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ความสัมพันธระหวางความรู ทัศนคตทิางพลศึกษาท่ีมีผลตอพฤติกรรม                            

การออกกำลังกายของครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาล               
เมืองกระทุมแบน 

 The Relationship between Knowledge and Attitudes of Physical 
Education affect on Exercising Behavior of Teacher and Education 

Personnel in School under Krathumbaen 

       
โกศล  ศรีบัวทอง0

1,  จิราวัฒน ขจรศิลป12 
 

บทคัดยอ  
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการออกกำลังกายของครู และบุคลากรทางการศึกษา        
ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกระทุมแบน และเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความรู ทัศนคติทางพลศึกษาที่มีผลตอ
พฤติกรรมการออกกำลังกาย ของครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกระทุมแบน         กลุม
ตัวอยางที ่ใชในการวิจัยครั ้งนี ้เปนครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกระทุ มแบน         
จำนวน 214 คน ซึ ่งไดมาโดยวิธีการของเเครซี่ และมอรแกน (Krejcie and Morgan) เลือกกลุมตัวอยางโดยสุม       
กลุมตัวอยางแบบแบงชั้น เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามการศึกษาความสัมพันธระหวางความรู ทัศนคติ        
ทางพลศึกษาที่มีผลตอพฤติกรรมการออกกำลังกายของครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาล          
เมืองกระทุมแบน และทำการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสำเร็จรูปโดยสถิติที่ใช ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย          
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะหความสัมพันธดวยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน 

 ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมีความรูทางพลศึกษาเกี่ยวกับการออกกำลังกายอยูในระดับดี  (�̅�𝑥 = 2.55, 

S.D.= 0.80)  มีทัศนคติทางพลศึกษาเกี ่ยวกับการออกกำลังกายอยู ในระดับดี  (�̅�𝑥= 2.49, S.D. = 0.57) และมี

พฤติกรรมการออกกำลังกายโดยรวมอยูในระดับปานกลาง  (�̅�𝑥= 2.23, S.D. = 0.48) ผลการหาคาสหสัมพันธ พบวา 
ความรูทางพลศึกษากับทัศนคติทางพลศึกษามีความสัมพันธกันทางลบในระดับต่ำอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 ความสัมพันธระหวางความรูทางพลศึกษากับพฤติกรรมการออกกำลังกายมีความสัมพันธกันทางลบ       ใน
ระดับสูงอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.01 ความสัมพันธระหวางทัศนคติทางพลศึกษากับพฤติกรรมการ           
ออกกำลังกายมีความสัมพันธกันในระดับปานกลางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
คำสำคัญ: ความรู ทัศนคติ พฤติกรรมการออกกำลังกาย 
 

Abstract  
 The purpose of this research was to study Exercising behavior of Teacher and Education 
Personnel in school under Krathumbaen Town Municipality and the Relationship between Knowledge 
and Attitudes of Physical Education affect on Exercising behavior of Teacher and Education Personnel 

 
1 นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี 
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in school under Krathumbaen Town Municipality. The sampling  group of this research are 214 of 
teachers and Education Personnels in school under Krathumbaen Town Municipality, were selected 
by using Krejcie and Morgan table and stratified random sampling to take part in the study. Data were 
collected by The Relationship between Knowledge and Attitudes of Physical Education affect on 
Exercising behavior of Teacher and Education Personnel in school under Krathumbaen Town 
Municipality questionnaire form and analyzed data by using computer program. Statistic report will 
be conducted in The frequency, Percentage, Mean and standard deviation and analyzed data relation 
with Pearson’s correlation coefficient. 

The results revealed that : The sample group had physical education knowledge about 

exercising at the good level ( �̅�𝑥 = 2.55, S.D.= 0.80). The physical education attitude about exercising 

at good level ( �̅�𝑥 = 2.49, S.D. = 0.57)  and the exercising behavior of sample group were at moderate  

( �̅�𝑥 = 2.23, S.D. = 0.48). The result of The Relationship showed that Knowledge and Attitudes of 

Physical Education had slowly negative relation with statistically significance difference at 0.01 level. 

The relationship between physical education knowledge  and Exercising behavior had highly negative 

relation with statistically significance difference at 0.01 level. The relationship between physical 

education attitude and Exercising behavior had moderate negative relation with statistically 

significance difference at 0.01 level. 

Keywords: Knowledge, Attitude, Exercising behavior 

  
ความสำคัญและที่มาของปญหาวิจัย 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ไดกำหนดแนวทางการพัฒนา
ประเทศโดยมุงเนน (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ (2) คำนึงถึง “การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยใช “คนเปน
ศูนยกลางในการพัฒนามีการเรียนรูตลอดชีวิต” โดยประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับการกีฬาคือ “การเสริมสราง 
และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย และการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย”เพื่อมุงลดปจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ และสงเสริม
ใหประชาชนทุกชวงวัยมีพฤติกรรมทางสุขภาพที่ดี (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 
2563: ออนไลน) 
 เนื่องจากสภาพรางกายของครู และบุคลากรทางการศึกษาตองรับภาระหนักทั้งการสอน และการทำงาน
ลวงเวลา หรือนอกเหนือจากภาระหนาที่ในการสอนจึงทำใหสุขภาพรางกาย เสื่อมโทรมลงขาดการดูแลสุขภาพ และ
การเคลื่อนไหวรางกายหรือออกกำลังกายรวมไปถึงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมในชีวิตประจำวัน เชน ดื่มสุรา สูบบุหร่ี      
กินอาหารไมเหมาะสม ฯลฯ  
 การออกกำลังกายเปนพฤติกรรมสุขภาพที่เปนประโยชนทั้งในดานการสงเสริมสุขภาพกาย และจิตใจให
แข็งแรงแกบุคคลทุกเพศทุกวัย เนื่องจากทำใหระบบอวัยวะตางๆของรางกายทำงานมีประสิทธิภาพดีขึ้น เชน ระบบ
โครงสรางและกลามเนื้อ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบประสาทอัตโนมัติ ระบบยอยอาหาร ระบบขับถาย และยังชวยให
ระดับความดันโลหิตและไขมันในเลือดลดลงดวย นอกจากนี ้ย ังทำใหคนมีร ูปรางที ่สงางาม มีจ ิตใจที ่แจมใส          
อารมณดี ชวยใหผอนคลายความเครียด และมีสัมพันธภาพที ่ดีกับผู อื ่น (WHO, 2010) และยังชวยใหเยาวชน             
และคนท่ัวไปมีระเบียบวินัย  และชวยปองกันปญหายาเสพติดไดอีกดวย (การกีฬาแหงประเทศไทย, 2563)  
 จากความสำคัญดังกลาวผูวิจัยซึ่งเปนบุคลากรหนึ่งในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกระทุมแบนจึงสนใจ      
ที่จะศึกษาความสัมพันธระหวางความรู ทัศนคติทางพลศึกษากับพฤติกรรมการออกกำลังกายของครู และบุคลากร
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ทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกระทุมแบนเพื่อไดมาเปนขอมูลพื้นฐานในการวางแผนสงเสริมสุขภาพการ
ออกกำลังกายใหแกบุคลากรในเขตโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกระทุมแบนโดยมุงหวังใหมีสุขภาพที่ดีกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพดานอื่นๆเพื่อเปนแนวทางสงเสริม และสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการ   
ออกกำลังกาย และเปนขอมูลในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
 
วัตถุประสงคการวิจัย  
  1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการออกกำลังกายของคร ูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาล 
เมืองกระทุมแบน  
 2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางความรู ทัศนคติทางพลศึกษากับพฤติกรรมการออกกำลังกายของครู 
และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกระทุมแบน  
  
วิธีดำเนินการวิจัย  
 ประชากร 
  ประชากรที ่ใช ในการศึกษาคนควาเปนครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาล             
เมืองกระทุมแบน จำนวนท้ังหมด 480 คน 
 กลุมตัวอยาง 
  ตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคนควา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกระทุมแบน 
จำนวน  214 คน ซึ่งไดมาโดยวิธีการเปดตารางสำเร็จของเเครซี่ และมอรแกน (Krejcie and Morgan) และเลือกกลุม
ตัวอยางโดยสุมกลุมตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified random sampling)  โดยแบงเปนครูผู ชาย จำนวน 57 คน     
ครูผูหญิง จำนวน 64 คน บุคลกรชาย จำนวน 40 คน และบุคลากรหญิง จำนวน 53 คน 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัย 
ท่ีเกี่ยวของ แบงออก 4 สวน คือ 
  สวนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล               จำนวน 6 ขอ  

  สวนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความรูทางพลศึกษา           จำนวน 11 ขอ  
  สวนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติทางพลศึกษา          จำนวน 10 ขอ  
   สวนท่ี 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการออกกำลังกาย  จำนวน 12 ขอ 

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ  

  1.การตรวจสอบความตรงเชิงเนื ้อหา (Content Validity) โดยนำแบบสอบถามใหผู เชี ่ยวชาญ 5 ทาน
ตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม และความสมบูรณของเนื้อหาผูเชี่ยวชาญไดเสนอใหปรับปรุงในสวนของเนื้อหาใหมี
ความครอบคลุมตามสัดสวนองคประกอบของเนื้อหาใหตรงประเด็นที่ศึกษา และใหมีความละเอียดในการใชภาษาท่ี
สามารถเขาใจงาย 
 2. ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามดานความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยนำแบบสอบถามท่ีไดไปทดสอบ
ขั้นตน (Try Out) กับกลุมที่ไมใชกลุมตัวอยางในการศึกษาที่มีลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยาง จำนวน 30 คน และ
นำผลที่ไดไปวิเคราะหหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใชวิธีการของคูเดอรริชารดสัน (Kuder–Richardson)           
KR-21 และหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha Coefficient)  
  2.1 แบบสอบถามเกี่ยวกับความรูทางพลศึกษาไดคาความเชื่อม่ัน .84 
  2.2 แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติทางพลศึกษาไดคาความเชื่อม่ัน .90 
  2.3 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการออกกำลังกายไดคาความเชื่อม่ัน .88           
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การเก็บรวบรวมขอมูล 
 1. ขอความรวมมือกับครู และบุคลากรบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกระทุมแบน 
  2. แนะนำตัวอธิบายวัตถุประสงคของการวิจัย และขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใหกลุม
ตัวอยางกรอกแบบสอบถามดวยตนเอง 
  3. หลังจากนั้นนำขอมูลทั้งหมด จำนวน 214 ชุด มาตรวจสอบความครบถวนสมบูรณเพื่อทำการวิเคราะห
ขอมูลตอไป 
 การวิเคราะหขอมูล 
 1. นำ แบ บ ส อบ ถา มข  อ ม ู ล ส  ว นบ ุ ค คล ขอ ง ผ ู  ต อบ แบ บส อบถ ามม าแจกแจ งค  า ค ว าม ถ่ี   
และคารอยละ นำเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 
  2. วิเคราะหขอมูลดานความรู และทัศนคติทางพลศึกษาที่มีผลตอพฤติกรรมการออกกำลังกายของครู        
และบุคลากรบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกระทุมแบนโดยแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    3. หาความสัมพันธระหวางความรู  ทัศนคติทางพลศึกษากับพฤติกรรมการออกกำลังกายโดยหา   
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน 
    เกณฑการแปลความหมายคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ โดยใชเกณฑการวัดระดับความสัมพันธ 
5 ระดับ ดังนี้ (Hinkle D. E., 1998) 
     คา r                               ระดับของความสัมพันธ 
  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธมีคา .90 - 1.00    มีความสัมพันธกันในระดับสูงมาก 
  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธมีคา .70 - .90    มีความสัมพันธกันในระดับสูง 
  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธมีคา .50 - .70    มีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง 
  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธมีคา .30 - .50    มีความสัมพันธกันในระดับต่ำ 
  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธมีคา .00 - .30    มีความสัมพันธกันในระดับต่ำมาก 
 
สรุปผลการวิจัย  

1.1 ดานความรูทางพลศึกษาเกี่ยวกับการออกกำลังกาย 
  ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางมีความรูทางพลศึกษาเกี่ยวกับการออกกำลังกายโดยรวมความรูอยูในระดับ

ดี ( 𝒙𝒙� = 2.55, S.D. = 0.80) เมื่อวิเคราะหเปนรายขอโดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากที่สุด และรองลงมา คือ การออก
กำลังกายสงผลดีตอสุขภาพ รองลงมา คือ ผลเกิดขึ้นจากการออกกำลังกายหรือการเลนกีฬา 
 1.2 ดานทัศนคติทางพลศึกษาเก่ียวกับการออกกำลังกาย 
  ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางมีทัศนคติทางพลศึกษาเกี่ยวกับการออกกำลังกายโดยรวมทัศนคติอยู      

ในระดับดี ( 𝒙𝒙� = 2.49, S.D. = 0.57) เมื่อวิเคราะหเปนรายขอโดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากที่สุด และรองลงมา        

คือ การออกกำลังกายเปนประจำทำใหหัวใจ และปอดแข็งแรง ( 𝒙𝒙� = 2.90, S.D. = 0.34) รองลงมา คือการออกกำลัง

กายสม่ำเสมอสามารถลดคลอเลสเตอรอลในเลือดได ( 𝒙𝒙� = 2.84, S.D. = 0.44)    
1.3 ดานพฤติกรรมการออกกำลังกาย 

  ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการออกกำลังกายโดยรวมพฤติกรรมอยูในระดับปานกลาง        

( 𝒙𝒙� = 2.23, S.D. = 0.48) เม่ือวิเคราะหเปนรายขอโดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากท่ีสุด และรองลงมา คือ ไมฝน  

ออกกำลังกายตอไปเม่ือพบความผิดปกติของรางกาย ( 𝒙𝒙� = 2.87, S.D. = 0.36)  รองลงมา คือ อบอุนรางกาย       

เม่ือเริ่มตน และผอนคลายหลังการออกกำลังกายหรือเลนกีฬาทุกครั้ง ( 𝒙𝒙� = 2.48, S.D. = 0.55) 
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1.4 ดานความสัมพันธระหวางความรู ทัศนคติทางพลศึกษากับพฤติกรรมการออกกำลังกาย 

ผลการศึกษา พบวา ความสัมพันธ ระหวางความรู ทางพลศึกษากับทัศนคติทางพลศึกษา พบวา            
ความรูทางพลศึกษากับทัศนคติทางพลศึกษามีความสัมพันธกันทางลบในระดับสูงอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 ความสัมพันธระหวางความรู ทางพลศึกษากับพฤติกรรมการออกกำลังกาย พบวา ความรู ทางพลศึกษากับ
พฤติกรรมการออกกกำลังกายมีความสัมพันธกันทางลบในระดับสูงอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ความสัมพันธ
ระหวางทัศนคติทางพลศึกษากับพฤติกรรมการออกกำลังกาย พบวา ทัศนคติทางพลศึกษากับพฤติกรรมการออกกำลัง
กายมีความสัมพันธกันทางบวกในระดับสูงอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

 
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการออกกำลังกาย 

ของครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกระทุมแบน  (n=214) 

 จากตารางท่ี 1 ผลการศึกษาพบวา กลุ มตัวอยางมีความรูทางพลศึกษาเกี ่ยวกับการออกกำลังกาย     

โดยรวมอยู ในระดับดี ( 𝒙𝒙� = 2.55, S.D. = 0.80) มีทัศนคติทางพลศึกษาเกี ่ยวกับการออกกำลังกายโดยรวม                 

อยูในระดับดี ( 𝒙𝒙� = 2.49, S.D. = 0.57) ดานพฤติกรรมการออกกำลังกายโดยรวมอยูในระดับปานกลาง                ( 

𝒙𝒙� = 2.23, S.D. = 0.48) 
 ตารางที่ 2 ความสัมพันธระหวางความรู ทัศนคติทางพลศึกษากับพฤติกรรมการออกกำลังกายของครู             

และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกระทุมแบน (n=214) 

* มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 
 
 
 
 

ขอ รายการ 𝒙𝒙� S.D. แปลผล 

1 ความรูทางพลศึกษาเกี่ยวกับการออกกำลังกาย 2.55 0.80 ดี 

2 ทัศนคติทางพลศกึษาเกี่ยวกับการออกกำลังกาย 2.49 0.57 ดี 

3 พฤติกรรมการออกกำลังกาย 2.23 0.48 ปานกลาง 

รายการ 
ดานความรู 
ทางพลศึกษา 

ดานทัศนคติ 
ทางพลศึกษา 

ดานพฤติกรรม 
การออกกำลังกาย 

ดานความรูทางพลศึกษา - -.473** -.775** 

ดานทัศนคติทางพลศึกษา - - .635** 

ดานพฤติกรรมการออกกำลัง
กาย 

- -  - 
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จากตารางท่ี 2 แสดงความสัมพันธระหวางความรูทางพลศึกษากับทัศนคติทางพลศึกษา พบวา ความรู     
ทางพลศึกษากับทัศนคติทางพลศึกษามีความสัมพันธกันทางลบในระดับต่ำอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
ความสัมพันธระหวางความรูทางพลศึกษากับพฤติกรรมการออกกำลังกาย พบวา ความรูทางพลศึกษากับพฤติกรรม   
การออกกำลังกายมีความสัมพันธกันทางลบในระดับสูงอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งครูและบุคลากรมี
ความรู และทัศนคติเกี่ยวกับการออกกำลังกายเปนอยางดีแตไมออกกำลังกาย ความสัมพันธระหวางทัศนคติทาง       
พลศึกษากับพฤติกรรมกาออกกำลังกาย พบวา ทัศนคติทางพลศึกษากับพฤติกรรมการออกกำลังกายมีความสัมพันธกัน
ทางบวกในระดับปานกลางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  
 

อภิปรายผล  
 จากการศึกษาความสัมพันธระหวางความรู ทัศนคติทางพลศึกษากับพฤติกรรมการออกกำลังกาย ของครู 
และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกระทุมแบน ผลการวิเคราะหขอมูลสามารถนำประเด็นท่ี
คนพบมาวิจารณได ดังนี้ 

1. ดานความรูทางพลศึกษาเก่ียวกับการออกกำลังกาย 

จากผลการวิจัยดานความรูทางพลศึกษาเกี่ยวกับการออกกำลังกาย พบวา ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกระทุมแบน สวนใหญมีความรูทางพลศึกษาเกี่ยวกับการออกกำลังกายอยูในระดับดี  
อาจกลาวไดวา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกระทุมแบนมีความรูทางพลศึกษาเกี่ยวกับ
การออกกำลังกายเปนอยางดีสงผลใหครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง กระทุมแบนมี
พฤติกรรมการออกกำลังกายอยางถูกตอง และถูกวิธี ซ่ึงความรู และความเขาใจท่ีถูกตองในเรื่องตางๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการ
เรียนรู หรือประสบการณ  สอดคลองกับ นิจลาวรรณ เพ็ชรรินทร (2553)  พบวา กลุมตัวอยางมีความรูเกี่ยวกับการ
ออกกำลังกายอยูในระดับดี สอดคลองกับ สุชาดา ชัยวรรณ (2556) ไดทำการศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการสราง
เสริมสุขภาพของประชาชน พบวา กลุมตัวอยางมีการรับรูเกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพอยู ในระดับมาก สอดคลองกับ 
สุรพล มั่นภาวนา (2547: บทคัดยอ) ศึกษาพฤติกรรมการออกกำลังกายของประชาชนที่มาออกกำลังกาย ณ ลานกีฬา
ในจังหวัดชลบุรี พบวา พฤติกรรมการออกกำลังกายดานความรูของประชาชน มีความรูอยูในระดับดีมาก 
 2. ดานทัศนคติทางพลศึกษาเก่ียวกับการออกกำลังกาย 

 จากผลการวิจัยดานทัศนคติทางพลศึกษาเกี่ยวกับการออกกำลังกาย พบวา ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกระทุมแบนสวนใหญมีทัศนคติทางพลศึกษาเกี่ยวกับการออกกำลังกายอยูใน  
ระดับดี อาจกลาวไดวา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกระทุมแบนมีทัศนคติทาง        
พลศึกษาเกี่ยวกับการออกกำลังกายดีจะสงผลทำใหครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
กระทุมแบนมีความตื่นตัว และอยากออกกำลังกายมากขึ้น ซึ่งทัศนคติเปนลักษณะของความคิดเห็นในตัวบุคคล            
ในการที ่จะชอบหรือเกลียดของบุคคล และปรากฏการณตางๆ (ธงชัย สันติวงษ 2546 : 167, อางจาก ภัทรภร       
เฉลยจรรยา, 2558 : 11-12) สอดคลองกับงานวิจัยของ สุชาดา ชัยวรรณ (2556) ไดทำการศึกษาปจจัยที่มีผลตอ
พฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของ ประชาชนในหมูบานเกี๋ยงพา พบวา ประชาชนในหมูบานเกี๋ยงพา มีเจตคติตอ การ
สรางเสริมสุขภาพอยูในระดับที่ดี สอดคลองกับการศึกษาของ  สุรพล มั่นภาวนา (2547: บทคัดยอ)ศึกษาพฤติกรรม
การออกกำลังกายของประชาชนที่มาออกกำลังกาย ณ ลานกีฬาในจังหวัดชลบุรี พบวา พฤติกรรมการออกกำลังกาย
ดานเจตคติของประชาชนมีพฤติกรรมอยูในระดับดี  
 3. ดานพฤติกรรมการออกกำลังกาย 
   จากผลการวิจัยดานพฤติกรรมการออกกำลังกาย พบวา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 
สังกัดเทศบาลเมืองกระทุมแบนมีพฤติกรรมการออกกำลังกายโดยรวมพฤติกรรมอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเพราะ        
การปฏิบัติงานลวงเวลา หรือภาระหนาที่การสอนทำใหเกิดความเหนื่อยลาเมื่อตองออกกำลังกาย การดูแลสุภาพ
รางกายแข็งแรงตลอดเวลาสงผลใหถึงกลามเนื้อที่เปนสวนสำคัญของรายกายมีความทนทาน ยืดหยุน และความ
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คลองแคลวของรางกายดีขึ ้น พระถวารนาวิริยาคุณ (2554) สอดคลองกับ มงคล การุณงาม (2555) ศึกษาเรื ่อง
พฤติกรรมสุขภาพ และภาวะสุขภาพของคนทำงานในสถานประกอบการเขตเมืองใหญ พบวา พฤติกรรมดานการ           
ออกกำลังกายอยูในระดับพอใช โดยคาเฉลี่ยดานการออกกำลังกายมีคาต่ำสุด สอดคลองกับ วิลาวรรณ หนองแสง 
(2542: บทคัดยอ) ไดทำการศึกษาพฤติกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของผูสูงอายุพบวา ผูสูงอายุมีพฤติกรรม        

การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสูงขึ้น อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ .05 สอดคลองกับ สุรพล มั่นภาวนา 
(2547: บทคัดยอ)ศึกษาพฤติกรรมการออกกำลังกายของประชาชนที่มาออกกำลังกาย ณ ลานกีฬาในจังหวัดชลบุรี 
พบวา พฤติกรรมการออกกำลังกายดานการปฏิบัติของประชาชน มีพฤติกรรมในระดับด ี

 4. ดานความสัมพันธระหวางความรู ทัศนคติทางพลศึกษากับพฤติกรรมการออกกำลังกาย 
  จากผลการวิจัยดานความสัมพันธระหวางความรู ทัศนคติทางพลศึกษากับพฤติกรรมการออกกำลังกาย 
พบวา ความรูทางพลศึกษากับพฤติกรรมการออกกำลังกายมีความสัมพันธกันทางลบในระดับสูงอยางมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 อาจเปนเพราะครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกระทุมแบนมีความรู
เปนอยางดีแตอาจจะรูสึกวาการออกกำลังกายทำใหรู สึกเหนื่อย ความสัมพันธระหวางทัศนคติทางพลศึกษากับ
พฤติกรรมการออกกำลังกาย พบวา ทัศนคติทางพลศึกษากับพฤติกรรมการออกกำลังกายมีความสัมพันธกันทางบวกใน
ระดับปานกลางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 อาจกลาวไดวา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองกระทุมแบนมีความรู ทัศนคติทางพลศึกษาสัมพันธกับพฤติกรรมการออกกำลังกาย คือ ถามีความรู และ
ทัศนคติดีจะสงผลทำใหครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกระทุมแบนมีพฤติกรรมการ     
ออกกำลังที่ถูกตอง มีความตื่นตัวที่อยากจะออกกำลังกายสงผลทำใหพฤติกรรมการออกกำลังกายดีขึ้นดวยเชนกันจาก
ผลการศึกษานี้สอดคลองกับ ปรัชญาพร สงสวาง  (2554: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการออกกำลังกาย ของ
ประชาชนในเขตเทศบาลนครยะลา” พบวา ความรูดานสุขภาพมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของ
ประชาชนในเขตเทศบาลนครยะลา สอดคลองกับงานวิจัยของนิจลาวรรณ เพ็ชรรินทร (2553) ไดศึกษาพฤติกรรมการ
ออกกำลังกาย ของนิสิตปริญญาตรีหลักสูตรปกติ พบวา ความรูเกี่ยวกับการออกกำลังกายมีความสัมพันธกับเจตคติตอ
การออกกำลังกายทางบวก อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แตไมมีความสัมพันธกับการออกกำลังกายของกลุม
ตัวอยาง อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลองกับ ปรัชญาพร สงสวาง (2554: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง 
“พฤติกรรมการออกกำลังกายของประชาชนในเขตเทศบาลนครยะลา” พบวา ความรูดานสุขภาพมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพทางบวก อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

ขอเสนอแนะ  

ขอเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช  
 (1) ดานความรู กลุมตัวอยางมีความรูระดับดี แตจากแบบสอบถาม พบวา ขอที่กลุมตัวอยาง ตอบถูก   
นอยที่สุด การออกกำลังกายเปนประจำจะมีสารที่หลั่งออกมา ควรมีการจัดกิจกรรมสงเสริมเพิ่มความรูเกี่ยวกับการ 
ออกกำลังกาย  
 (2) ดานทัศนคติ กลุมตัวอยางมีทัศนคติ ระดับดี แตจากแบบสอบถาม พบวาขอที่กลุมตัวอยาง ตอบได
คะแนนนอยที่สุด คือ การออกกำลังกายทำใหเกิดกลามเนื้อดูใหญ ควรจัดกิจกรรมใหผูเชี่ยวชาญมาแนะนำในเรื่องการ
ออกกำลังกายท่ีมีเหงื่อทำใหรางกายเพ่ิมการไหลเวียนเลือดและการทำงานของหัวใจ และมีความแข็งแรงของกลามเนื้อ  
 (3) ดานพฤติกรรม กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมระดับปานกลางกลาง แตจากแบบสอบถามพบวาขอท่ีกลุม
ตัวอยางตอบไดคะแนนนอยท่ีสุด คือ กลุมตัวอยางไมตรวจสอบอัตราการเตนของชีพจร ท้ังกอน และหลังการออก    
กำลังกายซ่ึงควรแนะนำใหตรวจสอบอัตราการเตนของชีพจรเพ่ือความปลอดภัยในการออกกำลังกาย ซ่ึงจะทำใหทราบ
สภาพรางกายของตนเองได หลายอยาง เชน ทราบอัตราชีพจรวา เร็วหรือชากวาท่ีควรจะเปนเพราะเม่ือมีความผิดปกติ
ของรางกายจะไดรีบไปรับการตรวจรักษาจาก แพทยเสียแตเนิ่นๆ 
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 (4) จากผลการวิจัยครั้งนี้ พบวา ความรูทางพลศึกษากับทัศนคติทางพลศึกษามีความสัมพันธกันทางลบ       
ในระดับสูง ความสัมพันธระหวางความรูทางพลศกึษากับพฤติกรรมการออกกำลังกาย พบวา ความรูทางพลศึกษา        
กับพฤติกรรมการออกกกำลังกายมีความสัมพันธกันทางลบในระดับสูง ความสัมพันธระหวางทัศนคติทางพลศึกษากับ
พฤติกรรมการออกกำลังกาย พบวา ทัศนคติทางพลศึกษากับพฤติกรรมการออกกำลังกายมีความสัมพันธกันทางบวก      
ในระดับสูง ดังนั้น ครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกระทุมแบนท่ีมีความรู และทัศนคติดี
จะสงผลทำใหครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกระทุมแบนมีความตื่นตัว และอยาก          
ออกกำลังกาย มากขึ้น 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป  
 (1) การวิจัยครั้งตอไปควรเพ่ิมแนวคิดการสงเสริมสุขภาพ ท่ีมีผลตอเนื่องในทางท่ีเสริมผลท่ีจะเกิดขึ้นกับ
สุขภาพของครู และบุคลากรทางการศึกษารวมกับพฤติกรรมการออกกำลังกาย เชน การสงเสริมการออกกำลังกาย
ควบคูไปกับการปฏิบัติทางจิตใจ และการบริโภคอาหาร 
 (2) ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับมาตรฐานของการออกกำลังกายประเภทตางๆ เพ่ือนำผลท่ีไดไปใชเปนแนวทางใน
การสนับสนุนการออกกำลังกายของครู และบุคลากรทางการศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
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