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บทคัดย่อ  

งำนวิจยันีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษำปัจจยักำรเปล่ียนแปลงเชิงพฤติกรรม สขุภำพ และสถำนที่ส ำหรับออก
ก ำลงักำยที่มีผลต่อดชันีมวลกำยของประชำชนในเขตอ ำเภอเมือง จงัหวดัพิษณโุลก สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมลู
ได้แก่ ค่ำควำมถ่ี ค่ำร้อยละ และกำรวิเครำะห์กำรถดถอยพหุคูณ ส ำหรับกำรศึกษำครัง้นีไ้ด้ท ำกำรรวบรวมข้อมูล

จำกประชำชนที่อำศัยอยู่ในเขตอ ำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จ ำนวน 410 คน โดยใช้แบบสัมภำษณ์และแบบ
ส ำรวจรำยกำร (Checklist) ผลกำรวิจยัพบว่ำปัจจยัที่เหมำะสมที่สดุส ำหรับสมกำรพยำกรณ์ปัจจยักำรเปล่ียนแปลง
เชิงพฤติกรรม สุขภำพ และสถำนที่ส ำหรับออกก ำลงักำยที่มีผลต่อดชันีมวลกำยของประชำชนในเขตอ ำเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ ด้ำนภำวะทำงร่ำงกำยและจิตใจ ด้ำนแรงกระตุ้นจำกสังคม ด้ำนอุปสรรคของกำรออก 
ก ำลงักำย ด้ำนสขุภำพ ด้ำนอปุกรณ์ ด้ำนสถำนท่ี และด้ำนส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก  และได้สมกำรพยำกรณ์ส ำหรับ
งำนวิจยัครัง้นี ้คือ 
สมกำรถดถอยเชิงพหคุณู 

Ŷ = 6.991 - 0.110X1 + 0.868X2 – 0.040X3 – 2.203X4 + 0.599X5 + 0.091X6 + 0.186X7 
สมกำรในรูปคะแนนมำตรฐำน 

ZY = -0.063Zx1 + 0.445Zx2 - 0.022Zx3 – 0.889Zx4 + 0.429Zx5 + 0.067Zx6 - 0.141Zx7 
 

ค าส าคัญ: พฤตกิรรม  สขุภำพ  สถำนท่ีส ำหรับออกก ำลงักำย  ดชันีมวลกำย  กำรวิเครำะห์กำรถดถอยพหคุณู 
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Abstract 
The objective of this research was the study of health behavioral change factors and exercise 

facilities affecting the body mass index of people in Mueang District, Phitsanulok province. The 
frequency and percentage were used to show the descriptive statistics of this research. For the 
inferential statistics, multiple regression was applied. The sample of this research was 410 people who 
lived in Mueang district, Phitsanulok province by using interview forms and a checklist. The results 
showed that the most suitable factors for the multiple regression equation for this research were 
physical and mental condition, social impulse, the obstacle of exercise, health, equipment, place and 
convenience. 
Raw score  

Ŷ = 6.991 - 0.110X1 + 0.868X2 – 0.040X3 – 2.203 X4 + 0.599X5 + 0.091X6 + 0.186X7 
Z score 

ZY = -0.063Zx1 + 0.445Zx2 - 0.022Zx3 – 0.889Zx4 + 0.429Zx5 + 0.067Zx6 - 0.141Zx7 
 

Keywords: Behavior, Health, Exercise facilities, Body mass index, Multiple regression  
 

บทน า 
สขุภำพที่ดีเป็นส่ิงส ำคัญในกำรพัฒนำคนและ

กำรพัฒนำคนเป็นจุดมุ่งหมำยหลักของกำรพัฒนำ
ประเทศ ปัจจัยด้ำนสุขภำพจึงเป็นพืน้ฐำนส ำคัญที่
จะต้องน ำมำพิจำรณำวำงแผนจดักำรให้มีควำมพร้อม
ประชำกรจะต้องมีสุขภำพสมบูรณ์แข็งแรงทัง้สุขภำพ
กำยและสขุภำพจิต กำรออกก ำลงักำยเป็นกลวิธีหน่ึงที่
จะน ำไปสู่กำรมีสขุภำพดีโดยที่พฤติกรรมกำรออกก ำลงั
กำยจะช่วยส่งเสริมสขุภำพและป้องกันโรค ซึง่กำรออก
ก ำลังกำยแต่ละชนิดจะมีรูปแบบกระบวนกำรและ
หลกัเกณฑ์แตกต่ำงกันไป อย่ำงไรก็ตำม เมื่อพิจำรณำ
ถึงกำรด ำเนินชีวิตของประชำกรพบว่ำวิถีกำรด ำเนิน
ชีวิตมีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงรวดเร็ว ทัง้ด้ำนเศรษฐกิจ 
สังคม  และ เทค โนโลยี  ล้ วน ส่ งผลให้ป ระชำชน
เคร่งเครียดกับกำรด ำเนินชีวิต ส่งผลให้พฤติกรรม

สขุภำพในด้ำนต่ำง ๆ เปล่ียนแปลงไป ละเลยกำรออก
ก ำลังกำย จึงท ำให้เกิดปัญหำสุขภำพในด้ำนต่ำง ๆ 
ตำมมำ 

กำรส ำรวจพฤติกรรมกำรเล่นกีฬำหรือออก
ก ำลงักำยของประชำกร พ.ศ. 2554 โดยส ำนกังำนสถิติ
แห่งชำติ ซึง่เก็บข้อมลูจำกประชำกรที่มีอำย ุ11 ปีขึน้ไป 
พบว่ำระยะเวลำที่ใช้ในกำรเล่นกีฬำหรือออกก ำลงักำย
ของประชำกรต่อครัง้ ร้อยละ 36.6 ของประชำกรอำย ุ
11 ปีขึน้ไป เล่นกีฬำหรือออกก ำลงักำยในช่วง 1 เดือน 
ก่อนวันสัมภำษณ์ครัง้ละ 31-60 นำที รองลงมำซึ่งมี
สัดส่วนใกล้เคียงกันคือครัง้ละ 21-30 นำที (ร้อยละ 
34.6) และพบว่ำร้อยละ 8.5 ที่ออกก ำลังกำยครัง้ละ
มำกกว่ำ 60 นำทีขึน้ไป ปัญหำพฤติกรรมขำดกำรออก
ก ำลงักำยเป็นอีกปัญหำด้ำนสขุภำพที่ส ำคญัอย่ำงหนึ่ง
ส ำหรับประชำชน กำรขำดกำรออกก ำลังกำยจะท ำให้
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ประชำชนเกิดภำวะอ้วนได้และส่งผลกระทบให้เกิดโรค
แทรกซ้อนต่ำง ๆ เช่น โรคหัวใจ โรคไขมันในเส้นเลือด
สงู เป็นต้น ดังนัน้ประชำชนควรปรับเปล่ียนพฤติกรรม
กำรออกก ำลังกำยโดยออกก ำลังกำยอย่ำงสม ่ำเสมอ
อย่ำงน้อย 3 ครัง้ต่อสปัดำห์ ซึง่ปัจจยัที่ช่วยส่งเสริมให้มี
พฤติกรรมกำรออกก ำลงักำยที่ดี ได้แก่ ควำมรู้เก่ียวกับ
กำรออกก ำลงักำย กำรแบ่งเวลำ กำรตระหนกัและเห็น
ควำมส ำคญัของกำรออกก ำลงักำย เป็นต้น  

จำกควำมส ำคญัของกำรออกก ำลงักำยภำครัฐ
จึงก ำหนดให้กำรออกก ำลังกำยเป็นยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำประเทศตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) และฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560-2564) แผนพัฒนำกำรกีฬำแห่งชำติฉบับ 
ที่ 5 (พ.ศ. 2555-2559) แผนพัฒนำสุขภำพแห่งชำติ
ฉบับที่  11 (พ.ศ. 2555-2559) แผนพัฒนำจังหวัด
พิษณโุลก (พ.ศ.2557-2560) และกรมอนำมยักระทรวง
สำธำรณสุขต่ำงก็ ให้ควำมส ำคัญกับปัญหำด้ำน
พฤติกรรมกำรก ำลังกำย ซึ่ งท ำให้มี กำรก ำหนด
แผนพัฒนำดังกล่ำวเป็นวำระส ำคัญของประเทศ 
ตลอดจนมีกำรสร้ำงนโยบำยและแผนระดับชำติที่
ชัด เจนขึ น้ ส่งผลให้มีกำรด ำ เนินกำรพัฒนำ กำร
สนบัสนุน และกำรประสำนงำนระหว่ำงองค์กรมีควำม
สอดคล้องและเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน เพื่อให้ได้
กระบวนกำรที่สะท้อนถึงลักษณะของพฤติกรรมกำร
ออกก ำลังกำย จึงมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องมี
เคร่ืองมือส ำหรับกำรวิเครำะห์ปัญหำดงักล่ำวให้ถกูต้อง
ชั ด เจ น  เห็ น ถึ งภ ำพ รวม ข อ งแน ว โน้ ม ใน ก ำ ร
เปล่ียนแปลง จำกปัญหำดังกล่ำวผู้ วิจัยจึงได้สนใจ
ศึกษำปัญหำตำมแผนพัฒนำจังหวัดพิษณุ โลก  

(พ.ศ.2557-2560) และท ำกำรวิเครำะห์ด้วยเคร่ืองมือ

ทำงสถิติ เพื่อแสดงข้อมูลทุติยภูมิ  กำรใช้สถิติ เชิง
พรรณนำรวมไปถึงกำรใช้สถิตเชิงอนุมำนเพื่อศึกษำ
ปัจจัยกำรเปล่ียนแปลงเชิงพฤติกรรม สุขภำพ และ
สถำนที่ส ำหรับออกก ำลังกำยที่มีผลต่อดัชนีมวลกำย
ของประชำชนในเขตอ ำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  
โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อ 

1. เพื่ อศึกษ ำปัจจัยกำรเป ล่ียนแปลงเชิ ง
พฤติกรรม สขุภำพ และสถำนที่ส ำหรับออกก ำลงักำยที่
มีผลต่อดัชนีมวลกำยของประชำชนในเขตอ ำเภอเมือง 
จงัหวดัพิษณโุลก 

2. เพื่อวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ของพฤติกรรม
กำรออกก ำลังกำย สุขภำพ และสถำนที่ส ำหรับออก
ก ำลงักำย 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 กำรวิจัยครัง้นีเ้ป็นกำรวิจัยเชิงส ำรวจ ผู้ วิจัยได้
ก ำหนดวิธีกำรด ำเนินงำนดงันี ้

1. ประชำกรท่ีใช้ในกำรศกึษำได้แก่ ประชำชนที่
อำศัยอยู่ในเขตอ ำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จ ำนวน 
20 ต ำบล 173 หมู่บ้ำน ซึ่งจ ำนวนประชำกรในปัจจุบัน
มีจ ำนวน 218,798 คน [1] 

2. กลุ่มตวัอย่ำงที่ใช้ในกำรศกึษำ จ ำนวนทัง้สิน้ 
410 คน จำกกำรสุ่มตวัอย่ำงอย่ำงง่ำย (Simple random 

sampling) กำรค ำนวณจำกสตูรของ ทำโรยำมำเน ่
(Taro Yamane) [2] ซึง่มคีวำมคลำดเคล่ือนได้ไม่เกิน
ร้อยละ 5 ดงัแสดงใน Table 1 
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Table 1. Number of population and samples used in the study  
Order District Population Sample Order District Population Sample 

1 Wang Nam Khu 4126 6 11 Chom Thong 3860 6 
2 Wat Chan 8431 12 12 Ban Krang 12215 18 
3 Wat Phrik 8172 12 13 Ban Khlong 13249 19 
4 Tha Thong 13513 20 14 Phlai Chumphon 7160 11 
5 Tha Pho 23483 34 15 Makham Sung 5592 8 
6 Samo Khae 15814 23 16 Aranyik 29951 43 
7 Don Thong 13308 19 17 Bueng Phra 18104 26 
8 Ban Pa 5722 9 18 Phai Kho Don 4143 6 
9 Pak Thok 4869 7 19 Ngio Ngam 3392 5 

10 Hua Ro 23917 34 20 Nai Mueang 64621 92 

 
3. ศึกษ ำแนวคิ ด  ทฤษ ฎี  เอกสำร และ

งำนวิจัยที่เก่ียวข้องเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและ
ทนัสมยั 

4. เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจยัเป็นแบบสอบถำม
ส ำ รวจ รำยกำร (Check list) แบบมำต รำ ส่ วน
ประมำณค่ำ (Rating scale)  

5. กำรพัฒนำเค ร่ืองมือส ำหรับงำนวิจัย 
ด ำเนินกำรสร้ำงและตรวจสอบคณุภำพของเคร่ืองมือ 
โดยผู้ วิจัยได้ด ำเนินกำรสร้ำงแบบสอบถำม และให้
ผู้ เชี่ ย วชำญ จ ำนวน  3 ท่ ำน  ซึ่ งป ระกอบ ด้ วย
ผู้ เชี่ยวชำญด้ำนสถิติ ด้ำนกำรวิจยั และด้ำนสขุภำพ 
ตรวจสอบคุณภำพของควำมตรงตำมเนื อ้หำ 
(Content validity) แ ล ะท ำ ก ำ รป รับ ป รุ ง แ ก้ ไข
แบบสอบถำมข้อเสนอแนะของผู้ เชี่ยวชำญ  ทัง้นี ้
ผู้วิจยัได้ด ำเนินกำรวิเครำะห์ค่ำดชันีควำมสอดคล้อง 
(Index of item objectives congruence: IOC) ของ
เคร่ืองมือ และน ำข้อสังเกตที่ ได้จำกผู้ เชี่ยวชำญ  
มำท ำกำรปรับปรุงและพัฒนำเคร่ืองมือให้มีควำม

ถกูต้องมำกยิ่งขึน้ จำกนัน้จึงน ำเคร่ืองมือที่ได้ท ำกำร
ปรับปรุงไปทดลองใช้กับกลุ่มตวัอย่ำงจ ำนวน 30 คน
และท ำกำรหำค่ำควำมเท่ียงด้วยค่ำสัมประสิทธ์ิ
แ อ ล ฟ ำ ข อ ง ค ร อ น บ ำ ช  (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) ได้ค่ำสัมประสิทธ์ิแอลฟำของเคร่ืองมือ
ทัง้ฉบับ เท่ำกับ 0.93 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนที่
น ำไปใช้ได้  

6. สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมลู 
 เมื่ อได้แบบสอบถำมครบตำมจ ำนวนที่
ก ำหนดไว้แล้ว จึงน ำมำตรวจสอบควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ของข้อมลูที่ได้ แล้วจึงน ำไปลงรหสัข้อมลูใน
โปรแกรมส ำเร็จรูปทำงสถิติ  เพื่อน ำไปวิเครำะห์
ปัจจัยกำรเปล่ียนแปลงเชิงพฤติกรรม สุขภำพ และ
สถำนที่ส ำหรับออกก ำลงักำยที่มีผลต่อดชันีมวลกำย
ของประชำชนในเขตอ ำเภอเมอืง จงัหวดัพิษณโุลกใน
ด้ำนพฤติกรรมกำรออกก ำลังกำย (ด้ำนภำวะทำง
ร่ำงกำยและจิตใจ ด้ำนแรงกระตุ้นจำกสังคม  และ
ด้ำนอุปสรรคของกำรออกก ำลังกำย) สุขภำพ และ
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สถำนที่ออกก ำลังกำย (ด้ำนอุปกรณ์ ด้ำนสถำนที่ 
และด้ำนส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก) โดยใช้สถิติกำร
วิเครำะห์ควำมถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ (Multinomial 
Linear Regression Analysis ) [3] 
 

Y =0 + 1X1 +2X2+…+kXk+ 
 

โดย   Y  แทน  ค่ำของตวัแปรตำม 
  Xi แทน ค่ำของตวัแปรอิสระ i=0,1,2,…,n 

        I แทน ค่ำสมัประสิทธ์ิกำรถดถอย  
                            i=0,1,2,…,k 

   แทน ค่ำควำมคลำดเคลื่อน 
 
ผลการวิจัย 

ผู้ วิจัยได้น ำแบบสอบถำมเก็บรวบรวม

ข้อมูลซึ่งมีกลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวน 410 คน สำมำรถ

น ำมำวิเครำะห์ ได้ดงันี ้

 
Table 2. Number and percentage of general information 

 
จำก Table 2 พบว่ำกลุ่มตวัอย่ำงเป็นเพศหญิง (Female) ร้อยละ 58.0 เป็นเพศชำย (Male) ร้อยละ 42.0 

ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ไม่มีโรคประจ ำตวั (No) ร้อยละ 65.4 เป็นผู้ที่มีโรคประจ ำตวั (Yes) ร้อยละ 34.6 และดชันีมวลกำย
ส่วนใหญ่มีน ำ้หนกัปกติเหมำะสม (Normal weight) คิดเป็นร้อยละ 41.9 รองลงมำอ้วน (Fat) คิดเป็นร้อยละ 21.6 
และน้อยที่สดุคือผอมเกินไป (Thin) คิดเป็นร้อยละ 8.1 

 
 

  
 

General information Number Percentage 
Sex Male 172 42.0 
 Female 238 58.0 
Congenital disease Yes 142 34.6 
 No 268 65.4 
Body mass index Very fat (>30) 35 8.5 
 Fat (25.0-29.9) 88.5 21.6 
 Overweight (23.0-24.9) 81.5 19.9 
 Normal weight (18.6-22.9) 171.75 41.9 
 Thin (18.5) 33.25 8.1 
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Table 3. An analysis of Factors affecting the body mass index of people in Mueang district, 
Phitsanulok province  

Prediction variable 
Model 

b  Sig. 
Exercise behavior    
  - Physical and mental condition (X1) -0.110 -0.063 0.000* 
  - Social impulse (X2) 0.868 0.445 0.000* 
  - The obstacle of exercise (X3) -0.040 -0.022 0.001* 
Health (X4) -2.203 -0.889 0.000* 
Exercise location    
  - Equipment (X5) 0.599 0.429 0.000* 
  - Place(X6) 0.091 0.067 0.000* 
  - Convenient (X7) -0.186 -0.141 0.000* 
Constant  6.991  0.000* 

R 0.989 
R2 0.979 

 R2  adjusted 0.979 
F 8.969 

Sig F. 0.000* 
     Durbin – Watson test 1.894 

จำก Table 3 พบว่ำพฤติกรรมกำรออกก ำลัง
กำย ได้แก่ ด้ำนภำวะทำงร่ำงกำยและจิตใจ ด้ำนแรง
กระตุ้นจำกสงัคม และด้ำนอุปสรรคของกำรออกก ำลัง
กำย สุขภำพ และสถำนที่ออกก ำลังกำย ได้แก่ด้ำน
อุปกรณ์ ด้ำนสถำนที่ และด้ำนส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 
มีผลต่อดัชนีมวลกำยของประชำชนในเขตอ ำเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุ โลกที่ระดับนัยส ำคัญ 0.05 โดยด้ำน
สุขภำพ (Beta = -0.889) มีอิทธิพลต่อดัชนีมวลกำย
ของประชำชนมำกที่สุด รองลงมำคือด้ำนแรงกระตุ้น
จำกสังคม (Beta = 0.445) และด้ำนอุปสรรคของกำร

ออกก ำลงักำย (Beta = -0.022) มีผลต่อดัชนีมวลกำย
ของประชำชนน้อยที่สดุ     

ปัจจยักำรเปล่ียนแปลงเชิงพฤติกรรม สขุภำพ 
และสถำนที่ออกก ำลังกำยมีควำมสมัพันธ์ทำงบวกกับ
ดัชนีมวลกำยของประชำชน (R=0.989) โดยสมกำร
พยำกรณ์สำมำรถท ำนำยได้ถูกต้องร้อยละ 97.9 
(R2 = 0.979) และสำมำรถเขียนสมกำรได้ดงันี ้
สมกำรถดถอยเชิงพหคุณู 
Ŷ = 6.991 - 0.110X1 + 0.868X2 – 0.040X3 – 2.203 

X4 + 0.599X5 + 0.091X6 + 0.186X7 
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สมกำรในรูปคะแนนมำตรฐำน    
      ZY = -0.063Zx1 + 0.445 Zx2 - 0.022Zx3 – 
0.889Zx4 + 0.429Zx5 + 0.067Zx6 - 0.141Zx7 

 
อภปิรายผลและสรุป 
 ผู้ ตอบแบบสอบถำมเป็นเพศหญิงคิด เป็น 
ร้อยละ 58.0 ส่วนใหญ่ เป็นผู้ ที่ ไม่มี โรคประจ ำตัว  
คิดเป็นร้อยละ 65.4 และดัชนีมวลกำยส่วนใหญ่มี
น ำ้หนกัปกติเหมำะสม คิดเป็นร้อยละ 41.9 ในส่วนของ
กำรวิเครำะห์ปัจจัยกำรเปล่ียนแปลงเชิงพฤติกรรม 
สุขภำพ และสถำนที่ส ำหรับออกก ำลังกำยที่มีผลต่อ
ดชันีมวลกำยของประชำชนในเขตอ ำเภอเมือง จงัหวดั
พิษณุโลก พบว่ำ พฤติกรรมกำรออกก ำลังกำย ได้แก่
ด้ำนภำวะทำงร่ำงกำยและจิตใจ ด้ำนแรงกระตุ้ น 
จำกสังคม และด้ำนอุปสรรคของกำรออกก ำลังกำย 
สขุภำพ และสถำนที่ออกก ำลงักำย ได้แก่ด้ำนอุปกรณ์ 
ด้ำนสถำนที่ และด้ำนส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก มีผลต่อ
ดชันีมวลกำยของประชำชนในเขตอ ำเภอเมือง จงัหวดั
พิษณุ โลกที่ ระดับนัยส ำคัญ  0.05 โดยปัจจัยกำร
เป ล่ียนแปลงเชิงพฤติกรรม สุขภำพ และสถำนที่ 
ออกก ำลงักำยมีควำมสมัพนัธ์ทำงบวกกบัดชันีมวลกำย
ขอ งป ระช ำชน  ซึ่ งส อดค ล้ อ งกั บ งำนวิ จั ย ขอ ง  
สมนึก แก้ววิไล [4] ที่ศึกษำปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม
กำรออกก ำลังกำยของนักศึกษำระดับปริญญำตรี 
มหำวิทยำลัย เทคโนโลยี รำชมงคลพระนคร ผล
กำรศึกษำพบว่ำ กำรรับรู้ประโยชน์ของกำรออกก ำลัง
กำย กำรรับรู้ภำวะสุขภำพ กำรรับรู้ควำมสำมำรถแห่ง
ตน แรงสนับสนุนทำงสังคม และแรงสนับสนุนทำง
ส่ิงแวดล้อม มีควำมสมัพนัธ์ทำงบวกกับพฤติกรรมกำร
ออกก ำลังกำยของนั กศึ กษำระดับป ริญญ ำต รี
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนครอย่ำงมี

นัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนกำรรับรู้อุปสรรค
กำรออกก ำลงักำยมีควำมสมัพนัธ์ทำงลบกบัพฤติกรรม
กำรออกก ำลงักำยของนกัศึกษำอย่ำงมีนัยส ำคญัทำง
สถิติที่ระดบั 0.05  

จำกผลกำรวิจัยยังพบอีกว่ำ ปัจจัยกำร
เปล่ียนแปลงเชิงพฤติกรรม สุขภำพ และสถำนที่ออก
ก ำลังกำยมีควำมสัมพันธ์กันและสมกำรพยำกรณ์
สำมำรถท ำนำยได้ถกูต้องร้อยละ 97.9 ซึง่สอดคล้องกบั
งำนวิจยัของ จำรุณี ศรีทองทมุ [5] ทีศ่กึษำปัจจยัที่มีผล
ต่อพฤติกรรมกำรออกก ำลงักำยของประชำชนที่มำออก
ก ำลงักำยที่สวนลมุพินีกรุงเทพมหำนคร ตำมกิจกรรมที่
ออกก ำลังกำยเพื่อสุขภำพ 6 กิจกรรม ได้แก่ เดิน วิ่ง 
โยคะ เต้นแอโรบิค ลีลำศ และร ำมวยจีน วิเครำะห์
ข้อมูลโดยกำรวิเครำะห์ถดถอยพหุคูณ ผลกำรศึกษำ
พบว่ำ ตวัแปรที่มีอิทธิพลร่วมท ำนำยพฤตกิรรมกำรออก
ก ำลังกำย ได้แก่ เชือ้ชำติ เพศ ควำมรู้สึกที่สมัพันธ์กับ
กำรออกก ำลังกำย และปัจจัยแทรกแซงกำรออกก ำลัง
กำย โดยสำมำรถร่วมกันท ำนำยพฤติกรรมกำรออก
ก ำลงักำยได้ร้อยละ 67.0 และยงัสอดคล้องกบังำนวิจยั
ของ สดุกญัญำ ปำนเจริญและปริทรรศน์ วนัจนัทร์ [6] ที่
ศกึษำปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมกำรออกก ำลงักำย
ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษำตอนปลำย ผลกำรศึกษำ
พบว่ำ กำรรับรู้สมรรถนะแห่งตนด้ำนกำรออกก ำลงักำย
และกำรสนับสนุนทำงสังคมด้ำนกำรออกก ำลังกำย
ร่วมกันท ำนำยพฤติกรรมกำรออกก ำลังกำยได้ร้อยละ 
40.60 (p<.01) และสอดคล้องกับงำนวิจัยของ ธนพร 
แย้มศร [7] ได้ศึกษำปัจจัยท ำนำยพฤติกรรมกำรออก
ก ำลังกำยของนักศึกษำพยำบำลบรมรำชชนนี 
เครือข่ำยภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ วิเครำะห์ข้อมลูด้วย
สถิติสมกำรถดถอยพหุคูณแบบขัน้ตอน ผลกำรวิจัย
พบว่ำ ปัจจัยกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองและ
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อิทธิพลระหว่ำงบุคคลมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมกำรออก
ก ำลังกำย โดยสำมำรถร่วมกันท ำนำยพฤติกรรมกำร
ออกก ำลงักำยได้ร้อยละ 19.6  
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีกำรศึกษำปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม
กำรออกก ำลงักำยของประชำชนทัง้ในวยัรุ่น วยัผู้ ใหญ่ 
วยัทอง และวยัชรำ 

2 . จำกผลกำรศึกษำที่ ได้ควรน ำไปส ร้ำง
นโยบำยและแผนงำนด้ำนกำรจัดกำรและกำรจัด
กิจกรรมเพื่อให้ตรงกบัควำมต้องกำรของประชำชน 
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