
พฤติกรรมการออกก าลงักายของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) โรงเรียนเตรียม
วศิวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมนั 

    วราพงศ ์ไกรชมสม* 
 
บทคัดย่อ 
 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อพฤติกรรมการออกก าลงักายของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัร
วิชาชีพ (ปวช.) โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมนั  และเปรียบเทียบพฤติกรรมการออกก าลงักาย
ของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.)  จ  าแนกตามเพศ   กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นนกัเรียน
ท่ีลงทะเบียนเรียนปีการศึกษา 2559  จ  านวน  306  คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั คือ แบบสอบถามซ่ึงมีค่าความ
เช่ือมัน่ 0.73  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
การเปรียบเทียบพฤติกรรมการออกก าลงักายจ าแนกตามเพศดว้ยการทดสอบค่า( t-test) 
 
ผลการวจิยั พบวา่ 
 1. พฤติกรรมการออกก าลงักายของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) โรงเรียนเตรียม
วิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมนั ดา้นความรู้เก่ียวกบัหลกัการและวิธีการออกก าลงักายอยู่ในระดบัมีความรู้ดี
มาก 
 2. พฤติกรรมการออกก าลงักายของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) โรงเรียนเตรียม
วศิวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมนั ดา้นความพร้อมในการออกก าลงักายอยูใ่นระดบัมาก 
 3. พฤติกรรมการออกก าลงักายของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) โรงเรียนเตรียม
วศิวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมนั ดา้นความคิดเก่ียวกบัประโยชน์ของการออกก าลงักายอยูใ่นระดบัมาก 
 4. นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมนั 
เพศชายและหญิงมีพฤติกรรมการออกก าลงักาย ดา้นความรู้เก่ียวกบัหลกัการและวธีิการออกก าลงักายแตกต่าง
กนั 
 5. นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมนั 
เพศชายและหญิงมีพฤติกรรมการออกก าลงักาย ดา้นความพร้อมในการออกก าลงักายแตกต่างกนั 
 6. นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมนั 
เพศชายและหญิงมีพฤติกรรมการออกก าลงักาย ดา้นความคิดเก่ียวกบัประโยชน์ของการออกก าลงักายแตกต่าง
กนั 
*นกัศึกษาระดบัมหาบณัฑิตศึกษา สาขาพลศึกษา 



ค าส าคัญ 

 พฤติกรรม, การออกการออกก าลงักาย,  นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.)  

บทน า 

 การมีภาวะสุขภาพทั้งกายและใจเป็นส่ิงท่ีทุกคนปรารถนา  โดยการมีสุขภาพท่ีดีมิไดห้มายความ

เพียงแต่การไม่เจ็บป่วยหรือปราศจากโรคภยัไข้เจ็บเท่านั้น  หากยงัครอบคลุมถึงการมีสุขภาพท่ีสมบูรณ์  

แขง็แรงของร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์ และสังคม  

 จากผลการส ารวจพฤติกรรมเส่ียงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บเปรียบเทียบระหวา่ง การส ารวจ

ใน ปี พ.ศ.2547 พ.ศ.2548 พ.ศ.2550 และ พ.ศ.2553 ของส านกัโรคไม่ติดต่อ  กรมควบคุมโรค พบการเพิ่มข้ึน

ของภาวะอ้วน และการลดลงของการออกก าลังกายในประชากรไทย อายุ 15-74 ปี  ในขณะเดียวการ

รับประทานผกัและผลไม้มีแนวโน้มลดลง  โดยประชากรไทยอายุ 15-74 ปีมีความรู้เก่ียวกับการป้องกนั

ควบคุมโรคหัวใจหลอดเลือดและเบาหวานอยู่ท่ีร้อยละ 65.1  ในปี พ.ศ.2553 และแมว้่าการส ารวจในปี พ.ศ.

2553 พบว่าประชากรไทยมีแนวโน้มลดลงของพฤติกรรมการสูบบุหร่ีและการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์แต่

พฤติกรรมการด่ืมอยา่งหนกัท่ีส่งผลต่อระบบหลอดเลือดหวัใจมีร้อยละของการด่ืมเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทาง

สถิติ (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข , 2553) โรคความดนัโลหิตสูง โรคหลอดเลือดในสมอง และ

โรคหวัใจเป็นโรคท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไปวา่เกิดจากการด าเนินชีวิตท่ีไม่ถูกตอ้งหรือมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีไม่

เหมาะสม โดยเฉพาะอยา่งยิง่ขาดการออกก าลงักาย  บริโภคอาหารไม่ถูกตอ้ง  ผลของการมีพฤติกรรมสุขภาพ

ท่ีไม่เหมาะสมดงักล่าวส่งผลต่อสภาวะสุขภาพไดอ้ยา่งชดัเจน 

 ในการส่งเสริมให้ประชาชนมาสนใจการออกก าลงักายเพื่อสุขภาพเป็นส่ิงท่ีทุกประเทศก าลงั

รณรงค์  โดยเฉพาะประเทศอุตสาหกรรมหรือประเทศท่ีพฒันาแลว้ซ่ึงเม่ือพิจารณาถึงการด าเนินชีวิตตั้งแต่

อดีตจนถึงปัจจุบนัจะพบวา่วิถีการด าเนินชีวิตมีการเปล่ียนแปลงไป  เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว

ของโลกไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ  สังคม  เทคโนโลยี  ลว้นส่งผลให้ประชาชนส่วนใหญ่คร ่ าเคร่งกบัการ

ด าเนินชีวิตประจ าวนั  ส่งผลให้มีการละเลยต่อการออกก าลงักายขาดการเคล่ือนไหวในลกัษณะของการออก

ก าลงักายประจ าวนั  จึงท าให้เกิดปัญหาสุขภาพในดา้นต่าง ๆ ตามมาเช่น โรคหวัใจ เบาหวาน ไขมนัอุดตนัใน

เส้นเลือด  เป็นตน้ 

 การพฒันาความรู้และความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศชาตินั้น

จ าเป็นตอ้งอาศยัทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและทรัพยากรท่ีส าคญัท่ีสุด คือ ประชากร  แต่ใน

ปัจจุบนัประเทศชาติของเรายงัมีขอ้จ ากดัในดา้นคุณภาพของประชากรอยูม่ากนกั  วิธีการหน่ึงท่ีจะส่งเสริมให้



ประชากรมีคุณภาพท่ีดีนั้นก็คือ การพฒันาประชากรในประเทศใหเ้ป็นผูท่ี้มีสุขภาพแขง็แรงสมบูรณ์ทั้งสุขภาพ

กายและสุขภาพจิต  การมีสุขภาพท่ีดีนอกจากจะท าให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงแลว้ยงัท าให้มีสมรรถภาพทาง

ร่างกายสูงตลอดจนมีความสามารถทางดา้นสติปัญญา  สามารถแกไ้ขปัญหาต่าง ๆไดอ้ย่างชาญฉลาด  และ

หากประชากรในประเทศชาติมีสุขภาพท่ีดีแล้วย่อมจะท าให้การพฒันาความรู้และความก้าวหน้าทางด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศชาตินั้นมีการพฒันาไปในทางท่ีดีอีกดว้ย  ดงันั้นจึงควรส่งเสริมให้

ประชากรหนัมาสนใจการออกก าลงักายกนัใหม้ากข้ึน 

 ดังนั้ น  ผู ้วิจ ัยจึงสนใจท่ีจะท าการศึกษาพฤติกรรมการออกก าลังกายของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.)  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ เพื่อน าผลวจิยัมาใช้เป็น

แนวทางในการส่งเสริมพฤติกรรมการออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ  ซ่ึงการวิจยัคร้ังน้ีน่าจะเป็นประโยชน์ต่อ

ประเทศชาติคือ เม่ือประชากรมีความสนใจในการออกก าลงักายมากข้ึนก็จะท าให้มีความแข็งแรงสมบูรณ์ทั้ง

ทางดา้นร่างกายและจิตใจ  แลว้ก็สามารถท่ีจะพฒันาประเทศชาติให้เจริญกา้วหน้าทดัเทียมกบัอารยประเทศ

ต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
   1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออกก าลงักายของนกัเรียนระดบัระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) 

โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมนั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ด้าน

ความรู้เก่ียวกบัหลกัการและวธีิการออกก าลงักาย 

  2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออกก าลงักายของนักเรียนระดบัระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) 

โรงเรียนเตรียมวศิวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมนั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ ดา้นความ

พร้อมในการออกก าลงักาย 

 3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออกก าลงักายของนักเรียนระดบัระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) 

โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมนั  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ ดา้นเจต

คติเก่ียวกบัประโยชน์ของการออกก าลงักาย  

 4. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการออกก าลังกายของนักเรียนระดับระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

(ปวช.) โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมนั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ

โดยจ าแนกตามเพศ 

 



วธีิด าเนินการวจัิย    

 การวิจัยคร้ังน้ี เป็นการวิจัย เชิงส ารวจโดยมีกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือ นักเรียนระดับ

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมนั  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ

จอมเกลา้พระนครเหนือ ปีการศึกษา  2559  จ  านวน 306 คน  โดยใชต้ารางของ  เครจซ่ีและมอร์แกน  (Krejcie 

and Morgan)  โดยว ิธ ีก ารสุ ่มอย า่ งง ่าย  (Simple Random Sampling) เค รื่องม ือ ที ่ใช ใ้นการว ิจ ยั เ ป็น

แบบสอบถามท่ีผา่นการทดสอบหาค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาโดยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index  of  

Item  Objective  Congruence : IOC) ผูว้ิจยัได้น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ชัดเจน

ยิง่ข้ึน  โดยมีค่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 0.96  โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ตอน คือ  1.  แบบสอบถาม

ขอ้มูลทัว่ไปของนกัศึกษา   2.  แบบสอบถามพฤติกรรมการออกก าลงักาย  ใชก้ารวิเคราะห์ค่าสถิติดว้ย t-test 

แบบ Independent  

 

ผลการวจัิย 

 1. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศชายมีจ านวน 233 คน  เม่ือจ าแนกตามอายพุบวา่ส่วนมาก

มีอายุระหว่าง 15 ปีจ  านวน  151 คน  เม่ือจ าแนกตามค่าใช้จ่ายต่อเดือนพบว่าส่วนมากมีค่าใช้จ่ายระหว่าง 

5,001-7,000  บาทจ านวน  109 คน  เม่ือจ าแนกตามจ านวนวนัท่ีออกก าลงักายต่อสัปดาห์พบวา่ ส่วนมากออก

ก าลงักาย 3-4 วนัจ านวน  164 คน  เม่ือจ าแนกตามระยะเวลาท่ีใชใ้นการออกก าลงักายต่อวนัพบวา่ ส่วนมากใช้

เวลาระหวา่ง 31-45 นาทีจ านวน 163 คน  

 2. ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการออกก าลงักายของนกัเรียนอยู่ในระดบัมากท่ีสุด  เม่ือจ าแนก

พฤติกรรมในแต่ละดา้นพบวา่ พฤติกรรมดา้นความรู้เก่ียวกบัหลกัการและวิธีการออกก าลงักายมีความรู้อยูใ่น

ระดับดีมาก    ส่วนพฤติกรรมด้านความพร้อมในการออกก าลังกาย และพฤติกรรมด้านเจตคติเก่ียวกับ

ประโยชน์ของการออกก าลงักาย  ทั้ง 2 ดา้นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด   

 3. พฤติกรรมการออกก าลงักายของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) โรงเรียนเตรียม

วศิวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมนั ดา้นความรู้เก่ียวกบัหลกัการและวธีิการออกก าลงักาย  เม่ือจ าแนกตามเพศชาย

และเพศหญิงพบวา่มีพฤติกรรมการออกก าลงักายไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05  

 4. พฤติกรรมการออกก าลงักายของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) โรงเรียนเตรียม

วิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมนั ดา้นความพร้อมในการออกก าลงักาย  เม่ือจ าแนกตามเพศชายและเพศหญิง

พบวา่ มีพฤติกรรมการออกก าลงักายแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 



 5. พฤติกรรมการออกก าลังกายทางสถิติของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมนั ดา้นความคิดเก่ียวกบัประโยชน์ของการออกก าลงักาย  เม่ือ

จ าแนกตามเพศชายและเพศหญิงพบวา่ มีพฤติกรรมการออกก าลงักายไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 

0.05 

 

อภิปรายผล 

 จากการวิจยัเร่ือง พฤติกรรม การออกก าลงักายของนกัเรียนระดบัระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

(ปวช.) โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมนั พบว่า ประเด็นท่ีน่าสนใจควรน ามาอภิปรายผล ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสิวาณี เซ็ม ดงัน้ี 

 1. พฤติกรรมการออกก าลงักายดา้นความรู้เก่ียวกบัหลกัการและวธีิการออกก าลงักายของนกัเรียน

ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) โรงเรียนเตรียมวศิวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมนั นั้นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ งไวอี้กทั้งจะเป็นเร่ืองท่ีดีมากข้ึนหากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมีการสนับสนุนจัด

หลกัสูตรท่ีเก่ียวกบัความรู้ในเร่ืองการออกก าลงักายใหก้บันกัเรียน  เพื่อท่ีจะไดมี้ความรู้แลว้น าไปปฏิบติัอยา่ง

ถูกตอ้งมากยิ่งข้ึน  อีกทั้งยงัช่วยให้นกัศึกษามีพฤติกรรมการออกก าลงักายมากข้ึนและมีสุขภาพร่างกายและ

จิตใจท่ีแข็งแรงสมบูรณ์ ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ กิตติชาญ วินิจวงษ์ ( 2546 ) ศึกษาความรู้และแนว

ทางการปฏิบติัท่ีมีต่อการออกก าลงักายของบุคลากรในมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ผลการศึกษาพบว่า 

บุคลากรของมหาวทิยาลยั ร้อยละ 89.90 มีความรู้เก่ียวกบัการออกก าลงักายอยูใ่นระดบัดีมาก 

 2. พฤติกรรมการออกก าลงักายด้านความพร้อมในการออกก าลงักายของนักเรียนระดบัระดบั

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมนั นั้นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  ซ่ึง

เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไวแ้สดงให้เห็นวา่นกัศึกษามีความสนใจและเตรียมพร้อมในการออกก าลงักายเพื่อ

สุขภาพท่ีดีซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไวแ้สดงให้เห็นวา่นกัศึกษามีความคิดเก่ียวกบัขอ้ดีของการออกก าลงั

กายและผลของการออกก าลงักายท่ีมีต่อสุขภาพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ไชยา องัศุสุกนฤมล ( 2543 ) ท่ี

ศึกษาพฤติกรรมการออกก าลงักายเพื่อสุขภาพของนกัศึกษาวิทยาลยัชุมชน ในวิทยาลยัพลศึกษาเขตภาคเหนือ 

พบวา่ นกัศึกษามีเจตคติและดา้นความพร้อมเก่ียวกบัการออกก าลงักายเพื่อสุขภาพไม่แตกต่างกนั 

 3. พฤติกรรมการออกก าลงักายดา้นเจตคติเก่ียวกบัประโยชน์ของการออกก าลงักายของนกัเรียน

ระดบัระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.)โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมนันั้น พบว่าอยู่ใน

ระดบัมากท่ีสุด  ซ่ึงนกัเรียนเพศชายและนกัเรียนเพศหญิงมีเจตคติต่อการออกก าลงักายไม่แตกต่างกนั เป็นไป



ตามสมมติฐานท่ีตั้งไวแ้สดงให้เห็นว่านกัศึกษามีความคิดเก่ียวกบัขอ้ดีของการออกก าลงักายและผลของการ

ออกก าลงักายท่ีมีต่อสุขภาพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวฒันา สุทธิพนัธ์ุ ( 2548 หน้า 48 ) ไดท้  าการวิจยั

เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการออกก าลงักายของประชาชนท่ีออกก าลงักายในสวนสาธารณะและสนาม

กีฬาในกรุงเทพมหานคร พบว่าส่วนใหญ่มีเจตคติเก่ียวกบัพฤติกรรมการออกก าลงักายอยูใ่นระดบัดี คิดเป็น 

ร้อยละ 50.50 

 

ข้อเสนอแนะ  

 ผลจากการวิจยัท าให้สามารถทราบข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้เกิดความรู้เร่ือง 

พฤติกรรมการออกก าลงักายเพิ่มมากข้ึน ดงัน้ี 

 1. ทางโรงเรียนควรมีการจดัหลักสูตรวิชาพลศึกษาท่ีเพิ่มมากข้ึนกว่าปัจจุบนั ซ่ึงในปัจจุบนั

นกัเรียนจะมีโอกาสเรียนวชิาพลศึกษาเพียง 1 เทอมภายในระยะเวลา 3 ปี การเรียนพลศึกษาหรือวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง

จะท าใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัหลกัและวธีิการออกก าลงักาย รวมถึงเจตคติเก่ียวกบัประโยชน์ของการออก

ก าลงักาย  และความพร้อมในการออกก าลงักายไดดี้  ซ่ึงจะท าให้นกัเรียนมีพฤติกรรมการออกก าลงักายไป

ในทางท่ีดีข้ึน 

 2. ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลใชเ้วลานานมาก  เน่ืองจากแบบสอบถามมีจ านวนขอ้มาก  ซ่ึงอาจท า

ให้นกัเรียนเกิดอาการไม่อยากตอบ  ฉะนั้นควรลดจ านวนขอขอ้ค าถามลงและเลือกขอ้ท่ีเป็นประเด็นส าคญัๆ

ไวเ้ท่านั้น 

 3. ควรจะขยายพื้นท่ีท าการวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการออกก าลงักายไปสู่นกัศึกษาระดบัปริญญา

ตรีของคณะอ่ืน ๆ ภายในมหาวทิยาลยั หรือบุคลากรประจ านหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวทิยาลยั   เพื่อน าผลวิจยั

ท่ีไดม้าสนบัสนุนและส่งเสริมใหมี้การออกก าลงักายเพื่อสุขภาพท่ีดีต่อไป   

 

งานวจัิยคร้ังต่อไป 

 1. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการออกก าลงักายของนกัเรียน นกัศึกษา อาจารย ์และบุคลากรของ

มหาวทิยาลยัต่อไป 

 2. ควรมีการศึกษาปัจจยัอย่างอ่ืนท่ีจะส่งผลต่อพฤติกรรมการออกก าลงักายของของบุคลากรใน

โรงเรียนและในมหาวทิยาลยัต่อไป 

 



เอกสารอ้างองิ 

กรมอนามยั. กระทรวงสาธารณสุข. (2553). คู่มือการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ. กรุงเทพฯ: องคก์ารสงเคราะห์ 

 ทหารผา่นศึก 

ปณิตา ชะบ ารุง. (2549). ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการออกก าลังกายของผู้สูงอายใุน จังหวดัระนครศรี

 อยธุยา. วทิยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพฒันา. บณัฑิต

 วทิยาลยั  มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา. 

ประดิษฐ ์นาทวชิยั. (2540). ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมการออกก าลังกายของครูใน   จังหวดัชัยนาท.  

 วทิยานิพนธ์ ศษ.ม. (การส่งเสริมสุขภาพ). เชียงใหม่: บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

พรนิภา ใครบุตร. (2543). ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการออกก าลังกายในชมรมผู้สูงอายเุพ่ือสุขภาพ  สระพัง

 ทอง สกลนคร. สกลนคร: ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสกลนคร. 

วฑูิรย ์ตนัสุวรรณรัตน์. (2545). ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการออกก าลังกายกับ พฤติกรรมการเรียน

 ของ นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาค  ตะวนัออกเฉียงเหนือ. ปริญญานิพนธ์ 

 วท.ม. (พลศึกษา). ขอนแก่น: บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 

สมบติั กาญจนกิจ. (2541). พฤติกรรมการออกก าลังกาย. กรุงเทพฯ: ส านกัพฒันาวชิาการแพทย.์ 

สรัลรัตน์ พลอินทร์. (2543). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้ ความสามารถของตนในการ

 ออกก าลังกาย การรับรู้ประโยชน์ของการออกก าลังกาย และสภาพแวดล้อมของวิทยาลัยกับ
 พฤติกรรมการออกก าลังกาย. วารสารเพื่อนสุขภาพ. 

สิวาณี เซ็ม. (2542). การศึกษาพฤติกรรมการออกก าลังกายและเล่นกีฬาของนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยของ

 รัฐ. วทิยานิพนธ์ ค.ม. (พลศึกษา). กรุงเทพฯ: บณัฑิตวทิยาลยั  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

สุรพล มัน่ภาวนา. (2547). พฤติกรรมการออกก าลังกายของประชาชนท่ีมาออกก าลังกาย ณ ลานกีฬาในจังหวดั 

 ชลบุรี ปี พ.ศ. 2547. ปริญญานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวชิาพลศึกษา

 มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 

 

 


