกกําลังกาย อีกทัง้ ยังควรมีการจัดการแข่งขันกีฬาภายในสถาบันเพื่อให้ประชาชน
ได้มสี ว่ นร่วมในการออกกําลังกายและกีฬาอย่างทัวถึ
่ ง และยังเป็ นการช่วยกระตุ้นให้ประชาชนหันมาออกกําลัง
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กายกันมากขึน้ กว่าเดิม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ภานุ คัมภิรานนท์ (2548: 79) ที่กล่าวว่า การจัดการเป็ น
กระบวนการทีช่ ว่ ยให้กจิ กรรมนัน้ ๆ ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายของการให้บริการด้านการออกกําลังกาย ก็
คือ ต้องการให้ผมู้ าออกกําลังกายทุกคนมีความพึงพอใจและได้รบั การดูแลในระหว่างการออกกําลังกายเป็ นอย่าง
ดี
การเปรียบเทียบความคิดเห็นและความต้องทีม่ ตี ่อการออกกําลังกายของนักเรียนหญิงชัน้ มัธยมศึกษา
ตอนปลาย โรงเรีย นในเครือ คณะภคินี พ ระหฤทัย ของพระเยซูเ จ้า แห่ง กรุ ง เทพฯ เขตกรุง เทพมหานคร ปี
การศึกษา 2552 จําแนกตามแผนการเรียนและระดับชัน้
แผนการเรียน
การเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มตี ่อการออกกําลังกายของนักเรียนหญิงชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนในเครือคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ เขตกรุงเทพมหานคร ปี การศึกษา 2552
นัก เรีย นที่เรียนแผนวิท ยาศาสตร์ – คณิ ตศาสตร์ และนักเรียนที่เรีย นแผนคณิ ตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษมี
ความคิดเห็นทีม่ ตี ่อการออกกําลังกาย ไม่แตกต่างกัน ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะว่าสังคมปจั จุบนั ได้มุง้ เน้นในเรื่องการ
ออกกําลังกายมากขึน้ ซึง่ จะส่งผลทําให้นกั เรียนมีสขุ ภาพดี ซึง่ สอดคล้องกับ นพดล อิม่ สุด (2548: 15) ได้สรุป
ประโยชน์ของการออกกําลังกายไว้ว่าการออกกําลังกายโดยสมํ่าเสมอเป็ นประจํา จะช่วยให้อวัยวะต่าง ๆ ของ
ร่างกายได้ดขี น้ึ เป็ นผลทําให้สขุ ภาพสมบูรณ์ เช่น มีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ความอ่อนตัวทีด่ มี จี ติ ใจทีร่ า่ เริง
แจ่มใส สามารถประกอบกิจกรรมหรือการทํางานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถทําให้เกิดความ
เชื่อมัน่ กล้าตัดสินใจ ยังช่วยลดความตึงเครียดจากการทํางานได้อกี ด้วย นอกจากนี้การออกกําลังกายเป็ นประจํา
ยังเป็ นปจั จัยสําคัญ ในการทีจ่ ะช่วยป้องกันโรคภัยไข้เจ็บได้ดว้ ย
การเปรียบเทียบความต้องการการออกกําลังกายของนักเรียนหญิงชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน
ในเครือคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ เขตกรุงเทพมหานคร ปี การศึกษา 2552 นักเรียนที่
เรียนแผนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ และนักเรียนที่เรียนแผนคณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษนักเรียนมีความ
ต้องการการออกกําลังกาย แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐาน
สอดคล้องกับ พรรณราย ทรัพยะประภา (2548: 49) ทีเ่ ชื่อว่าคนเรามีความแตกต่างกันทางด้านต่างๆ ทุกๆ ด้าน
เช่น ทางกาย จิตใจ อารมณ์ ความรูส้ กึ ความเชื่อ ความรูค้ วามสามารถ ฯลฯ ความแตกต่างเหล่านี้มอี ทิ ธิพลต่อ
ความรูส้ กึ นึกคิดและต่อการแสดงพฤติกรรมต่างๆ ของคน และด้านการจัดและการส่งเสริมให้ความรูใ้ นการออก
กําลังกาย นักเรียนมีความต้องการการออกกําลังกายไม่แตกต่างกัน ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะนักเรียนทีแ่ ผนการเรียน
ต่างกัน ต่างก็มคี วามต้องการการออกกําลังกายและการจัดกิจกรรมทีเ่ หมือนกัน เพราะทุกคนต่างก็ตอ้ งการออก
กําลังกายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงมีภูมติ า้ นทานโรคทีด่ ี และต้องการทีจ่ ะรักษารูปร่างทรวดทรงไว้เพราะการออก
กําลังกายจะช่วยให้มรี ปู ร่างดีขน้ึ และเป็ นการลดนํ้าหนักให้ตวั เองหุ่นดี ดังที่ การกีฬาแห่งประเทศไทย (2537: 8)
ได้กล่าวถึงการออกกําลังกายทีม่ ผี ลต่อรูปร่างทรวดทรงว่า การออกกําลังกายสามารถป้องกันและรักษาการเสีย
ทรวดทรงได้โดยการบริหารเพื่อเพิม่ ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในส่วนที่ต้องการ และทําให้กล้ามเนื้อกระชับ
และตรงกับ ปรางค์สุทพิ ย์ ทรงวุฒศิ ลี (2548: 277-280) ทีก่ ล่าวถึงพฤติกรรมและปญั หาของเด็กวัยรุ่นว่าความ
ต้องการทางด้านร่างกายของมนุ ษย์ทุกชาติ ทุกภาษา จะมีความต้องการทางด้านร่างกายที่เหมือนกันหมด
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เพราะถือเป็ นสิง่ ที่มคี วามจําเป็ นต่อการดํารงชีวติ อาทิเช่น ความต้องการอากาศหายใจ อาหาร ความกระหาย
และความต้องการด้านการขับถ่าย เป็ นต้น
ระดับชัน้
การเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มตี ่อการออกกําลังกายของนักเรียนหญิงชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนในเครือคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ เขตกรุงเทพมหานคร ปี การศึกษา 2552
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 5 และชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 มีความคิดเห็นทีม่ ตี ่อการออก
กําลังกาย ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับการศึกษาของ ปนัดดา จูเภา (2544: บทคัดย่อ) นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ตอนต้น ทีม่ ชี นั ้ ปี การศึกษาต่างกัน มีเจตคติและการปฏิบตั เิ กี่ยวกับการออกกําลังกายไม่แตกต่างกัน สอดคล้อง
กับการศึกษาของ ประทีป ตัง้ รุ่งวงษ์ธนา (2540: บทคัดย่อ) ที่พบว่านักเรียนมัธยมศึกษาปี ท่ี 4, 5 และ 6 มี
ความรูแ้ ละทัศนคติเกีย่ วกับการออกกําลังกายและการเล่นกีฬาไม่แตกต่างกัน
การเปรียบเทียบความต้องการการออกกําลังกายของนักเรียนหญิงชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน
ในเครือคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ เขตกรุงเทพมหานคร ปี การศึกษา 2552 นักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 5 และชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 มีความเห็นทีม่ ตี ่อการออกกําลังกาย ไม่
แตกต่างกัน ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะ นักเรียนในช่วงวัยทีใ่ กล้เคียงกัน จึงส่งผลทําให้มคี วามสนใจและความต้องการ
ทางด้านกีฬาไม่แตกต่างกัน เพราะในแต่ละวัยของนักเรียนต่างก็ตอ้ งการออกกําลังกายเพื่อให้รา่ งกายแข็งแรง มี
ภูมติ า้ นทานโรคทีด่ ี และต้องการทีจ่ ะรักษารูปร่างทรวดทรงไว้เพราะการออกกําลังกายจะช่วยให้รปู รางดีขน้ึ และ
เป็ นการลดนํ้าหนักให้ตวั เองหุ่นดี ดังที่ การกีฬาแห่งประเทศไทย (2537: 8) ได้กล่าวถึงการออกกําลังกายทีม่ ผี ล
ต่อรูปร่างทรวดทรงว่า การออกกําลังกายสามารถป้องกันและรักษาการเสียทรวดทรงได้โดยการบริหารเพื่อเพิม่
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในส่วนทีต่ อ้ งการ และกล้ามเนื้อกระชับ และนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
ก็เป็ นวัยทีม่ คี วามต้องการในมีการมีรปู ร่าง และทรวดทรงทีด่ ดี ว้ ย

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิ จยั ในครัง้ นี้
จากผลการวิจยั ครัง้ นี้ พบว่า ความคิดเห็นและความต้องการทีม่ ตี ่อการออกกําลังกายของนักเรียนหญิง
ชัน้ มัธ ยมศึก ษาตอนปลาย โรงเรีย นในเครือ คณะภคินี พ ระหฤทัย ของพระเยซู เ จ้ า แห่ ง กรุ ง เทพฯ เขต
กรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นและความต้องการอยู่ในระดับมาก ดังนัน้ โรงเรียนควรนํ าข้อมูลที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้เพื่อเป็ นแนวทางในการแก้ไขปญั หา และดําเนินการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของ
นักเรียน เพือ่ ให้นกั เรียนได้รบั ประโยชน์สงู สุดในการออกกําลังกาย
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