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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับกิจกรรมทางกายของคนวัยท างาน 
ในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง 
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บทคัดย่อ 
 กิจกรรมทางกายทีไ่ม่เพียงพอเป็นปัจจัยเสี่ยงอันดับสี่ของการตายทั่วโลก การศึกษาเชิงวิเคราะห์
แบบภาคตัดขวางนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากิจกรรมทางกาย และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับกิจกรรม
ทางกายของคนวัยท างาน โดยใช้กรอบแนวคิดของเพนเดอร์ กลุ่มตัวอย่าง คือ วัยท างาน  260 คน ได้
จากการสุ่มด้วยวิธีก าหนดความน่าจะเป็นให้เป็นสัดส่วนกับขนาด (Probability proportionate to 
size) เครื่องมือเป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วย ข้อมูลส่วนบุคคล  กิจกรรมทางกาย  การรับรู้ประโยชน์  
รับรู้อุปสรรค  รับรู้ความสามารถของตน รับรู้อิทธิพลระหว่างบุคคล และการรับรู้อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา  และ logistic regression analysis 
 ผลการศึกษา พบว่า คนวัยท างานมีกิจกรรมทางกายเพียงพอ  ร้อยละ 53.10 ในจ านวนนี้มี
กิจกรรมทางกายเพียงพอจากการท างาน ร้อยละ 64.49  กิจกรรมยามว่าง ร้อยละ 32.61 และจากการ
เดินทาง ร้อยละ 3.62 และพบว่าคนที่ประกอบอาชีพใช้แรงมากมีโอกาสมีกิจกรรมทางกายเพียงพอเป็น 
8.50 เท่า  ของคนใช้แรงน้อย (OR = 8.50, 95% CI = 2.60-27.81) และคนรับรู้ประโยชน์สูงมีโอกาสมี
กิจกรรมทางกายเพียงพอเป็น 1.88 เท่าของคนทีร่ับรู้ต่ า (OR = 1.88, 95% CI = 1.13-3.14) 
 จากผลการศึกษาบุคลากรด้านสุขภาพ ควรมีการประเมินความเพียงพอของกิจกรรมทางกาย 
และให้ค าแนะน าอย่างเหมาะสมแก่คนวัยท างานแต่ละคน ด้วยการส่งเสริมการรับรู้ประโยชน์ของ
กิจกรรมทางกาย 
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FACTORS RELATED TO PHYSICAL ACTIVITY OF WORKING AGE PEOPLE 
IN MAPTAPHUT MUNICIPALITY IN RAYONG PROVINCE 

Montien Thongnopakul* 
Yuwadee Leelukkanavera** Suwanna Junprasert*** 

Abstract 
 Physical inactivity is identified as the fourth leading risk factor for global 
mortality. This analytic cross-sectional study purposed to describe the physical activity 
(PA) and the relationships of factors with PA of working age people. The research 
framework was based on Pender’s Health Promotion Model. A random sample of 260 
working age people was obtained through a probability proportionate to size sampling. 
The instruments were the questionnaires which consisted of the demographic data, the 
PA, the perceived benefits, perceived barriers, perceived self-efficacy, interpersonal 
influence and situational influence with the PA. The descriptive statistics and the logistic 
regression analysis were used to test the association between the independent 
variables and the sufficient physical activity.  

The findings of the study revealed that 53.10% of the working age people had 
sufficient physical activity, 64.49% of those was sufficient activity from work, 32.61% 
from recreational activities and 3.62% from travel to and from places. Physical activity 
was statistically significant relationship to job description and perceived benefits of 
physical activity. The result shown that high exertion worker  had a chance of sufficient 
physical activity 8.50 times that of inactivity people (OR = 8.50, 95% CI = 2.60-27.81), 
and people with high perceived benefits had a chance of sufficient physical activity 1.88 
times compare with the low perceived people (OR = 1.88, 95% CI = 1.13 - 3.14). 
 The results of this study suggest that  Health personnel should by assess physical 
activity and suitable promote physical activity for each working age people follow by 
giving information about the benefits of physical activity. 
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