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    คำนำ 

 

            เอกสารการจัดการความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเพื่อพัฒนาสมรรถภาพด้านร่างกาย
และสุขภาพของอาจารย์ทหาร ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการและบริหารเวลาในการ
ทำงานด้วยการใช้หลักการและทฤษฎีการบริหารและจัดการเวลาและการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาให้
เกิดประโยชน์กับการปฏิบัติหน้าที่การงานทั้งในด้วยร่างกาย และด้านจิตใจ 
            ดังนั้นในเอกสารรายงานการจัดองค์ความรู้ในหัวข้อ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเวลา
เพื่อพัฒนาสมรรถภาพด้านร่างกาย จึงเป็นเรื่องสำคัญต่อความเป็นประโยชน์ของหน่วยงานในการ
จัดการเวลาเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสุขภาพร่างกายของกำลังพลที่เป็นอาจารย์ทหารและใช้ได้
กับกำลังพลในส่วนอื่นของ รร.จปร. และกองทัพบก เพื่อให้เกิดความรู้และแนวทางที่กำลังพลทุกนาย
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดผลดีได ้
   ผู้จัดทำเอกสารการจัดการความรู้ ขอขอบคุณผู้ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำองค์
ความรู้ครั้งนี้ ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ช่วยให้การจัดทำเอกสารการจัดการความรู้สำเร็จลุล่วง
ด้วยดี ผู้จัดทำหวังว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อกำลังพลทั้งในส่วนการศึกษา และในส่วนอ่ืนๆ 
ของ รร.จปร. ต่อไป 

 

 

 

             พ.ท.กิตติภพ  พรหมดี 

               ผู้จัดทำเอกสารการจัดการความรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

   

     แบบเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพงาน กิจกรรมติดดาวผลงานการจัดการความรู้ของ ทบ. 
 

1. ชื่อโครงการ  การบริหารจัดการเวลาเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพด้านร่างกายและสุขภาพของอาจารย์ทหาร 

ประเภทโครงการ    โครงการใหม่     โครงการใหม่ Cross Functional    โครงการต่อยอด   
 โครงการต่อยอด Cross Functional    
 
2. หน่วย   กวล.สกศ.รร.จปร.                                              เบอร์โทร – 
 
3. ชื่อกลุ่ม   Envi KP     
    ผู้จัดทำ                                      
                  พ.ท.กิตติภพ  พรหมดี                                                     เบอร์โทร   094-6696289                                                                                  
                                                                                   

4. ที่มา/มูลเหตุจูงใจของโครงการ  
ที่มาและมูลเหตุจูงใจของโครงการ มีรายละเอียดดังนี้ 
 การบริหารจัดการเวลาเพื่อพัฒนาสมรรถภาพด้านร่างกายและสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญกับทุกองค์กรหรือหน่วยงาน
ต่างๆ เพื่อพัฒนาบุคลากรหรือกำลังพล ผู้จัดทำรายงานการจัดองค์ความรู้ (KMLO) มีประสบการณ์ด้านกีฬาและการออก
กำลังกาย เคยเตรียมพร้อมร่างกายเพื่อแข่งขันกีฬา ซึ่งเคยเข้าร่วมกีฬามหาวิทยาลัย และเป็นนักกีฬาตัวแทนกองทัพบกใน
การแข่งขันกีฬา 4 เหล่า ประเภทเทนนิส ถ้าจะกล่าวแล้วในการเตรียมพร้อมก่อนการแข่งขันนั้น จะต้องมีการเก็บตัว 
ฝึกซ้อม พัฒนาศักยภาพ ทั้งด้านกำลัง เทคนิค แท็กติกต่างๆ ซึ่งมีผลต่อชัยชนะและความสำเร็จ การวางแผนการเล่นจึง
ค่อนข้างเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและมีความสำคัญ ดังนั้นในเอกสารรายงานการจัดองค์ความรู้ในหัวข้อ “การบริหารจัดการ
เวลาเพื่อพัฒนาสมรรถภาพด้านร่างกายและสุขภาพของอาจารย์ทหาร” จึงเป็นเรื ่องสำคัญต่อความเป็นประโยชน์ของ
หน่วยงาน การใช้การประยุกต์ใช้ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การกีฬาในการจัดการเวลาเพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนาสุขภาพร่างกายของกำลังพลที่เป็นอาจารย์ทหารและใช้ได้กับกำลังพลในส่วนอื่นของ รร.จปร. และกองทัพบก โดย
ขอให้รายละเอียดอย่างกว้างๆ เพื่อเป็นความรู้และแนวทางที่กำลังพลทุกนายสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้
เกิดผลดีแก่ตนเองในการปฏิบัติหน้าที่การงานที่สมบูรณ์มากข้ึน 

 

5. วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด  
วัตถุประสงค์ 
     1)  เพ่ือสร้างกระบวนการดา้นการสร้างสมรรถภาพร่างกายใหส้ัมพันธ์กับเวลา 
     2)  เพ่ือการประยุกต์ใช้ศาสตร์ด้านการจัดการเวลาและวิทยาศาสตร์การกีฬาในการพัฒนาสุขภาพกำลังพลของ รร.จปร. 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย  
1. ความพึงพอใจด้านการสร้างสมรรถภาพร่างกายให้สัมพันธ์กับเวลา มากกว่าหรือเท่ากับ 70 % 
2. การปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้ศาสตร์หรือข้อปฏิบัติของรายงานฉบับนี้ มากกว่าหรือเท่ากับ 70 % 

 
 
 
 
 
 



  

   

 

6. สรุปผลการวิเคราะห์สาเหตขุองปัญหา แสดงด้วยแผนภูมิต้นไม้  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
   
                                 
 

สาเหตุหลัก 
 

สาเหตุ 

1. บุคลากร - ขาดการจัดการเวลาที่เหมาะสม 
- ขาดการเพ่ิมสมรรถภาพร่างกายที่เหมาะสม 
- 

2. กระบวนการ - 
- 
- 

3. เครื่องมือ - 
- 

 - 
4. การปฏิบัติ - ขาดการปฏิบัติตามความเหมาะสมของกิจวัตรของแต่ละคน 

- 
 -  

เครื่องมือ 

บุคลากร 

กระบวนการ 

จิตใจ 

ร่างกาย 

อารมณ ์

IQ 

EQ 

ผลสัมฤทธิ ์

ตัวขับเคลื่อน 
สติปญัญา 

ขาดการเพ่ิมสมรรถภาพร่างกายท่ีเหมาะสม 
ขาดการจัดการเวลาที่เหมาะสม 



  

   

 

7. สรุปการแก้ไขปรับปรุงที่ได้ดำเนินการ 
 

สาเหตุหลัก สาเหตุ มาตรการ/แนวทางการแก้ปัญหา 
1. บุคลากร - ขาดการจัดการเวลาที่เหมาะสม - ควรจัดการเวลาที่เหมาะสม 

- ขาดการเพิ ่มสมรรถภาพร่างกายที่
เหมาะสม 

- ควรเพ่ิมสมรรถภาพร่างกายที่เหมาะสม 

- - 
2. กระบวนการ - - ศาสตร์และทฤษฎีในการจัดการเวลา 

- - ศาสตร์และทฤษฎีด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อเพิ่มสมรรถภาพ
ร่างกาย 

- - 
3. เครื่องมือ - - เทคนิคและวิธีการในการจัดดการเวลา 

- - เทคน ิคและแทกต ิกด ้านว ิทยาศาสตร ์การก ีฬาเพ ื ่อเพ่ิม
สมรรถภาพร่างกาย 

-  
4. การปฏิบัติ - - ควรปฏิบัติตามความเหมาะสมของกิจวัตรของแต่ละคน 

- - 
 
สรุปการแก้ไขปรับปรุงที่ได้ดำเนินการ ในปี 2564 มีดังนี้ 
1. การจัดทำเอกสาร KM ในเรื่องการบริหารจัดการเวลาเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพด้านร่างกายและสุขภาพของอาจารย์ทหาร 
2. ศาสตร์และทฤษฎีในการจัดการเวลาและเพ่ิมสมรรถภาพร่างกาย 
3. เทคนิค แทกติก และวิธีการด้านการจัดการเวลา และด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือเพ่ิมสมรรถภาพร่างกาย 
 
 

8. ผลลัพธ์การดำเนินการ  
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ก่อนปรับปรุง 
 

หลังปรับปรุง 

1. ความพึงพอใจด้านการสร้างสมรรถภาพร่างกายให้สัมพันธ์กับเวลา มากกว่าหรือ
เท่ากับ 70 % 

- - 

2. การปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้ศาสตร์หรือข้อปฏิบัติของรายงานฉบับนี้ มากกว่าหรือ
เท่ากับ 70 % 

- - 

 
ประโยชน์ที่ได้รับ  
1. ได้เอกสารการจัดการความรู้ด้านการจัดการเวลาเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพด้านร่างกาย 
2. ความรู้ด้านที่ได้เกี่ยวกับศาสตร์และทฤษฎีในการจัดการเวลาและเพ่ิมสมรรถภาพร่างกาย 
3. เกิดการพัฒนาสมรรถภาพด้านร่างกายและสุขภาพของอาจารย์ทหาร 
 

9. การกำหนดมาตรฐาน 

9.1 กำลังพลควรคำนึงถึงการจัดการเวลาและเพ่ิมสมรรถภาพร่างกายเพ่ือประโยชน์ของตนเอง 
9.2 กำลังพลควรพิจารณาใช้เทคนิคและวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการเวลาและเพ่ิมสมรรถภาพร่างกายเพ่ือประโยชน์ของตนเอง 
 



  

   

10. การขยายผลโครงการ และสิ่งที่จะดำเนินการต่อไป 

10.1 การเพ่ิมเติมในส่วนของเนื้อหาด้านการจัดการเวลาและเพ่ิมสมรรถภาพร่างกายที่สมบูรณ์มากขึ้น 
10.2 การเผยแพร่ ขยายผล และการสาธิตกระบวนการด้านการจัดการเวลาและเพ่ิมสมรรถภาพทางด้านร่างกาย 
 

 
ลงชื่อ ประธานกลุ่ม : พ.ท. กิตติภพ  พรหมดี  
                              ( กิตติภพ  พรหมดี ) 

                 วันที่ : 27 ก.ค. 64 
 

 
ลงชื่อ ผู้ประสานงานการจัดการความรู้ของหน่วย:    
                                พ.อ. วีระพงศ์  ตั้นเจริญ                               

                          ( วีระพงศ์  ตั้นเจริญ ) 
                             วันที่ : ............................... 

 
ลงชื่อ ผู้บริหารที่กำกับดูแล     : พ.อ. มนัส  ธนวานนท์ 
                                           ( มนัส   ธนวานนท์ ) 
                                  วันที่ : ………………………………. 

 

 



 
 

บทสรุปการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2564 
 
ชื่อผลงาน  การบริหารจัดการเวลาเพื่อพัฒนาสมรรถภาพด้านร่างกายและสุขภาพของอาจารย์ทหาร 

เจ้าของผลงาน/สังกัด กวล.สกศ.รร.จปร. 

ประเภทของผลงาน ความรู้และทฤษฎีการบริหารจัดการเวลาที่นำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 

ข้อมูลเกี่ยวกับผลงาน 

   เป็นแนวทางในการจัดการและบริหารเวลาในการทำงานด้วยการใช้หลักการและทฤษฎีการ
บริหารและจัดการเวลาและการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาให้เกิดประโยชน์กับการปฏิบัติหน้าที่การงานทั้ง
ในด้วยร่างกาย และด้านจิตใจ 
 

ลักษณะของผลงาน  

 เป็นเอกสารรายงานสำหรับกำลังพลทั้งในส่วนการศึกษาและในส่วนอื่นๆ ของ รร.จปร.  

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

- การจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน 
  - การมีประสบการณ์ในการปฏิบัติจริงของคณะผู้จัดทำ 
ความสัมฤทธิ์ 

    ทำให้กำลังพลทั้งในส่วนการศึกษาและในส่วนอื่นๆ ของ รร.จปร.  สามารถนำแนวทางการ
จัดการและบริหารเวลาในการทำงานด้วยการใช้หลักการและทฤษฎีการจัดการเวลาและการใช้
วิทยาศาสตร์การกีฬาให้เกิดประโยชน์กับการปฏิบัติหน้าที่การงานทั้งในด้วยร่างกายจิตใจ และสามารถ
นำไปใช้ได้จริง 
 

ความภาคภูมิใจ 

  - ได้มีโอกาสแบ่งปันความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติจริง ให้กับกำลังพลในองค์กร 
  - ได้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์บางประการ 
  - ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างองค์ความรู้ให้กับกำลังพลใน รร.จปร.  
 

 

 

                                                                        ตรวจถูกต้อง 
                                                                                        พ.ท. กติติภพ  พรหมดี 
                                                                                             ( กิตติภพ  พรหมดี ) 



 
 

สารบัญ 
 
 

                                                                                                                   หน้า 
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การบริหารจัดการเวลาเพื่อพัฒนาสมรรถภาพด้านร่างกายและสุขภาพของอาจารย์ทหาร 
 
ข้อมูลและหัวข้อที่สำคัญของการจัดองค์ความรู้ 

  ในการจัดทำรายงานการจัดองค์ความรู้ ได้ทำการศึกษาข้อมูลในด้านที่เป็นประโยชน์เชิงวิชาการ  
  โดยมีส่วนประกอบด้านทฤษฎี 3 แนวทาง (ภาพที่ 1) 

1. การบริหารเวลา 
2. การเพ่ิมสมรรถภาพการออกกำลังกาย 
3. เทคนิค แทกติก และวิธีการด้านการจัดการเวลา และด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือ 
    เพ่ิมสมรรถภาพร่างกาย 

     
ภาพที่ 1 ข้อมูลเชิงทฤษฎีในการจัดการความรู้ ประกอบไปด้วย 1) การบริหารเวลา  2) การเพ่ิม

สมรรถภาพการออกกำลังกาย และ 3) เทคนิค แทกติก และวิธีการด้านการจัดการเวลา และด้าน
วิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือเพ่ิมสมรรถภาพร่างกาย 

 
การดำเนินงานด้านการจัดการเวลาเพื่อพัฒนาสมรรถภาพด้านร่างกาย 

      ทำการศึกษาข้อมูลในด้านที่เป็นประโยชน์เชิงวิชาการ  

◦  1. การวางแผนเพ่ือดำเนินการ 

◦  2. การรวบรวมเอกสารและข้อมูล 
◦  3. การวิเคราะห์ศาสตร์และทฤษฎีต่างๆ  

◦  4. การประยุกต์แนวทางให้เหมาะสมกับกำลังพลและหน่วยงาน 

◦  5. การสรุปผลการดำเนินงาน 

ผลสัมฤทธ์ิ

1 2

3 
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กระบวนการด้านการสร้างสมรรถภาพให้สัมพันธ์กับเวลา 
       ● คนทุกคนมีเวลาเท่ากัน วันละ 24 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 7 วัน  
       ● ปีละ 365 หรือ 366 วัน  
       ● แต่ละคนจะสามารถใช้เวลาให้เป็นประโยชน์หรือมีประสิทธิภาพมากหรือน้อย 
       ● ย่อมขึ้นอยู่กับว่า จะสามารถบริหารเวลาได้ดีเพียงใด 
   

หลักทฤษฎีตามผู้เชี่ยวชาญทีไ่ด้ให้ข้อเสนอแนะ 
   ● การบริหารเวลาที่ดีจึงไม่มีสูตรตายตัวสำหรับทุกคน  

      ● แต่ละคนย่อมมีวิถีชีวิตและหน้าที่การงานแตกต่างกัน  
   ● แต่มีหลักการพื้นฐานที่สามารถให้ทุกคนนำไปใช้หรือประยุกต์ใช้ได้ 

 

การบริหารเวลา คือ การรู้จักวางแผนและจัดสรรเวลาในการทำงานอย่างถูกต้อง เหมาะสม ซึ่ง
ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นนักบริหารเท่านั้นที่จะสามารถบริหารเวลา ทุกคนก็สามารถกำหนดและการ
ควบคุมการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเวลาและวัตถุประสงค์ที่กำหนด เพ่ือก่อให้เกิดประสิทธิภาพในงาน
หน้าที่ที่รับผิดชอบ 

เวลา มีความสำคัญต่อทุกคน ทั้งนี้เพราะธรรมชาติของเวลามีลักษณะพิเศษ คือ 
1. เวลาเป็นทรัพยากรที่มีจำกัด ใช้แล้วหมดไป 
2. เวลาไม่สามารถซ้ือเพ่ิมได้ ไม่ว่ารวยหรือจน 
3. เวลาไม่สามารถเก็บเอาไว้ใช้ได้ 
4. เวลาผ่านไปเรื่อยๆ ไม่หวนย้อนกลับมาอีก 
จากธรรมชาติของเวลาดังกล่าวข้างต้น เราผู้ปฏิบัติงานควรใจจดใจจ่อกับการบริหารเวลาเพ่ือให้

ชีวิตและการงานบรรลุผลได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้เพราะ มีคำกล่าวของนักปราชญ์ที่ว่า 
 

ความจำเป็นในการบริหารเวลา 
เวลาที่ทุกคนถือครองในแต่ละวันมีเท่ากัน จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการบริหารเพ่ือการใช้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากที่สุด จะเห็นได้ว่าบุคคลที่มีความก้าวหน้าในชีวิตส่วนใหญ่ไม่มีใครนั่งเฉยๆ แต่ละคน
ต้องทำงานมากมายในแต่ละวัน และต้องรู้จักบริหารเวลา ความจำเป็นในการบริหารเวลามี ดังนี้  

1) เพ่ือความสำเร็จของงานและชีวิต 
2) เพ่ือทำให้มีค่าเพ่ิมข้ึน เป็นเงิน เป็นเกียรติ เป็นสุข 
2) การจัดเวลาเพื ่อทำให้ work smart, not work hard สามารถพัฒนางานและตนเอง         

สู่เป้าหมาย.ทำงานอย่างมีความสุขโดยที่การบริหารเวลาที่มีประสิทธิภาพ 
4) ทำแผนและข้อมูลการใช้เวลา ให้เหมาะสมกับงาน ชีวิต การพัฒนางาน การพัฒนาตน อายุ

งาน อายุคน  
5) มีวินัยกับการใช้เวลา พยายามทำงานตามแผน/กำหนดการให้มากท่ีสุด 
6) ตรวจสอบการใช้เวลา แผน ผล ประสิทธิภาพ และพยายามเตือนตัวเองไว้เสมอว่า ทำให้

ดีกว่าได้หรือไม ่
7) ถ้าเรารู้จักการใช้เวลา จะไม่มีคำว่าไม่มีเวลา 
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หลักการเบื้องต้นในการบริหารเวลา 
การบริหารเวลาที่ดี นอกจากสามารถทำงานของตนเองให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีแล้ว ยัง

สามารถทำงานเพ่ือผู้อื่นได้ด้วยและยังได้รับความสุขจากการมีเวลาว่างของตน โดยมีหลักดังต่อไปนี้ 
1. การเริ่มต้นที่ดีมีความสำเร็จเกินกว่าครึ่ง ถ้าการเริ่มต้นของวันใหม่มีความสดชื่นแจ่มใสจึงควร

ค้นหาสิ่งที่ตนเองชื่นชอบสักอย่าง 
2. พิจารณาให้แน่นอนว่าอะไรสำคัญที่สุด เพื่อป้องกันไม่ให้คนอื ่นปล้นเวลา หรือปล้นสิ่ง

สำคัญๆ ในชีวิตไป และจงกล้าที่จะตอบปฏิเสธ เพียงกล่าวว่า “ไม่” สั้นๆ และง่ายๆ 
3. ตั้งเป้าหมาย การมีเป้าหมายอาจมีได้หลายเป้าหมายทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องงาน การเขียน

เป้าหมายเหล่านั้นออกมาจะช่วยให้จุดประสงค์ของมันชัดเจนขึ้น และช่วยกำหนดทิศทางการใช้เวลาใน 
แต่ละสัปดาห์ เดือน ปี ทศวรรษ และชั่วชีวิตได้ 

4. กำหนดเกณฑ์ในการใช้เวลาในการทำกิจกรรมแต่ละอย่าง เช่น การดูโทรศัพท์ การสนทนา
พูดคุย การรับประทานอาหาร ตลอดจนเรื่องใช้จ่ายต่างๆ ควรกำหนดไว้ล่วงหน้าว่าจะใช้เวลาเท่าไร 

5. วางแผนประจำวัน ควรเขียนกิจกรรมต่างๆ ออกมาอย่างชัดเจน แล้ววางแผนการจัดทำ
เพ่ือให้บรรลุผล โดยจัดลำดับความสำคัญ 

6. ใช้ชีวิตอย่างสมดุล ทั้งในการพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอมีเวลาหย่อนใจพอควร เวลาให้กับ
ตนเอง และ การพัฒนาจิตวิญญาณตลอดจนเรื่องที่สนใจ 

7. จัดลำดับความสำคัญของงานให้ชัดเจน โดยพิจารณาว่างานใดเร่งด่วน ที่ต้องดำเนินการโดย
ด่วน งานใดที่สามารถทำภายหลังได้ ไม่ต้องใช้สมองและเวลามากนัก ก็ทำภายหลังได้ 

8. ลงมือทำงานที่ยากที่สุด เมื่อทำงานที่ยากสำเร็จจะช่วยให้เกิดความโล่งใจ และช่วยให้เกิด
ความสำเร็จในการทำงาน 

9. มอบหมายงาน โดยพิจารณาว่าใครที่พอจะช่วยได้ เพ่ือช่วยให้มีเวลาเพ่ิมข้ึน 
10. ทำงานให้สำเร็จเป็นชิ้นเป็นอัน อย่าทำงานด้วยความยืดยาด 
11. ออกกำลังกาย เพื่อให้ร่างกายกระฉับกระเฉง กระปรี้กระเปร่า การเดินเป็นการออกกำลัง

กายท่ีประหยัดที่สุดและง่ายที่สุด 
12. ตรวจสอบสิ่งที่ทำ ว่ามีความสำคัญหรือจำเป็นเพียงใดหรือเป็นเพียงความเคยชิน สำรวจดู

ว่าถ้าตัดออกจะช่วยให้มีเวลามากยิ่งขึ้นหรือไม่ 
13. วางแผนฉลองความสำเร็จ เช่น ถ้างานชิ้นนี้เสร็จแล้วควรจะให้อะไรเป็นรางวัลให้สำหรับ

ตัวเอง ซึ่งอาจเป็นสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ก็ได้เพ่ือให้เป็นขวัญและกำลังใจตัวเอง 
14. ใช้ความจำช่วยประหยัดเวลาในการทำงานสูง จงควรฝึกการจดจำสิ่งต่างๆ 

 
หลักการและหัวข้อการดำเนินการ 

              การดูแลรักษาสุขภาพ ร่างกายและจิตใจ 
  โดยทั่วไป ถ้าสุขภาพร่างกายไม่ดีแล้ว ย่อมทำให้เสียเวลาของชีวิตไปกับการเจ็บไข้ได้

ป่วย มากน้อยตามแต่สภาพของโรค สิ่งที่พึงกระทำจึงต้องดูแลรักษาสุขภาพให้ดี โดยควรดูแลให้ครบทุก
ด้าน ทั้ง กาย จิต ปัญญา และสังคม ตามนิยามสุขภาพในพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ ที่บัญญัติ ว่า 
“สุขภาพ หมายความว่า ภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกายทางจิต ทางปัญญา และทางสังคม 
เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล” 
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  การดูแลรักษาสุขภาพร่างกาย เป็นเรื่องที่วิทยาการทางการแพทย์สะสมความรู้ไว้
มากมายตั้งแต่โบราณมาจนถึงปัจจุบัน หลักท่ัวไป ประกอบด้วย 
  (1) การกินอาหารที่สะอาด และถูกหลักโภชนาการ 

     - กินแต่พอประมาณ ไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป 
       - กินอาหารให้ครบห้าหมู่ โดยกินผักและผลไม้ให้มาก มีกากใยเพียงพอเพ่ือไม่ให้ 
         ท้องผูก 

     - กินเนื้อแต่พอประมาณ โดยเลือกกินเนื้อที่เหมาะแก่วัย เช่น ผู้สูงอายุควรกินปลา 
       มากกว่าเนื้อจำพวก หมู วัว เป็ด ไก่ 
     - ไม่กินอาหารรสจัด ทั้งเค็มจัด เปรี้ยวจัด หวานจัด เผ็ดจัด หรือมีไขมันมาก 
สิ่งสำคัญที่ควรปฏิบัติให้เป็นปกติวิสัย คือ ควรกินอาหารให้ตรงเวลา เพราะร่างกาย  

มนุษย์ ไม่สามารถปรับตัวกับการกินอาหารผิดเวลาบ่อยๆ ได้ เนื่องจากกรดและน้ำย่อยในกระเพาะจะ
หลั่งออกมาตามความเคยชินเสมอ การกินอาหารไม่เป็นเวลา นอกจากจะทำให้อาหารไม่ย่อยหรือย่อยไม่
ดีแล้ว ยังทำให้เป็นโรคกระเพาะอาหาร ซึ่งย่อมจะทำลายสุขภาพและทำให้ประสิทธิภาพการทำงาน
ลดลงพระยาอนุมานราชธน ปราชญ์คนสำคัญของไทยมีคติที่คนทำงานควรทำตาม คือ “เม่ือถึงเวลาต้อง
กิน” คติดังกล่าวนี้มีส่วนทำให้ท่านมีอายุยืนยาวและสร้างผลงานที่มีคุณค่าไว้ได้มากมายมหาศาล 

(2) ออกกำลังกายให้เพียงพอและเหมาะแก่วัย โดยควรศึกษาวิธีการออกกำลังกายที่
ถูกต้องร่างกายมนุษย์ในปัจจุบันไม่แตกต่างจากเมื่อหมื่นปีมาแล้ว วิถีชีวิตมนุษย์สมัยนั้นต้องออกแรงใน
การหาอาหาร และต่อสู้หรือหนีศัตรู ธรรมชาติจึงสร้างร่างกายให้พร้อมกับการออกแรง ปัจจุบันวิถีชีวิต
มนุษย์แตกต่างจากสมัยก่อนมาก ความจำเป็นต้องออกแรงน้อยลงมาก ถ้ามนุษย์ไม่ออกกำลังกายจะฝืน
ธรรมชาติ ทำให้สารต่างๆ ในร่างกาย เช่นฮอร์โมนเอพิเนฟรินไม่ถูกใช้ เกิดผลกระทบต่อร่างกาย เช่น    
ใจสั่น ความดันโลหิตสูง และเครียด ทำให้เกิดโรคและเป็นผลเสียต่อสุขภาพ จำเป็นต้องป้องกันและแก้ไข
โดยการออกกำลังกายให้เพียงพอ 

(3) พักผ่อน หลับนอนให้เพียงพอ 
(4) ไม่เสพสิ่งที่เป็นพิษต่อร่างกาย เช่น บุหรี่ สุรา ยาเสพติด 
 

การพัฒนาสุขภาพจิต ปัญญา และสังคม  
ก. สุขภาวะทางจิต ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ  

(1) คุณภาพจิต ประกอบด้วย สภาพจิตที่เรียกว่าคุณธรรมหรือความดี เช่น เมตตา 
ไมตรีจิต กรุณา ความสงสาร เห็นใจ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความรู้สึกร่วมใจหรืออุดหนุนส่งเสริม ความ
สุภาพอ่อนโยน ความกตัญญู ความมีศรัทธา เป็นต้น 

(2) สมรรถภาพจิต ประกอบด้วยสภาพจิต เช่น ความเพียรพยายาม ความขยัน 
ความเข้มแข็ง ความอดทน ความใฝ่รู้ใฝ่ทำ ความรับผิดชอบ ความมีสติ ความรู้จักยับยั้งชั่งใจ ความ
จริงใจ ความจริงจัง ความมั่นใจ ความแน่วแน่มั่นคง มีสมาธิ เป็นต้น 

(3) สุขภาพจิต ได้แก่สภาพของจิตที่ดี เช่น ความอุ่นใจ ความอิ่มใจ ความปลื้มใจ 
ความซาบซึ้ง ความร่าเริงสดใส ความสงบเย็น ความผ่อนคลาย ความชื่นใจ ความโปร่งโล่ง ความเบิก
บานใจ เป็นต้น 
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 ข. สุขภาวะทางปัญญา คือ ภาวะแห่งความรู้ ความเข้าใจ ความหยั่งเห็น ซึ่งจะเป็น
แสงที่ส่องสว่าง ชี้นำ บอกช่องทาง ขยายขอบเขต ปรับแก้และพัฒนาระบบทั้งหมด ตลอดจนปลดปล่อย
ชีวิตให้มีอิสรภาพ ปัญญาที่จะให้บรรลุอิสรภาพแท้จริง อันจะทำให้มีสุขภาวะสมบูรณ์เต็มตาม
ความหมายนั้น หมายถึง ปัญญาที่มองเห็นชีวิตและโลกตามที่เป็นจริง รู้เข้าใจความจริงของสิ่งทั้งหลาย 
ทำให้หมดความติดข้อง ไม่มีความยึดมั่นถือมั่น จึงไม่หวั่นไหว ไม่ติดข้อง โปร่งโล่ง เป็นอิสระ 

 

ค. สุขภาวะทางสังคม ประกอบด้วยการมีปฏิสัมพันธ์ที่ถูกต้อง และดีงามต่อเพื่อน
มนุษย์และสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

(1) ปฏิสัมพันธ์ต่อเพื่อนมนุษย์ คือ ไม่เบียดเบียนก่อความเดือดร้อนต่อผู้อื่น รู้จัก
สงเคราะห์ เกื้อหนุน เอาใจใส่ทำให้เกิดไมตรีและความสามัคคี รู้จักสื่อสาร เพื่อชักจูงและชักนำในการ
พัฒนาให้สร้างสรรค์ยิ่งๆ ขึ้นไป เป็นต้น 

(2) ปฏิสัมพันธ์ต่อสิ่งแวดล้อม คือ เห็นคุณค่า ดูแลรักษา มีความสุข ซาบซึ้งกับการ
ได้อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ ไม่เบียดเบียนธรรมชาติ มีทัศนคติที่ดีต่อธรรมชาติ อยากรักษาไว้ให้แก่อนุชน
รุ่นหลังบริโภค ใช้สอย อย่างไม่ลุ่มหลงมัวเมา ไม่ติดอยู่ในคุณค่าเทียม เสพ บริโภค ใช้สอยด้วยปัญญา
เพ่ือคุณค่าแท้ เสพ บริโภค ใช้สอย อย่างเป็นปัจจัยเพื่อการพัฒนาและสร้างสรรค์ เป็นต้น 
 

             การใช้เวลาให้เกิดประโยชน์อย่างพอเหมาะ 
 มนุษย์เหนือกว่าสัตว์อื่นทั้งปวง เพราะมีวิวัฒนาการสูงสุดของทั้งร่างกาย และสมอง 

จุดเด่นของร่างกายมนุษย์คือ 1) มีร่างกายตั้งตรง ต่างจากสัตว์ “เดรัจฉาน” คำว่า เดรัจฉาน แปลว่า 
“ขวาง” เราเรียกสัตว์เดรัจฉานเพราะมันมีลำตัวขวางกับพื้น พระพุทธเจ้าเรียกวิชาอื่นที่ไม่เป็นไปเพ่ือ
ความรู้แจ้ง เช่น วิชาหมอดู วิชาไสยศาสตร์ว่า เดรัจฉานวิชา เพราะเป็นวิชาที่ขวางทางนิพพานการที่
มนุษย์มีร่างกายตั้งตรง นอกจากทำให้มองเห็นได้ไกลกว่าจากดวงตาบนศีรษะซึ่งตั้งอยู่เบื้องสูงแล้ว ยังทำ
ให้สองแขนสองมือเป็นอิสระ ใช้ในการต่อสู้และทำการงานต่างๆ ได้  2) มนุษย์มีมือที่มีนิ้วทั้งห้ายาว และ
มีนิ้วหัวแม่มือที่วิเศษกว่าสัตว์อื่นๆ คือ สามารถจับกับนิ้วอื่นอีกสี่นิ้วได้หมด (opposable thumb) ทำ
ให้สามารถประดิษฐ์อาวุธและเครื่องมือต่างๆ รวมทั้งทำงานที่ประณีตได้มากมาย 

จ ุดเด ่นท ี ่สำค ัญท ี ่ส ุดค ือ ม ีม ันสมองท ี ่ม ีพ ัฒนาการส ูงส ุดจ ึงม ีป ัญญาส ูงสุด 
นักวิทยาศาสตร์จึงเรียกมนุษย์ว่า Homo sapiens คือ มนุษย์ผู้มีปัญญา แต่ขณะเดียวกัน สมองมนุษย์ที่
เจริญสูงสุด ทำให้มนุษย์เป็นสัตว์ที่มีความเหงามากท่ีสุดในโลก ถ้ามนุษย์ไม่รู้จักการจัดการกับความเหงา
อย่างถูกต้อง ความเหงาจะเป็นตัวทำลายมนุษย์ นั่นคือการหาวิธีแก้เหงาด้วยอบายมุข เช่น สุรา ยาเสพ
ติด การพนัน กามารมณ์ จะทำลายสุขภาวะได้ทุกมิติ และทำลายเวลาอันมีค่าด้วย 

 

              การจัดการงานให้สัมพันธ์กับเวลา 
ปัจจุบัน คนทำงานจำนวนมาก มักมีงานให้ทำจนล้นมือจึงต้องแยกประเภทของงานให้

ถูกต้อง และเลือกทำตามลำดับก่อนหลังอย่างเหมาะสมโดยทั่วไป สามารถแยกงานเป็น 4 กลุ่ม 
- งานเร่งด่วน แต่ไม่สำคัญ 
- งานสำคัญ และเร่งด่วน 
- งานสำคัญ แต่ไม่เร่งด่วน 
- งานไม่เร่งด่วน และไม่สำคัญ 
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ภาพที่ 2 วงรอบการจัดการเวลาที่แสดงด้วยภาพวาด แต่ละคนมีการให้น้ำหนักในกิจวัตรต่างกัน 
 

โดยทั่วไปแล้วคนส่วนมากจะเสียเวลาไปไม่น้อยกับงานที่ไม่สำคัญ แต่เร่งด่วน และงาน
ที่ทั้งไม่สำคัญและไม่เร่งด่วน ความจริงแล้วหลักการที่ถูกต้อง คือ 

(1) สำคัญกว่าทำก่อน (First Thing First) 
(2) ต้องทำงานที่สำคัญให้เป็นเรื่องไม่เร่งด่วน นั่นคือต้องเตรียมการแต่เนิ่นๆ ทำงาน

อย่างมีแผน ไม่ปล่อยทิ้งงานสำคัญไว้จนใกล้เวลา กลายเป็นงานเร่งด่วน ทำให้ยากที่งานจะออกมาดี ซ้ำ
ก่อให้เกิดความเครียดด้วย 
  มนุษย์ทุกคนต้องพบกับการรอคอยเสมอ เช่น รอเวลารอหมอ รอเจ้ าหน้าที่ รอคิว    
รอรถ รถติด เครื่องบินล่าช้า ฯลฯ 

การรอคอยเหล่านี้ นอกจากทำให้ต้องเสียเวลาแล้วยังทำให้หงุดหงิด เบื่อ และอาจถึง
ขั้นทำให้เครียดด้วยวิธีแก้ไขง่ายๆ คือ 

- มีหนังสือดีๆ ติดมือ ติดกระเป๋า ไปอ่านระหว่างต้องรอ จะทำให้เพลิดเพลิน เกิด
ประโยชน์ ไม่เบื่อ 

- เอางานไปทำระหว่างรอ เช่น เตรียมศึกษาเอกสารการประชุม หรือนำเครื ่อง
คอมพิวเตอร์ไปทำงานระหว่างรอถ้าเป็นไปได้ ควรมีการวางแผนป้องกันการเสียเวลา 
 

             การทำให้งานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
          การทำงานให้มีคุณภาพดี ย่อมก่อให้เกิดผลดีนานาประการ รวมทั้งไม่เสียเวลากลับมา
แก้ไขหรือทำใหม่ การทำงานให้มีประสิทธิภาพ จะประหยัดทรัพยากรและทำให้งานเสร็จในเวลาอัน
สมควร การที ่จะทำให้งานมีคุณภาพและประสิทธิภาพต้องอาศัยการศึกษาและฝึกฝนด้วยความ
ขยันหมั่นเพียร เอาใจใส่ มีหลักการพ้ืนฐานที่ช่วยให้งานมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ ดังนี้ 
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          (1) ต้องศึกษาวิธีทำงาน เช่น จะต้องเขียนบทความเอกสาร รายงาน จะต้องศึกษาให้รู้
ว่า สิ่งที่ถูกต้องคืออะไร รายงานที่จะเขียนเป็นรายงานประเภทไหน มีรูปแบบ และหัวข้อสำคัญอะไรบ้าง 
เรียงลำดับอย่างไร บทความที่จะเขียนมีวัตถุประสงค์อะไร ควรมีเนื้อหาสาระอะไรบ้าง เรียงลำดับ
อย่างไร ขึ้นต้นลงท้ายอย่างไร เป็นต้น ถ้าเขียนออกมาถูกต้อง นอกจากจะได้รับคำชมเชย ไม่ถูกตำหนิ
แล้ว ยังไม่ต้องเสียเวลากลับมาแก้ไข 
         (2) ต้องฝึกสมาธิในการทำงาน ไม่วอกแวก เรียนรู้ว่าธรรมชาติของตัวเราจะต้องทำ
อย่างไรจึงจะมีสมาธิ คนส่วนมากชอบความสงบเงียบ ไม่อึกทึก ถ้าที่ทำงานมีเสียงรบกวน อาจใช้เครื่อง
ครอบหูช่วย บางคนชอบบรรยากาศบางอย่าง ไม่ชอบนั่งทำงานในที่เงียบๆ เช่น ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช 
ชอบเขียนหนังสือในโรงพิมพ์ที่สยามรัฐ “คนที่มีสมาธิดี ย่อมทำงานได้เร็ว และมีคุณภาพ” 
        (3) ศึกษาธรรมชาติของตนเองว่าจะทำงานได้ดี มีประสิทธิ ภาพตอนไหน เช่น บางคน
ชอบนอนหัวค่ำ ตื่นขึ้นมาทำงานตอนดึก หรือ เช้ามืด หลังจากสมองได้พักผ่อนจากการหลับนอนมา
พอสมควรแล้ว เมื่อมีงานหนังสือที่ต้องเขียน เช่น เขียนบทความ รายงาน ผู้เขียนชอบเตรียมข้อมูล 
เอกสาร และเขียนหัวข้อ (outlines) ลำดับเรื่องไว้ แล้วเข้านอน เมื่อได้นอนพอแล้ว ตื่นขึ้นมา สมองจะ
โปร่งโล่ง ทำงานได้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพเชื่อว่า การเตรียมศึกษาและคิดไว้ก่อนนอน ระหว่าง หลับ 
สมองจะทำงานต่อเนื่องไปเรื่อยๆ ทำให้ทำงานได้ดีเมื่อได้พักไปพอสมควรแล้วตรงกันข้ามหลังอาหาร
โดยเฉพาะมื้อหนัก ๆ สมองจะแล่นช้า คิดช้า และบางครั้งง่วงนอนด้วย เพราะโดยธรรมชาติร่างกาย
จะต้องส่งเลือดไปเลี้ยงกะเพาะอาหารเพิ่มขึ้น ทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองน้อยลงช่วงเวลาที่ดีเวลาหนึ่งใน
การคิด คือ ขณะจ๊อกกิ้ง เพราะเป็นเวลาที่สงบ ไม่มีใครรบกวน พอวิ่งเสร็จ กลับมาจดโน้ตไว้จะช่วยให้
ทำงานได้ดี มีประสิทธิภาพได้วิธีหนึ่งอีกช่วงเวลาที่ดีสำหรับการคิด คือ ขณะปฏิบัติกิจส่วนตัวในห้องน้ำ 
      (4) มีสมุดโน้ตเล็กๆ หรือกระดาษติดตัวไว้เสมอ เมื่อได้ข้อมูลจากการฟัง การอ่าน คิดอะไร
ได้ ให้จดไว้จะได้ไม่ลืมไม่ต้องเสียเวลาไปค้นหาหรือเสียเวลาไปคิดทบทวน ซึ่งบางครั้งก็คิดไม่ออก 
      (5) ใช้สมุดนัดหมาย หรือเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาช่วยจัดเวลาการทำงาน เพ่ือให้พิจารณา
ว่าจะรับงาน ได้หรือไม่ได้ และไม่ลืมข้อสำคัญต้องคอยดูสมุดนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน เพ่ือให้มี
เวลาเตรียมตัวล่วงหน้า ไม่หลงลืม และไม่พลาดนัดก่อนไปร่วมประชุมที่ไหน ต้องตรวจสอบให้ดีว่า 
สถานที่ประชุมอยู่ที่ไหน จะได้ไม่ไปร่วมประชุมผิดที่ และต้องเตรียมเรื่องเส้นทางและวิธีการเดินทางให้ดี 
จะได้ไม่หลงหรือเสียเวลากับการเดินทางโดยใช่เหตุ 
      (6) ระวังอย่าให้ตกอยู่ใน “หลักของปีเตอร์” (Peter’s Principle) ของนักทฤษฎีการบริหาร 
คือ Laurence A. Peter ที่ว่า คนทำงานทั่วไปจะได้รับการเลื่อนระดับตำแหน่งขึ้นไปเรื่อยๆ จนถึงระดับ
ที่เกินความสามารถแล้วก็จะ “แหมะ” อยู่ในตำแหน่งหน้าที่นั้น เช่น ช่างซ่อมรถที่เก่ง อาจถูกเลื่อนขั้น
เป็นหัวหน้างานซ่อมรถ แต่ไม่สามารถทำหน้าที่หัวหน้าช่างที่ดีแทนที่จะคอยดูแลแจกจ่ายงานให้ช่างแต่
ละคน และติดตามให้งานเสร็จทันเวลานัดหมาย กลับสนใจงานซ่อมที่ตนเองถนัด มุดเข้าใต้ท้องรถไปลง
มือซ่อมรถบางคันเอง ผลก็คือ รถหลายคัน ซ่อมไม่เสร็จตามเวลาที่ควร ช่างคนนี้ก็มักจะไม่ได้เลื ่อน
ตำแหน่งสูงขึ้น ทำให้ในหน่วยงานจำนวนมาก เต็มไปด้วยคนที่ทำงานเกินขีดความสามารถหรือไร้
ความสามารถ 
         ข้อควรระวังคือ ถ้าเป็นผู้บริหารจะต้องพิจารณาให้ดีในการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งคน 
เลื่อนแล้วจะต้องมีการอบรม ปฐมนิเทศ ติดตามกำกับดูแล ให้เขาทำงานในหน้าที่ใหม่ได้ดี คนที่ได้รับ
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เล ื ่อนเองก็ต ้องศึกษาบทบาทหน้าที ่ความรับผิดชอบในตำแหน่งใหม่ให้ด ี หมั ่นพัฒนาความรู้
ความสามารถตนเองให้ทำหน้าที่ได้ดี 
          (7) เรียนรู้กฎพาร์กินสัน (Parkinson’s Law) ที่ว่างานจะเสร็จตามเวลาที่กำหนดให้ 
(Work finishes as the time permits) นั่นคือ ถ้าให้เวลามาก คนทำงานก็อาจรอจนใกล้กำหนดจึงลง
มือทำเพื่อให้เสร็จตามกำหนด ถ้าให้เวลาน้อยก็จะเร่งทำโดยเร็ว ตัวอย่างที่ชัดเจน  คือ งานพิธีศพ 
ประเพณีไทยมีทั้งแบบเร็วและช้า เช่น สวด 3 วันแล้วเผา หรือสวดร้อยวันแล้วเก็บไว้อีกระยะหนึ่งจึงเผา 
แต่อิสลามจะกำหนดให้แล้วเสร็จในวันเดียว ก็สามารถทำได้ตามกำหนดทั้งสิ้น หน่วยงานจำนวนมาก ทั้ง
ราชการและเอกชนต่างตกอยู ่ในวังวนของกฎพาร์คินสัน นอกจากขยายเวลาทำงานแล้ว ยังขยาย
หน่วยงาน ขยายจำนวนคนทำงาน เพื่อเพิ่มความสำคัญขององค์กรหรือหน่วยงาน แต่ทำสิ่งที่ไม่จำเป็น
และไม่เป็นประโยชน์ เข้าลักษณะ “โยนกระดาษกันไปมา” ทำให้งานซับซ้อนมากข้ึน และยุ่งยากมากขึ้น 
และเสร็จช้าลง เป็นปัญหาใหญ่ของหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะหน่วยงานราชการ ที่จะต้องแก้ไข ถึงขั้น
ปฏิรูปกันต่อไป 

สำหรับเราในฐานะปัจเจกบุคคล ควรรู้เท่าทันความจริงนี้ และระมัดระวังมิให้ตกลงไปอยู่ในวัง
วนนี้ หลักการคือ จะต้องไม่เป็นต้นตอการเพิ่มขยายเวลาทำงาน เพิ่มขยายหน่วยงาน และเพิ่มจำนวน
คนทำงาน โดยไม่จำเป็นและไม่สมควร สำหรับงานแต่ละชิ ้น ถ้าเราเป็นผู ้กำหนดเวลาเอง ควร
กำหนดเวลาให้เหมาะสม พอเหมาะพอดีกับลักษณะงาน แต่ถ้ามีผู้อื่นกำหนด ก็ต้องจัดการวางแผนทำให้
เสร็จตามกำหนดอย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 

(8) งานบางอย่างควรทำให้เสร็จรวดเร็ว เช่น การตอบแบบสอบถาม การทบทวนให้
ความเห็น (review) โครงการ ให้พิจารณาว่า จะทำเสร็จรวดเดียวได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ให้รอเวลาไว้ก่อน ไม่
ควรทำเป็นขยัก จะทำให้ต้องใช้เวลามากขึ้นโดยใช่เหตุโครงการขนาดยาว ที่ไม่สามารถพิจารณารวด
เดียวจบจำเป็นต้องทำเป็นช่วงๆ จะต้องจดโน้ตส่วนที่อ่านหรือพิจารณาไปแล้ว ให้สามารถหยิบมาทำ
ต่อไปได้โดยไม่ลืมส่วนที่ทำไปแล้วโดยไม่ควรทิ้งระยะแต่ละช่วงนานเกินไป ถ้าสามารถพิจารณาให้
ความเห็นให้เสร็จเป็นช่วงๆ หรือเป็นตอนๆ ได้ ก็ดี 

 

การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของตนเองในการบริหารเวลา 
การบริหารเวลาที่ดี จะสามารถทำงานสำเร็จลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่ง

มีผู้รู้ได้เสนอแนวทางและวิธีการไว้ ดังนี้ 
 

   1. การจัดลำดับความสำคัญและความเร่งด่วน 
การจัดลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนในการทำงานจะต้องแยกแยะให้ชัดแจ้ง มีหลัก

ดังต่อไปนี้ 
1. จัดทำบัญชีรายชื่องานเก่า งานใหม่ งานที่ไม่คาดคิด และงานที่เกิดขึ้นเป็นประจำ 
2. จัดประเภทของงาน ได้แก่ งานตามเวลา งานไม่ตามเวลางานเร่งด่วน งานไม่เร่งด่วน งาน

สำคัญ และงานไม่สำคัญ 
3. จัดลำดับงานโดยเรียงตามลำดับ คือ งานตามเวลา งานเร่งด่วน งานสำคัญ และงานที่เหลือ

ทั้งหมด 
4. จัดตารางปฏิบัติงานโดยเริ่มจากลงตารางจากงานตามเวลา งานเร่งด่วน และงานสำคัญ

รวมทั้งงานที่เหลือทั้งหมด 
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5. ปฏิบัติงานตามตารางเวลาที่กำหนด 
6. ประเมินผลงาน เป็นการประเมินผลว่าในรอบวันได้ปฏิบัติงานตามที่กำหนดครบถ้วนหรือไม่

เพียงใด หากมีงานใดที่ยังคงคั่งค้างให้ระบุงานนั้นเพ่ือนำไปวางแผนในวันต่อไป 
7. จัดทำบัญชีรายชื่องานเก่าที่ค้างตามข้อ 6 งานใหม่ งานที่ไม่คาดคิด งานที่เกิดประจำ และ

ดำเนินการวางแผนตามข้อ 2 และข้ออ่ืนๆ ตามลำดับ 
 

   2. เทคนิคการบริหารเวลา 
1. ไปถึงที่ทำงานแต่เช้า การไปถึงที่ทำงานก่อนเวลาทำงานปกติ จะได้เวลาซึ่งปราศจากการ

ขัดจังหวะ จากสิ่งใดๆ สามารถใช้เวลานั้นเพื่อใช้เวลาคิดในการวางแผน หรือทำงานที่ต้องใช้สมาธิได้ 
2. จัดชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ หาชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ที่ปราศจากการรบกวน โดยงดรับโทรศัพท์ ปิดห้อง

ทำงาน เพ่ือได้ทำงานให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
3. เขียนสิ่งที่ต้องทำในบันทึก พร้อมจัดสรรเวลาและจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมไปได้ด้วย 

พร้อมกับระบุวันเวลาลงในบันทึก เพ่ือจัดการงานแต่ละชิ้นออกไป 
4. จัดโต๊ะทำงานให้เป็นระเบียบ จัดโต๊ะให้เป็นระเบียบทุกเย็นถ้าโต๊ะสะอาดจะช่วยให้การ

ทำงานในตอนเช้าง่ายขึ้น 
5. ลดจำนวนครั้งและเวลาในการประชุม ต้องคำนึงถึงเสมอถึงผลที่ได้จากการประชุมอย่างถี่

ถ้วน คุ้มค่ากับเวลา โดยมีการกำหนดวาระประชุม รักษาเวลาการประชุม และวาระการประชุมอย่าง
เคร่งครัด 

6. แบ่งงานออกเป็นส่วนๆ โดยแปรรูปงานหรือโครงการที ่สำคัญให้เป็นกิจกรรมย่อยๆ ที่
สามารถจัดการได้สะดวก และใช้เวลาไม่นานนักในแต่ละกิจกรรม จะทำงานให้สำเร็จไปได้ในแต่ละช่วง 
เพราะเป็นการยากมากที่จะหาเวลาติดต่อกันในช่วงยาวๆ 

7. เริ่มลงมือทำทันที อย่ามัวรีรอในการทำกิจกรรมต่างๆ อย่างงว่าจะเริ่มต้นตรงไหนก่อนการ
รีบตัดสินใจทำทันที แล้วค่อยเพิ่มเติมทีหลัง จะให้งานเสร็จเร็วขึ้น 

8. พิจารณาใช้เทคโนโลยีช่วย การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมทำให้งานเสร็จเร็วขึ้นหลายเท่า 
เช่น โทรศัพท์ โทรสาร คอมพิวเตอร์ บัตรเครดิต 

9. เตรียมอุปกรณ์ จำเป็นใกล้มือ เช่น โทรศัพท์ คลิปหนีบกระดาษ สมุดโน้ต กรรไกร ปากกา 
ยางลบ เทปใส ตะกร้าขยะ ซองจดหมาย ฯลฯ 

10. ใช้หูแทนตาเพ่ือประหยัดเวลา เช่น ฟังวิทยุแทนดูโทรทัศน์ 
11. ใช้เวลารอคอยให้เกิดประโยชน์ ถ้าต้องรอคอยอะไรสักอย่างหนึ่ง ต้องหากิจกรรมสำรองที่

ง่ายๆ ทำด้วย จะได้ไม่มีความกระวนกระวายใจ ในการรอคอย และยังได้งานเพ่ิมข้ึนอีก 
12. ประหยัดเวลาในการจับจ่าย โดยการซื้อของเป็นจำนวนมาก ไม่ต้องไปซื้อบ่อยๆ ซื้อของ

เวลาที่คนไม่มาก วานคนอื่นให้ทำงานแทน ตัดสินใจโดยไม่ลังเลและผนวกการจ่ายตลาดกับธุระประจำ
เข้าด้วยกันเพื่อประหยัดเวลา 

13. การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ช่วยให้ประหยัดเวลาได้ ทั้งในด้านการช่วยเหลือเกื้อกูล และการ
สื่อสารอย่างตรงไปตรงมาด้วยมิตรภาพที่ดี การสื่อสารที่ชัดเจน นุ่มนวล และช่วยให้ได้รับความร่วม 
มือช่วยเหลือด้วยดี และประหยัดเวลาทำงาน 

14. ใช้เวลาปลีกย่อยให้เป็นประโยชน์ ใช้เวลา 10 นาที หรือ15 นาที ให้เกิดประโยชน์ 
โดยเฉพาะเวลาที่ต้องคอยอะไรสักอย่างใช้ให้คุ้มค่าอย่าทิ้งไป 
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15. ใช้เวลาของแต่ละวันให้เต็มที่ สมเหตุสมผล มีประโยชน์  เช่น ฟังข่าววิทยุ หรือฝึกฟัง
ภาษาอังกฤษขณะขับรถไปทำงาน วางแผนการใช้เวลาแต่ละช่วงให้เหมาะสม หรือทำงานเพ่ิม
นอกเหนือจากท่ีจัดระเบียบไว้ในแต่ละวันแล้วจะได้งานอ่ืนๆ เพ่ิมอีกด้วย 

16. ทำงานด้วยความสบายใจ ความสุขและความสนุกสนานเป็นการเสริมสร้างพลังจิตใจให้
ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ จิตใจ ที่สบายเป็นทุนของประสิทธิภาพการทำงาน ควรเพาะเลี้ยงให้มีความ 
สนุกสนานกับการทำงานและเอาใจใส่ 

17. ในการทำงาน ควรกำหนดเวลาในการพักผ่อนไปด้วยหรือเปลี ่ยนงานซึ ่งมีลักษณะไม่
เหมือนกัน จะช่วยให้ทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

18. ทำงานสองสิ่งในเวลาเดียวกัน ถึงแม้โบราณจะสอนว่าทำงานสิ่งใด ก็ให้ตั้งใจทำงานในสิ่ง
นั้น มิเช่นนั้นจะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพต่ำลง แต่การตั้งใจทำงานนับเป็นสิ่งที่ดี แต่เราสามารถ 
ตั้งใจทำงานควบคู่กันได้ 

19. การเพ่ิมพูนความรู้และข้อมูลข่าวสารต่างๆ อ่านหนังสือให้ได้ผลโดยเพิ่มเวลาอ่านหนังสือให้
มากขึ้น อ่านทุกวันและสม่ำเสมอเลือกหนังสือที่จะอ่านด้วยความระมัดระวัง มีประโยชน์ และมีคุณค่า 
ตลอดจน เพ่ิมความเร็วของการอ่าน 
 

  
 

ภาพที่ 3 การให้เวลากับการอ่านและการศึกษาหาความรู้เป็นแนวทางเบื้องต้นของความสำเร็จ 
 

กระบวนทัศน์ใหม่ในการทำงาน: ปรับเปลี่ยนให้ทันยุคสมัยของเวลา 
 

กระบวนทัศน์ใหม่ หลายคนคงสงสัยว่าหมายถึงอะไรกันแน่ใคร่ขออธิบายง่ายๆ ก็คือ “กรอบ
ความคิดใหม่ที่เป็นแนวทางการยึดถือเพื่อปฏิบัติงาน” ดังนั้น การทำงานในแต่ละช่วงเวลาผู้ทำงาน
จะต้องปรับกรอบแนวความคิดใหม่เพื่อเป็นทิศทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนไปโดยไม่ติดยึดกับแนวทางเก่าๆ การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์เป็นกระบวนการเรียนรู้ทางสังคม
ที่ต้องใช้เวลาศึกษาและการฝึกฝนจึงจะเกิดความเปลี่ยนแปลงได้ในปัจจุบันกระบวนทัศน์ใหม่ที่ทุกคน
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จะต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจ เพื่อปรับแนวคิดในการทำงานเพื่อมุ่งไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนมี 4 ด้าน 
ดังต่อไปนี้ 

1. คนเป็นปัจจัยนำ คนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญต่อความสำเร็จในการทำงานมากโดยคนเป็น
ปัจจัยนำเกี่ยวข้องกับ 3 ประเด็น ด้วยกัน คือ คนมีคุณค่า คนนำสู่ความสำเร็จ และคนเป็นผู้เพ่ิมผลผลิต
ในทุกด้าน ดังนั้น เราต้องมีความคิดและผลักดันในการพัฒนาตนเองให้มีความพร้อมให้เร็วที่สุดเพื่อทัน
ต่อการพัฒนาและความเปลี่ยนแปลง 

2. มุ่งแสวงหาประสิทธิภาพ การที่หน่วยงานมุ่งแสวงหาประสิทธิภาพเกี่ยวข้องกับ 3 ประเด็น
ด้วยกันคือ ความรวดเร็ว ความถูกต้อง และความถูกใจ ดังนั้น ทุกคนในองค์กรจะมีความคิดและต้องให้
ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจในการสร้างระสิทธิภาพ 

3. การมีส่วนร่วม ในยุคของการทำงานเป็นทีมเพื่อความสำเร็จร่วมกันจะต้องเกี่ยวข้องกับ 3 
ประเด็นด้วยกันคือ การร่วมกันคิดการร่วมกันปฏิบัติ และการร่วมประเมินเพ่ือการพัฒนาให้ดีขึ้น ดังนั้น 
เราจึงต้องมีความคิดและปฏิบัติอย่างมีส่วนร่วมอย่างจริงจังและจริงใจ 

4. การมีทักษะที่ดี เกี่ยวข้องกับ 3 ประเด็นด้วยกันคือ การคิดดี การจัดการดี และ การสื่อสารที่
ดี ดังนั้น ทุกคนในหน่วยงานจะต้องคิดและพัฒนาตนเองให้มีทักษะเพราะทักษะเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็น
มากในยุคนี ้
 
การใช้ศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการเวลา 
 

    ในฐานะผู้จัดทำรายงานการจัดองค์ความรู้ (KMLO) ฉบับนี้เคยเป็นนักกีฬามหาวิทยาลัย และ
เป็นนักกีฬาของกองทัพบก โดยในการเตรียมพร้อมก่อนการแข่งขันจะต้องมีการเก็บตัว ฝึกซ้อม พัฒนา
ศักยภาพ ทั้งด้านกำลัง เทคนิค แท็กติกต่างๆ เพ่ือจะไปแข่งขันกับมหาวิทยาลัยอ่ืน ในกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งชาติของประเทศไทย หรือเพื่อจะไปแข่งขันขันกับเหล่าทัพอื่น ในกีฬา 4 เหล่า องค์ประกอบด้าน
ศาสตร์ในการแข่งขันกีฬาหลายๆ ประเภทนั้นค่อนข้างมีมีเทคนิค และแท็กติกต่างๆ อยู่มาก การ
วางแผนการเล่นจึงค่อนข้างเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและสำคัญ ความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจต้อง
พร้อมและต้องสมบูรณ์กว่าคู่แข่งขัน ดังนั้น จึงได้จัดทำการประยุกต์ใช้ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์
การกีฬาในการจัดการเวลาเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสุขภาพร่างกายของกำลังพล โดยจัดทำรายงาน
จะยกรายละเอียดอย่างกว้างๆ ในรายงานฉบับนี ้เพื ่อเป็นความรู้ที ่กำลังพลทุกนายสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดผลดีในการปฏิบัติหน้าที่การงานของแต่ละคนต่อไป 
 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการออกกำลังกาย  
มนุษย์กับการออกกำลังกาย  

   การออกกำลังกายถือได้ว่ากำเนิดมาพร้อมๆ กับการวิวัฒนาการของมนุษย์ ตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน ตามสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ประกอบกับความต้องการ
ของมนุษย์ในแต่ละยุคแต่ละสมัย จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เรื่องราวของการออกกำลังกายหรือ
การแข่งขันกีฬา ตามที่ กุณซุน โฮ (Gunsun – Hoh) ได้บันทึกไว้ว่า การพลศึกษาของจีนได้เริ่มต้นขึ้น
เมือ 2697 ปี ก่อนคริสตกาล ในสมัยราชวงศ์หวั่งตี่ (Huang-ti) โดยจะมุ่งเน้นเพื่อทางการทหารเสียเป็น
ส่วนใหญ่ ต่อมาเมื่อวิชาการแพทย์เจริญก้าวหน้า จึงได้มีการวิวัฒนาการทางด้านการออกกำลังกายเพ่ือ
สุขภาพมากขึ้น และได้นำเอาหลักการทางแพทย์มาประยุกต์กับการออกกำลังกายเพื่อให้สอดคล้องกับ
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การเปลี่ยนแปลงทางด้านสรีระร่างกายของมนุษย์ จนกระท่ังในปัจจุบัน ได้มีการนำเอาวิทยาศาสตร์การ
กีฬาเข้ามาเผยแพร่ในหมู่ประชาชนมากขึ้น จึงทำให้ประชาชนได้มีโอกาสศึกษาและนำมาใช้ในการออก
กำลังกายเพื่อสุขภาพมากยิ่งขึ้น 
 

ความหมายของการออกกำลังกาย  
   การออกกำลังกายเป็นกลไกที่สำคัญในการเสริมสร้างสุขภาพ ซึ่งการออกกำลังกายเป็นการใช้
แรงกล้ามเนื้อและแรงกายให้เคลื่อนไหวเพ่ือให้ร่างกายแข็งแรง มีสุขภาพดี โดยจะใช้กิจกรรมใดเป็นสื่อก็
ได้ เช่น การบริหาร เดินเร็ว วิ่ง เหยาะ หรือ การฝึกที่ไม่มุ่งการแข่งขัน ในขณะที่สำนักส่งเสริมสุขภาพ 
ซ่ึงบทบาทของการเคลื่อนไหวของการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ทำให้เกิดความแข็งแรงสมบูรณ์ของ
ร่างกายในด้านการป้องกันโรค คือ ช่วยลดความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคเรื้อรังที่สำคัญ เช่น 
โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด ความดันโลหิตสูง ความอ้วน ฯลฯ อันเป็นผลมาจากขาดหรือ
เคลื่อนไหวออกกำลังกายน้อย ดังนั้นในกระทรวงสาธารณสุข จึงเล็งเห็นว่าการเคลื่อนไหวออกกำลังกาย
จึงเปรียบเสมือนเป็นวัคซีนป้องกันโรคเรื้อรัง นอกจากนี้ยังเป็นวิธีหนึ ่งในการส่งเสริมสุขภาพและ
ความสุขสบาย ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพที่ แข็ งแรง ทำให้คนเราดูดีขึ ้นรู ้สึกดี และมีความ
เพลิดเพลินในชีวิต นอกเหนือจากนี้การออกกำลังกายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคนตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัย
ชรา แม้ในคนป่วยยังต้องการการ ออกกำลังกายเพ่ือให้ฟ้ืนสภาพเร็วยิ่งขึ้นในวัยชราการออกกำลังกายจะ
ช่วยป้องกันแลรักษาอาการของโรคที่เกิดในวัยชราได้ 
   การออกกำลังกาย (Exercise) หมายถึง การใช้กล้ามเนื้อกับอวัยวะอื่นๆของร่างกายทำงาน
มากกว่าการเคลื่อนไหวหรืออิริยาบถต่างๆ ตามปกติในชีวิตประจำวันมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบ
ต่างๆ ภายในร่างกาย แต่เป็นผลดีต่อสุขภาพร่างกาย เป็นการใช้แรงกล้ามเนื้ อเพื่อให้ร่างกายเกิดการ
เคลื่อนไหวอย่างมีระบบแบบแผน โดยมีการกำหนด ความถี่ของการออกกำลังกาย ความแรงหรือความ
หนักของการออกกำลังกาย ความหนักหรือระยะเวลาของการออกกำลังกาย ระยะเวลาในการอบอุ่น
ร่างกายและระยะผ่อนคลายร่างกายที่ถูกต้อง ทั้งนี้การออกกำลังกายในรูปใดหรือใช้กิจกรรมใดเป็นสื่อก็
ได้ โดยผลของการออกกำลังกายจะช่วยทำให้ร่างกายเกิดความแข็งแรง ระบบการทำงานต่างๆ ของ
ร่างกายมีประสิทธิภาพดีขึ้น 
 

จุดประสงค์และความสำคัญของการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ  
จุดประสงค์  
1. ความสนุกสนาน และผ่อนคลายความเครียด  
2. เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย  
3. ป้องกันปัญหาสุขภาพ  
4. ชะลอความเสื่อม ฟื้นฟูสภาพร่างกาย  

 

ความสำคัญ  
    ในการออกกำลังกายนั้นจะเป็นเวลาไหนก็ได้ที่สะดวกและสามารถทำได้ยั่งยืน เช่น อาจเป็น
ช่วงเช้า หรือหลังเลิกงาน เพราะการออกกำลังกายไม่ว่าช่วงใดก็ได้ผลใกล้เคียงกัน เพียงแต่ต้องสม่ำเสมอ 
ร่างกายจะรับรู้และปรับตัวทำให้การออกกำลังกายได้ผลดี อย่างการออกกำลังกายในช่วงบ่ายยิ่งทำให้
นอนหลับสบาย ร่างกายมีเวลาในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ จึงไม่อยากให้คนกังวลหรือกลัวการออก
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กำลังกาย เพราะการมีกิจกรรมทางกาย หรือออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่เหมาะสม ถูกวิธี ไม่หักโหม
เกินไป ส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของเราอย่างแน่นอน การออกกำลังกายเป็นเรื่องสำคัญ ที่ควรทำอย่าง
สม่ำเสมอ สัปดาห์ละ 5 ครั้ง องค์การอนามัยโลก แนะนำให้ออกกำลังกายระดับปานกลางอย่างน้อย
สัปดาห์ละ 150 นาที หรือวันละ 30 นาที และเลือกเวลาที่สามารถออกกำลังกายได้อย่างสม่ำเสมอ
ต่อเนื่อง มีคำกล่าวว่า การออกกำลังกายเป็นเรื่องท่ีง่าย แต่การออกกำลังกายให้สม่ำเสมอเป็นเรื่องที่ยาก 
เพราะมีข้อมูลยืนยันว่า ผู้ที่เริ่มออกกำลังกายจะหยุดออกกำลังกายมากท่ีสุดในช่วง 2 เดือนแรก เมื่อครบ 
6 เดือนจะพบว่า มีผู้หยุดออกกำลังกายประมาณ 50% ปัจจัยรอบตัวที่มีผลต่อการคงอยู่ของการออก
กำลังกาย คือ ทัศนคติที่ดีต่อการออกกำลังกายของคู่ครอง พบว่า ในผู้ออกกำลังกายที่คู่ครองมีทัศนคติที่
ดีกับการออกกำลังกาย จะมีการคงอยู่ของการออกกำลังกายหลัง 6 เดือนราว 80% ตรงข้ามกับในผู้ออก
กำลังกายที่คู่ครองมีทัศนคติที่ไม่ดีกับการออกกำลังกาย จะมีการคงอยู่ของการออกกำลังกายหลัง 6 
เดือนราว 40% ในทางสังคม สิ่งที่สามารถจูงใจทำให้มีการออกกำลังกายสม่ำเสมอขึ้น คือ กลุ่มเพ่ือนฝูง
ที่ออกกำลังกายด้วยกันเป็นประจำ เป็นต้น ซึ่งหากเป็นการเล่นกีฬาแล้ว ในส่วนของความท้าทายในเรื่อง
การพัฒนาทักษะเพื่อแข่งขันกัน จะเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้ผู ้ออกกำลังกายพยายามฝึก ฝนพัฒนาตนเอง
เพ่ิมเติม ในกรณีของการออกกำลังกายที่ไม่มีความท้าทายจากทักษะการเล่นกีฬา ควรมีการตั้งเป้าหมาย
ระยะสั้นและระยะยาว เช่น เป้าหมายเรื่องการลดน้ำหนัก น้ำหนักที่สามารถยกได้ เวลาที่สามารถวิ่งได้
ในระยะทางท่ีกำหนด รวมถึงผลเลือดบางอย่าง เช่น ลดปริมาณน้ำตาล หรือไขมันในเลือด เป็นต้น 

การออกกำลังกายไม่เหมือนกับการออมเงินไว้ในธนาคารที่ วันนี้ออกกำลังกายมากจะชดเชย
การหยุดออกกำลังกายในวันถัดไป ยิ่งทำให้มีความเสี่ยงต่ออันตรายและการบาดเจ็บมากขึ้น เมื่อเทียบ
การออกกำลังกายหนักๆแล้วหยุดออกกำลังกายไป จะให้ผลดีต่อสุขภาพไม่เท่ากับการออกกำลังกายที่
พอเหมาะและสม่ำเสมอ มีงานวิจัยที่กล่าวถึงผู้ทีม่ีความดันโลหิตสูง ซึ่งรับประทานยาลดความดันอยู่ เริ่ม
การออกกำลังกายควบคู่ไปด้วย พบว่า ผลของการออกกำลังกาย ช่วยลดความดันโลหิตเพิ่มจากผลของ
การใช้ยา โดยมีแนวโน้มความดันโลหิตลดลงเรื่อยๆ นับจากเดือนแรกจนได้ผลดีที่สุดประมาณเดือนที่ 9 
หลังจากให้ผู้ที่ออกกำลังกายหยุดออกกำลังกาย 1 เดือน ความดันโลหิตที่เคยลดลงกลับเพิ่มขึ้นครึ่งหนึ่ง
ของที่ลดลงทั้งหมด นี่เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ชี้ให้เห็นว่า การออกกำลังจำเป็นต้องทำต่อเนื่องตลอดอย่าง
สม่ำเสมอเพ่ือประโยชน์ต่อสุขภาพ  
    ปัจจุบัน พบว่า ผู้ออกกำลังกายจำนวนหนึ่งมีพฤติกรรมที่ เลือกออกกำลังกายเฉพาะวันเสาร์
และอาทิตย์ เรียกผู้ออกกำลังกายในลักษณะนี้ว่า Weekend warriors (ออกกำลังกายมาก กว่า 1,000 
กิโลแคลอรี่ในวันหยุดสุดสัปดาห์ 2 วันติดกัน) เพราะอาจไม่สะดวกหรือไม่มีเวลาออกกำลังกายในวัน
จันทร์ถึงศุกร์ ผู้ที่ออกกำลังกายในลักษณะนี้ มักจะออกกำลังกายนานขึ้นเพ่ือชดเชยเมื่อเทียบกับผู้ที่ออก
กำลังกายสัปดาห์ละหลายวัน ที่สำคัญ คือ การออกกำลังกายติดต่อกันในวันเสาร์และอาทิตย์ ทำให้
ร่างกายไม่มีเวลาพักผ่อนเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายให้พร้อมกับการออกกำลังกายที่หนัก ในงานวิจัย 
Harvard Alumni Study พบว่า กลุ่ม Weekend warriors มีอัตราการตายต่ำกว่าคนที่ไม่ออกกำลัง
กายเลย (กลุ ่ม Sedentary) แต่ไม่ต่ำกว่าคนที ่ไม่ออกกำลังกายแต่มีกิจกรรมทางกายบ้าง (กลุ่ม 
Insufficient active คือ ออกกำลังกายระ หว่าง 500-999 กิโลแคลอรี่ในแต่ละสัปดาห์ โดยทั่วไปมี
คำแนะนำให้ออกกำลังกายให้ได้อย่างน้อย 1,000 กิโลแคลอรีต่อสัปดาห์) ซึ่งชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงต่อ
โรคหัวใจระหว่างการออกกำลังกายของกลุ่ม Weekend warriors 
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 สิ่งสำคัญท่ีสุดที่ผู้ออกกำลังกายควรคำนึง คือ การประมาณตนเองในการออกกำลังกายไม่ให้หนัก
เกินไป จนเป็นอันตราย หรือ เกิดการบาดเจ็บ ตัวอย่างเช่น คนที่ออกกำลังกายสม่ำ เสมอมานานกว่า 3 
เดือน สามารถวิ่งบนสายพานได้ที่ความเร็วหนึ่งต่อเนื่อง 45 นาที แต่หากวันก่อนที่จะออกกำลังกายมี
การพักผ่อนไม่เพียงพอ การออกกำลังกายครั้งนั้นก็ควรลดปริมาณลงตามความเหมาะสม โดยดูความ
เหนื่อยล้าของร่างกายเป็นตัวบ่งชี้ ไม่ควรฝืนวิ่งต่อไป หากวิ่งไม่ไหว อาจมีอันตรายถึงชีวิตได้ 
 
ประเภทของการออกกำลังกาย  

นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้จำแนกรูปแบบของการออกกำลังกายไว้ 5 รูปแบบ คือ  
1. การออกกำลังกายแบบเกร็งกล้ามเนื้ออยู่กับที่ (isometric exercise) ซึ่งจะไม่มีการเคลื่อนที่

หรือมีการเคลื่อนไหวของร่างกาย เช่น การบีบกำวัตถุ การยืนดันเสาหรือกำแพง การนั่งบนเก้าอ้ีโดยการ
เหยียดแขนและเท้าออกไปแล้วเกร็งกล้ามเนื้อทั้งสองส่วน ซึ่งจะเหมาะกับผู้ที่ทำงานนั่งโต๊ะเป็นเวลานาน
จนไม่มีเวลาออกกำลังกาย แต่ไม่เหมาะในรายที่เป็นโรคหัวใจ หรือเป็นโรคความดันโลหิตสูง เพราะจะมี
การกลั้นหายใจในขณะปฏิบัติ และเป็นการออกกำลังกายท่ีไม่ได้ช่วยส่งเสริมสมรรถภาพทางกายได้อย่าง
ครบถ้วนโดยเฉพาะด้านระบบการหายใจ ( respiratory system) และระบบการไหลเว ียนโลหิต 
(circulatory system)  

2. การออกกำลังกายแบบมีการ ยืด-หด ตัวของกล้ามเนื ้อ ( isotonic exercise) จะมีการ
เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายขณะที่ออกกำลังกาย เช่น การวิดพื้น การยกน้ำหนัก การดึงข้อ จึง
เหมาะกับผู้ที่มีความต้องการสร้างความแข็งแรงกล้ามเนื้อเฉพาะส่วนของร่างกาย เช่น นักเพาะกายหรือ
นักยกน้ำหนัก ส่วนผลของการออกกำลังกายเช่นนี้จะเป็นไปทางเดียวกันกับชนิดแรก  

3. การออกกำลังกายแบบทำให้กล้ามเนื ้อทำงานไปอย่างสม่ำเสมอตลอดการเคลื ่อนไหว 
(isokinetic exercise) เช่น การถีบจักรยานอยู่กับที่ การก้าวขึ้นรถแบบขั้นบันได (Harvard step test) 
หรือการใช้เครื่องมือทางชีวกลศาสตร์ (เช่น cybex, biodex หรือ treadmill) เหมาะกับการใช้ทดสอบ
สมรรถภาพทางกายของนักกีฬา หรือผู้ที่มีความสมบูรณ์ทางร่างกายเป็นส่วนใหญ่ แต่จะต้องมีความรู้
เป็นอย่างดี เพราะมีโอกาสเกิดอันตรายต่อผู้ออกกำลังกายได้ง่าย ปัจจุบันประเทศไทยยังขาดเครื่องมือ
และบุคลากรทางด้านนี้เป็นจำนวนมาก  

4. การออกกำลังกายแบบไม่ใช้ออกซิเจนในระหว่างที่มีการเคลื่อนไหว (anaerobic exercise) 
เช่น การวิ่ง 100 เมตร กระโดดสูง พุ่งแหลน ทุ่มน้ำหนัก และขว้างจักร เป็นต้น ส่วนใหญ่แล้วจะปฏิบัติ
กันในหมู่นักกีฬาที่ทำการฝึกซ้อมหรือแข่งขัน จึงไม่เหมาะกับบุคคลธรรมดาทั่วไป  

5. การออกกำลังกายแบบใช้ออกซิเจน (aerobic exercise) เป็นลักษณะการออกกำลังกายที่มี
การหายใจเข้าและหายใจออกต่อเนื่อง ในระหว่างที่มีการเคลื่อนไหว เช่น การวิ่งจ๊อกกิ้ง การเดินเร็วหรือ
การว่ายน้ำ ซึ่งการออกกำลังกายแบบนี้เป็นที่นิยมกันมากในหมู่ของนักออกกำลังกาย และเป็นที่ยอมรับ
ของนักวิทยาศาสตร์การกีฬา ตลอดจนในวงการแพทย์ เพราะการออกกำลังกายแบบนี้ จะสามารถบ่ง
บอกถึงสมรรถภาพทางกายของบุคคลนั้นๆ ได้เป็นอย่างดี โดยทำการทดสอบได้จากอัตราการเต้นของ
หัวใจ หรือความดันโลหิต นอกจากนี้ยังมีผลดีต่อทางด้านร่างกายอีกหลายอย่าง คือ  
  5.1 เป็นวิธีป้องกันการเกิดโรคหัวใจได้ดีที่สุด และทำให้หัวใจแข็งแรงข้ึน (เฉพาะในราย
ที่ไม่เคยเป็นโรคหัวใจมาก่อน)  

5.2 เพ่ิมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและกระดูก  
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5.3 ช่วยลดปริมาณไขมันในร่างกายได้เป็นอย่างดี  
5.4 ช่วยทำให้ระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
5.5 ช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพ  
5.6 ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานโรค  
5.7 ช่วยลดปริมาณสารคอเลสเตอรอล (cholesterol) ในเลือดลงได้ 
 

โดยท่ัวไป การออกกำลังกายควรพิจารณาปัจจัย 4 ประการ คือ  
1) วิธีการออกกำลังกาย  
2) ความหนักของการออกกำลังกาย  
3) ระยะเวลาการออกกำลังกาย  
4) ความถี่ของการออกกำลังกาย  

 

รูปแบบในการออกกำลังกายที่สำคัญ 
 

วิธีการออกกำลังกาย เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด เพราะพฤติกรรมของมนุษย์จะเลือกออกกำ ลัง
กายท่ีตนเองชอบ และเข้ากับวิถีชีวิตประจำวันของตนเอง มีเพ่ือนฝูงออกกำลังกายด้วยกัน จะทำให้การ
คงอยู่ของการออกกำลังกายนั้นเป็นไปได้อย่างสม่ำเสมอ อย่างไรก็ตาม แม้คนๆหนึ่งจะชอบการออก
กำลังกายอย่างหนึ่งมาก แต่ร่างกายตนเองมีโรคหรือภาวะประจำตัวที่ไม่ควรออกกำลังกายบางอย่างที่จะ
ทำให้โรคหรือภาวะนั้นแย่ลง ก็ควรหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายในลักษณะนั้น เพราะจะทำให้เกิด
อันตรายได้ เช่น การยกน้ำหนักในคนที่มีความดันโลหิตสูง เป็นต้น 

ความหนักของการออกกำลังกาย หากผู้ออกกำลังกายสามารถประเมินอัตราการเต้นของหัวใจ
หรือชีพจรได้ จะเป็นแนวทางการประเมินที ่ดี  และดูความก้าวหน้าของการออกกำ ลังกายตนเองได้ 
โดยทั่วไปคำแนะนำของความหนักของการออกกำลังกายจะมีตัวเลขที่ต่างกันบ้าง ขอยกตัวเลขที่มีผู ้ใช้
บ่อยๆ คือ 70-85% ของอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด ซึ่งสูตร อัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด = 220 - อายุ 
ดังนั้น สมมติกรณีผู้ออกกำลังกายอายุ 50 ปี อัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด = 220 - 50 = 170 ครั้งต่อนาที 
อัตราการเต้นของหัวใจท่ีแนะนำ คือ 70-85% ของ 170 ครั้งต่อนาที คือ 119-145 ครั้งต่อนาที  
 อย่างไรก็ตามในส่วนของความหนัก หากผู้ออกกำลังกายไม่มีอุปกรณ์วัดอัตราการเต้นของหัวใจ
หรือ ชีพจร สามารถใช้หลักง่ายๆในการประเมินระดับความหนักของการออกกำลังกาย ดังต่อไปนี้ ได้แก่ 
 การออกกำลังกายในระดับเบา คือ การออกกำลังกายที่ผู้ออกกำลังกายยังสามารถร้องเพลงได้ใน
ขณะที่มีการออกกำลังกายนั้น การออกกำลังกายในระดับปานกลาง คือ การออกกำลังกายที่ผู้ออกกำลัง
กายยังสามารถพูดได้แต่ไม่สามารถร้องเพลงได้ในขณะที่มีการออกกำลังกายนั้นและการออกกำลังกายใน
ระดับหนัก คือ การออกกำลังกายที่ผู้ออกกำลังกายไม่สามารถพูดได้ในขณะที่มีการออกกำลังกายนั้น 

ระยะเวลาของการออกกำลังกาย ส่วนใหญ่แนะนำให้ออกกำลังกายต่อเนื่องอยู่ระหว่าง 30-45 
นาที ขึ้นอยู่กับความหนักของการออกกำลังกาย ถ้าออกกำลังกายระดับความหนักมาก คือต่อเนื ่อง
ประมาณ 30 นาที ถ้าออกกำลังระดับความหนักปานกลาง ก็ออกกำลังกายต่อเนื่องประมาณ 45 นาที  

ความถ่ีในการออกกำลังกาย  
มีคำแนะนำให้ออกกำลังกายตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป อย่างน้อย 3-5 วัน ต่อสัปดาห์จนถึงทุกวัน ซึ่งขอ

แนะนำให้ทำมากท่ีสุดเท่าที่ทำได้สม่ำเสมอ ไม่มีการทำเผื่อไว้สำหรับในอนาคตดังท่ี กล่าวไว้ข้างต้น อีกอย่าง
หนึ่งคือ ถ้าทำการออกกำลังกายด้วยกีฬาประเภทเดียวหรือลักษณะการออกกำลังกายอย่างเดียว เช่น การ
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วิ่ง เป็นต้น ควรมีวันพัก 1-2 วันต่อสัปดาห์เพื่อให้ร่างกายได้มีการพัก ผ่อนส่วนของร่างกายท่ีใช้งานมาก ใน
กรณีการวิ่งคือ ขาและเท้า เป็นต้น เพื่อเป็นการป้องกันการบาดเจ็บที่เกิดจากการใช้งานส่วนต่างๆ  ของ
ร่างกายมากเกินไป (Overuse injury)  

อย่างไรก็ตาม มีสิ่งหนึ่งที่ผู้ออกกำลังกายได้ยินคำแนะนำการออกกำลังกายแล้วเข้าใจผิดกันมาก 
ต้องขอกล่าวอธิบายให้เข้าใจไว้ในที่นี้ คือ ตัวอย่างคำแนะนำที่ว่า ควรออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องที่ระดับ
ความหนัก 70-85% ของอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด อย่างน้อย 30 นาที คนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่าควรเริ่ม
ออกกำลังกายท่ีระดับน้ีเลย แต่เป็นระดับท่ีควรทำเป็นประ จำไปตลอดชีวิต แต่ในความเป็นจริง ผู้สูงอายุ ผู้
ท่ีไม่ได้ออกกำลังกายมาเป็นเวลา นาน ผู้ที่มีความฟิตต่ำ จะไม่สามารถออกกำลังกายในระดับนี้ได้ถึง 30 
นาที รวมทั้งยังเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน อาจเกิดอันตรายถึงชีวิตได้ ในกรณีดังกล่าว การออก
กำลังกายต่อเนื่อง ควรทำเริ่มต้นที่วันแรกอย่างน้อย 10 นาที ที่ระดับอัตราการเต้นของหัวใจประมาณ 
60% ก็พอ แล้วค่อยเพิ่มระยะเวลาครั้งละ 5 นาที หรือ อัตราการเต้นของหัวใจเพ่ิมขึ้น 5% โดยการปรับ
แต่ละครั้งไม่เร็วกว่า 2 สัปดาห์ ดังนั้นจะต้องใช้เวลา 8-12 สัปดาห์สำหรับผู้ออกกำลังกายที่เป็นผู้สูงอายุ 
หรือไม่ได้ออกกำลังกายมานาน หรือไม่ฟิต จะสามารถออกกำลังกายในระดับที่เป็นที่แนะนำโดยทั่วไปว่า 
ช่วยสร้างเสริมสุขภาพให้ดีข้ึนได้  

การออกกำลังกายทำได้ไม่ยากนัก แต่การทำให้สม่ำเสมอเป็นเรื่องที่ยาก ดังนั้นจึงมีคำแนะนำให้
เพิ่มกิจกรรมทางกายเข้าไปในกิจกรรมในชีวิต ประจำวัน โดยเพิ่มการเดินเข้าไปในชีวิตประจำวัน ซึ่งทำ
ได้ง่ายและสม่ำเสมอ หากทำต่อเนื่องเป็นเวลานาน ซึ่งคำแนะนำที่ง่ายที่สุด คือ เดินวันละ 10,000 ก้าว 
สามารถวัดได้ง่ายโดยใช้เครื่องมือ Pedometer ซึ่งโดยทั่วไปผู้ที่เป็นคนที่ไม่มีกิจกรรมทางกายเลย หรือ
กิจกรรมทางกายต่ำ จะเดินอยู่ระหว่างวันละ 5,000-7,500 ก้าว โดยเฉลี่ยควรเดินเพิ่ม 3,000-4,000 ก้าว
ต่อวัน ซึ่งเป็นระยะทางเพ่ิมประมาณ 2 กิโลเมตรต่อวัน หรือเดินประมาณวันละ ½ ชั่วโมง  

ปัจจุบัน มีการเน้นปริมาณการออกกำลังกายเป็นปริมาณการใช้พลังงานของการออกกำ ลังกาย 
โดยทั่วไปมีคำแนะนำให้ออกกำลังกายให้ได้อย่างน้อย 1,000 กิโลแคลอรีต่อสัปดาห์ ซึ่งหากใช้ค่าความ
หนักของการออกกำลังกายในวิธีการออกกำลังกายที่กล่าวแนะนำมาก่อนหน้านี้ จะใช้เวลาโดยประมาณ
ดังต่อไปนี้  

1. การเดิน (ไม่นับที่เดินปกติในกิจกรรมทั่วไปในชีวิตประจำวัน) 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  
2. การวิ่ง 2-2½ ชั่วโมงต่อสัปดาห์  
3. การปั่นจักรยาน 3-5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  
4. (ไม่แนะนำเพราะปัญหาระบบทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์ที่กล่าวแล้ว)  
5. การเต้นแอโรบิก 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  
6. การว่ายน้ำ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  
7. การเล่นฟุตบอล 1½ ชั่วโมงต่อสัปดาห์  
8. การเล่นเทนนิส 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  
9. การเล่นแบดมินตัน 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  
10. การเล่นกอล์ฟ ออกรอบอย่างน้อย 1 รอบต่อสัปดาห์  
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การออกกำลังกายในช่วงวัยต่างๆ  
การออกกำลังกายเป็นกิจกรรมทางกายที่สมควรทำตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา เพราะความเสื่อม

ของร่างกาย เช่น การเกาะของไขมันในหลอดเลือดเกิดขึ้นตั้งแต่ในวัยเด็ก และความเสื่อมในระบบอื่นๆ 
เช่น ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบกล้ามเนื้อ ความหนาแน่นกระดูก จะเริ่มลดลงตั้งแต่หลัง อายุ
ประมาณ 25 ปี เป็นต้นไป  

การออกกำลังกายจะชะลอความเสื่อมของระบบต่างๆของร่างกายให้ช้าลง เนื่องจาก ความ
เสื่อมของระบบต่างๆของร่างกายเกิดขึ้นในอัตราที่ต่างกัน การออกกำลังกายที่สำคัญจึงเน้นชะลอความ
เสื่อมของระบบที่ร่างกายเสื่อมเร็ว คือ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ดั งนั้นโดย ทั่วไปจึงแนะนำให้คน
ทั่วไปออกกำลังกายแบบแอโรบิกเป็นสำคัญ โดยเน้นเพิ่มการออกกำลังกายกล้ามเนื้อเฉพาะมัดที่ใช้มาก 
ซึ่งต่างกันในการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาแต่ละประเภท ส่วนเรื่องความยืดหยุ่นกล้ามเนื้อ ให้สนใจที่
กล้ามเนื้อหลังส่วนล่าง และกล้ามเนื้อต้นขาด้าน หลัง ซึ่ง พบว่า มีการบาดเจ็บบ่อยในคนทั่วไป  

ในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน ควรให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายกล้ามเนื้อให้มากขึ้น 
เพราะกล้ามเนื้อชนิดที่ช่วยในการออกแรงในการเคลื่อนไหวจะลีบลง ซึ่งเชื่อว่าส่งผลให้ผู้ หญิงในวัย 80 
ปีเกินกว่าครึ่ง ไม่สามารถลุกข้ึนจากท่านั่งโดยไม่ใช้มือช่วย  

ในเด็ก การออกกำลังกายควรให้ออกแค่เด็กรู้สึกอยากออกกำลังกาย ไม่ให้เหนื่อยเกินไปเพราะ
เด็กจะยังไม่มีการพัฒนาของหัวใจและกล้ามเนื้อมากนัก เมื่อเข้าสู่วัยรุ่นจึงค่อยเน้นออกกำลังกายเป็น
เวลานานขึ้น แต่ไม่เน้นเรื่องการยกน้ำหนัก เพราะมีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บต่อกระดูกได้สูง การ
บาดเจ็บอาจทำให้การเจริญเติบโตของกระดูกผิดรูป วัยรุ่นจะสามารถออกกำ ลังหนักมากในลักษณะ
นักกีฬาได้ในช่วงอายุ 17-18 ปี ซึ่งกล้ามเนื้อเจริญเติบโตเต็มที่จากผลของฮอร์โมนเพศ รวมทั้งกระดูกมี
ความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บไม่สูงเช่นในวัยรุ่นตอนต้น 

 

หลักการเพิ่มเติมในการเตรียมตัวออกกำลังกาย  
1. ทำการตรวจสุขภาพก่อนออกกำลังกาย สำหรับคนที่อายุเกิน 35 ปี หรือผู้สูงอายุที่ไม่ได้ออก

กำลังกายเป็นประจำหรือมีโรคประจำตัวอยู่เดิม ควรได้รับการตรวจสุขภาพและปรึกษาแพทย์ก่อนจะ
เริ่มออกกำลังกาย โดยเฉพาะสภาพการทำงานของหัวใจ ปอด ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ระดับไขมัน
ในเลือด รวมทั้งความเสื่อมของอวัยวะต่างๆ  

2. ไม่ควรสูบบุหรี่ ทั้งขณะออกกำลังกายหรือขณะพัก ถ้าจะให้ดีควรงดสูบบุหรี่  
3. สวมเสื้อผ้าที่เหมาะกับสภาพอากาศ ถ้าอากาศร้อนควรสวมเสื้อผ้าบางสบาย เช่น ผ้าฝ้าย

เพราะช่วยระบายความร้อนได้ดี ถ้าอากาศหนาวควรใส่เสื้อผ้าที่ให้ความอบอุ่นเพียงพอ แต่ต้องไม่รุ่มร่าม
จนทำให้สะดุดล้ม  

4. สวมรองเท้าที่เหมาะสมกับเท้า มีสายรัดให้กระชับ ถ้าเลือกออกกำลังกายที่ต้องวิ่งหรือเดิน
มาก ต้องพิถีพิถันในการเลือกรองเท้าเป็นพิเศษ โดยเฉพาะผู้ที่เป็นเบาหวานซึ่งเสี่ยงต่อการเป็นแผล
เรื้อรังท่ีเท้า พ้ืนรองเท้าต้องนุ่มและยืดหยุ่นดี  

5. ออกกำลังกายในเวลาที่สะดวกสำหรับตนเอง  
6. เลือกสถานที่ที่สะดวก ถ้าเป็นการออกกำลังกายกลางแจ้งไม่ควรออกกำลังกลางวันท่ามกลาง

แดดจัดๆ ถ้าออกกำลังกายภายในบ้านควรให้มีอากาศถ่ายเท หลีกเลี่ ยงการออกกำลังกายใกล้ถนนที่
เสี่ยงต่อการได้รับอุบัติเหตุจากรถยนต์  



18 
 

7. ไม่ควรออกกำลังกายโดยลำพัง ถ้าเป็นได้ควรมีเพื่อนขณะออกกำลังกาย นอกจากจะได้รับ
ความสนุกและอบอุ่นแล้ว ยังสามารถช่วยเหลือกันได้ในกรณีที่เกิดปัญหาขณะออกกำลังกาย  

8. ชนิดและวิธีการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ ทำได้หลายวิธีขึ้นกับ ความชอบ สถานที่ เวลาที่
เอื้ออำนวย เพื่อน และ ข้อจำกัดในการออกกำลังกายเนื่องจากโรคประจำตัวที่มีอยู่ การเลือกชนิดและ
วิธีการให้เหมาะสมสำหรับแต่ละบุคคลนั้นพิจารณาจากปัจจัยหลายอย่าง ดังนี้ 

อายุ (age) ถ้าไม่เคยออกกำลังกายมาก่อน แนะนำให้เริ่มจากการเดินธรรมดาก่อนแล้วปรับเพ่ิม
ความเร็วอย่างช้าๆใน 1-2 สัปดาห์เพื่อให้ร่างกายปรับตัว แต่ถ้าเป็นคนที่ออกกำลังกายสม่ำเสมออยู่ก่อน
แล้ว สามารถออกกำลังกายต่อได้ แต่ต้องเพ่ิมความระมัดระวัง มากขึ้นถ้ามีโรคประจำตัว  

เพศ (sex) เพศหญิงจะมีความสามารถในการออกกำลังกายน้อยกว่าเพศชาย เพราะมีมวล
กล้ามเนื้อน้อยกว่าและความเข้มข้นของเลือดต่ำกว่า  

น้ำหนัก (weight) คนที่น้ำหนักตัวเกินหรืออ้วนอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจร่วมด้วย ก่อนจัด
โปรแกรมการออกกำลังกายให้ควรได้รับการตรวจประเมินสุขภาพก่อน รวมทั้ งหลีกเลี่ยงการออกกำลัง
กายท่ีมีการกระแทกข้อต่อโดยตรง โดยเฉพาะข้อที่ต้องรับน้ำหนักตัวมากๆ เช่น ข้อเข่า  

การทรงตัวและการเดิน (gait and balance) ผู้สูงอายุที่ทรงตัวได้ไม่ดีต้องระมัดระวังให้มากขึ้น
เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายโดยเฉพาะขณะเดินหรือวิ่ง  

ระยะเวลาในการออกกำลังกาย (duration) ถ้าไม่เคยออกกำลังกายมาก่อน อาจเริ่มจากการ
เดินหรือวิ่งเหยาะๆ เพียง 5-10 นาทีก่อน จากนั้นค่อยปรับเพ่ิมเวลาขึ้นช้าๆจนถึง 30 นาทีหรือ 60 นาที
ต่อครั้ง ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของผู้สูงอายุแต่ละคนด้วย  

ความถี่ (frequency) ถ้าเป็นไปได้ควรออกกำลังกาย 3-5 ครั้งต่อสัปดาห์ แม้จะทำได้น้อยกว่านี้  
ความหนัก (intensity) ความหนักของการออกกำลังกายประเมินได้จากอัตราการเต้นของหัวใจ 

(heart rate) ผู้สูงอายุควรออกกำลังกายเบาๆหรือหนักปานกลาง (mild-moderate intensity) ให้
อัตราการเต้นของหัวใจเพ่ิมขึ้นประมาณร้อยละ 60-80 ของอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด (maximum 
heart rate)  

ภาวะที่ผู ้สูงอายุควรหลีกเลี่ยงหรืองดเว้นการออกกำลังกายได้ภาวะร่างกายที่ไม่พร้อม ใน
ระหว่างการออกกำลังกายถ้าเกิดอาการผิดปกติ ควรหยุดพัก และในการออกกำลังกายครั้งต่อไปควรลด
ความหนักลง เพราะอาการดังกล่าวเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าได้ออกกำลังกายมากหรือหักโหมเกินกว่าที่
สภาพร่างกายจะรับได้ 

ชนิดของการออกกำลังกาย - ไม่ควรออกกำลังกายที่ต้องเกร็งกล้ามเนื้อหรือออกแรงเบ่งมาก 
(เช่น ยกน้ำหนัก)  

- หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายที่มีแรงกระแทกหรือเกิดแรงเครียดต่อข้อต่อโดยเฉพาะข้อที่ต้อง
รับน้ำหนักตัว เช่น การกระโดด การเดินขึ้นลงบันไดที่สูงมากๆ หรือนั่งยองๆ  

- ไม่ควรออกกำลังกายที่ต้องใช้ความเร็วสูงหรือเปลี่ยนทิศทาง เพราะจะหกล้มง่าย  
- หลีกเลี่ยงการแข่งขันทุกชนิด ไม่ว่าเป็นการแข่งขันกับคนหรือเวลา  
- ควรให้ทุกส่วนของร่างกายได้ออกกำลังหรือเคลื่อนไหว ไม่ควรเน้นส่วนใดส่วนหนึ่งมากเกินไป 

เพราะอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บได้  
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• สภาพแวดล้อม ควรออกกำลังกายในที่อากาศถ่ายเทสะดวก ไม่ร้อนหรืออบอ้าวเกินไป เพราะ
จะทำให้ร่างกายเสียน้ำและเกลือแร่ ระบายความร้อนได้ไม่ดี เกิดอาการอ่อนเพลียง่าย  

• อุปนิสัยของผู้สูงอายุ ควรเลือกชนิดของการออกกำลังกายที่เข้ากับอุปนิสัยของแต่ละคน 
เพราะสามารถปฏิบัติได้อย่างสม่ำเสมอและยั่งยืน  
 
ขั้นตอนที่สำคัญของการออกกำลังกาย   

การออกกำลังกายแต่ละครั้งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน  
1. การเหยียดและยืดกล้ามเนื้อ (stretching exercise)  
2. การอุ่นเครื่อง (warm up)  
3. การออกกำลังกายต่อเนื่อง เช่น เดินเร็ว วิ่งเหยาะ ว่ายนำ้ ปั่นจักยาน รำมวยจีน กายบริหาร  
4. การเหยียดและคลายกล้ามเนื้อ  
5. การเบาเครื่อง (cool down)  
 

การยืดเหยียดและยีดกล้ามเนื้อ ก่อนออกกำลังกายควรบริหารโดยการยืดข้อและมัดกล้ามเนื้อ
ต่างๆ อย่างเป็นระเบียบ จากบนลงล่าง จากส่วนต้นไปหาส่วนปลายหรือล่างขึ้นบน เป็นการเพิ่มความ
ยืดหยุ่นของข้อต่อและกล้ามเนื้อ และช่วยลดการบาดเจ็บต่อเนื้อเยื่อและข้อต่อขณะออกกำลังกายเต็มที่
โดยยืดกล้ามเนื้อออกช้าๆ จนรู้สึกตึง แล้วค้างไว้ นับ 1-15 จึงกลับมาท่าตั้งต้น ทำท่าละ 3-5 ครั้ง ให้ทำ 
5-10 นาที (ภาพที่ 4) ในผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องการทรงตัวควรหาที่เกาะยึดเพื่อป้องกันการหกล้ม และ
ไมค่วรใช้วิธีสะบัดแขนหรือขารุนแรงเพราะจะเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ 

 

        
 

 ภาพที่ 4 การเหยียดและยืดกล้ามเนื้อ ในลักษณะต่างๆ 
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การอุ่นเครื่อง เป็นการเตรียมพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ หลังจากยืดกล้ามเนื้อให้เริ่มเดินเรว็ๆ 
หรือวิ่งเหยาะๆ 3-5 นาทีก่อนเพื่อให้หัวใจเต้นเร็วขึ้น การที่ร่างกายอบอุ่นจะช่วยให้กล้ามเนื้อและเอ็น
สามารถยืดตัวได้ดีขึ้น (ภาพที่ 5 และ ภาพที่ 6) 

 

      
 

   ภาพที่ 5 การอุ่นเครื่องหรือวอร์มร่างกายก่อนแข่งขันฟุตบอล 
 

      
 

  ภาพที่ 6 การวอร์มร่างกายของนักกีฬาเทนนิส 
 
การออกกำลังกาย ขั้นตอนของการออกกำลังกาย ควรเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับอายุ เพศ 

วัย สภาพร่างกาย และสมรรถภาพทางกายชนิดที่ตั้งใจไว้ กรณีผู้สูงอายุควรเลือกวิธีการออกกำลังกายให้
เหมาะสมกับสภาพร่างกายจึงจะเป็นประโยชน์ แนะนำให้ออกกำลังกายที่ต้องใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆ ที่ไม่
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ต้องออกแรงมาก มีความต่อเนื่อง และใช้เวลานานพอควร เช่น การวิ่ง วิ่งเหยาะๆ ปั่นจักรยาน กิจกรรม
เข้าจังหวะ ว่ายน้ำ ไทเก็ก หรือรำไม้พลอง ที่เรียกว่าการออกกำลังกายชนิดแอโรบิก ให้ออกกำลังกาย
ด้วยความหนักปานกลางและไม่ควรหักโหม ให้อัตราการเต้นของหัวใจเพ่ิมเป็นร้อยละ 60-80 ของอัตรา
การเต้นของหัวใจสูงสุด ซึ่งเท่ากับ 220 – อายุ (ปี) ตัวอย่าง อัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดในคนอายุ 67 
ปี = 220 – 67 = 153 ครั้งต่อนาที ดังนั้นเป้าหมายของอัตราการเต้นของหัวใจระหว่างออกกำลังกาย = 
(153x60)/100 – (153x80)/100 = 92-124 ครั้งต่อนาที แล้วให้ออกกำลังกายอยู่ที่ระดับนี้ติดต่อกัน
นาน 20-30 นาที แต่ถ้าเป็นผู้ที่ไม่เคยออกกำลังกายมาก่อน ในครั้งแรกของการออกกำลังกายให้เริ่มออก
กำลังกายเบาๆ ก่อน ไม่ควรรีบร้อนเพิ่มความหนักจนอัตราการเต้นของหัวใจสูงถึงเป้าหมาย เมื่อเห็นว่า
ปรับตัวได้แล้ว จึงค่อยเพิ่มความหนักของการออกกำลังกายในครั้งต่อไปอย่างช้าๆ จนในที่สุดสามารถทำ
ให้ชีพจรเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 60-80 ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุด 

ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุด ในทางปฏิบัติถ้าผู้ออกกำลังกายมีปัญหาสุขภาพ เช่น ความดัน
โลหิตสูง โรคหัวใจ เบาหวาน หรืออายุมาก อาจปรับตัวไม่ได้ ไม่สามารถออกกำลังกายต่อเนื่องกันได้
นานถึง 30 นาที วิธีง่ายๆ ในการประเมินอาการคือให้สังเกตว่าผู้สูงอายุยังสามารถพูดคุยได้หรือไม่ขณะ
ออกกำลังกาย ถ้าพูดคุยได้สั้นๆและหายใจหอบ แสดงว่าเหนื่อยมากเกินไป กรณีเช่นนี้ไม่ควรหักโหม 
อนุโลมให้ออกกำลังกายสลับกับการหยุดพักเป็นระยะๆ แล้วนับรวมเวลาที่ออกกำลังกายในแต่ละครั้งได้ 
ควรสังเกตอาการและความรู้สึกของตนเองระหว่างออกกำลังกายว่าเป็นอย่ างไร ถ้ารู้สึกเหนื่อยมาก
เกินไป ควรลดความหนักลง แต่ถ้ารู้สึกเบาไปอาจเพิ่มขึ้นเล็กน้อยได้ 
 

การเหยียดและคลายกล้ามเนื้อ มีความคล้ายคลึงกับการยืดเหยียดและยืดกล้ามเนื้อ วิธีการก็
ใกล้เคียงกัน คือ เพื่อเป็นการเพิ่มความยืดหยุ่นของข้อต่อและกล้ามเนื้อ และช่วยลดการบาดเจ็บต่อ
เนื้อเยื่อและข้อต่อ แต่เป็นการบริหารร่างกายหลังจากการออกกำลังกาย ฝึกซ้อม หรือแข่งขัน (ภาพท่ี 7) 

 

 

           
 

              ภาพที่ 7 การเหยียดและคลายกล้ามเนื้อของนักกีฬาเทนนิส 
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 การเบาเครื่อง เป็นช่วงที่ให้ผ่อนการออกกำลังกายลงทีละน้อย เช่น ถ้ากำลังวิ ่งอยู่ก็ให้ลด
ความเร็วลงเป็นวิ่งเหยาะๆ เดินเร็วๆ แล้วช้าลงตามลำดับ การเบาเครื่องเป็นสิ่งสำคัญถ้าหยุดออกกำลัง
กายกะทันหันอาจเป็นเหตุให้เป็นลมหรือถึงกับเสียชีวิตได้ เพราะปริมาณเลือดส่วนใหญ่จะยังตกค้างอยู่
บริเวณขา ไหลกลับเข้าสู่หัวใจลดลง ทำให้ปริมาณเลือดที่สูบฉีดออกจากหัวใจลดลงทันที สมองอาจ
ได้รับเลือดไม่พอและเกิดอาการหน้ามืดหรือเป็นลมได้ สำหรับผู้ที่มีเส้นเลือดหัวใจตีบอยู่แล้วอาจมีเลือด
ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจไม่พอ อาจเป็นเหตุให้หัวใจเต้นผิดจังหวะ นอกจากนี้ระหว่างการเบาเครื่อง เลือด
ที่ยังไหลเวียนไปยังกล้ามเนื้อจะช่วยลำเลียงสารตกค้างที ่เกิดจากกระบวนการเมทตาบอลิซึมของ
กล้ามเนื้อออกไปด้วย เช่น กรดแลคติก หรือเกลือโปแทสเซียม ช่วยลดอาการปวดระบมกล้ามเนื้อ
ภายหลังออกกำลังกายได้ (ภาพที่ 8) 

                      
                            ภาพที่ 8 การเบาเครื่อง ในลักษณะต่างๆ 

 
การเปลี่ยนแปลงทางสรีระของร่างกาย หลังการออกกำลังกาย  

ผลของการออกกำลังกาย คือทำให้เกิดการปรับตัวของระบบหัวใจ และหลอดเลือดในกล้ามเนื้อ
ตลอดจนการทำงานของระบบอวัยวะต่างๆ ให้สอดคล้องกับสภาวะที่ร่างกายต้องใช้กำลังกายมากขึ้นซึ่ง
หมายถึงภาวะที่ร่างกายต้องการออกซิเจนมากขึ้น และทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายซึ่งเปน็ผล
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มาจากการฝึก หรือการออกกำลังกายมีอยู ่ 2 ประการ คือ การเปลี ่ยนแปลงในระยะสั ้น และการ
เปลี่ยนแปลงในระยะยาว  

 

1. การเปลี่ยนแปลงในระยะสั้น มีดังนี้  
1.1 มีการหมุนเวียนของเลือดในเส้นเลือดฝอยในกล้ามเนื้อมากขึ้น  
1.2 เลือดสูบฉีดออกจากหัวใจเพ่ิมข้ึน เพราะชีพจรเต้นเร็วขึ้น ปริมาณเลือดที่สูบฉีดแต่

ละครั้งจึงอาจเพิ่มข้ึนถึง 4-5 เท่า ของภาวะปกติ  
1.3 ความดันโลหิตตัวบนสูงขึ้นและตัวล่างต่ำลง เนื่องจากการขยายตัวและปรับตัวของ

เส้นเลือดในร่างกาย  
1.4 มีการสร้างความพร้อมในร่างกายมากข้ึน จึงมีการระบายความร้อนโดยเฉพาะเส้น

เลือดที่ผิวหนัง จะมีการขยายตัวมากขึ้น  
 

2. การเปลี่ยนแปลงในระยะยาว มีดังนี้  
             2.1 ชีพจรเต้นช้าลงทั้งขณะฝึกและออกกำลังกาย  
                    2.2 หัวใจจะโตขึ้นทั้งขนาดและปริมาตร ทำให้การสูบฉีดของเลือดได้มากขึ้น  
                    2.3 ความดันโลหิตตัวบนจะลดลง  
                    2.4 เลือดไหลไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจได้ดีขึ้น 
             2.5 การสูบฉีดเลือดออกจากหัวใจจะได้ครั้งละมากขึ้นกว่าปกติ และขณะออกกำลังกาย
จะมีเลือดสูบฉีดไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกายมากขึ้น  
                    2.6 เลือดจะฉีดไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกายขณะออกกำลังกายมากขึ้น  
                    2.7 การแข็งตัวของเส้นเลือดที่จะทำให้เส้นเลือดเปราะได้ จะเกิดขึ้นช้าลง  
                    2.8 เพ่ิมระดับไขมันชนิด HDL ซึ่งเป็นผลดีต่อการป้องกันการเป็นโรคหัวใจ  
                    2.9 การเปลี่ยนแปลงของระบบต่อมไร้ท่อ ทำให้ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ หรือมี
น้อยลง ถ้าฝึกหนัก ขนาดของต่อมหมวกไตใหญ่ขึ้น และถ้าเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวาน จะทำให้ฮอร์โมน
อินซูลินออกฤทธิ์ได้ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยโรคเบาหวานที่อ้วน จะทำให้ความต้องการปริมาณ
ยาน้อยลงได้ แต่ในรายผู้ป่วยที่ผอมและมีการควบคุมโรคเบาหวานที่ไม่ดี อาจจะได้รับอันตรายได้ ถ้า
ออกกำลังกายมาก  
                   2.10 ระบบหายใจ เนื่องจากการฝึกฝนทำให้การหายใจไม่ต้องใช้พลังงานมาก แต่ได้
ปริมาณการถ่ายเทอากาศหายใจเท่าๆ กัน การให้ออกซิเจนจะคงระดับอยู่ได้ ถ้าฝึกอยู่อย่างสม่ำเสมอ  
                   2.11 ระบบทางเดินอาหาร อาจจะพบว่ามีความผิดปกติในการทำงานของตับได้เล็กน้อย 
แต่ไม่เป็นปัญหาต่อการออกกำลังกาย  
                   2.12 ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ถ้าออกกำลังกายมาก ๆ เช่น นักวิ่งระยะไกล อาจพบว่ามีไข่
ขาวในเม็ดเลือดแดง และสารฮีโมโกลบินในน้ำปัสสาวะได้ แต่มักจะหายไปในเวลา 24-48 ชั่วโมง น้ำ
ปัสสาวะจะมีลักษณะเข้มข้นหลังการออกกำลังกาย และพบทั่วไปในเศษปัสสาวะได้บ่อย แพทย์จึง
แนะนำให้ดื่มน้ำมากๆ หลังจากการออกกำลังกายอย่างหนัก 
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สรุปผลของการออกกำลังกายที่มีคุณค่าต่อร่างกาย  
 1. การออกกำลังกายช่วยให้อวัยวะต่างๆ เช่น หัวใจ ปอด ไต กระดูก และกล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้น 
และยังช่วยลดการเป็นโรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเส้นเลือดสูง และโรคบาดแผลในกระเพาะ
อาหาร 
 2. ผู้ที่ทำงานเบาๆ แต่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกาย อาจเป็นโรคเหนื่อยง่ายและทำให้เวียนศีรษะ การ
ออกกำลังกายบ่อยๆ จะช่วยป้องกันอาการเหล่านี้ได้  
 3. พระภิกษุ นักเรียน แม่บ้าน ช่างเย็บเสื้อผ้า นักธุรกิจ หรือผู้ที่มีอาชีพทำงานเบาๆ ควรหาเวลา
ออกกำลังกายทุกวัน อาการเหนื่อยง่าย เบื่ออาหาร เวียนศีรษะและอาการนอนไม่หลับอาจหายไปได้  
 4. บุรุษไปรษณีย์ มักเป็นโรคหัวใจน้อยกว่าพนักงานรับโทรศัพท์ และกระเป๋ารถเมล์มักเป็น
โรคหัวใจน้อยกว่าพนักงานขับรถเมล์ เพราะผลจากมีการเดินมากกว่านั่นเอง  
 5. การออกกำลังกายเป็นประจำทุกวัน ทำให้การเป็นโรคติดเชื้อ เช่น หวัดและอาการเจ็บคอลด
น้อยลง 
 6. ผู้ที่ทำงานเบาๆ อาจเจ็บป่วยได้บ่อย  
 7. การเดิน การวิ่ง กายบริหาร การทำโยคะการรำมวยจีน ล้วนเป็นการบริหารกายที่ทำให้สุขภาพ
ดีขึ้น     
        8. การออกกำลังกายทุกวันทำให้ร่างกายแก่ช้า และอายุยืน  
        9. การออกกำลังกายวันละนิด จิตแจ่มใส สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องออกกำลังกาย 
 
สรุปประโยชน์ของการออกกำลังกายโดยท่ัวไป  
 การออกกำลังกายอย่างเป็นประจำ จะมีผลต่อด้านอื่น ๆ ของร่างกาย ดังต่อไปนี้  
 1. ทางด้านร่างกาย อวัยวะในระบบต่างๆ ของร่างกาย ทำงานประสานกันได้อย ่างมี
ประสิทธิภาพเป็นผลให้ร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง อดทน มีบุคลิกภาพที่ดี สามารถประกอบกิจกรรม
ประจำวันได้อย่างกระฉับกระเฉง มีภูมิต้านทานสูง สมรรถภาพทางกายดี เราจะพบว่ามีการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านสรีรวิทยา ดังนี้  
    1.1 กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรง เป็นผลให้การสูบฉีดเลือดดีขึ้น โดยมีปริมาณเลือดที่สูบฉีดแต่ละ
ครั้งมากขึ้น เพื่อนำเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย ในขณะที่ปฏิบัติกิจกรรมการออกกำลังกาย
กล้ามเนื้อหัวใจจะหดตัวและคลายตัว อีกท้ังหลอดเลือดดำจะนำเลือดกลับไปสู่หัวใจได้ดีขึ้น เราจะพบว่า
ปริมาณเลือดที่สูบฉีดแต่ละครั้งของผู้ที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกาย จะมีปริมาณเลือดเพียง 15-20 ลิตร ต่อ
นาที ในขณะที่ออกกำลังกายสูงสุด ส่วนผู้ที่ฝึกฝนหรือผู้ที่ออกกำลังสม่ำเสมอ จะมีปริมาณเลือด 35-40 
ลิตรต่อนาที ในขณะที่ออกกำลังกายสม่ำเสมอเช่นกัน  
     1.2 ระบบไหลเวียนเลือดดีขึ ้น การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เป็นการเพิ่มปริมาตรของ
เลือดให้แก่ร่างกาย ช่วยปรับปรุงให้หลอดเลือดทำงานต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
    1.3 ปอด อากาศในปอดมีมากขึ้น เนื่องจากกล้ามเนื้อที่ช่วยในการขยายกระบังลมให้สามารถ
ทำงานได้ดีขึ้น การแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ดีขึ้น 
      1.4 เซลล์กล้ามเนื้อ การสันดาปที่ระดับเซลล์กล้ามเนื้อดีขึ ้น ทำให้ไขมันสลายตัวได้อย่าง
รวดเร็ว มีการสะสมคาร์โบไฮเดรต (ไกลโคเจนในกล้ามเนื้อและในตับ) ทำให้สามารถประกอบกิจกรรม
การออกกำลังกายได้เป็นเวลานานขึ้น โดยไม่รู ้สึกเหนื่อยเมื่อยล้า เพราะโดยปกติแล้ไกลโคเจนใน
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กล้ามเนื้อจะถูกใช้หมด ขณะที่ออกกำลังกาย และระดับน้ำตาลลดลง จะทำให้รู้สึกเมื่อยล้าเพราะไม่
สามารถผลิตออกมาให้ทันกับความต้องการได้ ถ้าออกกำลังกายอยู่อย่างสม่ำเสมอ ปริมาณน้ำตาลใน
เลือดจะเพียงพอต่อความต้องการ เพราะการผลิตน้ำตาลในตับเพิ่มขึ้น อีกทั้งน้ำย่อยที่ช่วยในการเผา
ผลาญไขมัน จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฮอร์โมนต่างๆ จะสามารถปรับตัวได้ดีขึ้น  
 

การเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างและการทำงานของร่างกาย หลังจากออกกำลังกายด้วยการฝึก
ตามโปรแกรมการฝึกเพื่อสุขภาพ 
 

การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา  ผลดีภายหลังการฝึก  
การเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างร่างกาย
ภายใน  
- น้ำหนักตัว  
- ไขมัน  
- กล้ามเนื้อ  
 
การเปลี่ยนแปลงด้านรูปร่างภายนอก  
- เอว  
- สะโพก  
- ต้นขา  
 
การเปลี่ยนแปลงของระบบไหลเวียน  
- อัตราการเต้นของหัวใจขณะพักและปกติ  
- อัตราการเต้นของหัวใจหลังออกกำลังกาย
อย่างหนักมาแล้ว  
- ไขมันในเลือด  
- ไขมันโตรกลีเซอไรด์ในเลือด  
- ปริมาณเลือดท่ีหัวใจบีบออกมาแต่ละครั้ง  
- ความดันโลหิต  
- ความหนาแน่นสูงสุดของไลโปโปรตีนและ
คอเลสเตอรอล 100 มิลลิกรัม  
 

 
 
 

- ลด 1-3 กิโลกรัม  
- ลด 3-4 กิโลกรัม  
- เพ่ิม 1-2 กิโลกรัม  
 
 

- ลด 1-2 นิ้ว  
- ลด 1-2 นิ้ว  
- ลด 1-2 นิ้ว  
 
 
- น้อยกว่าเดิม 5-10 ครั้ง/นาที  
- น้อยกว่าเดิม 10-20 ครั้ง/นาที  
 
- น้อยกว่าเดิม 20-40 มิลลิกรัมต่อเลือด 100 มิลลิลิตร  
- น้อยกว่าเดิม 10-50 มิลลิกรัมต่อเลือด 100 มิลลิลิตร  
- มากกว่าเดิม 10-20 มิลลิลิตร  
- ต่ำกว่าเดิม 8-20 มิลลิเมตรปรอท  
- มากกว่าเดิม 10-20 มิลลิกรัมต่อเลือด 100 มิลลิลิตร  
 

    
  1.5 น้ำหนักของร่างกายที่เหมาะสม การออกกำลังกายจะทำให้ได้ใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน
มาก การออกกำลังกายนานๆ พลังงานที่สูญเสียไปก็มากเป็นผลให้ไขมันที่สะสมในร่างกายลดน้อยลง 
และนอกจากนี้สมองที่ควบคุมความรู้สึกอยากอาหาร ก็จะปรับตัวในการรับปริมาณอาหาร และการใช้
พลังงานออกไปอย่างเหมาะสม การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ จึงเป็นการควบคุมน้ำหนักของร่างกาย 
โดยให้ปริมาณอาหารที่รับประทานเข้าไป เท่ากับปริมาณงานที่ใช้ในแต่ละวัน 
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    1.6 กระดูก กระดูกอ่อน เอ็น และข้อต่อต่างๆ แข็งแรงขึ้น คือ เอ็นต่างๆ มีความสามารถใน
การยึดและหดตัวได้ดี ข้อต่อเคลื่อนไหวได้ตลอดช่วงของการเคลื่อนไหว หรือเคลื่อนไหวได้มุมกว้างมาก
ขึ้นกว่าปกติ กระดูกมีความแข็งแรง เมื่อองค์ประกอบที่ช่วยในการเคลื่อนไหวแข็งแรง อัตราการบาดเจ็บ
จากการออกกำลังกาย การฝึกกีฬา และอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันก็ลดน้อยลง ทั้งยังทำให้
สมรรถภาพทางกายในทุกๆ ด้านดีขึ้นตามลำดับด้วย  
    1.7 ป้องกันโรคที่เกิดจากความบกพร่องของระบบไหลเวียนเลือดได้ เช่น ความดันโลหิตสูงซึ่ง
เกิดจากคอเลสเตอรอล (Cholesterol) ที่หลอดเลือดสูง เคยมีผู้วิจัย พบว่า ถ้าออกกำลังกายสม่ำเสมอ
เป็นระยะเวลาที่นานพอ จะช่วยให้ทำให้สารคอเลสเตอรอลลดลงได้ ประโยชน์ของการออกกำลังกาย 
ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านสรีระหลายๆ ด้าน ตัวอย่าง เช่น ออกกำลังกายด้วยการฝึกว่ายน้ำ 
ตามโปรแกรมการฝึกเพ่ือสุขภาพ 
 2. ทางด้านจิตใจ การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ นอกจากจะทำให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
แล้ว จิตใจจะร่าเริงแจ่มใส เบิกบานด้วย ซึ่งจะเกิดข้ึนควบคู่กัน เนื่องจากเมื่อร่างกายปราศจากโรคภัยไข้
เจ็บ ถ้าได้ออกกำลังกายร่วมกันหลายๆ คน เช่น การเล่นกีฬาเป็นทีม จะทำให้เกิดการเอื้อเฟื้อมีเหตุผล 
อดกลั้น สุขุมรอบคอบ และมีความยุติธรรม  
 3. ทางด้านอารมณ์ มีอารมณ์เยือกเย็น ไม่หุนหันพลันแล่น ช่วยคลายเครียดจากการประกอบ
อาชีพในชีวิตประจำวัน จึงสามารถทำงานหรือออกกำลังกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 4. ทางด้านสติปัญญา การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ทำให้ความคิดอ่านปลอดโปร่ง มี      
ไหวพริบ มีความคิดสร้างสรรค์ ค้นหาวิธีที่จะเอาชนะคู่ต่อสู้ในวิถีทางของเกมการแข่งขัน ซึ่งบางครั้ง
สามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี  
 5. ทางด้านสังคม สามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานและผู้อื่นได้ เพราะการเล่นกีฬาหรือการออก
กำลังกายร่วมกันเป็นหมู่มากๆ ทำให้เกิดความเข้าใจและเรียนรู้พฤติกรรม มีบุคลิกภาพที่ดีมีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดี มีความเป็นผู้นำ และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข การออกกำลังกายมิใช่จะ
ให้ประโยชน์เพียงทางเดียวเท่านั้น บางครั้งอาจเกิดโทษได้ เพราะถ้าการออกกำลังกายหรือการฝึกฝน
ทางร่างกายไม่เหมาะสมและไม่ถูกต้อง ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บ ดังนั้น มักจะพบว่า จำนวน
ของการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬานั้นมีอัตราค่อนข้างสูง ถึงแม้ว่าจะเป็น
นักกีฬาที่เคยเข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติมาแล้วก็ตาม ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการออกกำลัง
กาย หากมีไม่เพียงพอแล้ว ย่อมจะทำให้เกิดการบาดเจ็บ ในขณะออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา 
 
สรุปโทษของการไม่ออกกำลังกาย 
 

การขาดการออกกำลังกายโดยท่ัวไป  
ศาสตราจารย์นายแพทย์เจริญทัศน์ จินตนเสรี กล่าวว่า การเจริญและการเสื่อมโทรมของอวัยวะ

ต่างๆ ภายในร่างกายมนุษย์ จะเป็นไปตามกฎธรรมชาติ กล่าวคือ อวัยวะใดที่ได้รับการใช้งานอย่าง
ถูกต้อง และเหมาะสม จะเจริญขึ้นทั้งรูปร่างและสมรรถภาพในการทำหน้าที่ ส่วนอวัยวะใดที่ไม่ได้ถูกใช้
งานหรือถูกใช้งานมากกว่าภาวะปกติ ซึ่งถ้าเป็นไปด้วยปริมาณความหนักเบาอย่างไม่เหมาะสมกับสภาพ
ร่างกาย จะทำให้อวัยวะต่างๆ เจริญขึ้นตรงกันข้าม ดังนั้น การขาดการออกกำลังกาย จะทำให้อวัยวะ
หลาย ๆ ระบบไม่ได้ถูกใช้งานปริมาณที่มากพอ เป็นผลให้เกิดการเสื่อมโทรมของอวั ยวะเหล่านั้น และ
เป็นสาเหตุนำของโรคร้ายชนิดต่างๆ อีกด้วย  
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    ในสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำให้มนุษย์ใช้เครื่องทุ่น
แรงเข้ามาเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น เป็นผลให้การใช้แรงภายในโดยตรงลดน้อยลง
ไป ประกอบกับการต่อสู้แข่งขันในเรื่องการศึกษา การทำมาหากิน ทำให้การออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา 
เปรียบเสมือนเป็นสิ่งฟุ่มเฟือยแทนที่จะเป็นสิ่งจำเป็น จึงมีคนจำนวนมากที่ออกกำลังกายไม่เพียงพอ 
หรือขาดการออกกำลังกายไปเลย จนถึงขั้นเกิดโทษแก่ร่างกายได้ในที่สุด สำหรับในที่นี้จะกล่าวถึง โทษ
ของการขาดการออกกำลังกาย ในวัยต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 

 การขาดการออกกำลังกายในวัยเด็ก  
 วัยเด็ก หมายถึง วัยที่มีการเจริญเติบทั้งทางด้านขนาด รูปร่าง การทำงานของอวัยวะ ต่างๆ 
รวมถึงด้านจิตใจและความคิด ความจำ การออกกำลังกายมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตดังกล่าว หาก
ขาดปัจจัยนี้ จะก่อให้เกิดผลเสียหายต่อเด็ก ดังนี้  
 1. การเจริญเติบโต การขยายขนาดทางด้านความสูงของร่างกาย ขึ้นอยู่กับความยาวของกระดูก 
การออกกำลังกายจะทำให้กระดูกมีการเจริญเติบโตตามที่ควรทั้งด้านความยาวและความหนา เนื่องจาก
มีการสะสมแร่ธาตุ (โดยเฉพาะแคลเซียม) ในกระดูก เด็กที ่ขาดการออกกำลังกาย กระดูกจะเล็ก
เปราะบาง และขยายส่วนด้านความยาวได้ไม่เท่าที่ควร เป็นผลให้เติบโตช้า และแคระแกร็น เป็นต้น  
 2. รูปร่างทรวดทรง โครงกระดูกและกล้ามเนื้อที่เกาะปกคลุมร่างกาย ประกอบเป็นรูปร่างของ
มนุษย์ที่เห็นได้ด้วยตา การที่กระดูกเจริญเติบโตช้า ประกอบกับการมีกล้ามเนื้อน้อย เนื่องมาจากขาด
การออกกำลังกาย จึงทำให้เห็นว่ามีรูปร่างผอมบางในเด็กบางคน หรือถ้ากินอาหารมาก แต่ขาดการออก
กำลังกาย อาจมีไขมันใต้ผิวหนังมาก จะทำให้เห็นว่าอ้วนใหญ่ แต่จากการที่มีกล้ามเนื้อน้อยและไม่
แข็งแรง จะทำให้เกิดการตึงตัวของกล้ามเนื้อ เพ่ือคงรูปร่างในสภาพที่ถูกต้องเสียไป ทำให้มีการเสียทรวง
ทรง ทั้งในเด็กที่ผอมและเด็กที่อ้วน เช่น ขาโก่งหรือเขาชิดกัน หลังโกง ศีรษะตกหรือเอียงและตัวเอียง 
เป็นต้น  
 3. สุขภาพทั่วไป เด็กที่ขาดการออกกำลังกายเป็นประจำจะอ่อนแอ มีความต้านทานโรคต่ำ
เจ็บป่วยง่าย เมื่อเจ็บป่วยแล้วมักจะหายช้า และมีโอกาสเป็นโรคแทรกซ้อนได้ง่าย ปัญหาเกี่ยว กับ
สุขภาพนี้ จะติดตัวไปจนถึงเม่ือเป็นผู้ใหญ่เลยทีเดียว 
        4. สมรรถภาพทางกาย การออกกำลังกายมีผลต่อสมรรถภาพทางกายด้านต่างๆ โดยเฉพาะการ
ออกกำลังกายชนิดใช้แรงกล้ามเนื้อ จะทำให้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น โดยการเพิ่มขนาดของ
กล้ามเนื้อ การออกกำลังกายแบบอดทน (ไม่หนักมาก แต่ใช้เวลาติดต่อกันนาน) จะทำให้ความอดทน
เพิ่มขึ้น คือ ช่วยเพิ่มสมรรถภาพของระบบหายใจและการไหวเลียนโลหิต เด็กที่ขาดการออกกำลังกาย 
จะมีสมรรถภาพทางกายด้านต่างๆ ต่ำกว่าเด็กที่ออกกำลังกายเป็นประจำ ซึ่งเป็นข้อเสียเปรียบในด้าน
การเรียนพลศึกษาหรือเล่นเกมกีฬา ยิ่งไปกว่านั้น การมีสมรรถภาพทางกาย ด้านการประสานงาน
ระหว่างกล้ามเนื้อกับระบบประสาทตา จะทำให้ปฏิกิริยาในการเลี่ยงอันตรายต่ำด้วยเด็กจะได้รับการ
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ พลัดตกหกล้มได้ง่ายและบ่อย  
 5. การศึกษา มีหลักฐานแน่นอนจากการศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียน ระหว่างเด็กที ่มี
สมรรถภาพทางกายที่ดีกับเด็กที่มีสมรรถภาพทางกายต่ำ พบว่า เด็กที่มีสมรรถภาพทางกายดีจะมีผล
การเรียนดีกว่าเด็กที่มีสมรรถภาพทางกายต่ำ ดังนั้น การขาดการออกกำลังกายในวัยเด็ก จึงมีผลเสียไป
ถึงเรื่องการศึกษาด้วย 
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 6. ทางสังคมและจิตใจ การออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาเป็นหมู่ ทำให้เด็กรู้จักการปรับตัวเข้ากับ
สังคมเป็นหมู่คณะ ในด้านส่วนตัวเด็ก จะทำให้เด็กมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีจิตใจร่าเริงแจ่มใสเด็กที่ขาด
การออกกำลังกายมักจะเก็บตัว มีเพื่อนน้อย จิตใจไม่สดชื่นร่าเริง บางรายหันไปหาอบายมุขหรือยาเสพ
ติด ซึ่งกำลังเป็นปัญหาใหญ่ในสังคมปัจจุบัน นอกจากนั้น การออกกำลังกายเป็นประจำมากตั้งแต่เด็ก 
ทำให้เด็กมีนิสัยชอบออกกำลังกายไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ ตรงกันข้าม เด็กที่ขาดการออกกำลังกายซึ่งจะมี
นิสัยไม่ชอบการออกกำลังกายติดตัวไป และจะได้รับผลร้ายของการออกกำลังกายมากยิ่งขึ้น เมื่อเข้าสู่วัย
ทีเ่ป็นผู้ใหญ่ 
 การขาดการออกกำลังกายในวัยหนุ่มสาว คนวัยหนุ่มสาวที่ขาดการออกกำลังกาย อาจจำแนก
ได้เป็น 2 พวก คือ 1) ขาดการออกกำลังกายมาตั้งแต่เด็ก และ 2) เคยออกกำลังกายเป็นประจำมากก่อน 
แต่มาหยุดในวัยหนุ่มสาว  
 ในพวกที่ 1 เนื่องจากมีผลเสียของการขาดการออกกำลังกายในวัยเด็กอยู่แล้ว โดยเฉพาะในด้าน
รูปร่างทรวดทรง และสมรรถภาพทางกาย ผลเสียเหล่านี้ยิ่งมีเพ่ิมมากยิ่งข้ึน ขณะเดียวกัน จะเริ่มเกิดการ
เสื่อมในด้านรูปร่างและหน้าที่การทำงานของอวัยวะภายในหลายระบบ จนสามารถแสดงอาการคล้าย
เป็นโรคที่มีพยาธิสภาพได้ เช่น อาการหอบเหนื่อย ใจสั่น เมื่อใช้แรงงานเพียงเล็กน้อย คล้ายกับผู้เป็น
โรคหัวใจหรือโรคปอดซึ่งแท้จริงแล้วเกิดจากการที่ระบบหายใจ และการไหลเวียนโลหิต พยายามปรับตัว
ให้เข้ากับการใช้แรงกายนั้น  
 ในพวกที่ 2 พวกท่ีไม่มีผลเสียของการขาดการออกกำลังกายในวัยเด็ก การเจริญเติบโตข้อขัดข้อง
มาก่อน แต่รูปร่างทรวดทรงอาจจะเปลี ่ยนแปลงไปได้มาก ถ้าหากขาดการออกกำลังกายในวัยนี้ 
เนื ่องจากการมีกล้ามเนื ้อน้อยลงและการสะสมไขมันมากขึ ้น (ผู ้ที ่ออกกำลังกายเป็นประจำ จะ
รับประทานอาหารมากกว่าผู้ที่ไม่ได้ออกกำลังกาย แต่เมื่อหยุดออกกำลังกาย เป็นประจำแล้ว ยังคง
รับประทานอาหารเท่าเดิม จะทำให้มีอาหารส่วนเกินที่สะสมไว้ในสภาพไขมัน) ในด้านสมรรถภาพทาง
กายด้านต่างๆ จะลดต่ำลงอย่างรวดเร็ว แต่ได้เปรียบกว่าพวกที่ 1 ในการที่จะสามารถฝึกให้สมรรถภาพ
กลับคืนได้ในเวลาอันสั้น อย่างไรก็ตาม พวกนี้เมื่อเริ่มออกกำลังกายใหม่ๆ ในหลายรายพบว่า จะได้รับ
อันตรายจากการออกกำลังกายเกิน เนื่องจากพยายามที่จะออกกำลังกายให้ได้เท่ากับที่เคยทำในทันที 
 ทั้งสองพวกนี้ การมีสมรรถภาพทางกายต่ำ มีสุขภาพไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร จะมีผลเสียทางด้าน
สังคม จิตใจ และบุคลิกภาพ ทำให้กระทบกระเทือนต่อการศึกษา หรือการประกอบอาชีพ 
 

 การขาดการออกกำลังกายในวัยกลางคนและผู้สูงอายุ  
 การขาดการออกกำลังกายในวัยกลางคนและผู้สูงอายุ นอกจากจะเกิดผลเสียต่างๆ ทำนอง
เดียวกันตามที่ได้กล่าวมาแล้วในวัยเด็กและวัยหนุ่มสาว ยังเป็นสาเหตุนำของโรคร้ายแรงหลายชนิด 
ได้แก่  
 1. โรคประสาทเสียดุลยภาพ ตามปกติการทำงานของอวัยวะภายใน อยู่ในความควบคุมของ
ระบบประสาทเสรี 2 ระบบ โดยจะทำงานเหนี่ยวรั้งซึ่งกันและกันในสภาพสมดุล การขาดการออกกำลัง
กายทำให้การทำงานของระบบประสาทเสรีระบบหนึ่งลดลง การทำงานของอีกระบบหนึ่งจะเด่นขึ้น เป็น
ผลให้เกิดความผิดปกติในการทำงานของอวัยวะภายในที่ถูกควบคุมอยู่ ที่เห็นได้ชัดเจน ได้แก่ ระบบ
ทางเดินอาหาร จะมีอาการท้องอืดเฟ้อ อาหารไม่ย่อย ท้องผูกเป็นประจำ และมีอาการโรคทางประสาท
อ่ืน ๆ เช่น การเป็นลมบ่อย เหงื่อยออกตามฝ่ามือฝ่าเท้า ใจสั่น นอนไม่หลับ เป็นต้น 
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 2. โรคหลอดเลือดหัวใจเสื่อมโทรม การขาดการออกกำลังกาย (ประกอบกับปัจจัย อื่นๆ เช่น 
การรับประทานอาหารเกิน ความเคร่งเครียดทางจิตใจ การสูบบุหรี่มาก ฯลฯ) ทำให้หลอดเลือดต่างๆ 
เสียความยืดหยุ่นและมีธาตุหินปูน ไขมันไปพอกพูน ทำให้หลอดเลือดตีบแคบและเกิดอาการอุดตันได้
ง่าย โดยเฉพาะที่หัวใจ อาการของโรคนี้ขึ้นอยู่กับสภาพและตำแหน่งของหลอดเลือดที่ถูกอุดตันในขั้นที่
เป็นน้อย อาจมีอาการเพียงเจ็บแน่หน้าอกระยะสั้นเป็นครั้งคราว แต่ในขั้นที่เป็นมาก จะมีอาการเจ็บ
แน่นอยู่นาน หรือเกิดอาการหัวใจวายอย่างปัจจุบันได้  
 3. โรคความดันโลหิตสูง จากสภาพของหลอดเลือดทั่วไปที่มีการเสื่อม ประกอบกับสภาวะทาง
จิตใจ การเสียดุลยภาพของระบบประสาท อันเนื่องมาจากการขาดการออกกำลังกาย ผู้ที่ขาดการออก
กำลังกาย จะมีโอกาสเป็นโรคความดันโลหิตสูงได้มากกว่าผู้ที่ออกกำลังกายเป็นประจำ  
 4. โรคอ้วน การขาดการออกกำลังกาย ทำให้ระบบการเผาผลาญอาหารให้เป็นพลังงานน้อยลง
จึงมีการสะสมอาหารส่วนเกินไว้ในสภาพไขมัน การมีไขมันเกินถึง 15% ของน้ำหนักตัวที่ควรเป็น ถือได้
ว่าเป็นโรค แต่อาการของโรคจะแสดงออกมาในระบบต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น ระบบการเคลื่อนไหวมี
การติดขัดไม่คล่องตัว ระบบการหายใจและระบบไหวเวียนโลหิต มีอาการเหนื่อยง่าย และใจสั่น เป็นต้น 
ยิ่งไปกว่านั้น ความอ้วนเป็นสาเหตุประกอบของโรคอื่นๆ อีกมากมาย เช่น โรคเบาหวาน โรความดัน
โลหิตสูง และโรคหัวใจ 
 5. โรคเบาหวาน จริงอยู่โรคเบาหวานเป็นโรคทางพันธุกรรม และความผิดปกติของต่อมที่ผลิต
ฮอร์โมนในเลือด แต่การออกกำลังกายสามารถช่วยลดระดับน้ำตาล โดยการเผาผลาญให้เป็นพลังงานได้
ในผู้ที่ออกกำลังกายเป็นประจำ แม้จะมีโอกาสเป็นโรคเบาหวานอยู่ในตัวแล้วก็ตาม อาจไม่แสดงอาการ
ออกมาให้เห็นเลยจนตลอดชีวิต ตรงกันข้ามกับผู้ที่ขาดการออกกำลังกาย จะเป็นโรคเบาหวานได้เร็วกว่า
ที่ควรเป็น จึงถือว่าผลจากการขาดการออกกำลังกาย เป็นสาเหตุนำอย่างหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวาน 
 6. โรคของข้อต่อและกระดูก การขาดการออกกำลังกายทำให้ข้อต่อต่างๆ ได้รับการใช้งานน้อย
จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางเสื่อมได้เร็ว โดยเฉพาะที่เยื่อบุและเอ็นข้อต่อ ซึ่งจะมีการอักเสบและมีธาตุ
หินปูนเกาะ ทำให้เกิดการติดขัดและเจ็บเมื่อมีการเคลื่อนไหวที่กระดูก ทำให้กระดูกบางลงเปราะและ
แตกหักง่าย 
 จะเห็นได้ว่าการขาดการออกกำลังกายให้โทษต่อคนทุกวัย แต่อาการและความรุนแรงจะแตกต่าง
กันไป โดยขึ้นอยู่กับความมากน้อยของการขาดการออกกำลังกาย ระยะเวลาที่ขาดการออกกำลังกาย
สภาพทางกายแต่เดิมของบุคคลนั้น และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ เช่น โภชนาการ กิจกรรมระหว่างวันและ
สภาวะแวดล้อมต่างๆ การป้องกันมิให้เกิดโทษจากการขาดออกกำลังกาย นอกจากการขาดการออก
กำลังกายแล้ว ยังต้องคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าว 
 สำหรับผู้ที ่รู้ตนเองว่าขาดการออกกำลังกาย หรือออกกำลังกายไม่เพียงพอ หากยังไม่มีโทษ
ดังกล่าวข้างต้นเกิดขึ้น และสุขภาพทั่วไปดี สามารถเริ่มการออกกำลังกายได้ทันที หลักการปฏิบัติ คือ 
เลือกการออกกำลังกายหรือกีฬาที่เหมาะสมกับสภาพร่างกาย เพศ และวัย โดยเริ่มจากน้อยไปหามาก 
เบาไปหาหนัก และต้องปฏิบัติให้เป็นประจำสม่ำเสมอ ส่วนในผู้ที่ยังไม่สามารถจัดเวลาสำหรับการออก
กลังกายหรือเล่นกีฬาเป็นประจำได้ อาจเปลี่ยนแปลงกิจวัตรประจำวันให้มีการใช้กำลังกายมากขึ้นโดย
หลีกเลี่ยงเครื่องทุ ่นแรงต่างๆ เช่น การเดินทางในระยะทางที่ไม่ไกล ควรใช้การเดินเร็วๆ แทนใช้
ยานพาหนะ ใช้การเดินขึ้นบันไดแทนการขึ้นลิฟท์หรือบันไดเลื่อน เป็นต้น สำหรับผู้ป่วนที่สาเหตุมาจาก
การขาดออกกำลังกายปรากฏชัดแล้ว การออกกลังกายนี้จะเป็นการรักษาที่สำคัญที่สุด แต่วิธีการและ
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ปริมาณของการออกกำลังกาย จะต้องจัดให้ถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งแพทย์ที่มีความรู้ทางการกีฬาเวช
ศาสตร์ หรือนักวิทยาศาสตร์การกีฬา จะเป็นผู้ให้คำแนะนำได้เป็นอย่างดี 
 ธรรมชาติสร้างมนุษย์ให้มีการเคลื่อนไหว แต่ถ้ามีการเคลื่อนไหว แต่ถ้ามีการเคลื่อนไหวที่ไม่
เพียงพอ ก็จะเป็นผลเสียต่อสุขภาพ การออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นการใช้กล้ามเนื้อส่วนใดทำงาน เมื่อ
ร่างกายมีการเคลื่อนไหวจะต้องใช้ออกซิเจนมากขึ้น การขนส่งออกซินเจนไปสู่เซลล์กล้ามเนื้อและ
อวัยวะที่เกี่ยวข้องจะต้องอาศัยระบบไหลเวียนและระบบหายใจเป็นหลัก การออกกำลังกายเป็นประจำ 
นอกจากจะทำให้โครงสร้างมีความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นแล้ว ยังทำให้ระบบการไหลเวี ยนโลหิตและระบบ
หายใจประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น งานจำนวนหนึ่งเคยทำในขณะที่ไม่เคยออกกำลังกายมาก่อน มีอัตรา
การเต้นของหัวใจเท่ากับ 150 ครั้ง/นาที หลังจากได้มีการออกกำลังกายมาระยะหนึ่งแล้วกลับทำงานเท่า
เดิม ปรากฏว่า อัตราการเต้นของหัวใจลดลงเหลือ 120 ครั้ง/นาที แต่ถ้าต้องการทำให้อัตราการเต้นของ
หัวใจเป็น 150 ครั้ง/นาที จะต้องเพ่ิมความหนักของงานขึ้นอีก 
 
สมรรถภาพทางกาย (Physical Fitness)  
 สมรรถภาพทางกาย หมายถึงความสามารถของร่างกาย ในการที่จะประกอบภารกิจประจำวัน 
หรือเล่นกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ไม่เม่ือยล้า เหนื่อยช้ากว่าคนอ่ืนในขณะที่ทำงานหนักเท่ากัน เวลา
เท่ากัน) การมีสมรรถภาพทางกายที่ดี หรือร่างกายที่แข็งแรงได้นั้น ย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆ อย่าง
ประกอบกัน เช่น อายุ เพศ อาหาร สภาพแวดล้อม ฯลฯ อีกท้ังยังรวมถึงปริมาณความหนักความเข้มข้น 
และวิธีการออกกำลังกายในแต่ละครั้งด้วย ฉะนั้น การเล่นกีฬาชนิดต่างๆ นั้น ย่อมสามารถเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกายได้อย่างเต็มที่ และถ้าหากสมรรถภาพทางกายไม่ดีพอย่อมไม่สามรถออกกำลังกาย
หรือเล่นกีฬาได้เต็มที่เช่นกัน นอกจากนี้ การมีสมรรถภาพทางกายที่ดีไม่เพียงแต่จะทำให้การออกกำลัง
กายหรือเล่นกีฬาได้ดีเท่านั้น แต่ยังช่วยป้องกันการบาดเจ็บและลดอัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ
ในขณะออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาได้อีกด้วย 
 

ความสำคัญและองค์ประกอบของสมรรถภาพทางกาย  
 ความสำคัญ  
 ในบุคคลทั่วไปนั้น สมรรถภาพทางกายเป็นรากฐานที่สำคัญอย่างหนึ่งในการดำรงชีวิตอยู่ของ
มนุษย์ให้มี ประสิทธิภาพทุกด้าน เช่น การทำกิจวัตรประจำวัน การทำงานอาชีพ การแสวงหาอาหาร 
การทำสงคราม การเดิน การเคลื่อนย้ายของ การท่องเที่ยว ฯลฯ มีประสิทธิภาพไม่เมื่อยล้า เหนื่อยช้า
กว่าคนอื่น การมีสมรรถภาพร่างกายที่ดีจะเป็นสิ่งป้องกันตัวที่สำคัญยิ่ง เพราะการใช้ส่วนต่างๆ  ของ
ร่างกายอยู่เสมอจะช่วยเสริมสร้าง ชะลอความเสื่อม ฟ้ืนฟู บำบัดรักษา ทำให้ร่างกายมีสุขภาพดีอยู่เสมอ 
ส่วนนักกีฬานั้น ในวงการกีฬามีการแข่งขัน นักกีฬาที่มีสมรรถภาพทางกายดีเยี่ยมเหมาะสมกับชนิดกีฬา
ที่เล่น มีโอกาสชนะมากกว่านักกีฬาที่สมรรถภาพทางกายต่ำ 

องค์ประกอบ  
สิ่งท่ีบ่งบอกถึงการมีสมรรถภาพทางกายที่ดีของแต่ละบุคคลได้นั้น ประกอบด้วย  
1. ความเร็ว (speed) คือ ความสมารถของกล้ามเนื้อในการทำงานมาขึ้น หรือทั้งหมดของ

ร่างกายเคลื่อนไหวไปสู่เป้าหมาย โดยใช้เวลาอันรวดเร็วและสั้นที่สุด เช่น การวิ่งหรือว่ายน้ำในระยะ 50 
เมตร และ 100 เมตร เป็นต้น  
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2. ความแข็งแรง (strength) คือ ความสามารถในการหดตัวของกล้ามเนื้อ เพ่ือต่อต้านแรงที่มี
กระทำ เช่น ความแข็งแรงของความเนื้อแขน ในการหดตัวเพ่ืองอข้อศอก เป็นต้น  

3. ความว่องไว (agility) คือ ความสามารถในการเปลี่ยนท่าทางของร่างกาย หรือทิศทางการ
เคลื่อนไหว ของร่างกายได้อย่างทันทีทันใด เช่น การเบี่ยงตัวหลบหลีกในขณะเลี้ยงลูกฟุตบอล เป็นต้น  

4. ความอ่อนตัว (flexibility) คือ ความสามารถในการเหยียดหรือหดตัวของกล้ามเนื้อ เอ็น
และข้อต่อต่างๆ ได้มุมกว้างมากกว่าปกติ เช่น การนั่งเหยียดเท้าแล้วก้มตัวใช้มือแตะปลายเท้า เป็นต้น  

5. กำลังหรือพลัง (power) คือ ความสามารถในการทำงานอย่างทันทีทันใดของกล้ามเนื้อด้วย
ความพยายามสูงสุด เช่น การยกน้ำหนัก การทุ่มลูกน้ำหนัก การขว้างจักร และการพุ่งแหลน เป็นต้น  

6. ความสมดุล (balance) คือ ความสามารถในการควบคุมท่าทางของร่างกาย ให้อยู ่ใน
ลักษณะที่ต้องการได้ ไม่ว่าจะอยู่ในขณะเคลื่อนที่หรืออยู่กับที่ เช่น การยืนทรงตัวบนราวไม้ของ นัก
ยิมนาสติก เป็นต้น  

7. ความสัมพันธ์ของประสาทกับกล้ามเนื ้อ (neuromuscular coordination) คือ การ
ควบคุมให้ร ่างกายทำงานตอบสนอง การสั ่งการของระบบประสาทอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น 
ความสัมพันธ์ของการได้ยินคำสั่ง และกล้ามเนื้อหดตัวเพ่ือเคลื่อนที่ เป็นต้น  

8. ความอดทนหรือความทนทาน (endurance)  
      8.1 ความอดทน คือ ความสามารถในการกระทำกิจกรรมซ้ำๆ กันนานๆ ของระบบ
กล้ามเนื้อ โดยเกิดความเม่ือล้าช้ากว่าปกติ  
      8.2 ความทนทาน คือ ความสามารถในการกระทำกิจกรรมซ้ำๆ กันนานๆ ของระบบหายใจ
และระบบไหลเวียนโลหิต โดยเกิดความเหนื่อยช้ากว่าปกติ 
 
สมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ  
 

สมรรถภาพทางกายท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพมี 5 ด้าน ประกอบด้วย   

1. ความทนทานของระบบหายใจและการไหลเวียน (Cardiorespiratory endurance)  
       ความหมาย คือ ความสามารถของระบบหายใจและไหลเวียนเลือดในการ ลำเลียงออกซิเจน
ไปยังเซลล์กล้ามเนื้อ 

    ความสำคัญ : ความสามารถของระบบหายใจและไหลเวียนเลือดในการลำเลียงออกซิเจนไป
ยังเซลล์ กล้ามเนื้อ ช่วยให้กล้ามเนื้อสามารถทำงาน หรือออกกำลังกายได้อย่างมีประสิทธิภาพยาวนาน 
ไม่เมื่อยล้า วิธีการออกกำลังกาย : จำเป็นต้องฝึกให้หัวใจสูบฉีดเลือดให้แรงและสม่ำเสมอโดย เดิน วิ่ง 
ปั่นจักรยาน ว่ายน้ำ เต้นแอโรบิคต่อเนื่อง 15-60 นาที วิธีการทดสอบ : โดยให้ออกกำลังต่อเนื่อง เช่น 
เดิน 1,200-1,500 เมตร จับเวลา ปั่นจักรยาน 6-10 นาที ก้าวขึ้นลง 3 นาที จับชีพจร เพื่อประเมินผล
ประสิทธิภาพการทำงานของระบบหายใจและการไหลเวียนเลือด  

 

2. ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ (Muscular strength)  
       ความหมาย คือ ความสามารถสูงสุดของกล้ามเนื้อมัดหนึ่งมัดใด ที่สามารถออกแรงรับแรง
ต้านได้สูงสุด เพียงครั้งเดียว ซึ่งมีความจำเป็นต่อกิจกรรมประจำวันเช่น ในการออกแรงยกของหนัก การ
ผลัก การดัน การดึง กล้ามเนื้อต้องแข็งแรง จะไม่เจ็บปวด เมื่อยล้าหลังการทำงาน 
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       วิธีการออกกำลังกาย : ควรออกกำลังโดยการฝึกโดยใช้แรงต้าน มาก ใช้จำนวนครั้งน้อยไม่
เกิน 10-15 ครั้ง เช่น ยกน้ำหนัก ดันพื้น ยึดข้อ โดยเฉพาะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆ จึงจะช่วยสร้างกล้ามเนื้อ
ให้แข็งแรง  
              วิธีการทดสอบ : เช่น ให้ยกน้ำหนัก หรือออกแรงดึงเต็มท่ีเพียงครั้งเดียวได้ก่ีกิโลกรัม 
 

3. ความอดทนของกล้ามเนื้อ (Muscular endurance)  
    ความหมาย คือ ความสามารถของกล้ามเนื้อมัดหนึ่งมัดใด ในการหดตัวซ้ำๆ  ติดต่อกันได้

เป็นระยะเวลานาน 
    ความสำคัญ: จำเป็นต่อกิจกรรมประจำวันเช่น ในการออกแรงยกของ การผลัก การดัน การ

ดึง กล้ามเนื้อต้องแข็งแรงทนทาน จะไม่เจ็บปวดหลังการทำงาน  
    วิธีการออกกำลัง : การฝึกโดยใช้แรงต้านปานกลางฝึกจำนวนครั้งมากๆ (15 ครั้งขึ้นไป) เช่น 

ยกน้ำหนัก ดันพ้ืน ซิสอัพ ยืนย่อ หรือ ยึดข้อ โดยเฉพาะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆ  
    วิธีการทดสอบ: โดยให้ยกน้ำหนัก ออกแรงดึงข้อ ซิสอัพ ยืนย่อ 1 นาทีนับจำนวนครั้ง  
 

4. ความอ่อนตัว (Flexibility)  
       ความหมาย คือ ความสามารถในการเคลื่อนไหวของเอ็น กล้ามเนื้อ และข้อต่อในช่วงการ
เคลื่อนไหวที่มากที่สุด 
       ความสำคัญ : มีความสำคัญเมื่อมีการเคลื่อนไหวในช่วงกว้างๆ กะทันหัน เช่น บิดตัววางของ 
การก้ม การติดตะขอเสื้อ รูดซิบหลัง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนกรณีการลื่น ข้อเท้าพลิก ก็จะปลอดภัย
มากขึ้นลดปัญหาการบาดเจ็บของเอ็นกล้ามเนื้อหรือข้อต่อ 
      วิธีการออกกำลังกาย : โดยการ เล่นโยคะ กายบริหาร ยืดกล้ามเนื้อทุกครั้งก่อนและหลังออก
กำลังกายอื่นจะช่วยได้มาก  
      วิธีการทดสอบ : โดยการ ก้มตัวแตะพื้น เหยียดหัวไหล่ไปข้างหลัง แอ่นตัวหน้า ให้ได้มาก
ที่สุด 
 

5. ส่วนประกอบของร่างกาย (รูปร่าง สัดส่วนกาย) (Body composition)  
       ความหมาย คือ ส่วนประกอบของร่างกายได้แก่ กล้ามเนื้อ กระดูก ไขมัน และอ่ืนๆ สัดส่วน
ที่เกินคือปริมาณไขมัน โดยวัดออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ไขมัน (% fat)  
       ความสำคัญ : การมีรูปร่างที่สมส่วนน้ำหนักตัวได้มาตราฐานถือเป็นผลดีต่อสุขภาพเสี่ยง ต่อ
โรคน้อย  
       วิธีการออกกำลังกาย : การออกกำลังกายสม่ำเสมอหนักปานกลาง โดยการ เดิน วิ่ง ปั่น
จักรยาน ว่ายน้ำ เต้นแอโรบิคต่อเนื่อง 30นาทีข้ึนไป 60 นาทีควบคุมอาหารร่วมด้วย  
       วิธีทดสอบ : การหาน้ำหนักตัวมาตรฐาน ส่วนที่เกินคือไขมัน ผู้ชาย ส่วนสูง-100 = น้ำหนัก
ตัวมาตรฐาน สามารถ ± ได้ 5 กิโลกรัม ผู้หญิง ส่วนสูง-110 = น้ำหนักตัวมาตรฐาน สามารถ ± ได้ 5 
กิโลกรัม 
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การทดสอบสมรรถภาพทางกาย (Physical Fitness Test) 
 

   ความหมายของการทดสอบสมรรถภาพทางกาย หมายถึง การทดสอบเพื ่อประเมิน
ความสามารถและประสิทธิภาพในการทำงานของอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกายที่เกี่ยวข้องกับความ
แข็งแรง ความทนทาน พลังของกล้ามเนื้อ ความคล่องแคล่วว่องไว ความเร็ว ความอ่อนตัว การทรงตัว 
การประสานสัมพันธ์กันระหว่างประสาทกับกล้ามเนื้อ สัดส่วนกาย ความทนทานของระบบหายใจและ
การไหลเวียนเลือด (ภาพที่ 9) 
 

   

  
 

        ภาพที่ 9 การประเมินและทดสอบสมรรถภาพทางกาย ในลักษณะต่างๆ 
 

การทดสอบสมรรถภาพทางกายของกำลังพลใน รร.จปร. จึงมีความสำคัญดังนี้ คือ  
- เพื ่อให้ผู ้ทดสอบ ทราบถึงระดับสมรรถภาพทางกายของตนเอง โดยเปรียบเทียบกับค่า

มาตรฐานทางสุขภาพ ที่จำแนกตาม อายุและเพศ  
- เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ต่อการแนะนำการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพ

ทุกด้านให้ดีอยู่เสมอ  
- เพ่ือให้สามารถติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าของผู้ทดสอบ  
- เพ่ือกระตุ้นให้ผู้ทดสอบตั้งเป้าหมายของระดับสมรรถภาพทางกายท่ีต้องการ  
- เพ่ือจัดลำดับขั้นความเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้ทดสอบ  
 

    สมรรถภาพทางกาย และประโยชน์จากการสมรรถภาพทางกายเพิ่มเติม 
• ลดอัตราเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ 
• เพ่ิมพูนประสิทธิภาพของระบบต่างๆ ในร่างกาย เช่น ระบบหมุนเวียนโลหิต ระบบหายใจ 

ระบบการย่อยอาหาร ฯลฯ 
• ทำให้รูปร่างและสัดส่วนของร่างกายดีขึ้น 
• ช่วยควบคุมมิให้น้ำหนักเกินหรือควบคุมไขมันในร่างกาย 
• ช่วยลดความดันโลหิตสูง 
• ช่วยลดไขมันในเลือด 
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