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บทคัดย่อ
การศึกษานี้มวี ตั ถุประสงค์ เพือ่ ศึกษาปั จจัยทีส่ ง่ ผลต่อพฤติกรรมการออกกาลังกายของพนักงานบริษทั
ซัสโก้ จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่ ปั จจัยทีส่ ง่ ผล ได้แก่ ปั จจัยนาเข้า ความสามารถของตนเองในการออก
กาลังกาย และปั จจัยเสริม โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานบริษทั ซัสโก้ จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่
จานวน 165 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครือ่ งมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่
การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานใช้สถิตกิ ารทดสอบ
แบบ t-test แบบสถิตคิ วามแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA) และสถิตกิ ารถดถอยพหุคุณ (Multiple
Regression Analysis)
ผลการวิจยั พบว่า พฤติกรรมการออกกาลังกายพนักงานบริษทั ซัสโก้ จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่
ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุต่ากว่า 30 ปี มีสถานภาพโสด มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มี
รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน 15,000 – 25,000 บาท ไม่มโี รคประจาตัว และมีระยะเวลาปฏิบตั งิ าน 3-6 ปี ขน้ึ ไป ปั จจัย
นาเข้า โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (𝑋̅= 0.77) เมือ่ พิจารณารายด้าน พบว่าด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากทีส่ ุดคือ
ความรูเ้ กีย่ วกับการออกกาลังกาย (𝑋̅= 0.89) ความสามารถของตนเองในการออกกาลังกาย โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก (𝑋̅= 3.26) ปั จจัยเสริม โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับค่อนข้างมาก (𝑋̅= 2.71) เมือ่ พิจารณารายด้าน
พบว่าด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ ค่อนข้างมากทีส่ ุดคือ การได้รบั แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลต่าง ๆ (𝑋̅= 2.79) และ
พฤติกรรมการออกกาลังกายของพนักงานบริษทั ซัสโก้ จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่ โดยภาพรวมอยูใ่ น
ระดับค่อนข้างมาก (𝑋̅= 2.91) เมือ่ พิจารณารายด้าน พบว่าด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ ค่อนข้างมากทีส่ ุดคือ ด้านความ
ถนัดและสนใจ (𝑋̅= 3.05)
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า (1) พนักงานบริษทั ซัสโก้ จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่ทม่ี ี
สถานภาพ ต่างกัน ทาให้พฤติกรรมการออกกาลังกายโดยภาพรวมต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
0.05 (2) ปั จจัยนาเข้าในภาพรวม ความรูเ้ กีย่ วกับการออกกาลังกาย มีผลต่อพฤติกรรมการออกกาลังกายของ
พนักงานบริษทั ซัสโก้ จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 (3)
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ความสามารถของตนเองในการออกกาลังกายในมีผลต่อพฤติกรรมการออกกาลังกายของพนักงานบริษทั ซัสโก้
จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 (4) ปั จจัยนาเสริมในภาพรวม ด้านการ
ได้รบั แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลต่าง ๆ มีผลต่อพฤติกรรมการออกกาลังกายของพนักงานบริษทั ซัสโก้
จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
คาสาคัญ: พฤติกรรมการออกกาลังกาย
Abstract
The purpose of this study is to examine the factors affecting to exercise behavior of the personnel
in Susco Public Company Limited Head Office factors include demographic factors, Input factor. ability to
do exercise and enabling factors. The 165 sample were drawn from population of personnel in Susco
Public Company Limited Head Office. Data were analyzed by using the frequency, percentage, mean, and
standard deviation and collected data from questionnaires with T-Test, F-Test (One way ANOVA), and
Multiple Regression Analysis.
The study indicated that the most personnel in Susco Public Company Limited Head Office of the
respondents were female, under 30 years old, single, received Bachelor’s Degree or equivalent, received
monthly income of 15,000 – 25,000 bath, no underlying disease and had worked more than 3-6 years.
Input factor were at high level (𝑋̅= 0.77). When each aspect, it was found that the aspect has the highest
mean were knowledge of exercise (𝑋̅= 0.89). Ability to do exercise were at high level (𝑋̅= 3.26).
Enabling factors were at quite a lot level (𝑋̅ = 2.71). When each aspect, it was found that the aspect has
the highest mean was social support from individuals (𝑋̅= 2.79). Exercise behavior of personnel in Susco
Public Company Limited Head Office was rated at quite a lot level (𝑋̅= 2.91). When each aspect, it was
found that the aspect has the highest mean was aptitude and interest (𝑋̅= 3.05).
The results of hypothesis test show that (1) personnel in Susco Public Company Limited Head
Office with different status had different overall the exercise behavior at statistical significance of 0.05
levels. (2) Input factor, knowledge of exercise had effect the exercise behavior of personnel in Susco
Public Company Limited Head Office at statistical significance of 0.05 levels. (3) Ability to do exercise had
effect the exercise behavior of personnel in Susco Public Company Limited Head Office at statistical
significance of 0.05 levels. (4) Enabling factors, social support from individuals had effect the exercise
behavior of personnel in Susco Public Company Limited Head Office at statistical significance of 0.05
levels.
Keyword: exercise behavior
บทนำ
โลกในยุคปัจจุบันองค์กรของประเทศต่าง ๆ ให้การสนับสนุนด้านการพัฒนาคนในชาติส่วนหนึ่งมาจากการ
เล่นกีฬาประโยชน์ที่ได้รับคือ สุขภาพ พลานามัยแข็งแรงดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจซึง่ เป็นปัจจัยที่สำคัญทีท่ ำให้
ประชาชนสามารถพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนกี้ ีฬาจึงถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวและชุมชน สำหรับ
ประเทศทีพ่ ัฒนาแล้วและทั่วโลกอาศัยกระบวนการของการกีฬาเพื่อสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้เกิดขึ้น เช่น นำกีฬามาสร้าง
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ให้เกิดการมีส่วนร่วม เครือข่ายชุมชนตลอดจนสร้างจิตสำนึกในการดำรงชีวิตที่มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ เคารพในสิทธิของตนเองและผู้อื่นอันเป็นรากฐานของสังคมที่ดี ดังนั้นกีฬาจึงเป็นเครื่องมือ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชากรและพัฒนาศักยภาพของคนให้มีความสมบูรณ์ด้านร่างกาย สังคม อารมณ์และจิตใจ
มีความพร้อมในการรองรับการเปลี่ยนแปลงในทุกสถานการณ์ (Vilairat, 2014)
ในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลให้คนไทยมีพฤติกรรมการออกกำลังกายเพิ่มขึ้น ทางกระทรวง
สาธารณสุข จึงจับมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินการ มุ่งเป้าหมายสูก่ ลุ่มสมาชิกใหม่ในโครงการก้าวท้าใจ
season 2 จำนวน 5 แสนคน เพื่อสนับสนุนให้คนไทยออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง เพื่อต้านภัยโควิด19 เมือ่ วันที่ 25
พฤษภาคม 2563 ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยข้อมูลในการเสวนา Exercise
in new normal ในการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 13 ทางกระทรวง
สาธารณสุขได้มีขับเคลื่อนนโยบาย ด้านส่งเสริมการออกกำลังกายแก่ประชาชนผ่าน 4 มาตรการหลัก ได้แก่ (1) สร้าง
เสริมให้ประชาชนมีความรอบรู้ ด้านสุขภาพที่ถูกต้อง (2) ส่งเสริมการออกกำลังกายโดยให้ชมุ ชนเป็นฐานในการสร้าง
สุขภาวะที่ดี (3) ส่งเสริมการออกกำลังกายโดยใช้เทคโนโลยีรูปแบบใหม่ สื่อสารเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความคิด
ของประชาชน และนำไปสู่การออกกำลังกายระดับประเทศ และ (4) ส่งเสริมให้บุคลากรสาธารณสุขเป็นต้นแบบด้าน
สุขภาพ (Health Model) แต่จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และมาตรการปิดสถานที่ออกกำลังกายที่ผ่านมา
นั้น ทำให้ประชาชนมีพฤติกรรมการออกกำลังกายเนือยนิ่งเพิม่ ขึ้นเมื่อต้องอยูบ่ ้าน ส่งผลให้มีกิจกรรมทางกายที่ไม่
เพียงพอ ในช่วงเวลานี้ กระทรวงสาธารณสุขมีแผนที่จะดำเนินโครงการก้าวท้าใจ season 2 ต้านภัยโควิด 19 ขึ้น เพื่อ
ส่งเสริมการออกกำลังกายที่สามารถทำได้ด้วยตนเองเตรียมพร้อมสู่วิถีชีวิตใหม่ (New normal) ด้วยรูปแบบของ
กิจกรรมในการออกกำลังกายทีห่ ลากหลาย ที่สง่ ผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพครั้งใหญ่ของประเทศ (กรม
อนามัย,2563)
บริษทั ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) จึงตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมพฤติกรรมการออกกำลังกายของ
พนักงานในองค์กรเป็นอย่างมาก ภายใต้แผนการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการปฏิบัตงิ านของ
พนักงานอย่างจริงจัง โดยได้แถลงไว้ในพันธกิจต่อพนักงาน ว่า “ จะนำนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ๆมาประยุกต์ใช้
ในการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอโดยมุ้งเน้นเสริมสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดีและมีความมั่งคง” แผนการบริหาร
สู่การปฏิบัติทเี่ ป็นรูปธรรมโดย มีการเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แก่พนักงานในองค์กร การสนับสนุนให้มกี ารตรวจ
สุขภาพประจำปีและมีการจัดกิจกรรมในออกกำลังกายในทุกช่วงโอกาส เช่น การเต้นแอโรบิค โยคะ วิ่ง อื่น ๆ และยัง
มีการจัดแข่งขันกีฬาภายในประจำปี ซึ่งภาระหน้าที่ขององค์กร จะต้องใช้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถ รวมถึงการ
มีสุขภาพร่างกายและจิตใจทีด่ ี เพื่อเตรียมพร้อมในที่จะปฏิบัตหิ น้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จ
องค์กรจึงคำนึงถึงสุขภาพและพฤติกรรมการออกกำลังกายของพนักงานให้มีสุขภาพที่ดี เพื่อการขับเคลื่อนให้บรรลุ
เป้าหมายของบริษทั (สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, 2563) ปัญหาอุปสรรคที่บริษทั
ต้องเผชิญคือ ทัศนคติ พฤติกรรมการออกกำลังกายและประเภทของการออกกำลังของพนักงานแต่ละคนซึ่งมีความ
หลายหลาย ที่สง่ ผลกระทบต่อการกำหนดนโยบายการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังทีอ่ าจไม่ตรงกับความต้องการ
ของพนักงาน
จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยในฐานะเป็นพนักงานของบริษทั ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจค้าน้ำมัน
เชื้อเพลิงขนาดกลาง อยูใ่ นลำดับการค้าของกลุ่มธุรกิจน้ำมัน บริษทั มีจุดสำคัญหลัก คือ เป็นผู้ดำเนินการจัดหาและ
จัดส่งในด้านการตลาด มีสถานีบริการน้ำมันครบวงจรในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและจังหวัดต่าง ๆ และมีสถานี
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บริการทัง้ ขนาดใหญ่และขนาดเล็ก มีพนักงานที่ปฏิบัติงานในสำนักงานใหญ่ทั้งหมดจำนวน 280 คน ได้เล็งเห็น
ความสำคัญในการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของพนักงานของบริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ เพื่อนำผลการศึกษาวิจัยที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับเปลี่ยนนโยบายการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการออกกำลังให้ตรงตามพฤติกรรมการออกกำลังกายของพนักงาน เพื่อให้เหมาะสมและมีสุขภาพที่ดีต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออกกำลังกายของพนักงานบริษทั ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออกกำลังกายของพนักงานบริษทั ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ จำแนกตาม
ปัจจัยบุคคล
3. เพื่อศึกษาปัจจัยนำเข้าที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของพนักงานบริษทั ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่
4. เพื่อศึกษาความสามารถของตนเองในการออกกำลังกายที่มีผลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของพนักงาน
บริษทั ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
5. เพื่อศึกษาปัจจัยเสริมที่มีผลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของพนักงานบริษทั ซัสโก้ จำกัด(มหาชน)
สำนักงานใหญ่
ขอบเขตงานวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของพนักงานบริษทั ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ มีขอบเขตการวิจัย ดังนี้
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ พนักงานบริษทั ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ที่ปฏิบัตงิ านจริง
ในปี 2563 จำนวนทั้งสิ้น 280 คน
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ พนักงานบริษทั ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ โดยใช้การ
กำหนดกลุ่มตัวอย่างด้วยสูตรของ ทาโร ยามาเน่ (Yamane) ที่ระดับความเชือ่ มั่นร้อยละ 95 และค่าความคลาดเคลือ่ น
ร้อยละ 5 จะได้จำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 165 คน
3. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่
3.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) (1) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา รายได้เฉลี่ยนต่อเดือน โรคประจำตัว และระยะเวลาการทำงาน (2) ปัจจัยนำเข้า ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับการออก
กำลังกาย เจตคติเกี่ยวกับการออกกำลังกาย และการรับรูป้ ระโยชน์และอุปสรรคของการออกกำลังกาย (3)ความสามารถ
ของตนเองในการออกกำลังกาย (4) ปัจจัยเสริม ได้แก่ การได้รับข่าวสารจากสือ่ ต่าง ๆ และการได้รับแรงสนับสนุนทาง
สังคมจากบุคคลต่างๆ
3.2 ตัวแปรตาม (dependent Variable) คือ พฤติกรรมการออกกำลังกายของพนักงานบริษทั ซัสโก้ จำกัด
(มหาชน) สำนักงานใหญ่ ได้แก่ (1) ด้านการออกกำลังกาย (2) ด้านสุขภาพและอนามัย (3) ด้านความถนัดและสนใจ
สมมติฐานของการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันทำให้พฤติกรรมการออกกำลังกายของพนักงานบริษทั ซัสโก้ จำกัด
(มหาชน) สำนักงานใหญ่ต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยนำเข้ามีผลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของพนักงานบริษทั ซัสโก้ จำกัด(มหาชน)
สำนักงานใหญ่

5
สมมติฐานที่ 3 ความสามารถของตนเองในการออกกำลังกายมีผลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของพนักงาน
บริษทั ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยเสริมมีผลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของพนักงานบริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทำให้ทราบถึงพฤติกรรมการออกกำลังกายของพนักงานบริษทั ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
2. ทำให้ทราบถึงปัจจัยใดบ้างส่งผลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของพนักงานบริษทั ซัสโก้ จำกัด(มหาชน)
สำนักงานใหญ่
3. ทำให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะบริษทั ซัสโก้ จำกัด(มหาชน) สำนักงานใหญ่ สามารถนำผลการวิจัย ไปใช้ใน
การวางแผนปรับปรุงกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อให้ตรงกับความต้องการและความสามารถของพนักงาน และ
สามารถแนะแนวทางปฏิบัติที่ถกู ต้องให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์
แนวคิดและทฤษฎี
1.แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับพฤติกรรมการออกกำลังกาย
สมนึก แก้ววิไล (2552) ได้อธิบายความหมายของ “พฤติกรรม” คือ การกระทำและการแสดงออกทางกล้ามเนื้อ
รวมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งหมด ในของแต่ละบุคคลอาจเป็นทางความรู้สึกและทางความคิดเพื่อตอบสนองต่อสิ่งจูงใจ ซึ่งอาจ
สังเกตได้ด้วยประสาทสัมผัส หรือสังเกตไม่ได้
วีระชาติ สมใจ (2550) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรม คือการแสดงออกของกิริยาอาการในทุกรูปแบบ ต่อสิง่ ที่
สนใจและตอบสนองทั้งภายในและภายนอก เป็นการแสดงออกที่เห็นได้จากภายนอก พฤติกรรมนั้นจะส่งผลมาจากการ
ทำงานร่วมกันของพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม
Bloom et al. (1971) ได้ศกึ ษาถึงพฤติกรรมว่าเป็นกิจกรรมทุกประเภทที่มนุษย์กระทำ สามารถยึดถือเป็น
แนวทางในการกำหนดจุดมุง่ หมายที่สังเกตได้หรือสังเกตไม่ได้ และพฤติกรรมดังกล่าวนี้ได้แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ
1. พฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) พฤติกรรมด้านความรู้นี้มีขั้นของความสามารถทางสมอง การ
ให้ความคิดและพัฒนาการทางด้านสติปญ
ั ญา จำแนกออกเป็น 6 ระดับ
2. พฤติกรรมด้านจิตพิสยั (Affective Domain) พฤติกรรมด้านเจตคติ ความสนใจเกี่ยวกับความรู้สึก ที่ทำให้
เกิดบุคลิกภาพและลักษณะนิสยั ของแต่ละบุคคล พฤติกรรมด้านนี้ต้องผ่านกระบวนการตามลำดับ เกิดเป็นทัศนคติและ
พัฒนาค่านิยม ซึ่งจำแนกพฤติกรรมด้านเจตคติ
3. พฤติกรรมด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) เป็นพฤติกรรมด้านการปฏิบัติที่ใช้ความสามารถของ
บุคคลที่แสดงออกของร่างกายที่สัมพันธ์กัน ซึ่งรวมถึงการปฏิบตั ิที่แสดงออกในสถานการณ์ต่าง ๆ เป็นขั้นตอนพฤติกรรม
ที่อาจจะเกิดการปฏิบัตติ ามลำดับ
2.แนวคิดและทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตนเอง
Staples et al. (1998) ได้อธิบายความหมาย การรับรู้ความสามารถของตนเอง เป็นกระบวนการควบคุมโดย
ผ่านแรงจูงใจ เป็นการพยายามอย่างตัง้ ใจของบุคคล จะทำให้การกระทำของบุคคลนั้นจะประสบความสำเร็จต่อสิง่ นั้น ๆ
สายสัมพันธ์ จําปาทอง (2554) ได้ให้ความหมายว่า การรับรู้ความสามารถจากการประเมินตนเอง การกระทํา
ด้วยความมุง่ มั่นยึดตามความคิดและทุ่มเทกับสิง่ ที่กระทำจนประสบผลสำเร็จ มีความรับผิดชอบต่อสิ่งกระทำจาก
ความสามารถของตนเอง เพื่อสนองต่อสถานการณ์ หรือพบเจอปัญหาและอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น
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วินิตา ไชยมงคล (2553) ได้อธิบายความหมายว่า การรับรู้ความสามารถจากความเชือ่ ของบุคคลในการจัดการ
และกระทําเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามที่ต้องการ ซึ่งรวมถึงความพยายามและความตัง้ ใจที่จะกระทําต่อสิ่งนัน้
การรับรู้ความสามารถของตนเองจากแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ดังนี้
1. ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning Theory) แนวคิดของการรับรู้ความสามารถของตนเองมีการ
พัฒนาการเรียนรู้ทางสังคมของแบนดูร่า (Ashford & LeCroy, 2010) จะอธิบายถึง กระบวนการเรียนรู้ทางสังคมที่เกิด
ขึ้นกับแต่ละบุคคล จะสามารถเรียนรู้ได้ดีมากยิง่ ขึ้น เป็นการสังเกตผู้อื่นหรือการสอนโดยตรง
2. ทฤษฎีการเรียนรู้เชิงปัญญาสังคม (Social Cognitive Theory) ทฤษฎีอธิบายว่าการเรียนรู้ของบุคคลเกิดขึ้น
จากการสังเกตผูค้ นในทางสังคมที่ตนมีปฏิสัมพันธ์ด้วย และจากอิทธิพลจากสื่อภายนอกและประสบการณ์
3. ทฤษฎีแนวคิดเกี่ยวกับตนเอง (Self-concept Theory) ทฤษฎีนี้ อธิบายถึงบุคคลที่เข้าใจในขอบเขตของการ
รู้จกั ตนเองและการดํารงอยูข่ องตนเองจากปัจจัยภายนอก ทฤษฎีแนวคิดนีจ้ ะปรากฎในรูปแบบของการแสดงออกและ
ทัศนคติเกี่ยวกับตัวเองมุง่ เน้นถึงประสบการณ์ในตนเองของแต่ละบุคคล
4. ทฤษฎีการระบุเหตุของพฤติกรรม (Attribution theory) ทฤษฎีการระบุสาเหตุของพฤติกรรมของบุคคล เป็น
การมุง่ เน้นถึงวิธกี ารของบุคคลที่เชื่อว่าเกี่ยวกับการรับรู้เกี่ยวกับตนเอง (self-perception)
3.แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับแรงสนับสนุนทางสังคม
Cobb (1976) อธิบายว่า การสนับสนุนทางสังคมเป็นข้อมูลของบุคคลที่เชือ่ ว่า ได้รับความรู้สึกที่ดี มีความรัก
และความห่วงใยเป็นที่ต้องการและมีคุณค่าเป็นเครือข่ายที่สื่อสารกันและมีพันธะที่ดีร่วมกัน ไม่ว่าจากฝ่ายใดฝ่ายหนึง่
นั่นเอง
Shumaker and Brownell (1984) ให้ความหมายของ การสนับสนุนทางสังคมเป็นการได้รับการแลกเปลี่ยน
การสนับสนุนซึง่ กันและกัน โดยการรับรู้จากผูใ้ ห้และผู้รับ เพื่อให้มีการสนับสนุนทางสังคมที่ดีตอ่ กัน
กฤติกาพร ใยโนนตาด (2542) ได้อธิบายความหมายว่า การที่บุคคลรับการช่วยเหลือจากผู้อนื่ หรือมีปฏิสัมพันธ์
ที่ดีกับบุคคลอื่นในสังคม ไม่ว่าจะทั้งทางด้านข้อมูล ด้านข่าวสาร ด้านอารมณ์ ด้านการเงิน ด้านแรงงาน หรือวัตถุสิ่งของ
ต่าง ๆ จากบุคคลอื่นในสังคมนั้น อาจจะเป็นสมาชิกในครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อน หรือบุคลากรทางการแพทย์ให้การ
สนับสนุนทางสังคม เกิดความรู้สกึ ที่ดีและผูกพัน มองเห็นคุณค่าซึง่ กันและกัน และรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนร่วมต่อสังคม
พร้อมเผชิญและตอบสนองต่อความเครียดหรือความเจ็บป่วยได้ส่งผลให้บุคคลนัน้ มีพฤติกรรมที่เหมาะสมในการดูแลรักษา
สุขภาพอนามัยให้มีสุขภาพร่างกายที่ดีได้
วิธีดำเนินการวิธีวิจัย
1. การออกแบบการวิจัย
การศึกษานี้เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) เป็นการวิจัยที่มีการศึกษาตามสภาพที่
เป็นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มกี ารจัดกระทำ หรือควบคุมตัวแปรใด ๆ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม แบบวิจัย
ตัดขวาง (Cross Sectional Studies) คือเป็นการเก็บข้อมูลในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเพียงครั้งเดียว โดยใช้เครื่องมือ
การวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยทำการเก็บรวบรวมข้อมูล เมือ่ ได้ครบตามจำนวนที่ตอ้ งการจะนำไป
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์ทางสถิติ
2. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานบริษทั ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ จำนวน 280 คน ผู้วิจัย
ได้ใช้สตู รการคำนวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane (1973) เพื่อกำหนดจำนวนกลุ่มตัวอย่างเพื่อ
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การศึกษาที่ระดับความเชือ่ มั่น 95% และกำหนดค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 5% โดยผลจากการคำนวณหากลุม่ ตัวอย่าง
ได้ขนาดของกลุม่ ตัวอย่างจำนวน 165 คน หลังจากกำหนดกลุ่มตัวอย่างแล้ว เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างกระจายครอบคลุมทั่ว
ประชากร ผู้ศึกษาจึงเลือกใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified sampling) โดยการแบ่งกลุม่ ตัวอย่างเป็นชัน้ ภูมิตาม
แผนกต่าง ๆ ภายในบริษทั
3. เครื่องมือใช้ในการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบสอบถามนั้นเป็นเครื่องมือหลักที่
นำมาเก็บรวบรวมข้อมูล โดยทางผู้วิจัยก็ได้มกี ารศึกษาหาความรู้ ค้นคว้าทบทวนวรรณกรรม แนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ
เอกสารทางวิชาการ รวมไปถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะนำความรู้ที่ได้มานั้นไปกำหนดกรอบแนวความคิดของงานวิจัยที่
ผู้วิจัยศึกษา ซึง่ แสดงให้เห็นตัวแปรที่เกี่ยวข้อง โดยตัวแปรที่ได้มานั้นจะช่วยพัฒนาการสร้างแบบสอบถามในการเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่กำหนด โดยแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 5 ส่วนดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม เป็นคำถามเกี่ยวข้องกับลักษณะปัจจัย
ส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน โรคประจำตัว และระยะเวลาทำงาน มี
คำถามทั้งหมด 7 ข้อ
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยนำเข้า เป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยนำเข้า ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับการออกกำลัง
กาย เจตคติเกี่ยวกับการออกกำลังกาย และการรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคของการออกกำลังกาย มีคำถามรวม 34 ข้อ
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถของตนเองในการออกกำลังกาย เป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับความสามารถ
ของตนเองในการออกกำลังกาย มีคำถามทั้งหมด 10 ข้อ
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยเสริม เป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเสริม ได้แก่ การได้รับข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ
และการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลต่าง ๆ มีคำถามทั้งหมด 16 ข้อ
ส่วนที่ 5 พฤติกรรมการออกกำลังกายของพนักงานบริษทั ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เป็นคำถามที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการออกกำลังกาย ซึง่ มีทั้งหมด 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการออกกำลังกาย ด้านสุขภาพและ
อนามัย และด้านความถนัดและสนใจ มีคำถามทั้งหมด 15 ข้อ
4. การสร้างเครือ่ งมือที่ใช้ในการวิจัย
การสร้างเครื่องมือในการวิจัยนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการดำเนินการ
วิจัย ผู้วจิ ัยได้ดำเนินการสร้างแบบสอบถามตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดการวิจัย โดยมีลำดับขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. การศึกษาค้นคว้าข้อมูลแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยนำเข้า
ความสามารถของตนเองในการออกกำลังกายและพฤติกรรมการออกกำลังกาย
2. นิยามศัพท์เฉพาะของตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามทำขึ้นเพื่อทำให้ความหมายของตัวแปรต่าง ๆ สามารถ
วัดผลได้อย่างชัดเจนยิง่ ขึ้น
3. นำนิยามศัพท์เฉพาะที่ได้มาสร้างเป็นข้อคำถามที่มีความครอบคลุม และสัมพันธ์กับนิยามศัพท์ของตัวแปร
ทั้งหมดในการดำเนินการวัดผล
4. จัดทำร่างแบบสอบถาม
5. ผู้วิจยั นำแบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาว่าแบบสอบถามมี
การใช้ภาษาและลักษณะของข้อความเหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างที่จะดำเนินการวิจัย
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5. การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม
1. ผู้วิจยั ดำเนินการทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้ หา และความน่าเชือ่ ถือ ก่อนนำแบบสอบถามไปใช้งานจริง
โดยนำร่างแบบสอบถามให้อาจารย์ที่ปรึกษาทำการตรวจสอบในแบบสอบถาม เพื่อความครอบคลุมเนื้อหาที่ตอ้ งการศึกษา
โดยใช้วธิ ีการวัดความเที่ยงตรงเชิงเนือ้ หา (Content Validity) ตามตารางตรวจสอบคุณภาพความครอบคลุมด้านเนือ้ หา
ซึ่งมีรายละเอียด
2. การทดสอบหาค่าความเชือ่ มัน่ (Reliability) ผู้วิจัยทำการวัดค่าความเชือ่ มั่นด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาของ Cronbach (1974) (Cronbach’s Alpha) ด้วยโปรแกรม SPSS และได้นำแบบสอบถามที่ดำเนินการปรับปรุง
แล้วไปทดลองใช้กับกลุ่มประชากรที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 40 ชุด เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
ข้อคำถามและวัดความสอดคล้องภายใน (Internal Consistency Model) โดยใช้เกณฑ์สัมประสิทธิ์แอลฟายอมรับที่ค่า
α มากกว่าหรือเท่ากับ 0.70
3. เมื่อผู้วิจยั นำข้อบกพร่องมาปรับปรุง แก้ไข โดยขอคำปรึกษาและผ่านความคิดเห็นและความเห็นชอบของ
อาจารย์ทปี่ รึกษาอีกครั้ง จนได้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ จึงนำแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ ไปสอบถามกลุ่มตัวอย่างตามที่
ได้กำหนดไว้ในงานวิจัย
6. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified sampling) โดยการแบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น
ชั้นภูมิตามแผนกต่าง ๆ ภายในบริษทั จากกลุม่ ตัวอย่างที่กำหนด จำนวน 165 คน ซึง่ กลุ่มตัวอย่างคือ พนักงานบริษทั
ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ที่ปฏิบัตงิ านจริงในปี พ.ศ. 2562 หลังจากได้ตัวอย่างในแต่ละชั้นภูมิแล้ว ผูว้ ิจัยจึงทำ
การสุ่มตัวอย่างจากแต่ละชัน้ ภูมิด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจับสลากโดยทำรายชื่อ
ของพนักงานทั้งหมด โดยมีเลขกำกับหน่วยรายชือ่ ทั้งหมด หลังจากนัน้ ส่งแบบสอบถามให้พนักงานที่ถกู สุ่มได้ในแต่ละ
แผนก ซึง่ หลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว นำข้อมูลไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS
7. เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล
เมื่อผู้วิจัยได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามแล้ว ผู้วิจัยได้ดำเนินการนำข้อมูลที่ได้มาประมวลผล
ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลดังรายละเอียดดังนี้
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) กับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงกลุ่ม
ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน โรคประจำตัว และระยะเวลาการทำงาน
1.2 ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับตัวแปรที่มีระดับ
การวัดเชิงปริมาณ ได้แก่ ปัจจัยนำเข้า ความสามารถของตนเองในการออกกำลังกาย ปัจจัยเสริม พฤติกรรมการออก
กำลังกาย และปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของพนักงานบริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
2.1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของพนักงานบริษทั ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ จำแนกตามเพศ และโรคประจำตัว ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติทดสอบ t-test
2.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของพนักงานบริษทั ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ จำแนกตามอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาทำงาน ใช้การ
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วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะนำไปสู่การ
เปรียบเทียบรายคู่ โดยใช้วิธขี อง Least-Significant Different (LSD)
2.3 เพื่อศึกษาปัจจัยนำเข้า ความสามารถของตนเองในการออกกำลังกาย ปัจจัยเสริม และ
พฤติกรรมการออกกำลังกายที่มีผลต่อพฤติกรรมการออกกำลังของพนักงานบริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) สำนักงาน
ใหญ่ จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิตถิ ดถอยพหุคูณ Multiple Regression Analysis
ผลการวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัย เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของพนักงานบริษทั
ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้
ผลการวิเคราะห์ปจั จัยส่วนบุคคลของพนักงานบริษทั ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ พบว่า ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง มีอายุต่ำกว่า 30 ปี มีสถานภาพโสด มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน 15,000 –
25,000 บาท ส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจำตัว และมีระยะเวลาทำงาน 3 - 6 ปีขึ้นไป
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยนำเข้าของพนักงานบริษทั ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ โดยภาพรวม อยูใ่ น
ระดับความสำคัญมาก เมือ่ พิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านอยูใ่ นระดับสำคัญมาก โดยเรียงตามลำดับดังนี้ ความรู้
เกีย่ วกับการออกกำลังกาย เจตคติเกี่ยวกับการออกกำลังกาย และการรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคของการออกกำลังกาย
ผลการวิเคราะห์ความสามารถของตนเองในการออกกำลังกายของพนักงานบริษทั ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับความสำคัญมาก
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยเสริมของพนักงานบริษทั ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับ
ความสำคัญค่อนข้างมาก เมือ่ พิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับสำคัญค่อนข้างมากโดยเรียงตามลำดับดังนี้ การ
ได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลต่าง ๆ และการได้รับข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ
ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการออกกำลังกายของพนักงานบริษทั ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ โดย
ภาพรวม อยูใ่ นระดับความสำคัญค่อนข้างมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับสำคัญค่อนข้างมาก โดย
เรียงตามลำดับดังนี้ ด้านความถนัดและสนใจ ด้านสุขภาพและอนามัย และด้านการออกกำลังกาย
ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการออกกำลังกายของพนักงานบริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
จำแนกตามเพศ อายุ สถานภาพสามรส ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน โรคประจำตัว และระยะเวลาทำงาน
สามารถสรุปการวิจัย ได้ดังนี้ พนักงานบริษทั ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ที่มี สถานภาพสมรส ต่างกัน ทำให้
พฤติกรรมการออกกำลังกายโดยภาพรวมต่างกัน และพนักงานบริษทั ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ที่มีเพศ อายุ
ระดับการศึกษา รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน โรคประจำตัวและระยะเวลาทำงาน ต่างกัน ทำให้พฤติกรรมการออกกำลังกายโดย
ภาพรวมไม่ตา่ งกัน
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยนำเข้ามีผลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของพนักงานบริษทั ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ สามารถสรุปการวิจัย ได้ดังนี้ ปัจจัยนำเข้าในภาพรวม ความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกาย มีผลต่อ
พฤติกรรมการออกกำลังกายของพนักงานบริษทั ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ในทุกด้าน ซึง่ ประกอบไปด้วย
ด้านการออกกำลังกาย ด้านสุขภาพและอนามัย และด้านความถนัดและสนใจ และปัจจัยนำเข้า โดยพิจารณาแยกเป็นราย
ด้าน การรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคเกี่ยวกับการออกกำลังกายมีผลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของพนักงานบริษทั
ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ในด้านการออกกำลังกาย
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ผลการวิเคราะห์ความสามรถของตนเองในการออกกำลังกายมีผลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของพนักงาน
บริษทั ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ สามารถสรุปการวิจัย ได้ดังนี้ ความสามารถของตนเองในการออกกำลังกาย
ส่งผลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของพนักงานบริษทั ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ในทุกด้าน ซึง่ ประกอบไป
ด้วย ด้านการออกกำลังกาย ด้านสุขภาพและอนามัย และด้านความถนัดและสนใจ
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยเสริมมีผลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของพนักงานบริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ สามารถสรุปการวิจัย ได้ดังนี้ ปัจจัยนำเสริมในภาพรวม การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลต่าง ๆ
มีผลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของพนักงานบริษทั ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ในทุกด้าน ซึง่ ประกอบไป
ด้วย ด้านการออกกำลังกาย ด้านสุขภาพและอนามัย และด้านความถนัดและสนใจ
บทสรุปและอภิปรายผล
1. ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการออกกำลังกายของพนักงานบริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุดคือ ด้านการออกกำลังกาย
และด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านความถนัดและสนใจ ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชลลดา บุตรวิชา (2561) ได้
ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้สงู อายุในชมรมเสริมสร้างสุขภาพและสิง่ แวดล้อม เขต
สายไหม กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็นด้านพฤติกรรมการออกกำลังกาย อยูใ่ นระดับมาก
2. ผลการศึกษาพฤติกรรมการออกกำลังกายของพนักงานบริษทั ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ จำแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน โรคประจำตัว และ
ระยะเวลาทำงาน สามารถสรุปได้ดังนี้
2.1 พนักงานบริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน โรคประจำตัว และระยะเวลาทำงานต่างกัน ทำให้พฤติกรรมการออกกำลังกายของพนักงานโดยภาพรวม ไม่
ต่างกัน แสดงว่าเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน โรคประจำตัว และระยะเวลาทำงานไม่มีผลต่อพฤติกรรม
การออกกำลังกายของพนักงาน ดังนัน้ จึงส่งผลให้พฤติกรรมการออกกำลังกายนั้นต่างกัน สอดคล้องกับวิจัยของ ปุรินทร์
ศรีศศลักษณ์ (2557) ทำการศึกษาปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของอาจารย์พยาบาลวิทยาลัยพยาบาล
เครือข่ายภาคกลาง กระทรวงสาธารณสุข ผลการวิจัยพบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน โรคประจำตัว
และระยะเวลาทำงานไม่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพอย่างมีนยั สำคัญทางสถิติระดับ 0.01
2.2 พนักงานบริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ที่มีอายุต่างกัน ทำให้พฤติกรรมการออก
กำลังกายของพนักงานโดยภาพรวมไม่ตา่ งกัน แสดงว่าอายุไม่มผี ลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของพนักงาน โดยการมี
อายุต่างกันไม่สามารถบอกได้ว่าพฤติกรรมการออกกำลังกายของพนักงานต่างกัน ซึง่ สอดคล้องกับวิจัยของปุรินทร์ ศรีศศ
ลักษณ์ (2557) ทำการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของอาจารย์พยาบาลวิทยาลัยพยาบาล
เครือข่ายภาคกลาง กระทรวงสาธารณสุข ผลการวิจัยพบว่า อายุ ไม่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติระดับ 0.01
2.3 พนักงานบริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน ทำให้พฤติกรรม
การออกกำลังกายของพนักงานโดยภาพรวมต่างกัน แสดงว่าสถานภาพสมรสมีผลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของ
พนักงาน ซึง่ สอดคล้องกับงานของ ชลลดา บุตรวิชา (2561) ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออกกำลังกาย
ของผู้สงู อายุในชมรมเสริมสร้างสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเขตสายไหมกรุงเทพมหานคร พบว่า สถานภาพสมรส มี
ความสัมพันธ์หรือต่างกันกับพฤติกรรมการออกำลังกาย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.05
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3. ผลการศึกษาปัจจัยนำเข้าที่มีผลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของพนักงานบริษทั ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ สามารถสรุปได้ดังนี้
3.1 ปัจจัยนำเข้า ความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกาย ที่มีผลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของ
พนักงานบริษทั ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ซึง่ ผู้วิจยั มีความเห็นว่า พนักงานบริษทั ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ ให้ความสำคัญต่อปัจจัยนำเข้า ความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกาย ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานของ
รัตน์กัมพลชัย อิว้ สวัสดิ์ (2559)ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออกกำลังกายของบุคลากร สังกัดเทศบาล
ตำบล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พบว่าปัจจัยด้านความรู้และการรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคของการออกกำลัง
กาย มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออกกำลังของบุคลากรอย่างมีนยั สำคัญทางสถิตอยูท่ ี่ระดับ 0.05
3.2 ปัจจัยนำเข้า เจตคติเกี่ยวกับการออกกำลังกาย ไม่มผี ลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของ
พนักงานบริษทั ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ซึง่ ผู้วิจยั มีความเห็นว่า พนักงานบริษทั ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ ให้ความสำคัญต่อปัจจัยนำเข้า เจตคติเกี่ยวกับการออกกำลังกาย ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานของ
รัตน์กัมพลชัย อิว้ สวัสดิ์ (2559)ศึกษาปัจจัยที่มคี วามสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออกกำลังกายของบุคลากร สังกัดเทศบาล
ตำบล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พบว่าเจตคติการออกกำลังกายไม่มคี วามสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการออก
กำลังกายของบุคลากร
3.3 ปัจจัยนำเข้า การรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคเกี่ยวกับการออกกำลังกายมีผลต่อพฤติกรรมการออก
กำลังกายของพนักงานบริษทั ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ด้านการออกกำลังซึ่งผู้วจิ ัยมีความเห็นว่า พนักงาน
บริษทั ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ให้ความสำคัญต่อปัจจัยนำเข้า การรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคเกี่ยวกับการ
ออกกำลังกาย ในระดับมาก ซึง่ สอดคล้องกับวิจัยของ รัตน์กัมพลชัย อิว้ สวัสดิ์ (2559)ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการออกกำลังกายของบุคลากร สังกัดเทศบาลตำบล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พบว่าปัจจัยด้านการ
รับรู้ประโยชน์และอุปสรรคของการออกกำลังกาย มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออกกำลังของบุคลากรอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิตอยู่ทรี่ ะดับ 0.05
4. ผลการศึกษาความสามารถของตนเองในการออกกำลังกายที่มีผลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของ
พนักงานบริษทั ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ สามารถสรุปได้ดังนี้
4.1 ความสามารถของตนเองในการออกกำลังกาย มีผลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของพนักงาน
บริษทั ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ซึง่ ผู้วิจัยมีความเห็นว่า พนักงานบริษทั ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) สำนักงาน
ใหญ่ ให้ความสำคัญต่อความความสามารถของตนเองในการออกกำลังกาย ในระดับมาก ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ชลลดา บุตรวิชา (2561) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออกกําลังกายของผู้สูงอายุในชมรม
เสริมสร้างสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร พบว่า ความสามารถของตนเองในการออกกำลังกาย มี
ความสัมพันธ์หรือส่งผลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกาย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.05
5. ผลการศึกษาปัจจัยเสริมที่มีผลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของพนักงานบริษทั ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ สามารถสรุปได้ดังนี้
5.1 ปัจจัยเสริม การได้รับข่าวสารจากสื่อต่าง ๆไม่มีผลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของพนักงาน
บริษทั ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ซึง่ ผู้วิจัยมีความเห็นว่า พนักงานบริษทั ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) สำนักงาน
ใหญ่ ให้ความสำคัญต่อปัจจัยเสริม การได้รับข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ ในระดับค่อนข้างมากอาจจะไม่อยูใ่ นระดับการรับรู้ถงึ
ความรู้สึกที่ดรี วมถึงความรักและความห่วงใย ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของ Cobb (1976) ได้อธิบายว่า การสนับสนุนทาง
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สังคมเป็นข้อมูลของบุคคลที่เชื่อว่า ได้รับความรู้สึกที่ดี มีความรักและความห่วงใยเป็นที่ตอ้ งการและมีคุณค่าเป็นเครือข่าย
ที่สื่อสารกันและมีพันธะที่ดรี ่วมกัน ไม่ว่าจากฝ่ายใดฝ่ายหนึง่
5.2 ปัจจัยเสริม การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลต่าง ๆ มีผลต่อพฤติกรรมการออกกำลัง
กายของพนักงานบริษทั ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) ซึ่งผู้วิจยั มีความเห็นว่า พนักงานบริษทั ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) ให้
ความสำคัญต่อปัจจัยเสริม การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลต่าง ๆในระดับค่อนข้างมาก เนือ่ งจาก การได้รับ
แรงสนับสนุนนัน้ ไม่ว่าจะจากครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อน และบุคคลกรทางการแพทย์นั้น สามารถช่วยเสริมสร้างและเป็น
แรงผลักดันในการออกกำลังกายได้อย่างดี ทำให้พนักงานในบริษัทมีสขุ ภาพที่ดแี ละร่างกายแข็งแรงอีกด้วย การได้รับแรง
สนับสนุนทางสังคมจากบุคคลต่าง ๆ จึงมีผลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของพนักงาน ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจัยของ
รัตน์กัมพลชัย อิว้ สวัสดิ์ (2559)ได้ทำการศึกษา ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออกกำลังกายของบุคลากร
สังกัดเทศบาลตำบล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พบว่าปัจจัยเสริม การได้รับข่าวสารจากสื่อและการได้รับแรง
สนับสนุนทางสังคมจากบุคคลต่าง ๆ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออกกำลังกายของบุคลากรอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติทอี่ ยูร่ ะดับ 0.05
ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะในการวิจัย เพื่อใช้ให้เป็นประโยชน์เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อการปรับปรุงและ
วางแผนการบริหารงานให้พนักงานในบริษทั มีพฤติกรรมการออกกำลังกายที่ดขี ึ้น ดังต่อไปนี้
1. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน โรคประจำตัว และระยะเวลาทำงาน
จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า พนักงานบริษทั ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน โรคประจำตัว และระยะเวลาทำงานต่างกัน ทำให้พฤติกรรมการออกกำลังกายโดยภาพรวมไม่ตา่ งกัน
ดังนั้น บริษทั จึงไม่ควรเน้นประเด็นความสนใจเกี่ยวกับเรื่องเพศของพนักงาน เนือ่ งจากปัจจุบันเพศชายและเพศหญิง
อาจจะมีพฤติกรรมการออกกำลังกายที่ไม่เหมือนกัน และบริษทั จึงไม่ควรเน้นประเด็นความสนใจเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยด้าน
อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน โรคประจำตัว ระยะเวลาทำของพนักงาน
2. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านสถานภาพสมรส พนักงานบริษทั ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ทมี่ ีสถานภาพ
สมรสต่างกัน ทำให้พฤติกรรมการออกกำลังกายโดยภาพรวมต่างกัน ดังนัน้ บริษัทควรให้ความสำคัญอย่างยิง่ เกี่ยวกับ
ปัจจัยด้านสถานภาพสมรสของพนักงาน อาจเป็นเพราะพฤติกรรมการออกกำลังกายของพนักงานมีความสำคัญต่อทุก
สถานภาพสมรส
ปัจจัยนำเข้า
1. ความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกาย จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยนำเข้า ความรู้เกี่ยวกับการออก
กำลังกาย มีผลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของพนักงานบริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ดังนั้น บริษทั
จึงควรให้ความสำคัญความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกายของพนักงาน บริษทั อาจจะมีการวางแผนการส่งเสริมการออกกําลัง
กาย และลดปัจจัยเสีย่ งด้านพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่พึงประสงค์ โดยนําไปสูก่ ารมีสุขภาพที่ดี ทั้งทางร่างกายและจิตใจ
เพื่อให้พนักงานมีพฤติกรรมการออกกำลังกาย จึงมีผลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกาย
2. เจตคติเกี่ยวกับการออกกำลังกาย จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยนำเข้า เจตคติเกี่ยวกับการออก
กำลังกาย ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของพนักงานบริษทั ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ดังนั้น บริษทั
จึงไม่ควรให้ความสำคัญกับเจตคติเกี่ยวกับการออกกำลังกายของพนักงาน เนื่องจาก พนักงานในบริษทั มีเจตคติและความ
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สนใจที่แตกต่างกัน ทำให้เกิดบุคลิกภาพและลักษณะนิสยั ของแต่ละบุคคลต่างกัน จึงไม่มีผลต่อพฤติกรรมการออกกำลัง
กาย
3. การรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคของการออกกำลังกาย จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยนำเข้า การ
รับรู้ประโยชน์และอุปสรรคของการออกกำลังกาย ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของพนักงานบริษทั ซัสโก้ จำกัด
(มหาชน) สำนักงานใหญ่ ดังนั้น บริษทั จึงไม่ควรให้ความสำคัญการรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคของการออกกำลังกายของ
พนักงาน เนื่องจากบริษัทมีการเล็งเห็นถึงประโยชน์และอุปสรรคของการออกกำลังกายแก่พนักงาน จึงหาแนวทางปฏิบัติ
ในการออกกำลังกายที่ถกู ต้องให้แก่พนักงาน จึงไม่มีผลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกาย
ความสามารถของตนเองในการออกกำลังกาย
1. ความสามารถของตนเองในการออกกำลังกาย จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ความสามารถของตนเองใน
การออกกำลังกาย มีผลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของพนักงานบริษทั ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ดังนั้น
องค์กรจึงควรให้ความสำคัญความสามารถของตนเองในการออกกำลังกาย เนือ่ งจาก บริษทั มีการศึกษาแนวคิดการรับรู้
ความสามารถของตนเองและความเชือ่ มั่นของพนักงาน และมีการสังเกตถึงความสามารถในการออกกำลังกายของ
พนักงานแต่ละบุคคล ว่ามีพฤติกรรมการออกกำลังกายที่ถกู ต้อง จึงมีผลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกาย
ปัจจัยเสริม
1. การได้รับข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยเสริม การได้รับข่าวสารจากสือ่ ต่าง
ๆ ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของพนักงานบริษทั ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ดังนัน้ บริษทั จึงไม่
ควรให้ความสำคัญการได้รับข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ เนือ่ งจากการได้รับข่าวสารจากสือ่ ต่าง ๆ อาจจะไม่ได้รับข่าวสาร
ครบถ้วน เพราะบางอย่างอาจจะไม่ได้รับข้อมูลที่ทั่วถึง ซึง่ พฤติกรรมการออกกำลังกายอาจไม่จำเป็นต้องได้รับข่าวสาร
อย่างครบถ้วน แต่ใช้วธิ ีปฏิบัตจิ ากความชำนาญของพนักงาน การได้รับข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ จึงไม่มีผลต่อพฤติกรรมการ
ออกกำลังกาย
2. การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลต่าง ๆ จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยเสริม การได้รับ
แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลต่าง ๆ มีผลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของพนักงานบริษทั ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ ดังนั้น บริษทั จึงควรให้ความสำคัญการการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลต่าง ๆ เนื่องจากการ
ได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลต่าง ๆ อาจจะได้รับคำแนะนำจากครอบครัว บุคลากรทางการแพทย์หรือผู้มี
ความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกาย ที่สามารถช่วยให้พนักงานมีการปฏิบัติในการออกกำลังกายที่ถูกต้อง จึงมีผลต่อ
พฤติกรรมการออกกำลังกาย
ข้อเสนอแนะเพื่อการทำวิจัยครั้งต่อไป
1. เนื่องจากพฤติกรรมการออกกำลังกายของพนักงาน เป็นเรื่องที่ส่งผลให้บริษทั มีแนวคิดการส่งเสริมสุขภาพ
เพื่อให้มีสุขภาพที่ดี และประสบความสำเร็จได้ ซึ่งต้องขึ้นอยูก่ ับปัจจัยนำเข้า ความสามารถของตนเองในการออกกำลัง
กาย ปัจจัยเสริม และอาจมีดา้ นอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกาย ดังนั้นการวิจัยซ้ำในเรื่องนี้จงึ เป็นสิง่ ที่น่า
กระทำ โดยควรหาตัวแปรด้านอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้องมาทำการวิจัยซ้ำ และควรมีระยะเวลาห่างกันพอสมควร เพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์และแนวทางปฏิบัตทิ ี่ถูกต้องแก่พนักงานของบริษทั
2. การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะพนักงานบริษทั ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่เท่านั้น ในการวิจัย
ครั้งต่อไป ควรมีการขยายขอบเขตการศึกษาให้กว้างและครอบคลุมมากขึ้น เช่น ศึกษาพนักงานทั้งหมดในบริษทั ซัสโก้
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จำกัด (มหาชน) ทั้งพนักงานของสำนักงานใหญ่ และพนักงานของสถานีบริการทุกสาขา เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมการออก
กำลังกายในภาพรวมทั้งบริษทั
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