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บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ วัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการออกกําลังกาย
ของนักศึกษาพยาบาล กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาพยาบาลสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน จํานวน 381 คน 
เลือกกลุมตัวอยางโดยการสุมอยางงาย เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามประกอบดวยขอมูลทั่วไป ปจจัยที่มีผลตอ
พฤติกรรมการออกกําลังกาย และพฤติกรรมการออกกําลังกาย วิเคราะหขอมูล โดยการหาคารอยละ คาเฉลี่ย
คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหความแปรปรวน และคาสัมประสิทธิ์การถดถอย 
 ผลการศกึษาพบวา 1) จากการวเิคราะหความถดถอยแบบพหคุณู สมการพยากรณ คอื Y = -2.2 + 0.9 (เวลา
ที่เหมาะสมในการออกกําลังกาย) + 0.7 (แรงสนับสนุนจากบุคคลอื่น) +0.4 (ทัศนคติในการออกกําลังกาย) – 0.2 
(การไดรับขาวสารเก่ียวกับการออกกําลังกายจากส่ือตางๆ) พบวา ปจจัยนําที่มีผลตอพฤติกรรมการออกกําลังกาย
ไดแก เจตคตติอการออกกาํลังกาย ปจจยัเอือ้ไดแก เวลาทีเ่หมาะสมในการออกกาํลงักาย ปจจัยเสรมิไดแก การไดรบั
แรงสนับสนุนจากบุคคลตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งจากเพื่อนนักศึกษา การไดรับขาวสารเกี่ยวกับการออกกําลังกาย
จากสื่อตางๆ โดยเฉพาะทางโทรทัศน 2) นักศึกษาพยาบาลรามาธิบดีและมหาวิทยาลัยรังสิตมีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับการออกกําลังกายคอนขางนอย เจตคติตอการออกกําลังกายอยูในระดับสูง พฤติกรรมการออกกําลังกาย
อยูในระดับปานกลาง วิธีการออกกําลังกายสวนใหญคือ การเดิน รองลงมาคือวิ่งเหยาะๆ 3) เปรียบเทียบปจจัยที่
มีผลตอพฤติกรรมการออกกําลังกายของนักศึกษาพยาบาลในสถาบันการศึกษาของรัฐบาลกับเอกชน โดยใชการ
วิเคราะหความแปรปรวนแบบจําแนก 2 ทาง พบวา ปจจัยเอื้อของ 2 สถาบันนี้แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p =0.012)    
 ผลการศกึษาชีใ้หเหน็วา นกัศกึษาพยาบาลมเีจตคตทิีด่ตีอการออกกาํลงักาย หากไดรบัการพฒันาดานความรู
ในเร่ืองการออกกําลังกาย ไดรับแรงกระตุนและการสนับสนุนใหมีการออกกําลังกายอยางตอเน่ืองจากสถาบัน
การศึกษาและเพ่ือนนักศึกษาในสถาบัน ซึ่งจะชวยสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกายของนักศึกษาไดอยางเต็ม
ศักยภาพ

คําสําคัญ: เจตคติ พฤติกรรมการออกกําลังกาย การออกกําลังกาย ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการออกกําลังกาย 
  นักศึกษาพยาบาล

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 จากนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับหลักประกัน
สุขภาพถวนหนาเพื่อใหคนไทยทุกคนมีสุขภาพดี และ
สามารถเขาถึงบริการดานสุขภาพไดอยางทั่วถึงตาม
ความจําเปน และใหความสําคัญกับการสรางสุขภาพ
มากกวาการซอมแซมสขุภาพ โดยสงเสรมิใหประชาชน

หนัมาสนใจการออกกําลงักายมากขึน้ รฐับาลจงึกาํหนด
ใหป พ.ศ. 2545 เปนปเริ่มตนของการสรางสุขภาพทั่ว
ไทยอยางจรงิจงัภายใตกลยุทธ “รวมพลงัสรางสขุภาพ” 
(Empowerment of Health) เพื่อใหประชาชน ตลอด
จนหนวยงานตางๆ มีสวนรวมในการสนับสนุนใหเกิด
การสรางเสริมสุขภาพ ใหคนไทยมีการออกกําลังกาย
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สุขภาพ ไดแก ปวดศีรษะ นอนไมหลับ วิตกกังวล รับ
ประทานอาหารไดนอย รวมทั้งมีโอกาสเสี่ยงที่จะเจ็บ
ปวยจากการปฏิบัติงานบนหอผูปวย ไดแก โรคติดเชื้อ
ทางเดินหายใจ โรคปวดหลัง โรคเครียด เปนตน การ
มีพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพที่ไมถูกตองในการบริโภค
อาหาร การพักผอนนอนหลับ และการออกกําลังกาย 
รวมกับการมีพฤติกรรมเสี่ยงดานสุขภาพ เชน ดื่ม
สุรา สูบบุหรี่ การใชยา สารเสพติด จะนําไปสูผลลัพธ
ของการมีสุขภาพที่ไมดี15 ดังนั้นจึงควรเพิ่มพฤติกรรม
สงเสริมสุขภาพดานกิจกรรมทางรางกาย ไดแก การ
ออกกําลงักาย ซึง่หมายถงึ กจิกรรมทางรางกายทีร่วมถงึ
กิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวของกระดูกและกลามเนื้อ
มัดตางๆ ที่เปนสวนหนึ่งในชีวิตประจําวันท่ีเกิดขึ้น
แบบซํ้าๆ หรือกิจกรรมที่วางแผนไว การออกกําลัง
กายมีผลดีตอการทํางานของปอดและหัวใจ ระบบ
ภูมิคุมกัน ระบบตอมไรทอและการเผาผลาญพลังงาน 
ระบบกลามเนื้อและกระดูก รวมทั้งมีผลดีตอจิตสังคม
ดวย16 อยางไรก็ตามมีการศึกษาวิจัยทบทวนการ
ออกกําลังกายของพยาบาลจํานวน 150 คน พบวา ใช
เวลาในการออกกําลังกายเฉลี่ย 3.74 ชม./สัปดาห และ
รอยละ 15.3 ไมเคยออกกําลังกายเลย5 การมีพฤติกรรม
การออกกําลังกายที่ดีตองเริ่มจากวัยเด็กเปนตนไป
ฝกใหเปนนสิยั และทาํตอเนือ่งสมํา่เสมอ จากการทบทวน
วรรณกรรมกลับพบวาพฤติกรรมการออกกําลังกาย
ของนักศึกษาพยาบาลยังอยูในระดับต่ําเมื่อเทียบกับ
พฤติกรรมสุขภาพดานอ่ืนๆ ดังเชนการศึกษาของ
ศรสีมบูรณ มสุกิสคุนธ และกันยา ตรสีารวัฒน6 เกีย่วกับ
การใชเวลาวางของนักศึกษาพยาบาล พบวา นักศึกษา
พยาบาลใชเวลามากกวา 5 ชัว่โมง ตอวัน ในการฟงวทิยุ
และรายการเพลงโทรทัศน มากกวาที่จะออกกําลังกาย 
ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร
ทั้งรัฐบาลและเอกชนมีหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปซึ่งจะมี
กลุมวิชาพลศึกษา หรือกลุมวิชาเลือกเสรีที่เปนเรื่อง
กีฬาชนิดตางๆใหนักศึกษาเลือกลงทะเบียนเรียนสวน
ใหญไดจัดไวสําหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 1 และ 2 
เมือ่นกัศกึษาเรยีนจบในรายวิชาทีต่องลงทะเบียนเรยีน แลว
จะมีนักศึกษาสวนหนึ่งยังคงออกกําลังกายตอเนื่อง
อยางสมํ่าเสมอ แตมีสวนหนึ่งที่ไมออกกําลังกายเลย 

อยางยั่งยืนจนเปนวิถีชีวิต และทําใหประชาชนเกิดการ
รวมกลุมและตระหนักในการสรางเสริมสขุภาพ รวมกัน
จัดกิจกรรมสงเสริมกีฬาและการออกกําลังกายอยาง
ตอเนื่อง1 ตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2552-2555 นโยบายท่ี 3 นโยบาย
สังคมและคุณภาพชีวิต ขอ 3.3.2 ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยดีมีพฤติกรรมสุขภาพเหมาะสม สามารถ
ควบคุมและลดปจจัยเสี่ยงตอโรคเรื้อรัง เปาหมายเชิง
คุณภาพ ประชาชนอายุ 15 ป ขึ้นไป มีการเคลื่อนไหว
ออกแรง/ออกกําลังกายเพียงพอตอสุขภาพรอยละ 
852 การมีสุขภาพท่ีดีมีชีวิตอยูในสังคมไดอยางเปนสุข
นั้น เปนความตองการและความจําเปนพื้นฐานของ
ชีวิตที่มนุษยเราทุกคนสามารถแสวงหาไดอยางชอบ
ธรรม สุขภาพอยูในตัวของคนโดยอยูที่พฤติกรรมเปน
สําคัญ พฤติกรรมเปนเคร่ืองกําหนดสุขภาพเพ่ือนํา
ไปสูคุณภาพชีวิตที่ดีพรอมที่จะเปนกําลังสําคัญในการ
พัฒนาประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ3 พฤติกรรมเปน
กจิกรรมทุกประเภทท่ีมนษุยกระทําอาจเปนสิง่ทีส่งัเกต
ไดหรือไม และพฤติกรรมดังกลาวน้ีไดแบงออกเปน 3 
สวนคือ ดานความรู ดานเจตคติ และดานการปฏิบัติ4

 นักศึกษาพยาบาลซึ่งจะจบไปเปนพยาบาลใน
อนาคต เปนบุคคลหนึ่งที่มีบทบาทในการสรางเสริม
สขุภาพของประชาชนและผูปวยเพ่ือใหมสีขุภาพดี การ
ที่นักศึกษาพยาบาลจะสอน ใหคําแนะนํา ใหคําปรึกษา 
และกระตุนใหประชาชนและผูปวยมพีฤตกิรรมสขุภาพที่
ด ีควรเร่ิมจากการทีน่กัศกึษาพยาบาลตองมกีารปฏบิตัิ
อยางถูกตองดวยตัวเองกอน การมีสุขภาพดีจะทําให
นักศึกษาพยาบาลมีพละกําลังในการทําบทบาทหนาที่
ของผูนําในการสรางเสริมสุขภาพไดอยางเหมาะสม 
การมีสขุภาพดปีระกอบดวย สขุภาพทางกาย จติ สงัคม
และวัฒนธรรม และจิตวิญญาณ นักศึกษาพยาบาล
จะตองเรียนท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติกับผูปวยเพ่ือให
เกิดความชํานาญ รวมถึงการประยุกตใชทฤษฎีและ
ปฏิบัติ ในดานการเรียนและการจัดการเวลาในการข้ึน
ปฏิบัติ การทํางานท่ีเกี่ยวของกับความเปนความตาย 
ความเจบ็ปวยของมนษุยตองมีความรบัผดิชอบสงู อาจ
ทําใหเกิดความเครียดจนสงผลใหนักศึกษาพยาบาล
ไมคอยมีเวลาในการดูแลตัวเองทําใหมีผลกระทบตอ
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ปจจัยนํา ความรู  เจตคติ

พฤติกรรมการออกกําลังกาย
ปจจยัเอือ้ นโยบายของสถาบัน สถานท่ี อปุกรณ เวลา

ปจจัยเสริม แหลงขอมูลขาวสาร แรงสนับสนุน การ
สนับสนุนจากบุคคลตาง ๆ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
 

อาจเน่ืองจากเรียนหนักและไมมีเวลาออกกําลังกาย
เพราะนักศึกษาพยาบาลชั้นสูงขึ้นไปจะมีวิชาเรียน
เฉพาะการพยาบาลมากข้ึน และตองขึ้นฝกปฏิบัติใน
หอผูปวยทั้งเวร เชา บาย และดึก มักจะมีความออนลา
จากการขึ้นฝกปฏิบัติ สําหรับการเปนนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน ซึ่งอาจมีบรรยากาศและ
สิ่งแวดลอมในการเรียนท่ีแตกตางกัน อาจเปนปจจัย
ที่สงผลตอการมีพฤติกรรมการออกกําลังกาย ดังน้ัน
ผูวิจัยจึงมีความสนใจทําการวิจัยเชิงสํารวจ ในเรื่อง
เจตคติและปจจยัทีม่ผีลตอพฤติกรรมการออกกําลังกาย
ของนักศกึษาพยาบาลท้ัง 4 ชัน้ปของมหาวิทยาลัยของ
รัฐและเอกชน 

วัตถุประสงคการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการ
ออกกําลังกายของนักศึกษาพยาบาล ไดแก ปจจัยนํา 
(ความรูเกี่ยวกับการออกกําลังกาย เจตคติตอการออก
กาํลงักาย) ปจจยัเอือ้ (นโยบายสงเสริมการออกกาํลงักาย
สถานที่ อุปกรณในการออกกําลังกาย เวลาที่เหมาะสม
ในการออกกําลังกาย) และปจจัยเสริม (การไดรับ
ขาวสารจากส่ือตางๆ การไดรับแรงสนับสนุนจาก
บุคคลตางๆ) โดยรวม และ เปรียบเทียบปจจัยที่มีผล
ตอพฤตกิรรมการออกกาํลังกายของนกัศกึษาพยาบาล
ของรัฐและเอกชน
 2. เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมการออกกาํลงักายของ
นักศึกษาพยาบาลของรัฐและเอกชน
 3. เพือ่วเิคราะหปจจยัทีม่ผีลตอพฤติกรรมการ
ออกกําลังกายของนักศึกษาพยาบาล

กรอบแนวคิดการวิจัย
 กรอบแนวคิดใช PRECEDE FRAMEWORK 
ซึ่งมี 7 ขั้นตอน ไดแก 1) การวิเคราะหทางสังคม 
2) การวิเคราะหทางระบาดวิทยา 3) การวิเคราะหทาง
พฤตกิรรม  4) การวเิคราะหทางการศึกษา  5) การเลอืก
กลยุทธทางการศึกษา  6) การวิเคราะหทางการบริหาร 
7) การประเมินผล โดยเนนที่ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะห
ทางการศึกษา เพื่อวิเคราะหหาสาเหตุที่เกี่ยวของกับ
พฤติกรรมการออกกําลังกายหรือปจจัยที่มีผลกระทบ
ตอพฤตกิรรมการออกกาํลงักายของนกัศกึษาพยาบาล 
ซึง่พฤติกรรมการออกกําลังกายจะเกิดขึน้ไดตองมีปจจยั
ตางๆ ที่เกี่ยวของหลายประการ เม่ือทราบสาเหตุที่
เกีย่วของกับพฤตกิรรมการออกกาํลงักายของนกัศกึษา
พยาบาลแลว จะสามารถนําไปสูวิธีการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมการออกกําลังกายตามท่ีสถาบันมุงหวังได 
ปจจัยทีต่องการวิเคราะหในการศึกษาคร้ังนีม้ ี3 ลกัษณะ 
ประกอบดวย 1) ปจจัยนํา ซึ่งเปนปจจัยที่เปนพื้นฐาน
และกอใหเกิดแรงจูงใจ ในการแสดงพฤติกรรมของ
บุคคล ไดแก ความรูเกี่ยวกับการออกกําลังกาย เจตคติ
ตอพฤตกิรรมการออกกาํลังกาย 2) ปจจัยเอือ้ เปนปจจยั
สนบัสนนุ ไดแก นโยบายการสงเสรมิการออกกาํลงักาย 
สถานที่ อุปกรณในการออกกําลังกาย เวลาที่เหมาะสม
ในการออกกําลังกาย 3) ปจจัยเสริม เปนการเสริม
หรือกระตุนใหกระทํา ซึ่งเปนปจจัยภายนอกท่ีมาจาก
ตัวบุคคลหรือกลุมบุคคลอ่ืน ไดแก การไดรับขาวสาร
จากส่ือตางๆ การไดรับแรงสนับสนุนจากบุคคลตางๆ 
(ภาพที่ 1)
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ปที่ 33  ฉบับที่ 2 : เมษายน - มิถุนายน  2558

 การเก็บรวบรวมขอมูล ขั้นตอนการเก็บ
รวบรวมขอมูลมีดังนี้ 
 1) ผูวิจัยขออนุมัติโครงการวิจัยจากคณะ
กรรมการจรยิธรรมการวจิยัในคนของคณะแพทยศาสตร
โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 2) หลังจากไดรับการอนุมัติโครงการวิจัย
ผูวจิยัขออนญุาตผูอาํนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบด ี
และคณบดีคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต
ในการเขาถึงนักศึกษาพยาบาลท่ีมีคุณสมบัติตามท่ี
ตองการ 
 3) ผูวิจัยขอความยินยอมในการเขารวม
โครงการของนักศกึษาพยาบาล โดยจะแนะนําตัวอธิบาย
วัตถุประสงค ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลโดยสรุป 
ชี้แจงการพิทักษสิทธิ และเปดโอกาสใหนักศึกษา
พยาบาลซักถามขอสงสัย เมื่อนักศึกษาพยาบาลเขาใจ
วัตถุประสงคและข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูลและ
สมัครใจที่จะเขารวมในการศึกษา ผูวิจัยจะใหนักศึกษา
พยาบาลที่มีคุณสมบัติตามเกณฑและสมัครใจเขารวม
โครงการลงช่ือในหนังสือยินยอมโดยไดรับการบอก
กลาวและเต็มใจ        
 4) ผูวจิยัเกบ็ขอมลูโดยใหนกัศกึษาพยาบาลทาํ
แบบสอบถามดวยตนเอง จํานวน 1 ชุด ใชเวลาในการ
ตอบแบบสอบถามประมาณ 20 นาที โดยท่ีผูวจิยัจะเปด
โอกาสใหซกัถามในส่ิงทีไ่มเขาใจและเก็บแบบสอบถาม
กลับหรือใหสงคืนผูวิจัยภายใน 1 สัปดาห 
 การพิทักษสิทธิ์ของกลุมตัวอยาง กอนดําเนิน
การเก็บรวบรวมขอมูล โครงการวิจัยนี้จะตองผานการ
อนมุตัโิครงการวจิยัจากคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยั
ในคนของคณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบด ีการ
อนุญาตของผูอํานวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต และ
การใหความยินยอมโดยไดรับการบอกกลาวและ
เต็มใจของกลุมตัวอยาง การบันทึกขอมูลใชรหัสของ
แบบสอบถามและขอมูลที่ไดจากการวิจัยเปนความลับ 
และจะถูกนําเสนอในภาพรวม โดยไมมีการเปดเผยชื่อ
ของผูเขารวมการวจิยั ทัง้นี ้การปฏิเสธการเขารวมการ
วิจัยจะไมมีผลเสียเกิดขึ้นกับกลุมตัวอยาง 
   

วิธีดําเนินการวิจัย
 การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ เพื่อศึกษา
เจตคติและปจจยัทีม่ผีลตอ พฤติกรรมการออกกําลงักาย
ของนักศกึษาพยาบาลสถาบนัภาครฐัและเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานครที่ผูวิจัยสนใจศึกษา ไดแก หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลยั
มหิดล และนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรภาษาไทย ชั้นปที่ 1 ถึง
ชั้นปที่ 4 ปการศึกษา 2556 ทั้งเพศชายและเพศหญิง 
ที่สมัครใจเขารวมวิจัย จากการสุมตัวอยางสถาบันละ 
จํานวน 191 คน
 กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาหลักสูตรพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะ
แพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย
มหิดล และนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยรังสิต ชั้นปที่ 1 ถึงชั้นปที่ 4 ปการศึกษา 
2556 การคาํนวณหาขนาดตวัอยางทีเ่หมาะสมดวยการ
ใชสูตรของ Yamane7 ไดขนาดกลุมตัวอยาง 318 คน
การเลือกตัวอยางใชการสุมตัวอยางแบบงายโดยใชวิธี
การจับฉลาก และเพื่อปองกันการสูญหายของขอมูลจึง
ขอเพิ่มจํานวนตัวอยางอีก รอยละ 20 ไดเทากับ 64 คน 
รวมกลุมตัวอยางท้ังหมดเทากับ 382 คน
 เครือ่งมอืทีใ่ชในการวจิยั เปนแบบสอบถาม 1 ชดุ 
แบงออกเปน 5 สวน ดังนี้
 สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล พัฒนาขึ้นโดยคณะผู
วิจัย ประกอบดวย ขอคําถามจํานวน 11 ขอ ไดแก อายุ 
นํ้าหนัก สวนสูง เพศ ชั้นปที่ศึกษา ศาสนา ภูมิลําเนา 
จํานวนพ่ีนอง ระดับการศึกษาของบิดาและมารดา ราย
ไดที่ไดรับในการใชจายตอเดือน ลักษณะท่ีพักอาศัย
ขณะศึกษา โรคประจําตัว กิจกรรมการออกกําลังกาย
 สวนที่ 2-5 เปนแบบวัดที่ทัศนันท กาบแกว8 
จํานวน 84 ขอ มีคาความเท่ียงเทากับ 0.926 
ประกอบดวย ขอคาํถามเก่ียวกับ ปจจัยนาํท่ีมผีลตอการ
ออกกําลังกาย ปจจัยเอื้อที่มีผลตอการออกกําลังกาย 
ปจจัยเสริมที่มีผลตอการออกกําลังกาย และพฤติกรรม
การออกกําลังกาย
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 การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยตรวจสอบความ
ครบถวนและถูกตองของขอมูลกอนลงบันทึกขอมูล
ในโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป และดําเนินการ
วิเคราะหขอมูล ดังนี้ 1) วิเคราะหขอมูลสวนบุคคลโดย
ใชสถิตบิรรยาย ไดแก การแจกแจงความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย 
และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2) วเิคราะหขอมูลดานความรู
เก่ียวกับการออกกําลังกาย เจตคติตอการออกกําลัง
กาย ปจจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการออกกําลังกาย
และพฤตกิรรมการออกกาํลังกายของนกัศกึษาพยาบาล 
ดวยสถติพิรรณา ไดแก คาเฉลีย่ คาเบีย่งเบนมาตรฐาน 
คาตํ่าสุด คาสูงสุด 3) เปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอ
พฤติกรรมการออกกําลังกายของนักศึกษาพยาบาล
ในสถาบันการศึกษาของรัฐบาลกับเอกชน โดยใชการ
วเิคราะหความแปรปรวนแบบจําแนก 2 ทาง (Two-way 
ANOVA) 4) วิเคราะหปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการ
ออกกําลงักาย ไดแก ความรูเกีย่วกบัการออกกําลังกาย
และเจตคติตอการออกกําลังกาย นโยบายของสถาน
ศึกษา สถานที่ เวลา และอุปกรณในการออกกําลังกาย 
การไดรบัขาวสารจากส่ือตางๆ และการไดรบัแรงสนับสนนุ
จากบุคคลตางๆ กับพฤติกรรมการออกกําลังกาย
ของนักศึกษาพยาบาล โดยใชการวิเคราะหความ
ถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple regression)

ผลการวิจัย
 1. ขอมูลสวนบุคคล: กลุมตัวอยางจํานวน
ทั้งหมด 381 คน เปนนักศึกษาพยาบาลช้ันปที่ 1-4 
จาก โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร
โรงพยาบาลรามาธิบดี จํานวน 191 รอยละ 50.1 
เปนนักศึกษาชาย 6 คน (รอยละ 1.6) นักศึกษาหญิง 
185 คน (รอยละ 48.6) และคณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยรังสิต จํานวน 190 คน รอยละ 49.9 เปน
นกัศกึษาชาย 10 คน (รอยละ 2.6) นกัศกึษาหญงิ 180 คน 
(รอยละ 47.2)
 อายุ พบวา นักศึกษาพยาบาลรามาธิบดี มีอายุ
สูงสุด คือ 23 ป อายุตํ่าสุด 18 ป อายุเฉล่ีย 20.7 ป 
นํ้าหนักสูงสุด คือ 80 กิโลกรัม นอยที่สุด 39 กิโลกรัม 
นํา้หนักเฉล่ีย 52 กโิลกรัม สวนสูงสงูสดุ คอื 179 เซนติเมตร 
ตํ่าสุด 145 เซนติเมตร สวนสูงเฉล่ีย 160.2 เซนติเมตร 

รายไดในการใชจายตอเดือนของนกัศกึษาเฉลีย่ 6,370.7 
บาทตอเดือน นักศึกษาพยาบาล ม.รังสิต มีอายุสูงสุด 
คือ 28 ป อายุตํ่าสุด 18 ป อายุเฉลี่ย 20.9 ป นํ้าหนัก
สูงสุด คือ 101 กิโลกรัม นอยที่สุด 34 กิโลกรัม นํ้าหนัก
เฉลี่ย 52.6 กิโลกรัม สวนสูงสูงสุด คือ 183 เซนติเมตร 
ตํ่าสุด 140 เซนติเมตร สวนสูงเฉลี่ย 160.6 เซนติเมตร 
รายไดในการใชจายตอเดือนของนักศึกษาเฉล่ีย 
16,155.9 บาทตอเดือน  
 การนับถือศาสนา พบวานักศึกษาพยาบาล
ทุกชั้นป ของ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี และ 
มหาวทิยาลัยรงัสิต นบัถอืศาสนาพทุธมากทีส่ดุ รอยละ 
97.9 และ 96.8 ตามลําดับ 
 ที่พักอาศัย พบวานักศึกษาพยาบาลรามาธิบดี
ทกุชัน้ป พกัในหอพักทีส่ถานศึกษาจัดไวใหเปนสวนใหญ 
รอยละ 88 สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต 
พักภายนอกสถานศึกษาเปนสวนใหญ รอยละ 64.7 
นักศึกษาพยาบาลทั้งสองสถาบัน สวนใหญไมมีโรค
ประจําตัว รอยละ 91.1 และ 93.7 ตามลําดับ โรค
ประจําตัวที่นักศึกษาเปน เปนโรคท่ีไมรายแรง ไดแก 
โรคภูมิแพ ไมเกรน กระเพาะอาหาร เปนตน ระดับการ
ศึกษาของบดิามารดา พบวาสวนใหญนกัศกึษาพยาบาล
รามาธิบด ีบดิาและมารดาจบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
รอยละ 16.7 และ 14.4 ตามลําดับ รองลงมาคือประถม
ศึกษา รอยละ 13.0 และ 12.3 ตามลําดับ นักศึกษา 
ม.รังสิต พบวา บิดา และมารดาสวนใหญจบการศึกษา
ระดับประถมศึกษา รอยละ 17.5 และ 20.9 ตามลําดับ 
รองลงมาคือ ระดับ ปริญญาตรี รอยละ 11.4 และ 10.2 
ตามลําดับ 
 2. ศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการออก
กาํลงักายของนกัศกึษาพยาบาล ไดแก ปจจัยนาํ ปจจัย
เอื้อ และปจจัยเสริม ดังนี้
  2.1 ปจจัยนํา ไดแก ความรูเกี่ยวกับการ
ออกกําลังกาย และเจตคติตอพฤติกรรมการออกกําลัง
กายของนักศึกษาพยาบาล พบวา การทดสอบความรู
ความเขาใจเกีย่วกบัการออกกาํลงักาย มคีะแนนเตม็ 20 
คะแนน มคีะแนนสูงสดุ 20.0 คะแนน ตํา่สดุ 6.0 คะแนน 
มีคาเฉลี่ย 13.0 คะแนน และ เจตคติตอพฤติกรรมการ
ออกกําลงักาย มคีะแนนเตม็ 60 คะแนน มคีะแนนสงูสุด 
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59 คะแนน ตํ่าสุด 40 คะแนน คาเฉลี่ย 49.4 นักศึกษา
พยาบาลรามาธิบดีทุกชั้นป มีคะแนนเฉลี่ยดานความรู
ความเขาใจใกลเคียงกัน และคอนขางไปทางมีความรู
ความเขาใจนอย คือ 12.2; 13.2; 13.3 และ 13.8 ตาม
ลําดับชั้นปที่ 1-4 แตมีเจตคติที่ดีตอการออกกําลังกาย
เน่ืองจากมีคะแนนเฉล่ียสูงในทุกชั้นป คือ 49.1 49.5 
48.9 และ 49.4 ตามลําดับชั้นปที่ 1-4 สําหรับนักศึกษา
พยาบาล ม.รังสิตทุกชั้นป มีคะแนนเฉลี่ยดานความรู
ความเขาใจใกลเคียงกัน และคอนขางไปทางมีความรู
ความเขาใจนอย คือ 12.4; 13.3; 12.6 และ 13.5 ตาม
ลําดับชั้นปที่ 1-4 แตมีเจตคติที่ดีตอการออกกําลังกาย
เน่ืองจากมีคะแนนเฉล่ียสูงในทุกชั้นป คือ 49.7; 49.4; 
50.6 และ 48.6 ตามลําดับชั้นปที่ 1-4  
  2.2 ปจจัยเอื้อที่มีผลตอการออกกําลังกาย 
ประกอบดวย นโยบายสงเสริมการออกกาํลังกาย สถาน
ทีแ่ละอปุกรณในการออกกําลังกาย พบวา นโยบายของ
สถาบันในการสงเสริมการออกกําลังกาย มีคะแนนเต็ม 
25 คะแนน มีคะแนนสูงสุด 20 คะแนน ตํ่าสุด 5 คะแนน 
คาเฉลี่ย 13.4 คะแนน สวนสถานที่และอุปกรณในการ
ออกกาํลงักาย มคีะแนนเตม็ 36 คะแนน มคีะแนนสูงสดุ 
36 คะแนน ตํ่าสุด 9 คะแนน คาเฉลี่ย 24.9 คะแนน และ
เวลาที่เหมาะสม มีคะแนนเต็ม 30 คะแนน มีคะแนน
สูงสุด 24 คะแนน ตํ่าสุด 6 คะแนน คาเฉล่ีย 13.9 
คะแนน นักศึกษาพยาบาลรามาธิบดีทุกชั้นป นโยบาย
สงเสริมการออกกําลังกายมีคะแนนเฉล่ียคอนขางนอย 
คือ 12.7; 14.2; 13.9 และ 13.1 ตามลําดับชั้นปที่ 1-4 
เวลาท่ีเหมาะสมในการออกกําลังกายมีคะแนนเฉล่ีย
คอนขางนอยในทุกชั้นป คือ 14.1 13.7 14.5 และ 13.5 
ตามลําดับชั้นปที่ 1-4 แตดานสถานที่และอุปกรณใน
การออกกําลังกาย พบวา นักศึกษาชั้นปที่ 3 และ 4 มี
คะแนนเฉล่ียสูงกวา (27.7) นักศึกษาชั้นปที่ 1 และ 2 
(24.4 และ 24.0 ตามลําดับ) สําหรับนักศึกษาพยาบาล 
ม.รังสิตทุกชั้นป พบวา นโยบายสงเสริมการออกกําลัง
กายมีคะแนนเฉลี่ยคอนขางนอย คือ 13.8; 13.6; 13.2 
ตามลําดับชั้นปที่ 1-3 แตพบวา นักศึกษาชั้นปที่ 4 มี
คะแนนเฉล่ียดานนี้นอยที่สุด ดานสถานที่และอุปกรณ
ในการออกกําลังกายมีคะแนนเฉล่ีย 23.9; 23.4; 23.9 
และ 24.6 ตามลําดับชั้นป และดานเวลาที่เหมาะสมใน

การออกกําลงักายมีคะแนนเฉล่ียคอนขางนอยในทุกชัน้
ป และพบวานักศึกษาชั้นปที่ 2 และ 3 มีคะแนนเฉลี่ย 
(13.2 และ 13.6 ตามลําดบั) นอยกวาป 1 และ ป 4 (14.6 
และ 14.3 ตามลําดับ)
  2.3 ปจจยัเสรมิทีม่ผีลตอการออกกาํลังกาย 
ประกอบดวย การไดรับขาวสารจากสื่อตางๆ และ
การไดรับแรงสนับสนุนจากบุคคลตางๆ พบวาการได
รับขาวสารจากส่ือตางๆ มีคะแนนเต็ม 28 คะแนน มี
คะแนนสงูสุด 28 คะแนน ตํา่สุด 7 คะแนน คาเฉลีย่ 17.8 
คะแนน และ การไดรับแรงสนับสนุนจากบุคคลตางๆ มี
คะแนนเต็ม 28 คะแนน มีคะแนนสูงสุด 28 คะแนน ตํ่า
สดุ 10 คะแนน คาเฉลีย่ 19.4 คะแนน นกัศกึษาพยาบาล
รามาธบิด ีชัน้ปที ่4 มคีะแนนเฉลีย่นอยทีส่ดุ ดานการได
รับขาวสารเกี่ยวกับการออกกําลังกายจากส่ือตางๆ คือ 
17.1 ชั้นปอื่นๆ มีคะแนนเฉลี่ยใกลเคียงกัน คือ 17.9; 
18.0 และ 18.1 ตามลาํดบัชัน้ปที ่1-3 ดานแรงสนบัสนนุ
จากบุคคลตางๆ พบวา ชั้นปที่ 4 มีคะแนนเฉลี่ยนอย
ที่สุด เชนกัน คือ 18.5 ชั้นปที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยมาก
ทีส่ดุ คอื 20.1 สาํหรบันกัศกึษาพยาบาล ม.รงัสิตทกุชัน้
ป พบวาทั้ง 2 ดานมีคะแนนเฉลี่ยใกลเคียงกัน ดานการ
ไดรับขาวสารเกี่ยวกับการออกกําลังกายจากสื่อตางๆ 
คือ 18.2; 17.8; 17.8 และ 17.6 ตามลําดับชั้นปที่ 1-4 
ดานแรงสนบัสนนุจากบคุคลตางๆ คอื 19.8; 19.4; 19.0 
และ 19.1 ตามลําดับชั้นปที่ 1-4
 3. พฤตกิรรมการออกกาํลงักาย: มคีะแนนเตม็ 
60 คะแนน มคีะแนนสูงสุด 60 คะแนน ตํา่สดุ 16 คะแนน 
คาเฉลี่ย 40.8 คะแนน กิจกรรมการออกกําลังกายของ
นักศึกษาพยาบาลรามาธิบดี  พบวา นักศึกษารอยละ 
99.5 ออกกําลังกาย ออกกําลังกายโดยการเดินรอยละ 
61.3 รองลงมาคอื วิง่เหยาะๆ รอยละ 24.1 สวน ม.รงัสติ  
พบวา นักศึกษารอยละ 99 ออกกําลังกาย ออกกําลัง
กายโดยการ เดินรอยละ 64.2 รองลงมาคือ วิ่งเหยาะๆ 
รอยละ 22.6
 4. เปรียบเทียบปจจัยนํา ปจจัยเอ้ือและปจจัย
เสริม การออกกําลงักาย และพฤติกรรมการออกกําลงักาย 
ระหวางนกัศกึษาพยาบาลของรฐัและเอกชน เมือ่จาํแนก
ตามสถาบันการศึกษา พบวา 
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  4.1 ปจจัยนํา ไดแกดานความรูและเจตคติ 
นักศึกษาพยาบาลรามาธิบดี และนักศึกษาพยาบาล
ม.รังสิตมีคะแนนความรูความเขาใจเกี่ยวกับการออก
กาํลงักายใกลเคยีงกนั คอื มคีาเฉลีย่ของคะแนนความรู 
13.1 และ 12.9 คะแนน ตามลาํดับ  เจตคตติอพฤตกิรรม
การออกกําลังกายมีคะแนนใกลเคียงกัน คือ 49.2 และ 
49.6 ตามลําดับ 
  4.2 ปจจัยเอื้อที่มีผลตอการออกกําลังกาย 
พบวาทั้งสองสถาบัน มีคะแนนเฉล่ียดานนโยบายสง
เสริมการออกกําลังกาย และเวลาท่ีเหมาะสม ใกลเคียง
กันคือ 13.5 และ 13.4 กับ 13.9 และ 14.0 ตามลําดับ 
สําหรับคะแนนเฉล่ีย ดานสถานท่ีและอุปกรณในการ
ออกกาํลงักาย พบวาคะแนนเฉลีย่ของโรงเรยีนพยาบาล
รามาธบิดมีคีาสงูกวาเล็กนอย คอื 26.0 คะแนน ม.รงัสติ 
23.9 คะแนน 
  4.3 ปจจยัเสรมิทีม่ผีลตอการออกกาํลังกาย 
ทั้ง 2 ดานมีคาเฉลี่ยใกลเคียงกันทั้ง โรงเรียนพยาบาล
รามาธิบดี และ มมหาวิทยาลัยรังสิต คือ ดานการไดรับ
ขาวสารจากส่ือตางๆ มีคะแนนเฉล่ีย 17.8 และ 17.9 
ตามลาํดบั ดานการไดรบัแรงสนบัสนนุจากบคุคลตางๆ 
มีคะแนนเฉล่ีย 19.5 และ 19.4 ตามลําดับ 
 นักศึกษารามาธิบดี และมหาวิทยาลัยรังสิต มี
คะแนนเฉลีย่ของพฤตกิรรมการออกกําลงักาย ใกลเคยีง
กัน คือ 40.3 และ 41.3 ตามลําดับ
 จากการวิเคราะหปจจัยนํา ปจจัยเอ้ือ ปจจัย
สนับสนุน และพฤติกรรมการออกกําลังกาย ระหวาง
นักศึกษาพยาบาลของรัฐและเอกชน พบวา ปจจัยเอื้อ
ของ 2 สถาบันน้ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p =0.012)  และในปจจัยเอื้อนี้ สถานที่และอุปกรณใน
การออกกําลังกายของ 2 สถาบันนี้ มีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p > 0.001) สวนปจจัยอื่น 
นอกเหนือจากนี้ และพฤติกรรมการออกกําลังกายไมมี
ความแตกตางกันระหวาง 2 สถาบันนี้

5. วิเคราะหปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการ
ออกกําลังกายของนักศึกษาพยาบาล โดยใช Multiple 
regression พบวา ตวัแปรเก่ียวกบัปจจยัทัง้ 4 ปจจยั  ไดแก 
เวลาที่เหมาะสมในการออกกําลังกาย การไดรับแรง
สนบัสนนุในการออกกาํลงักายจากบคุคลตางๆ ทศันคติ

ตอการออกกําลังกาย และ การไดรับขาวสารเก่ียวกับ
การออกกําลังกายจากส่ือตางๆ มีผลตอพฤติกรรมการ
ออกกําลังกายของนักศึกษาพยาบาล ซึ่งทั้ง 4 ปจจัย 
สามารถอธิบายความผันแปรของพฤติกรรมการออก
กาํลังกายไดรอยละ 30 โดยทีป่จจยัดานเวลาท่ีเหมาะสม
ในการออกกําลังกายมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการออก
กําลังกายของนักศึกษาพยาบาลมากที่สดุ (ตารางที่ 1) 
สมการพยากรณ คอื Y = -2.2 + 0.9 (เวลาทีเ่หมาะสมใน
การออกกําลังกาย) + 0.7 (แรงสนับสนุนจากบุคคลอื่น) 
+0.4 (ทัศนคติในการออกกําลังกาย) – 0.2 (การไดรับ
ขาวสารเกี่ยวกับการออกกําลังกายจากส่ือตางๆ)
 
การอภิปรายผล

 การอภิปรายผลการศึกษาน้ีไดแบงออกเปน 3 
สวน ตามทฤษฎีกรอบแนวคิด PRECEDE FRAME-
WORK ในการวิจัยคือ ปจจัยนํา ปจจัยเอื้อ ปจจัยเสริม 
ที่มีผลตอพฤติกรรมการออกกําลังกายของนักศึกษา
พยาบาล ดังนี้
 1. ปจจัยนํา ประกอบดวย ดานความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการออกกําลังกาย และเจตคติตอการ
ออกกําลงักายของนักศกึษาพยาบาล ผลการศึกษาพบวา
ความรูไมมีผลตอพฤติกรรมการออกกําลังกายของ
นักศึกษาพยาบาล แตเจตคติมีผลตอพฤติกรรมการ
ออกกําลังกาย ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
พยาบาลศาสตรทั้งภาครัฐบาลและเอกชนมีหมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไปซ่ึงจะมีกลุมวิชาพลศึกษา หรือกลุมวิชา
เลือกเสรีที่เปนเรื่องกีฬาชนิดตางๆ ใหนักศึกษาเลือก
ลงทะเบียนเรียนทําใหนักศึกษาทราบความสําคัญ 
ประโยชน ความปลอดภยั กฎระเบยีบ ทกัษะเบือ้งตนใน
การเลนกฬีาชนดิตางๆ รวมทัง้ในวชิาทีห่ลกัสูตรกาํหนด
ใหเรียนในรายวิชาสรางเสริมสุขภาพ ทําใหนักศึกษา
พยาบาลมีความรูในเรือ่งแนวคิด ทฤษฎี และหลักการท่ี
เกีย่วของกบัการสรางเสรมิสขุภาพ ยทุธวธิใีนการสรางเสรมิ
สุขภาพของบุคคลทุกวัย และทุกภาวะสุขภาพ รวมทั้ง
ครอบครัวและชุมชน ซึง่ตางจากการศึกษาของทัศนนัท 
กาบแกว8 พบวา ความรูและเจตคตติอการออกกาํลังกาย
ไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการออกกําลังกายของ
นักศึกษาผูชวยพยาบาล เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
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พบวาเจตคติตอพฤติกรรมการออกกําลังกายของกลุม
ตัวอยางที่มีความคิดความรูสึกที่เห็นดวยมากท่ีสุด 3 
อันดับ ไดแก การเลือกกิจกรรมการออกกําลังกายให
เหมาะสมกับเพศและวัย การออกกําลงักายทําใหกลามเนือ้
ในรางกายแขง็แรงขึน้ การออกกําลังกายทาํใหสามารถ
ลดไขมนัสวนเกนิในรางกายได อธบิายไดวาจากปจจบุนั
ไดมีการรณรงคใหความสําคัญตอการดูแลสุขภาพ
ของประชาชนจากหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่ง
ทําใหเกิดกระแสการต่ืนตัวดานสุขภาพมากข้ึน จาก
แผนยุทธศาสตรแกไขปญหาโรคอวนคนไทย (คนไทย
ไรพุง) กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552-
2554 มีเปาประสงคใหประชาชนอายุตั้งแต 6 ปขึ้นไป 
มพีฤตกิรรมการบริโภคและการออกกําลังกายท่ีเหมาะสม
ตามกลุมวัย ประชาชนสามารถจัดการนํ้าหนักของ
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน ดวยหลักการ 3อ. คือ อาหาร 
ออกกําลังกาย และอารมณ 
 2. ปจจัยเอ้ือ ปจจัยเอ้ือท่ีมีผลผลตอพฤติกรรม
การออกกําลงักายคือ นโยบายสงเสริมการออกกําลงักาย 
สถานที่และอุปกรณในการออกกําลังกาย และเวลาที่
เหมาะสมในการออกกกําลังกาย ดานนโยบายสงเสริม
ออกกําลังกาย ของสถาบันการศึกษาพยาบาลท้ังภาค
รัฐและเอกชน จะมีการจัดแขงขันกีฬารวมกันระหวาง
สถาบันพยาบาลทุก 2 ป ทําใหนักศึกษาพยาบาลได
มีโอกาสในการเขารวมกิจกรรมกีฬา แตในดานของ 
สนามกีฬา อุปกรณการกีฬา งบประมาณตางๆ เตรียม
ไวสําหรับนักกีฬาเปนสวนใหญ จะเห็นไดวาผูที่เปน
นักกีฬาเทานั้นที่มีการฝกซอมอยางตอเน่ืองจริงจัง 
ซึ่งอาจมีจํานวนนอยเมื่อเทียบกับจํานวนนักศึกษา
ทั้งหมด สอดคลองกับการศึกษาของ วันดี ฉวีจันทร9 ที่
วา แนวทางในการสงเสรมิพฤตกิรรมการออกกาํลงักาย
ของนกัศกึษา ประกอบดวย การกาํหนดนโยบายในการ
สงเสริมการออกกําลังกาย การรณรงคใหตระหนักถึง
ความสําคัญของการออกกําลังกาย การสรางเสริมให
นักศึกษาออกกําลังกายและปลูกฝงลักษณะนิสัยใหรัก
การออกกําลังกายและ สอดคลองกับการศึกษาของ 
นพพร แกวมาก10 และ Pender11 ที่วา การขาดการ
สนบัสนุนจากสถาบัน ทัง้ดานสถานท่ีและอุปกรณ  จะไม
สามารถเขาถึงสิ่งอํานวยความสะดวกในการออกกําลัง

กาย ตองเสียคาใชจาย เปนเหตุใหความตองการรับบริการ
ดานการออกกาํลังกายประสบกบัปญหาและอปุสรรค สวน
ปจจัยดานเวลาพบวาเปนปจจัยที่สําคัญที่ทําใหบุคคลไม
ออกกําลงักาย เมือ่พจิารณาแผนการศกึษาของนกัศึกษา
พยาบาลทั้ง 4 ชั้นป นักศึกษาชั้นปที่ 1 และ 2 สวนใหญ
ยังไมเนนหนักในหมวดวิชาเฉพาะวิชาชีพ สามารถเรียน
หมวดวิชาเลือกเสรี ที่เปนกีฬาได แตเมื่อข้ึนชั้นปที่ 3 
และ 4 จะเรียนในวิชาที่เปนกลุมวิชาชีพ มีการฝกปฏิบัติ
ทั้งนอกสถานที่ และ นอกเวลา ไดแก การขึ้นฝกในเวร 
บาย ดกึ และตองดูแลผูปวยทีม่คีวามซบัซอนมากขึน้ตาม
ลาํดับความรู และทกัษะของแตละชัน้ป สอดคลองกบัการ
ศึกษาของ วรินรา ดวงดารา12 กลาววาการที่พยาบาลไม
ออกกําลังกายเน่ืองมาจากมีภาระงานมากและตองทํางาน
แบบผลัดหมุนเวียน ทําใหมีเวลาไมแนนอนในการออก
กําลังกาย สอดคลองกับ มนัสวี เจริญเกษมวิทย13 พบวา
จํานวนการอยูเวรเชามีความสัมพันธทางบวกกับการ
ออกกําลังกาย เพราะมีเวลาในชวงเย็นซึ่งเปนชวงเวลา
ที่เหมาะสมในการออกกําลังกาย 
 3. ปจจัยเสรมิ ปจจัยเสรมิทีม่ผีลตอพฤตกิรรม
การออกกาํลังกาย พบวา ดานการไดรบัขาวสารเกีย่วกบั
การออกกําลังกายจากสื่อตางๆ และการไดรับแรง
สนบัสนนุจากบคุคลตางๆ สือ่เกีย่วกบัการออกกาํลงักาย
ทีน่กัศกึษาไดรบัมากถงึมากทีส่ดุ คอื โทรทศัน รองลงมา 
คือ นิตยสาร วารสาร แรงสนับสนุนที่สงเสริมใหออก
กําลังกายมากที่สุดคือ เพื่อนนักศึกษา รองลงมา
คือ เพื่อนสนิท นักศึกษาพยาบาลสวนใหญจะพัก
ที่หอพักซึ่ งทางสถาบันจัดให  และอาจจะมีหอง
สําหรับใหนักศึกษาไดใชประโยชนรวมกัน เชน ดู
โทรทัศน อานหนังสือพิมพ นิตยสารตางๆ รวมถึง
หองคอมพิวเตอร เพื่อใหนักศึกษาไดผอนคลายความ
ตึงเครียด และรับทราบขอมูลขาวสารตางๆ สอดคลอง
กับรสรินทร แกวตา14 พบวาการไดรับขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับสุขภาพมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
รับประทานอาหารและออกกําลังกาย เนื่องจาก
ปจจุบันกระแสความตื่นตัวทางดานสุขภาพทางสื่อ
ประชาสัมพันธตางๆ มีมากขึ้นจากนโยบายสงเสริม
สุขภาพของรัฐบาล โดยมีกระทรวงสาธารณสุขเปน
ผูดูแลกําหนดนโยบายทางดานสุขภาพ 
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ขอเสนอแนะ
 จากผลการศึกษา พบวา ปจจัยที่มีผลตอ
พฤติกรรมการออกกําลังกาย ไดแก เจตคติตอการออก
กาํลงักาย เวลาทีเ่หมาะสมในการออกกาํลงักาย การได
รับแรงสนับสนุนจากบุคคลตางๆ โดยเฉพาะอยางย่ิง
จากเพ่ือนนักศึกษา การไดรับขาวสารเก่ียวกับการ
ออกกําลังกายจากสื่อตางๆ ดังน้ันการที่จะสงเสริม
ใหนักศึกษามีการออกกําลังกายมากขึ้นและตอเนื่อง 
1) สถาบันการศึกษาควรมีนโยบายการออกกําลังกายที่
ชดัเจนเปนนโยบายเพือ่การสรางเสรมิสขุภาพใหเหมาะสม
กับเวลาของนักศึกษาในแตละชั้นปอยางตอเนื่องไม
มุงเนนแตเฉพาะชวงเวลาท่ีมีการแขงขันกีฬาตาม
ประเพณี 2) เสริมสรางทศันคตทิีด่ตีอการออกกําลังกาย 
โดยการสอดแทรกในรายวิชาท่ีจัดการเรียนการสอน
อยูแลว โดยเฉพาะวิชาสรางเสริมสุขภาพ 3) มีการรวม
กลุมออกกําลังกายในลักษณะชมรม ตามความถนัด
หรือความชอบของนักศึกษา และสนับสนุนขาวสาร
เก่ียวกบัการออกกาํลังกาย เปดเสยีงตามสาย เปดเพลง
กระตุนการออกกําลังกายในสถาบัน ในชวงเชากอนเขา
เรียน ชวงพักกลางวัน หรือหลังเลิกเรียน 4) รณรงค ให
นกัศกึษาไดมกีจิกรรมทางกาย ไดแก เดนิขึน้บนัไดแทน
การใชลิฟท โดยดึงดูดความสนใจ เชน การทําบันไดที่
แสดงการเผาผลาญพลังงานเม่ือเดินขึ้นบันไดแตละข้ัน 
ซึ่งในการทําวิจัยครั้งตอไป ควรศึกษาเปรียบเทียบวิธี
ที่ใชในการสงเสริมการออกกําลังกายแตละวิธีมีผลตอ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการออกกําลังกายเปน
อยางไร
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ตารางที่ 1 คาสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรดานปจจัยตางที่มีผลตอพฤติกรรมการออกกําลังกาย

Model ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการออกกําลังกายของ

นักศึกษาพยาบาล

  R       R2 Unstandardized 

Coeffi cient

Standardized 

coeffi cient

t

β Std. error Beta

1. ปจจัยเอื้อ: เวลาที่เหมาะสมในการออกกําลังกาย  0.6     0.3 0.9 0.1 0.3 7.4**

2. ปจจัยเสริม: การไดรับแรงสนับสนุนจากบุคลตางๆ 0.7 0.1 0.3 6.6**

3. ปจจัยนํา: ทัศนคติตอการออกกําลังกาย 0.4 0.8 0.2 5.4**

4. ปจจัยเสริม การไดรับขาวสารเกี่ยวกับการออกกําลังกายจาก
สื่อตางๆ

-0.2 0.1 -0.1 -2.3*

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p < 0.001        
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p =0.02
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Predictive Factors on Exercise Behaviors of Nursing Students

 Patcharin Boonrin M.Sc.* Supalak Choeychom M.Sc.* Walaiporn Nantsupawat PhD** 

Abstract
 This descriptive study aims to study predictive factors on exercise behaviors of nursing students. 
Participants were 381 nursing students who studied in government and private university. Data were 
collected by using a questionnaire which included demographic data, predictive factors and exercise 
behaviors. Data were analyzed with descriptive statistics, ANOVA and multiple regressions.
 The results showed that 1) factors predicting exercise behavior were attitudes toward exercise, 
facilities and policies regarding physical activities in the university, available time for exercise, social 
media that promoting exercises especially on television, and friends. 2) Nursing students had low score in 
knowledge and high score of attitude about exercise. They reported moderate score in exercise behavior 
and their exercises were mainly on walking and jogging. 3) Predictive factors on exercise behaviors of 
nursing students between government and the private university were statistically different in enabling 
factors (p =0.012).    
 The results indicated that nursing students had good attitudes towards exercise.  Therefore, the 
university should have policies and facilities to motivate and encourage the students to keep continuing 
on exercise. 

Keywords: attitude toward exercise, exercise behaviors, nursing students, physical activity
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