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บทคัดย่ อ
งำนวิจยั นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษำปั จจัยกำรเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม สุขภำพ และสถำนที่สำหรับออก
กำลังกำยที่มีผลต่อดัชนีมวลกำยของประชำชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก สถิติที่ใช้ ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
ได้ แก่ ค่ำควำมถี่ ค่ำร้ อยละ และกำรวิเครำะห์กำรถดถอยพหุคูณ สำหรับกำรศึกษำครัง้ นี ้ได้ ทำกำรรวบรวมข้ อมูล
จำกประชำชนที่อำศัยอยู่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 410 คน โดยใช้ แบบสัมภำษณ์ และแบบ
สำรวจรำยกำร (Checklist) ผลกำรวิจยั พบว่ำปั จจัยที่เหมำะสมที่สดุ สำหรับสมกำรพยำกรณ์ปัจจัยกำรเปลี่ยนแปลง
เชิงพฤติกรรม สุขภำพ และสถำนที่สำหรับออกกำลังกำยที่มีผลต่อดัชนีมวลกำยของประชำชนในเขตอำเภอเมือง
จังหวัดพิษ ณุโลก ได้ แก่ ด้ ำนภำวะทำงร่ ำงกำยและจิตใจ ด้ ำนแรงกระตุ้นจำกสังคม ด้ ำนอุปสรรคของกำรออก
กำลังกำย ด้ ำนสุขภำพ ด้ ำนอุปกรณ์ ด้ ำนสถำนที่ และด้ ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก และได้ สมกำรพยำกรณ์สำหรับ
งำนวิจยั ครัง้ นี ้ คือ
สมกำรถดถอยเชิงพหุคณ
ู
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
คาสาคัญ: พฤติกรรม สุขภำพ สถำนที่สำหรับออกกำลังกำย ดัชนีมวลกำย กำรวิเครำะห์กำรถดถอยพหุคณ
ู
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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

บทนา
สุขภำพที่ดีเป็ นสิ่งสำคัญในกำรพัฒนำคนและ
กำรพั ฒ นำคนเป็ น จุ ด มุ่ง หมำยหลัก ของกำรพัฒ นำ
ประเทศ ปั จ จัย ด้ ำ นสุข ภำพจึ ง เป็ น พื น้ ฐำนส ำคัญ ที่
จะต้ องนำมำพิจำรณำวำงแผนจัดกำรให้ มีควำมพร้ อม
ประชำกรจะต้ องมีสุขภำพสมบูรณ์ แข็งแรงทัง้ สุขภำพ
กำยและสุขภำพจิต กำรออกกำลังกำยเป็ นกลวิธีหนึ่งที่
จะนำไปสู่กำรมีสขุ ภำพดีโดยที่พฤติกรรมกำรออกกำลัง
กำยจะช่วยส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรค ซึง่ กำรออก
ก ำลัง กำยแต่ ล ะชนิ ด จะมี รู ป แบบกระบวนกำรและ
หลักเกณฑ์แตกต่ำงกันไป อย่ำงไรก็ตำม เมื่อพิจำรณำ
ถึงกำรดำเนิน ชีวิตของประชำกรพบว่ำวิถีก ำรดำเนิ น
ชีวิตมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ ว ทัง้ ด้ ำนเศรษฐกิจ
สั ง คม และเทคโนโลยี ล้ วนส่ ง ผลให้ ประชำชน
เคร่ ง เครี ย ดกั บ กำรด ำเนิ น ชี วิ ต ส่ ง ผลให้ พฤติ ก รรม

สุขภำพในด้ ำนต่ำง ๆ เปลี่ยนแปลงไป ละเลยกำรออก
ก ำลังกำย จึ งท ำให้ เกิ ด ปั ญ หำสุข ภำพในด้ ำ นต่ ำ ง ๆ
ตำมมำ
กำรส ำรวจพฤติ ก รรมกำรเล่ น กี ฬ ำหรื อ ออก
กำลังกำยของประชำกร พ.ศ. 2554 โดยสำนักงำนสถิติ
แห่งชำติ ซึง่ เก็บข้ อมูลจำกประชำกรที่มีอำยุ 11 ปี ขึ ้นไป
พบว่ำระยะเวลำที่ใช้ ในกำรเล่นกีฬำหรื อออกกำลังกำย
ของประชำกรต่อครัง้ ร้ อยละ 36.6 ของประชำกรอำยุ
11 ปี ขึ ้นไป เล่นกีฬำหรื อออกกำลังกำยในช่วง 1 เดือน
ก่อ นวัน สัม ภำษณ์ ค รั ง้ ละ 31-60 นำที รองลงมำซึ่ง มี
สัด ส่ ว นใกล้ เคี ย งกัน คื อ ครั ง้ ละ 21-30 นำที (ร้ อยละ
34.6) และพบว่ ำ ร้ อยละ 8.5 ที่ อ อกก ำลังกำยครั ง้ ละ
มำกกว่ำ 60 นำทีขึ ้นไป ปั ญหำพฤติกรรมขำดกำรออก
กำลังกำยเป็ นอีกปั ญหำด้ ำนสุขภำพที่สำคัญอย่ำงหนึ่ง
สำหรับประชำชน กำรขำดกำรออกกำลังกำยจะทำให้
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ประชำชนเกิดภำวะอ้ วนได้ และส่งผลกระทบให้ เกิดโรค
แทรกซ้ อนต่ำง ๆ เช่น โรคหัวใจ โรคไขมันในเส้ นเลือด
สูง เป็ นต้ น ดังนันประชำชนควรปรั
้
บเปลี่ยนพฤติกรรม
กำรออกกำลังกำยโดยออกกำลังกำยอย่ำงสม่ำเสมอ
อย่ำงน้ อย 3 ครัง้ ต่อสัปดำห์ ซึง่ ปั จจัยที่ช่วยส่งเสริมให้ มี
พฤติกรรมกำรออกกำลังกำยที่ดี ได้ แก่ ควำมรู้เกี่ยวกับ
กำรออกกำลังกำย กำรแบ่งเวลำ กำรตระหนักและเห็น
ควำมสำคัญของกำรออกกำลังกำย เป็ นต้ น
จำกควำมสำคัญของกำรออกกำลังกำยภำครัฐ
จึงก ำหนดให้ ก ำรออกกำลังกำยเป็ น ยุท ธศำสตร์ กำร
พัฒ นำประเทศตำมแผนพัฒ นำเศรษฐกิจ และสังคม
แห่งชำติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) และฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560-2564) แผนพัฒ นำกำรกีฬำแห่งชำติฉบับ
ที่ 5 (พ.ศ. 2555-2559) แผนพัฒ นำสุข ภำพแห่ งชำติ
ฉบั บ ที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) แผนพั ฒ นำจั ง หวั ด
พิษณุโลก (พ.ศ.2557-2560) และกรมอนำมัยกระทรวง
สำธำรณสุ ข ต่ ำ งก็ ใ ห้ ควำมส ำคั ญ กั บ ปั ญหำด้ ำน
พฤติ ก รรมกำรก ำลั ง กำย ซึ่ ง ท ำให้ มี ก ำรก ำหนด
แผนพั ฒ นำดั ง กล่ ำ วเป็ นวำระส ำคั ญ ของประเทศ
ตลอดจนมี ก ำรสร้ ำงนโยบำยและแผนระดั บ ชำติ ที่
ชั ด เจนขึ น้ ส่ ง ผลให้ มี ก ำรด ำเนิ น กำรพั ฒ นำ กำร
สนับสนุน และกำรประสำนงำนระหว่ำงองค์กรมีควำม
สอดคล้ อ งและเป็ น ไปในทิ ศ ทำงเดี ย วกั น เพื่ อ ให้ ได้
กระบวนกำรที่ สะท้ อนถึงลักษณะของพฤติก รรมกำร
ออกก ำลัง กำย จึ งมี ค วำมจำเป็ น อย่ ำ งยิ่ งที่ จ ะต้ อ งมี
เครื่ องมือสำหรับกำรวิเครำะห์ปัญหำดังกล่ำวให้ ถกู ต้ อง
ชั ด เจ น เห็ น ถึ งภ ำ พ รว ม ข อ งแ น ว โน้ ม ใน ก ำ ร
เปลี่ ย นแปลง จำกปั ญ หำดัง กล่ ำ วผู้ วิ จัย จึ ง ได้ ส นใจ
ศึ ก ษำปั ญ หำตำมแผนพั ฒ นำจั ง หวั ด พิ ษ ณุ โลก

(พ.ศ.2557-2560) และทำกำรวิเครำะห์ด้วยเครื่ องมือ
ทำงสถิ ติ เ พื่ อ แสดงข้ อมู ล ทุ ติ ย ภู มิ กำรใช้ สถิ ติ เ ชิ ง
พรรณนำรวมไปถึ งกำรใช้ สถิ ตเชิ งอนุม ำนเพื่ อ ศึกษำ
ปั จ จัย กำรเปลี่ ย นแปลงเชิ ง พฤติ ก รรม สุข ภำพ และ
สถำนที่สำหรับออกกำลังกำยที่มีผลต่อดัชนีมวลกำย
ของประชำชนในเขตอ ำเภอเมื อ ง จังหวัด พิ ษ ณุ โลก
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
1. เพื่ อ ศึ ก ษ ำปั จจั ย กำรเปลี่ ย นแปลงเชิ ง
พฤติกรรม สุขภำพ และสถำนที่สำหรับออกกำลังกำยที่
มีผลต่อดัชนีมวลกำยของประชำชนในเขตอำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก
2. เพื่ อ วิเครำะห์ ค วำมสัม พัน ธ์ ของพฤติ ก รรม
กำรออกก ำลังกำย สุขภำพ และสถำนที่สำหรั บ ออก
กำลังกำย

วิธีดาเนินการวิจัย
กำรวิจัยครัง้ นีเ้ ป็ นกำรวิจัยเชิงสำรวจ ผู้วิจัยได้
กำหนดวิธีกำรดำเนินงำนดังนี ้
1. ประชำกรที่ใช้ ในกำรศึกษำได้ แก่ ประชำชนที่
อำศัยอยู่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน
20 ตำบล 173 หมู่บ้ำน ซึ่งจำนวนประชำกรในปั จจุบัน
มีจำนวน 218,798 คน [1]
2. กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ ในกำรศึกษำ จำนวนทังสิ
้ ้น
410 คน จำกกำรสุ่มตัวอย่ำงอย่ำงง่ำย (Simple random
sampling) กำรคำนวณจำกสูตรของ ทำโรยำมำเน่
(Taro Yamane) [2] ซึง่ มีควำมคลำดเคลื่อนได้ ไม่เกิน
ร้ อยละ 5 ดังแสดงใน Table 1
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Table 1. Number of population and samples used in the study
Order
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

District
Wang Nam Khu
Wat Chan
Wat Phrik
Tha Thong
Tha Pho
Samo Khae
Don Thong
Ban Pa
Pak Thok
Hua Ro

Population
4126
8431
8172
13513
23483
15814
13308
5722
4869
23917

Sample
6
12
12
20
34
23
19
9
7
34

3. ศึ ก ษ ำแนวคิ ด ทฤษ ฎี เอกสำร และ
งำนวิ จัย ที่ เกี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ให้ ได้ ข้ อ มูลที่ ถูก ต้ อ งและ
ทันสมัย
4. เครื่ องมือที่ใช้ ในกำรวิจยั เป็ นแบบสอบถำม
ส ำรวจ รำย ก ำร (Check list) แบ บ ม ำต รำส่ วน
ประมำณค่ำ (Rating scale)
5. กำรพั ฒ นำเครื่ อ งมื อ ส ำหรั บ งำนวิ จั ย
ดำเนินกำรสร้ ำงและตรวจสอบคุณภำพของเครื่ องมือ
โดยผู้วิจัยได้ ดำเนินกำรสร้ ำงแบบสอบถำม และให้
ผู้ เชี่ ย วชำญ จ ำนวน 3 ท่ ำ น ซึ่ ง ป ระกอบ ด้ วย
ผู้เชี่ยวชำญด้ ำนสถิติ ด้ ำนกำรวิจยั และด้ ำนสุขภำพ
ตรวจสอบคุ ณ ภำพของควำมตรงตำมเนื อ้ หำ
(Content validity) แ ล ะ ท ำ ก ำ รป รั บ ป รุ ง แ ก้ ไข
แบบสอบถำมข้ อ เสนอแนะของผู้ เชี่ ย วชำญ ทัง้ นี ้
ผู้วิจยั ได้ ดำเนินกำรวิเครำะห์ค่ำดัชนีควำมสอดคล้ อง
(Index of item objectives congruence: IOC) ของ
เครื่ อ งมื อ และน ำข้ อสั ง เกตที่ ได้ จ ำกผู้ เชี่ ย วชำญ
มำทำกำรปรั บปรุ งและพัฒ นำเครื่ องมื อให้ มีค วำม

Order
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

District
Chom Thong
Ban Krang
Ban Khlong
Phlai Chumphon
Makham Sung
Aranyik
Bueng Phra
Phai Kho Don
Ngio Ngam
Nai Mueang

Population
3860
12215
13249
7160
5592
29951
18104
4143
3392
64621

Sample
6
18
19
11
8
43
26
6
5
92

ถูกต้ องมำกยิ่งขึ ้น จำกนันจึ
้ งนำเครื่ องมือที่ได้ ทำกำร
ปรับปรุงไปทดลองใช้ กับกลุ่มตัวอย่ำงจำนวน 30 คน
และท ำกำรหำค่ ำ ควำมเที่ ย งด้ วยค่ ำ สั ม ประสิ ท ธิ์
แ อ ล ฟ ำ ข อ ง ค ร อ น บ ำ ช (Cronbach’s Alpha
Coefficient) ได้ ค่ำสัมประสิทธิ์แอลฟำของเครื่ องมือ
ทั ง้ ฉบั บ เท่ ำ กั บ 0.93 ซึ่ ง อยู่ ในเกณฑ์ ม ำตรฐำนที่
นำไปใช้ ได้
6. สถิติที่ใช้ ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
เมื่ อ ได้ แบบสอบถำมครบตำมจ ำนวนที่
ก ำหนดไว้ แ ล้ ว จึ ง น ำมำตรวจสอบควำมครบถ้ ว น
สมบูรณ์ของข้ อมูลที่ได้ แล้ วจึงนำไปลงรหัสข้ อมูลใน
โปรแกรมส ำเร็ จ รู ป ทำงสถิ ติ เพื่ อ น ำไปวิ เ ครำะห์
ปั จจัยกำรเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม สุขภำพ และ
สถำนที่สำหรับออกกำลังกำยที่มีผลต่อดัชนีมวลกำย
ของประชำชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกใน
ด้ ำนพฤติ ก รรมกำรออกกำลังกำย (ด้ ำนภำวะทำง
ร่ ำงกำยและจิ ตใจ ด้ ำนแรงกระตุ้นจำกสังคม และ
ด้ ำนอุปสรรคของกำรออกกำลังกำย) สุขภำพ และ
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สถำนที่อ อกก ำลังกำย (ด้ ำนอุป กรณ์ ด้ ำ นสถำนที่
และด้ ำนสิ่ งอ ำนวยควำมสะดวก) โดยใช้ สถิ ติ ก ำร
วิเครำะห์ควำมถดถอยเชิงเส้ นพหุคูณ (Multinomial
Linear Regression Analysis ) [3]
Y =0 + 1X1 +2X2+…+kXk+
โดย

Y แทน ค่ำของตัวแปรตำม
Xi แทน ค่ำของตัวแปรอิสระ i=0,1,2,…,n

I แทน ค่ำสัมประสิทธิ์กำรถดถอย
i=0,1,2,…,k
 แทน ค่ำควำมคลำดเคลื่อน

ผลการวิจัย
ผู้ วิ จั ย ได้ น ำแบบสอบถำมเก็ บ รวบรวม
ข้ อมูลซึ่งมี กลุ่ม ตัวอย่ำงจำนวน 410 คน สำมำรถ
นำมำวิเครำะห์ ได้ ดงั นี ้

Table 2. Number and percentage of general information
General information
Sex
Male
Female
Congenital disease Yes
No
Body mass index Very fat (>30)
Fat (25.0-29.9)
Overweight (23.0-24.9)
Normal weight (18.6-22.9)
Thin (18.5)

Number
172
238
142
268
35
88.5
81.5
171.75
33.25

Percentage
42.0
58.0
34.6
65.4
8.5
21.6
19.9
41.9
8.1

จำก Table 2 พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงเป็ นเพศหญิง (Female) ร้ อยละ 58.0 เป็ นเพศชำย (Male) ร้ อยละ 42.0
ส่วนใหญ่เป็ นผู้ที่ไม่มีโรคประจำตัว (No) ร้ อยละ 65.4 เป็ นผู้ที่มีโรคประจำตัว (Yes) ร้ อยละ 34.6 และดัชนีมวลกำย
ส่วนใหญ่มีน ้ำหนักปกติเหมำะสม (Normal weight) คิดเป็ นร้ อยละ 41.9 รองลงมำอ้ วน (Fat) คิดเป็ นร้ อยละ 21.6
และน้ อยที่สดุ คือผอมเกินไป (Thin) คิดเป็ นร้ อยละ 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
Exercise behavior
- Physical and mental condition (X1)
- Social impulse (X2)
- The obstacle of exercise (X3)
Health (X4)
Exercise location
- Equipment (X5)
- Place(X6)
- Convenient (X7)
Constant
R
R2
R2 adjusted
F
Sig F.
Durbin – Watson test
จำก Table 3 พบว่ำพฤติกรรมกำรออกกำลัง
กำย ได้ แก่ ด้ ำนภำวะทำงร่ ำงกำยและจิตใจ ด้ ำนแรง
กระตุ้นจำกสังคม และด้ ำนอุปสรรคของกำรออกกำลัง
กำย สุข ภำพ และสถำนที่ อ อกก ำลังกำย ได้ แ ก่ ด้ ำ น
อุปกรณ์ ด้ ำนสถำนที่ และด้ ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก
มีผลต่อดัชนีมวลกำยของประชำชนในเขตอำเภอเมือง
จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โลกที่ ร ะดั บ นั ย ส ำคั ญ 0.05 โดยด้ ำน
สุข ภำพ (Beta = -0.889) มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ดัช นี ม วลกำย
ของประชำชนมำกที่สุด รองลงมำคือด้ ำนแรงกระตุ้น
จำกสังคม (Beta = 0.445) และด้ ำนอุปสรรคของกำร

Model
b



Sig.

-0.110
0.868
-0.040
-2.203

-0.063
0.445
-0.022
-0.889

0.000*
0.000*
0.001*
0.000*

0.599
0.091
-0.186
6.991

0.429
0.067
-0.141

0.000*
0.000*
0.000*
0.000*

0.989
0.979
0.979
8.969
0.000*
1.894
ออกกำลังกำย (Beta = -0.022) มีผลต่อดัชนีมวลกำย
ของประชำชนน้ อยที่สดุ
ปั จจัยกำรเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม สุขภำพ
และสถำนที่ออกกำลังกำยมีควำมสัมพันธ์ ทำงบวกกับ
ดัช นี ม วลกำยของประชำชน (R=0.989) โดยสมกำร
พยำกรณ์ สำมำรถท ำนำยได้ ถู ก ต้ องร้ อยละ 97.9
(R2 = 0.979) และสำมำรถเขียนสมกำรได้ ดงั นี ้
สมกำรถดถอยเชิงพหุคณ
ู
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

อภิปรายผลและสรุป
ผู้ ตอบแบบสอบถำมเป็ นเพศหญิ งคิ ด เป็ น
ร้ อยละ 58.0 ส่ ว นใหญ่ เป็ นผู้ ที่ ไ ม่ มี โ รคประจ ำตั ว
คิ ด เป็ นร้ อยละ 65.4 และดั ช นี ม วลกำยส่ ว นใหญ่ มี
น ้ำหนักปกติเหมำะสม คิดเป็ นร้ อยละ 41.9 ในส่วนของ
กำรวิ เครำะห์ ปั จ จัย กำรเปลี่ ย นแปลงเชิ ง พฤติ ก รรม
สุขภำพ และสถำนที่ สำหรั บออกกำลังกำยที่ มี ผลต่ อ
ดัชนีมวลกำยของประชำชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก พบว่ำ พฤติกรรมกำรออกกำลังกำย ได้ แก่
ด้ ำ นภำวะทำงร่ ำ งกำยและจิ ต ใจ ด้ ำนแรงกระตุ้ น
จำกสังคม และด้ ำนอุป สรรคของกำรออกก ำลังกำย
สุขภำพ และสถำนที่ออกกำลังกำย ได้ แก่ด้ำนอุปกรณ์
ด้ ำนสถำนที่ และด้ ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก มีผลต่อ
ดัชนีมวลกำยของประชำชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัด
พิ ษ ณุ โลกที่ ร ะดั บ นั ย ส ำคั ญ 0.05 โดยปั จจั ย กำร
เปลี่ ย นแปลงเชิ ง พฤติ ก รรม สุ ข ภำพ และสถำนที่
ออกกำลังกำยมีควำมสัมพันธ์ทำงบวกกับดัชนีมวลกำย
ขอ งป ระช ำช น ซึ่ ง ส อ ด ค ล้ อ งกั บ งำน วิ จั ย ข อ ง
สมนึก แก้ ววิไล [4] ที่ศึกษำปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม
กำรออกก ำลัง กำยของนั ก ศึ ก ษำระดั บ ปริ ญ ญำตรี
มหำวิ ท ยำลั ย เทคโนโลยี ร ำชมงคลพระนคร ผล
กำรศึกษำพบว่ำ กำรรับรู้ ประโยชน์ของกำรออกกำลัง
กำย กำรรับรู้ภำวะสุขภำพ กำรรับรู้ควำมสำมำรถแห่ง
ตน แรงสนั บ สนุ น ทำงสัง คม และแรงสนับ สนุ น ทำง
สิ่งแวดล้ อม มีควำมสัมพันธ์ทำงบวกกับพฤติกรรมกำร
ออกก ำลั ง กำยของนั ก ศึ ก ษ ำระดั บ ปริ ญ ญ ำต รี
มหำวิ ท ยำลัย เทคโนโลยี ร ำชมงคลพระนครอย่ ำ งมี

นัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนกำรรับรู้ อุปสรรค
กำรออกกำลังกำยมีควำมสัมพันธ์ทำงลบกับพฤติกรรม
กำรออกกำลังกำยของนักศึกษำอย่ำงมีนัยสำคัญทำง
สถิติที่ระดับ 0.05
จำกผลกำรวิ จั ย ยั ง พบอี ก ว่ ำ ปั จจั ย กำร
เปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม สุขภำพ และสถำนที่ออก
ก ำลัง กำยมี ค วำมสัม พั น ธ์ กั น และสมกำรพยำกรณ์
สำมำรถทำนำยได้ ถกู ต้ องร้ อยละ 97.9 ซึง่ สอดคล้ องกับ
งำนวิจยั ของ จำรุณี ศรี ทองทุม [5] ทีศ่ กึ ษำปั จจัยที่มีผล
ต่อพฤติกรรมกำรออกกำลังกำยของประชำชนที่มำออก
กำลังกำยที่สวนลุมพินีกรุงเทพมหำนคร ตำมกิจกรรมที่
ออกก ำลังกำยเพื่ อสุขภำพ 6 กิ จกรรม ได้ แก่ เดิ น วิ่ ง
โยคะ เต้ น แอโรบิ ค ลี ล ำศ และร ำมวยจี น วิ เครำะห์
ข้ อมูลโดยกำรวิเครำะห์ ถดถอยพหุคูณ ผลกำรศึกษำ
พบว่ำ ตัวแปรที่มีอิทธิพลร่วมทำนำยพฤติกรรมกำรออก
กำลังกำย ได้ แก่ เชื ้อชำติ เพศ ควำมรู้สึกที่สมั พันธ์ กับ
กำรออกกำลังกำย และปั จจัยแทรกแซงกำรออกกำลัง
กำย โดยสำมำรถร่ วมกัน ท ำนำยพฤติ ก รรมกำรออก
กำลังกำยได้ ร้อยละ 67.0 และยังสอดคล้ องกับงำนวิจยั
ของ สุดกัญญำ ปำนเจริญและปริทรรศน์ วันจันทร์ [6] ที่
ศึกษำปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมกำรออกกำลังกำย
ของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษำตอนปลำย ผลกำรศึกษำ
พบว่ำ กำรรับรู้สมรรถนะแห่งตนด้ ำนกำรออกกำลังกำย
และกำรสนับ สนุ น ทำงสัง คมด้ ำ นกำรออกก ำลังกำย
ร่ วมกันทำนำยพฤติกรรมกำรออกกำลังกำยได้ ร้อยละ
40.60 (p<.01) และสอดคล้ องกับงำนวิจัยของ ธนพร
แย้ มศร [7] ได้ ศึกษำปั จจัยทำนำยพฤติกรรมกำรออก
ก ำลั ง กำยของนั ก ศึ ก ษ ำพยำบำล บรมรำชชนนี
เครื อข่ำยภำคตะวันออกเฉียงเหนือ วิเครำะห์ข้อมูลด้ วย
สถิ ติ สมกำรถดถอยพหุคูณ แบบขัน้ ตอน ผลกำรวิจัย
พบว่ ำ ปั จ จัย กำรรั บ รู้ ควำมสำมำรถของตนเองและ
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อิทธิพลระหว่ำงบุคคลมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมกำรออก
กำลังกำย โดยสำมำรถร่ วมกันทำนำยพฤติกรรมกำร
ออกกำลังกำยได้ ร้อยละ 19.6
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