
บทที่ 14 

การเตรียมตัว ขอแนะนํา หลักสําคัญ และข้ันตอนการออกกําลังกาย 

วรีวัฒน  คําแสพนัธ  

แนวคดิ  

 สิ่งสําคัญที่ควรคํานงึในการออกกําลังกาย คอืหลักสําคัญในการออกกําลังกาย การเตรียมตัว

หรอืเตรยีมความพรอมกอนการออกกําลังกาย   ไมวาจะเปนการประเมินตนเองโดยการตรวจสุขภาพ 

การเตรยีมชุดที่เหมาะสมกับชนดิกฬีานั้น ๆ การเตรียมอุปกรณตาง ๆใหอยูในสภาพที่พรอมใชงานได

เปนอยางด ีรวมถงึสถานที่ที่เหมาะกับการออกกําลังกายหรอืเลนกฬีา สิ่งเหลานี้คือปจจัยที่สําคัญที่จะ

ชวยใหผูออกกําลังกายหรอืเลนกฬีามีความปลอดภัย และไดรับประโยชนจากกจิกรรมนัน้ ๆ 

 

 จุดประสงคการเรียนรู 

1. มีความรู  เขาใจเกีย่วกับการเตรยีมตัวกอนการออกกําลงักาย 

2. มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับหลักสําคัญในการออกกําลังกาย 

3. มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับข้ันตอนการออกกําลังกายที่ถูกตอง 

4. สามารถนําความรูดงักลาวไปปฏิบัต ิ และแนะนําผูอ่ืนไดอยางถูกตองเหมาะสม 

 

เนื้อหาวชิา 

1. การเตรยีมตัวกอนการออกกําลังกาย 

2. หลักสําคัญในการออกกําลงักาย 

3. ข้ันตอนการออกกําลังกายทีถู่กตอง 

 

กจิกรรมการเรียนการสอน 

1. บรรยาย  

2. ศกึษาคนควา  

3. อภิปราย  ซักถาม  และมอบหมายงาน 
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แผนการเรียนการสอน  (ใชเวลา 2 คาบ) 

1. นําเขาสูบทเรยีน โดยการสนทนาเกี่ยวกับหลักสําคัญ การเตรยีมตัวกอนการออกกําลังกาย 

และข้ันตอนการออกกําลังกายที่ถกูตอง  รวมถงึการแลกเปลี่ยนความคิดเหน็ซ่ึงกนัและกัน ระหวาง

ผูเรยีนกับผูเรยีน และผูเรยีนกับผูสอน 

2. บรรยายเรื่อง การเตรยีมตัวกอนการออกกําลังกาย หลักสําคัญ และข้ันตอนการออกกําลังกาย  

ที่ถูกตอง พรอมกับแจกเอกสารประกอบการสอน 

3. แบงกลุมผูเรยีน เพื่อใหสรปุเนื้อหาตามความเขาใจ พรอมกับสงตวัแทนออกมานําเสนอหนาช้ัน  

กลุมละไมเกนิ 5 นาท ี

4. ผูสอนสรปุ และใหขอเสนอแนะ    

 

สื่อการเรียนการสอน            

1. Power Point 

2.  เอกสารประกอบการสอน  

3. กจิกรรมประจําบทเรยีน 

 

การประเมินผล 

1. สังเกตพฤตกิรรมการเรยีน การใหความสนใจ 

2. การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเหน็ภายในกลุม  

3. ประเมินผลตามเกณฑการใหคะแนน 

 

ขอแนะนําสําหรับการออกกําลงักาย 

1. ออกกําลังกายเม่ือสภาวะรางกายปกต ิ หากมีอาการเจ็บปวย เชน มีไข มีการบาดเจ็บ หรอื

ผูหญิงที่มีประจําเดอืน ควรพักหรอืรอใหรางกายกลบัสูสภาวะปกตกิอน 

2. ไมออกกําลังกายทันทหีลังจากรบัประทานอาหารใหม ๆ ควรรออยางนอยสกั  2  ช่ัวโมง 

เพราะอาจเกดิอาการปวดทอง คลืน่ไส หรอืเปนลมหมดสตไิด 

3. ดื่มน้ําใหเพียงพอ  ปจจัยหลายชนดิมีผลตอปรมิาณน้าํที่ควรดื่ม  เชน  ปรมิาณการสูญเสยี

เหงื่อ ความหนกั ระยะเวลาในการออกกําลังกาย สภาวะแวดลอม หรอืสุขภาพสวนบุคคล ผูปวยมีโรค

ประจําตัวควรระมัดระวังในเรื่องการดื่มน้ําใหพอเหมาะ 

4. ควรคํานงึถงึสภาพอากาศ หากอุณหภูมิอากาศรอนมากควรหลกีเลี่ยง โดยใหออกกําลังกาย

ในอุณหภูมิที่พอเหมาะ และอากาศถายเทไดด ี
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5. สวมเสื้อผา และรองเทาที่สวมควรเลอืกใหเหมาะกบัประเภทของการออกกําลังกาย ทําจาก

วัสดุที่ระบายอากาศไดด ีฤดูหนาวสวมเสื้อผาที่ชวยรกัษาความอบอุนของรางกาย หากออกกําลงักาย

ในที่ที่ไดรับแสงแดดโดยตรงควรสวมเสื้อผาที่มีสอีอน สวมหมวก เปนตน 

6. ตระหนักถงึขอจํากัดของตนเอง หากเปนไปไดควรไปรับการตรวจสุขภาพอยางสมํ่าเสมอ 

หากไมแนใจควรปรกึษาแพทย หรอืครูฝกผูดูแลเกี่ยวกับการออกกําลังกาย 

7. เลอืกชนดิการออกกําลังกายใหเหมาะสมกับเพศ วัยหรอืขอจํากดัของแตละคน หากเลอืกที่

จะรวมกจิกรรมดังกลาวแลว ควรเริ่มทีร่ะดับความหนกันอย ๆ กอน คอยๆ เพ่ิมความหนกัข้ึนอยางชา ๆ 

คอยเปนคอยไป ควรมีวันหยดุพักเพื่อใหรางกายไดมีเวลาในการปรับตัวตอความเครยีดและความเหนด็

เหนื่อยที่เกดิข้ึน 

8. ใสใจกับอาการตางๆ ที่เกดิข้ึน เชน มีอาการหนามืดเปนลม แนนหนาอก รูสกึอึดอัดหายใจ

ไมเพียงพอ ชีพจรเตนเร็วผิดปกต ิหรอืพบความผิดปกตทิี่เกดิข้ึนกับกระดูกหรอืขอตอ หากมีอาการ

ตอไปนี้ ควรปรกึษาแพทย  

9. ระมัดระวังไมควรออกกาํลงักายมากเกนิไป ควรออกกําลงักายอยางนอย สปัดาหละ 3-5 วัน 

 

หลักสําคัญในการออกกําลังกาย 

 หลักสําคัญในการออกกําลงักาย ทีจ่ะกอใหเกดิประโยชนสูงสุดตอรางกาย ควรยดึหลกั FITT 

ดังนี้ 

 1. ความถี ่หรือ ความบอย (Frequency = F) 

 การออกกําลังกายนัน้จะกอใหเกดิประโยชนสูงสุดตอรางกายควรจะเตนอยางนอย 3 – 5 วัน/

สัปดาห และอยางมาก 6 วัน / สัปดาห โดยใหรางกายไดพักเพื่อจะไดกลับสูสภาวะปกต ิการออกกําลัง

กายเปนประจําจะทําใหรางกายมีการเปลี่ยนแปลงในดานสมรรถภาพทางกายและการทํางานของระบบ

ตางๆ ของรางกาย เชน ระบบไหลเวยีนโลหติ ระบบหายใจ และระบบกลามเนื้อ ชวยเสรมิสรางความ

แข็งแรงของหัวใจ ปอด ทําใหรางกายสมบูรณ 

 2. ความหนัก (Intensity = I) 

 ความหนักหรอืความเหนื่อย จะใชอัตราการเตนของหัวใจหรอืชีพจรเปนตัวบงช้ี การออก

กําลังกายนัน้จะตองใหหัวใจหรอืชีพจรมีอัตราการเตนอยูระหวาง 60 - 85 % ของอัตราการเตนของ

หัวใจหรอืชีพจรสงูสดุ (MHR : Maximum Heart Rate = 220 - อาย)ุ หรอืรูจกัประเมินความสามารถ

ของตนเอง เชน อายุ เพศ น้ําหนกั โรคประจําตัว และอ่ืนๆ 

 3. ระยะเวลา (Time = T) 

 ระยะเวลาในการออกกําลังกายนัน้ จะตองข้ึนอยูกบัวัตถปุระสงคของแตละบุคคลเวลาที่ใช

ตัง้แต 15 - 60 นาท ีถาตองการที่จะทําใหหัวใจแข็งแรงใชระยะเวลาประมาณ 10 - 20 นาท ีโดยใช

ความหนักของงานที่ระดบั 70 - 85 % ของอัตราการเตนของหัวใจหรอืชีพจรสูงสุด ถาตองการลด

ไขมันใตผิวหนงัหรอืไขมันสวนเกนิ จะใชระยะเวลาประมาณ 30 - 45 นาท ีโดยใชความหนักของงานที่

ระดับ 60 - 65 % ของอัตราการเตนของหัวใจหรอืชีพจรสูงสุด 
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 4. ชนดิของการออกกําลังกาย (Type = T) 

 ชนดิของกจิกรรมการออกกําลังกาย ควรเลอืกกจิกรรมที่เหมาะกับตัวคุณ หรอืเปนกจิกรรมที่

คุณชอบหรอืสามารถรกัษาระยะเวลาไดนาน ตอเนื่อง ปลอดภัย และปรับเปลี่ยนระดับความหนักไดเม่ือ

รางกายของคุณแข็งแรงข้ึน เชน เดนิเร็ว วิง่ วายน้ํา ปนจกัรยาน เตนแอโรบกิเปนตน สวนการเลนกฬีา

นัน้เปนการออกกําลงักายที่ไมสามารถควบคุมระดับความหนักหรอือัตราการเตนของหัวใจไดอยาง

ตอเนื่อง 

 

ขั้นตอนของการออกกําลังกาย  

 สุกัญญา พานชิเจรญินาม และ สบืสาย บุญวรีบุตร (2540: 15) ไดกลาวถงึข้ันตอนที่สําคัญของ

การออกกําลังกาย สามารถแบงออกได 3 หรอื 5 ข้ันตอน ดงัตอไปนี้ 

 1. ข้ันอบอุนรางกาย (Warm Up) 

       - ยดืเหยยีดกลามเนื้อ (Stretching)  

 2. ข้ันออกกําลังกายหรอืข้ันงาน (Exercise or Workout)  

 3. ข้ันลดงานเพื่อปรับสภาพ (Cool Down)  

        - บรหิารเฉพาะสวน (Specific Exercise; Floor Exercise)  

        - ยดืเหยยีดเพื่อผอนคลายกลามเนื้อ (Stretching for Relaxing) 

ข้ันการอบอุนรางกาย (Warm Up) 

 เปนชวงของการเตรยีมตัวหรอืรางกายใหพรอมที่จะทํางาน เปนการเพ่ิมอุณหภูมิภายในรางกาย 

เพ่ิมอัตราการเตนของหัวใจหรือชีพจร เพื่อที่จะใหเลือดไหลเวียนไปยังกลามเนื้อสวนตางๆ เปนการ

เตรยีมเพื่อเพ่ิมอัตราการแลกเปลี่ยนแปลงออกซิเจนระหวางเลือดกับกลามเนื้อ รวมทั้งการเตรียมขอ

ตอตาง ๆ และกลามเนื้อของรางกายใหมีความยืดหยุนพรอมที่จะทํางาน เปนการปองกันบาดเจ็บที่

อาจจะเกดิข้ึนได  

ข้ันการยืดเหยียดกลามเนื้อ (Stretching)  

 เปนชวงของการยดืเหยยีดกลามเนื้อมัดใหญ ๆ ทั่วรางกาย ตลอดจนการเคลื่อนไหวของขอตอ

ตาง ๆ ใหเคลื่อนไหวไดเต็มชวงกวางตามธรรมชาตขิองลักษณะของขอตอนัน้ ๆ เพื่อใหมีความปลอดภัย

ในการออกกําลังกาย 

 ข้ันการออกกําลังกาย หรือข้ันงาน (Exercise or Workout)  

 เปนชวงที่จะพัฒนาประสทิธภิาพการทํางานของหัวใจและปอด ตลอดจนชวยในการเผาผลาญ

ไขมันใตผิวหนัง และเปนการพัฒนากลามเนื้อมัดตาง ๆ ใหมีความแข็งแรงสามารถทํางานไดอยางมี

ประสทิธภิาพ เปนข้ันที่จะตองรักษาระดับความสามารถไวหรือคงสภาพไว และใหเหมาะสมกับระดับ

ความสามารถของแตละบุคคล 
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ข้ันลดงานเพ่ือปรับสภาพ (Cool Down)  

 เปนชวงลดอัตราการเตนของหัวใจ การสูบฉีดของโลหิต รวมทั้งการลดอัตราการเวียนศีรษะ

และเพ่ิมปริมาณการไหลกลับของเลือดดํา เปนการปรับสภาพการทํางานของรางกายจากระดับที่มี

ความเขมขนสูงสุด คอย ๆ ลดลงจนเกอืบอยูในสภาพปกต ิ 

ข้ันบริหารเฉพาะสวน (Floor Work; Floor Exercise) 

 เปนข้ันที่จะพัฒนาความแข็งแรงของกลามเนื้อสวนตางๆ และสวนที่ตองการ ตลอดจนเปนการ

ยดืเหยยีดกลามเนื้ออีกครัง้เพื่อผอนคลายการจัดปรับกลามเนื้อสวนตาง ๆ เหลานัน้ใหกลับสูสภาพเดิม 

หรอืรางกายควรอยูในลักษณะผอนคลาย อัตราการเตนของชีพจรใกลเคียงกับกอนการออกกําลังกาย 

 

 

 

 

 


