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บทคัดยอ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยทํานายพฤติกรรมการออกกําลังกายของนักศึกษาพยาบาล กลุมตัวอยาง
ไดแก นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เครือขายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุมตัวอยางแบบกลุม จํานวน 

214 คน เครือ่งมอืทีใ่ชในการเกบ็รวบรวมขอมลู ประกอบดวย แบบสอบถามขอมลูสวนบคุคล แบบสอบถามการรบัรปูระโยชน
ของการออกกาํลงักาย การรบัรูอปุสรรคของการออกกาํลงักาย การรบัรคูวามสามารถของตนเอง อทิธพิลระหวางบคุคลจาก
ครอบครัว เพื่อน ครู อิทธิพลดานสถานการณสิ่งแวดลอม และแบบสอบถามพฤติกรรมการออกกําลังกาย วิเคราะหขอมูล
ดวยสถิติพรรณนา และสถิติสมการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนผลการวิจัย พบวา พฤติกรรมการออกกําลังกายของกลุม
ตัวอยางโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (M = 2.28, SD = .25) และปจจัยที่สามารถรวมทํานายพฤติกรรมการออกกําลัง
กายของกลุมตัวอยาง ไดแก การรับรูความสามารถของตนเอง (β = .391) และอิทธิพลระหวางบุคคลจากครอบครัว เพื่อน 

ครู (β = .128) โดยสามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการออกกําลังกายไดรอยละ 19.6 (R2 = .196, p< .001) จากผลการ
วิจัยมีขอเสนอแนะวา พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขที่เกี่ยวของในสถาบันการศึกษาพยาบาลควรนําผลวิจัยไปใชเปน
แนวทางในการพัฒนากิจกรรม/ โปรแกรมสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกายในนักศึกษาพยาบาล โดยเนนเรื่องการรับรู
ความสามารถของตนเอง และอิทธิพลระหวางบุคคลจากครอบครัว เพื่อน ครู
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Abstract 
 The purpose of this research was to identify factors predicting exercise behaviors among nursing students. 

A cluster random sampling method was used to recruit a sample of 214 nursing students in Boromarajonani 

College of Nursing, the north eastern region. Research instruments included a personal data record form, perceived 

benefits, perceived barriers, perceived self-efficacy, interpersonal influences (family, friend, and teacher), 

environmental influences, and exercise behaviors questionnaires. Data were analyzed using descriptive statistics 

and stepwise multiple regression analysis.

 Results revealed that the sample had mean scores of exercise behaviors at moderate level (M = 2.28, 

SD = .25). Significant predictors of exercise behaviors were perceived barrier (β = .391) and interpersonal influ-

ences (β = .128). The model explained 19.6 % of variance.

 These findings suggest that nurses and health care providers in nursing college could apply this study’s results 

to develop activities/ programs to promote exercise behaviors among nursing students. The program should focus 

on perceived barriers and interpersonal influences from family, friend, and teacher.
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บทนํา
 จากกระแสการเปล่ียนแปลงของสังคมโลกในปจจุบัน 

สงผลกระทบตอวิถีชีวิต ทําใหประชาชนมีพฤติกรรมเสี่ยง
ตอสุขภาพอนามัย กระทรวงสาธารณสุขจึงไดกําหนด
ยุทธศาสตรของแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติฉบับที่ 11

(พ.ศ.2555-2559) ในการสรางระบบภูมิคุมกันเพื่อลด
ผลกระทบจากโรค การควบคุมปจจัยเส่ียงและผลกระทบ
ดานสุขภาพ มุงลดพฤติกรรมเสี่ยงตอการเกิดโรคและสง
เสริมพฤติกรรมท่ีสรางเสริมสุขภาพ และลดอัตราการเกิด
โรคท่ีเกดิจากพฤติกรรมสุขภาพท่ีไมเหมาะสม  โดยไดกาํหนด
นโยบายในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2556 – 2559 

นโยบายที่ 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิตขอ 4.3.3 

วา “ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี มีพฤติกรรมสุขภาพ
เหมาะสม สามารถควบคมุและลดปจจัยเสีย่งตอโรคเรือ้รงั”2 
และในแผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (ดานสาธารณสุข)3 

เปาหมายที่ 1 ประชาชนสุขภาพดี ระบุตัวช้ีวัดการสง
เสริมสุขภาพของคนไทย เปนรอยละของประชาชนที่มี
สขุภาพด ีแตจากรายงานของสาํนกันโยบายและยทุธศาสตร1 

พบวา ปจจบุนัประเทศไทยกาํลงัเผชญิปญหากลมุโรคตดิตอ
ไมเรื้อรัง โดยเฉพาะอยางย่ิงโรคหัวใจและหลอดเลือด โรค
เบาหวานและภาวะความดันโลหิตสูง ทั้งนี้มีสาเหตุจาก
ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับวิถีชีวิตท่ีไมเหมาะสม สืบเน่ืองมาจาก
อิทธิพลกระแสโลกาภิวัตน ระบบทุนนิยม ความเจริญทาง
เศรษฐกิจเทคโนโลยีและสังคม เชน ขาดการออกกําลังกาย 

การบริโภคอาหารที่ไมไดสัดสวน หวานมันเค็ม บริโภคผัก
และผลไมไมเพียงพอ ความเครียดเร้ือรัง การด่ืมเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล การสูบบุหรี่ เปนตน
 พฤติกรรมการออกกําลังกายเปนพฤติกรรมสุขภาพ
อยางหนึง่ท่ีมปีระโยชน  เพราะการออกกําลงักายทาํใหระบบ
อวัยวะต างๆของร างกายได รับการพัฒนาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทํางานดีขึ้น มีผลดีตอการทํางานของ
ปอดและหัวใจ ระบบภูมิคุมกัน ระบบตอมไรทอและการ
เผาผลาญพลังงาน ระบบกลามเนื้อและกระดูก ชวยปองกัน
การเกิดโรคทีส่ามารถปองกนัได จากการสาํรวจสถานการณ
การเคลื่อนไหวออกแรง การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพของ
คนไทยโดยกรมอนามัยพบวา ประชากรไทยที่มีอายุตั้งแต 

15 ปขึ้นไป รอยละ 20 มีกิจกรรมทางกายตํ่า และหาก
พิจารณาเฉพาะการออกกําลังกาย พบวา ผูใหญออกกําลัง
กายสัปดาหละ 3 วันๆ ละ 30 นาที รอยละ 22-24 และมี

เพียงรอยละ 10 เทานั้น ที่ออกกําลังกายเพียงพอ ตอการ
ปองกันและลดความเส่ียงตอการเกิดโรค ดังนั้น การปรับ
เปล่ียนพฤติกรรมคนไทยใหหันมาใสใจการออกกําลังกาย
เพิ่มมากขึ้น จึงเปนเรื่องสําคัญ4   

 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เปนสถาบันผลิต
นกัศกึษาพยาบาล เพือ่เปนบคุลากรทีเ่ปนแบบอยางทีด่ดีาน
สุขภาพ เปนบุคลากรกลุมหนึ่งท่ีมีบทบาทในการสราง
เสรมิสุขภาพของประชาชนและผปูวยเพือ่ใหมสีขุภาพด ีการ
ที่นักศึกษาพยาบาลมีสุขภาพดี จะทําใหมีพละกําลังในการ
ทาํบทบาทหนาท่ีของผนูาํในการสรางเสรมิสขุภาพไดอยาง
เหมาะสม และหากนักศกึษาพยาบาลเปนผทูีม่รีางกาย และ
จิตใจแข็งแรงสมบูรณ ยอมมีพลังที่จะทุมเทกับการศึกษา
อยางเต็มที่ ในทางกลับกัน หากนักศึกษามีพฤติกรรม
สุขภาพที่ไมเอ้ือตอการมีสุขภาพดี ลดความเสี่ยงตอการ
เจ็บปวย และไมอาจเปนแบบอยางบุคลากรดานสุขภาพแก
ประชาชนได การมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี ตองเร่ิมปลูกฝง
ตัง้แตวยัเยาว จะทาํใหบุคคลปฏบิตัจินเปนกจิวตัรประจาํวนั 

ท่ีกอใหเกิดผลดีตอสุขภาพ แตจากการศึกษาของ สรัลย 

พลอินทร, 2542 อางในลัดดาวัลย ไวยสุระสิงหและคณะ5 

พบวานักศึกษาพยาบาลสวนใหญ  มีพฤติกรรมการ
ออกกําลังกายในระดับตํ่า (รอยละ 41.8) จึงเปนที่นาสนใจ
ตอการศึกษาเก่ียวกับปจจัยการทํานายพฤติกรรมการออก
กําลังกายของนักศึกษาพยาบาล
 จากการทบทวนวรรณกรรมที่มีอยู  มีงานวิจัยที่
เกี่ยวของ ไดแก การศึกษาของกาญจนา ภิญโญยิ่ง6  พบวา 
ปจจัยทางชีวสังคมไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
สงเสรมิสุขภาพของนกัศกึษาพยาบาลวทิยาลยัพยาบาลเกือ้
การุณย และผลการศึกษาของสุภาภรณ วรอรุณ7 พบวา 
ประสบการณเดมิของการออกกําลังกาย อาย ุระดับชัน้ป คา
ดชันมีวลกาย อธบิายการผนัแปรของการออกกาํลังกายของ
นักศึกษาพยาบาล ในวิทยาลัยเครือขายภาคกลาง 2 สังกัด
สถาบันพระบรมราชชนก ไดเพียงรอยละ 3.9 เมื่อพิจารณา
แบบจําลองการสรางเสริมสุขภาพของเพนเดอรและคณะ8 

นําเสนอวา มีปจจัยท่ีสามารถทํานายพฤติกรรมการ
ออกกําลังกายของบุคคล ประกอบดวย 2 มโนทัศนหลัก คือ
1) ปจจัยสวนบุคคล (Personal factors)ไดแก ปจจัยทาง
ชีวภาพ ปจจัยทางจิตวิทยา และปจจัยทางสังคมวัฒนธรรม 

2) ปจจัยดานอารมณและความรูสึกนึกคิดท่ีเฉพาะเจาะจง
ตอพฤติกรรม (Behavior-specific cognitions and affect) 
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ประกอบดวย การรับรปูระโยชนของการสงเสริมสขุภาพ การ
รบัรอูปุสรรคของการสงเสรมิสขุภาพ การรบัรคูวามสามารถ
ของตนเอง ความรูสึกนึกคิดท่ีสมัพันธกับพฤติกรรมท่ีปฏบิตัิ 
อิทธิพลระหวางบุคคล และอิทธิพลดานสถานการณ  

ประกอบดวย การรบัรปูระโยชนของการออกกาํลังกาย การ
รับรูอุปสรรค การรับรูความสามารถของตนเอง อิทธิพล
ระหวางบุคคลและอิทธิพลดานสถานการณสิ่งแวดลอมท่ี
เกี่ยวของกับการออกกําลังกาย เพื่อทํานายพฤติกรรมการ
ออกกําลังกาย ผลที่ไดจากการศึกษาในคร้ังน้ี จะเปนขอมูล
พื้นฐานในการพัฒนาการเรียนรู การจัดบริการวิชาการทั้ง
กับนักศึกษาและบุคลากรในวิทยาลัยพยาบาลบรมรมชนนี
เครอืขายภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื และประชาชนทัว่ไป เพือ่
วางแผนพัฒนาและสงเสริมสุขภาพใหเกิดพฤติกรรมการ
ออกกําลังกายท่ีถูกตองเหมาะสม สามารถพัฒนาตนเปน
แบบอยางท่ีดีในการออกกําลังกาย เพ่ือการพัฒนาวิชาชีพ
และการเปนทรัพยากรบุคคลท่ีสาํคัญของประเทศชาติสบืไป

วัตถุประสงคการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออกกําลังกายของ
นกัศกึษาพยาบาล วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีเครอืขาย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 2. เพื่อศึกษาอํานาจการทํานายของปจจัยดาน
อารมณและความรูสึกนึกคิดที่เฉพาะเจาะจงตอพฤติกรรม 

ไดแก การรับรูประโยชนของการออกกําลังกาย การรับรู
อุปสรรคของการออกกําลังกาย การรับรูความสามารถของ
ตนเอง แรงสนับสนุนทางสังคม และอิทธิพลดานสถานการณ
สิ่งแวดลอมตอพฤติกรรมการออกกําลังกายของนักศึกษา
พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เครือขายภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

กรอบแนวคิดการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาปจจัยทํานายพฤติกรรม
การออกกาํลงักายของนกัศึกษาพยาบาล วทิยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนีเครือขายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย
ประยุกตกรอบแนวคิดการสรางเสริมสุขภาพของเพนเดอร
และคณะ8 ที่มีแนวคิดวาพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพ เปน
กิจกรรมท่ีบุคคลปฏิบัติจนเปนสวนหน่ึงในการดําเนินชีวิต
ประจําวัน เกิดจากแรงจูงใจที่ตองการยกระดับและเพิ่มพูน
ความสามารถในการดูแลสุขภาพของบุคคลใหมีสุขภาพดี 

โดยเช่ือวามปีจจยัหลายปจจัยท่ีเปนแรงจูงใจท่ีสําคญั สงผล
ตอพฤตกิรรมสรางเสรมิสุขภาพของบคุคลทกุวัย การศกึษา
ครั้งนี้จึงไดคัดสรรปจจัยดานอารมณและความรูสึกนึกคิดที่
เฉพาะเจาะจงตอพฤติกรรม (Behavior specific cognitions 

and effect ) ไดแก การรับรปูระโยชนของการออกกําลงักาย 

การรับรูความสามารถของตนเอง อิทธิพลระหวางบุคคล 

และอิทธิพลด านสถานการณสิ่งแวดลอม ที่มีผลตอ
พฤติกรรมการออกกําลังกายของนักศึกษาพยาบาล

วิธีดําเนินการวิจัย
 การศึกษาคร้ังนี้เปนวิจัยเชิงทํานาย (Predictive 

research)

 ประชากรและกลุมตัวอยาง ไดแก นักศึกษาพยาบาล
ระดับปริญญาตรีท้ังชายและหญิง หลกัสตูรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต ที่กําลังศึกษาชั้นปท่ี 2 วิทยาลัยพยาบาลเครือขาย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 

กระทรวงสาธารณสขุ ท่ีสมคัรใจเขารวมการวจิยัและสามารถ
เขารวมตอบแบบสอบถามไดในวันท่ีเก็บรวบรวมขอมูล 

เหตุผลที่เลือกเพราะเปนชั้นปที่ไดผานการปรับตัวมาแลว 
และเปนชวงที่กําลังศึกษาภาคทฤษฎี จึงพักอยูในวิทยาลัย
 กําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง โดยคํานวณจากสูตร
ของแลมโชและคณะ9 โดยกาํหนดระดบันยัสาํคญัทางสถติทิี่  
.05  ดังน้ี
 สูตร 

n =
Z21-α/2[σ2]

d2

 n  = ขนาดของกลุมตัวอยาง
 Z1-α/2 = คามาตรฐานของการกระจายปกติที่ระดับ 

α = .05 เทากับ 1.96 

 σ2 = ความแปรปรวนคะแนนพฤติกรรมการออกกําลัง
กายของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร เทากับ 0.12310

 d = ผลตางของคาเฉลี่ยที่คาดวาจะแตกตางจากที่
ทบทวนวรรณกรรมหรือความคาดเคล่ือนท่ียอมรับไดเทากบั 

.05

 จากการแทนคาในสูตร ไดกลุมตวัอยาง 189.01 คน แต
เพื่อปองกันความไมสมบูรณของขอมูล จึงคํานวณเพิ่มอีก
รอยละ 10 ไดเพิ่มอีก 19 คน จึงเปนจํานวน 208 คน แลว
สุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster random sampling) จาก
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จํานวน 6 แหง ไดตัวแทนจํานวน 2 แหง ไดแก วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน มีนักศึกษาพยาบาลช้ันป
ที่ 2 จํานวน 112 คน และวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 

มนีกัศกึษาพยาบาลช้ันปที ่2 จาํนวน 102 คนรวมท้ังสิน้ 214 

คน เกนิจากทีค่าํนวณเล็กนอย จงึใชจาํนวนนีเ้ปนขนาดของ
กลุมตัวอยางในการศึกษา
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย แบบสอบถาม
ผานการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content validit) 

แลวไดทดลองใช (Try out) กับนักศึกษาพยาบาลจาก
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร ที่มีคุณสมบัติ
คลายคลึงกบัประชากรท่ีศึกษามากท่ีสดุ และไมไดเปนกลุม
ตัวอยางในการวิจัยคร้ังน้ี จํานวน 30 คนหลังจากน้ันนํา
ขอมูลมาวิเคราะหหาคาความเช่ือมั่น (Reliability) ดวย
สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach, s alpha 

coefficient ) โดยแบบสอบถามมีสวนประกอบ ดังน้ี
 1. แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคลของนักศึกษา
พยาบาล ประกอบดวย เพศ อายุ ศาสนา สถานท่ีศกึษา ราย
ไดที่ไดรับตอเดือน โรคประจําตัว 
 2. แบบสอบถามการรับรปูระโยชนของการออกกําลังกาย 

เกี่ยวกับความเช่ือหรือการรับรูประโยชนที่ไดรับจากการ
ปฏิบัติพฤติกรรมการออกกําลังกายตอรางกาย จิตใจ และ
ดานสติปญญา ของ สมนึก แกววิไล10 มีคา Cronbach’s 

alpha coefficient เทากับ .81 ขอคําถามเปนแบบประมาณ
คา (Rating scale) 5 ระดับ 1-5 คะแนน  คะแนนมาก หมาย
ถึง มีการรับรูประโยชนของการออกกําลังกายมาก
 3. แบบสอบถามการรบัรอูปุสรรคของการออกกาํลงักาย 

เกี่ยวกับความเชื่อหรือการรับรูสิ่งที่กีดขวาง อุปสรรค หรือ
สาเหตุท่ีทําใหไมสามารถออกกําลังกายได ไดแก ไมมี
อุปกรณออกกําลังกาย ไมมีผูสอน ไมมีเวลา ของ สมนึก 

แกววิไล10  มีคา Cronbach’s alpha coefficient เทากับ .89 

ขอคาํถามเปนแบบประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ 1-5 

คะแนน  คะแนนมาก หมายถึง มีการรับรูอุปสรรคของการ
ออกกําลังกายมาก
 4. แบบสอบถามการรับรูความสามารถของตนเอง 
เกี่ยวกับการพิจารณาตัดสินดานความสามารถของตนวามี
ความสามารถพอที่จะกระทําพฤติกรรมการออกกําลังกาย
ใหสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว ประกอบดวย การแบง
เวลาสําหรับการออกกําลังกาย ความสามารถในการเลือก

กจิกรรมการออกกาํลังกาย การปฏบิตัติามแผนทีว่างไว การ
ออกกําลังกายคนเดียวโดยไมเลือกสถานที่ ประเมินโดยใช
แบบสอบถามการรับรูความสามารถแหงตนตอการออก
กําลังกาย ของ สุภาภรณวรอรุณ7 มีคา Cronbach’s alpha 

coefficient เทากับ .82 ขอคําถามเปนแบบประมาณคา 
(Rating scale) ระดับ 5 1-5 คะแนน  คะแนนมาก หมายถึง 
มีการรับรูความสามารถของตนเองมาก
 5. แบบสอบถามอิท ธิพลระหว าง บุคคลเป น
แบบสอบถามเก่ียวกับการกระทําหรือส่ิงตาง ๆ  ที่นักศึกษา
พยาบาลไดรับสนับสนุนจากบุคคลท่ีอยูรอบขางหรือบุคคล
ใกลตัว ไดแก ครอบครัว เพื่อน ครู ไดแก การกระตุน การ
ใหคําชมเชย การพูดคุย คําแนะนํา การชวยเหลือดานคาใช
จายเก่ียวกับการออกกําลงักาย ประเมินโดยใชแบบสอบถาม
การรับรูอิทธิพลระหวางบุคคลตอการออกกําลังกาย ของ 
สุภาภรณวรอรุณ7 มีคาCronbach’s alpha coefficient 

เทากับ .95 ขอคําถามเปนแบบประมาณคา (Rating scale) 

ระดบั 5 1-5 คะแนน  คะแนนมาก หมายถึง มอีทิธพิลระหวาง
บุคคลมาก
 6. แบบสอบถามอิทธพิลดานสถานการณส่ิงแวดลอม 

เป นแบบสอบถามเก่ียวกับป จจัยสิ่ งแวดล อม หรือ
สถานการณสําคญัท่ีจะชวยเพิม่ทางเลือก หรือโอกาสในการ
ที่จะกระทําพฤติกรรมการออกกําลังกายของนักศึกษา
พยาบาลไดงายขึน้ ไดแก พืน้ที ่สถานทีอ่อกกาํลงักาย หองนํา้ 
อุปกรณกีฬา อุปกรณตรวจสอบรางกาย ประเมินโดยใช
แบบสอบถามอิทธิพลดานสถานการณส่ิงแวดลอมตอการ
ออกกาํลงักาย ของ สมนกึ แกววไิล10 มคีาCronbach’s alpha 

coefficient เทากับ .90 ขอคําถามเปนแบบประมาณคา 
(Rating scale) ระดับ 5 1-5 คะแนน  คะแนนมาก หมายถึง 
มีอิทธิพลดานสถานการณสิ่งแวดลอม มาก
 7. แบบสอบถามพฤติกรรมการออกกําลังกาย เปน
แบบสอบถามเก่ียวกบัการปฏิบตัติวัหรอืการทํากจิกรรมดาน
การออกกําลังกายของนักศกึษาพยาบาล ประกอบดวยการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการออกกําลังกายท่ีเหมาะสม ระยะเวลา 
ความถี่ในการออกกําลังกาย วิธีการออกกําลังกาย การ
สังเกตตนเองขณะออกกําลังกาย  ประเ มินโดยใช
แบบสอบถามพฤติกรรมการออกกําลังกายของ สมนึก 

แกววิไล10 มีคา Cronbach’s alpha coefficient เทากับ .94 

ลักษณะขอคําถามเปนมาตรประมาณคา (Rating scale)3 

ระดับ 1-3 คะแนน  การแปลผลคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมการ
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ออกกําลังกาย แบงออกเปน 3 ระดับ คือ คะแนนเฉล่ีย  

2.34-3.00 หมายถึง มีพฤติกรรมการออกกําลังกายอยูใน
ระดับดี คะแนนเฉล่ีย 1.67-2.33 หมายถึง มีพฤติกรรมการ
ออกกําลงักายอยูในระดับปานกลางคะแนนเฉล่ีย 1.00-1.66 

หมายถึง มีพฤติกรรมการออกกําลังกายอยูในระดับไมดี
 การเก็บรวบรวมขอมูล
 1. ผูวิจัยนําหนังสือจากคณบดีคณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยบรูพา เสนอตอผอูาํนวยการวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี เครือขายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัด
สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
 2. อบรมผูชวยนักวิจัยในการเก็บรวบรวมขอมูล 

จํานวน 3 คนไดแก อาจารยพยาบาลในวิทยาลัยพยาบาล
ที่ทําการศึกษา
 3.  ติดตอประสานเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล โดยนัด
หมายกบักลมุตวัอยาง แลวดาํเนนิการเกบ็รวบรวมขอมลูกบั
นักศึกษาพยาบาลในวิทยาลัยท่ีทําการศึกษา โดยขอความ
รวมมือกลุมตัวอยางในการตอบแบบสอบถามประมาณ
30-45 นาท ีและใหกลมุตวัอยางอานเอกสารการพทิกัษสทิธิ
ของกลุมตัวอยาง และลงนามในเอกสารดังกลาว พรอมทั้ง
ชี้แจงวิธีการตอบแบบสอบถาม
 4. ผูวิจัยตรวจสอบความถูกตองครบถวนของขอมูล
ในแบบสอบถามที่ไดรับคืน และกลาวขอบคุณกลุมตัวอยาง
 5. รวบรวมขอมูลท่ีไดจากกลุมตัวอยางเพ่ือทําการ
วิเคราะหขอมูลทางสถิติตอไป
 การพิทักษสิทธิของกลุมตัวอยาง การวิจัยครั้งนี้ไดรับ
การรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย
บูรพา ผูวิจัยแนะนําตัวเองกับกลุมตัวอยาง ในวันที่เก็บ
รวบรวมขอมูลช้ีแจงวัตถุประสงค ประโยชนของการวิจยั ขัน้
ตอนในการเก็บรวบรวมขอมูลใหกลุมตัวอยางทราบ การ
ยินยอมเขารวมในการวิจัยหรือไมนั้น ขึ้นอยูกับความสมัคร
ใจ เมื่อกลุมตัวอยางยินยอมเขารวมในการทําวิจัย ไดให

ลงนามในใบยนิยอมเขารวมวจิยั แบบสอบถามไมมกีารระบุ
ชื่อ-นามสกุลของกลุมตัวอยาง และเม่ือตอบเสร็จเรียบรอย
แลวจะถูกเกบ็มดิชดิในซองกระดาษ ขอมลูทีไ่ดถอืเปนความ
ลับ มีเพียงผูวิจัยเทานั้นที่จะไดอานและรับทราบขอมูล 

การนําเสนอผลการวิจัยทําในภาพรวม การทําลายขอมูล
กระทําภายหลังจากผลการวิจัยเผยแพรและตีพิมพแลว
 การวเิคราะหขอมลู กาํหนดความ วเิคราะหขอมลูสวน
บุคคลของกลุมตัวอยาง โดยใชสถิติพรรณนา หาคารอยละ 
คาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

deviation)และวิเคราะหอํานาจการทํานายของปจจัยดาน
การรับรูประโยชนของการออกกําลังกาย การรับรูอุปสรรค
ของการออกกําลังกาย การรับรูความสามารถของตนเอง 
อิทธิพลระหวางบุคคล และอิทธิพลดานสถานการณ
ส่ิงแวดลอมตอพฤติกรรมการออกกําลงกายใชสถิติสมการ
ถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอน (Stepwise multiple regression 

analysis) กําหนดความมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05

ผลการวิจัย
 1. กลมุตวัอยางเปนเพศหญงิ (รอยละ 90.2) เพศชาย 

(รอยละ 9.8) มีอายุเฉลี่ย 20.64 ป (SD = 1.02) โดยมีอายุ
นอยกวาหรือเทากบั 20 ป (รอยละ 49.1) มอีายมุากกวาหรือ
เทากับ 21 ป (รอยละ 50.9) ทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ 

(รอยละ 100) เปนนักศึกษาพยาบาลจากวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนีขอนแกน (รอยละ 52.3) และวิทยาลัยพยาบาล
ศรีมหาสารคาม (รอยละ 47.7) สวนใหญมีรายไดตอเดือน
นอยกวาหรือเทากับ 5,000 บาท (รอยละ 70.6) โดยมีราย
ไดเฉลีย่  ตอเดอืน 5,036.91 บาท (SD = 1,289.06) ทัง้หมด
ไมมีโรคประจําตัว (รอยละ 100)

 2. ระดับของปจจัยท่ีศึกษาของกลุมตัวอยางพบวา 
ปจจัยดานการรับรูประโยชนและอิทธิพลดานสถานการณ
สิ่งแวดลอม มีระดับคาคะแนนสูงกวาปจจัยอื่น (ตารางท่ี 1)
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ตารางที่ 1 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับของปจจัยที่ศึกษาของกลุมตัวอยาง (n=214)

ปจจัยที่ศึกษา M SD ระดับ
1.  การรับรูประโยชนของการออกกําลังกาย 4.31 .41 สูง
2.  การรับรูอุปสรรคของการออกกําลังกาย 2.50 .67 ปานกลาง
3. การรับรูความสามารถของตนเอง 3.12 .58 ปานกลาง
4.  อิทธิพลระหวางบุคคล 3.13 .57 ปานกลาง
5. อิทธิพลดานสถานการณสิ่งแวดลอม 3.90 .56 สูง

 3. พฤติกรรมการออกกําลังกายของกลุมตัวอยางโดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง (M = 2.28, SD = 0.25) ( ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับพฤติกรรมการออกกําลังกายของกลุมตัวอยางโดยภาพรวมและราย
ขอ (n = 214)  

ขอความ M SD ระดับ
เลือกกิจกรรมออกกําลังกายที่เหมาะสมกับสภาพของตนเอง 2.69 .51 สูง

ออกกําลังกายจนรูสึกวาเหน่ือยและมีเหงื่อออก 2.65 .50 สูง
ออกกําลังกายครั้งละ 20-30 นาที 2.41 .54 สูง
หยุดออกกําลังกายทันทีเมื่อรูสึกเกิดความผิดปกติของรางกาย 2.38 .61 สูง
ออกกําลังกายอยางนอย สัปดาหละ 3 วัน 2.27 .61 ปานกลาง
ออกกําลังกายเมื่อมีจุดประสงคบางอยางเทาน้ันเชน ตองการใหรางกายไดสัดสวนเหมาะสม 2.21 .63 ปานกลาง
อบอุนรางกายกอนออกกําลังกายทุกครั้ง 2.20 .61 ปานกลาง
ออกกําลังกายหลายรูปแบบเพื่อไมใหความเบ่ือหนาย 2.14 .73 ปานกลาง  
ออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอโดยถือเปนสวนหน่ึงในการดําเนินชีวิตประจําวันของทาน 2.03 .72 ปานกลาง
นําวิธีการออกกําลังกายจากโทรทัศนไปใชออกกําลังกาย 1.85 .77 ปานกลาง
โดยภาพรวม 2.28 .25 ปานกลาง

 4. การวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Step-

wise multiple regression analysis) เพือ่หาปจจยัทีส่ามารถ
ทํานายพฤติกรรมการออกกําลังกายของกลุมตัวอยาง การ
ทดสอบขอตกลงเบื้องตนกอนการวิเคราะหขอมูล พบวา 
ตัวแปรทํานายมีระดับการวัดเปนชวงมาตรา (Interval 

scale) มีการแจกแจงแบบปกติเปนอิสระตอกันมีคุณสมบัติ
เปนHomoscedasticityไมมี Outliers ไมมี Autocorrelation 

(คา Durbin-Watson =1.99) เมื่อทดสอบความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรทํานายท้ังหมด ไมมีคูใดท่ีมีความสัมพันธ
กันเองสูงเกิน .85 (ไมมี Multicollinearity) (ตารางท่ี 3)
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ตารางที่ 3 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางปจจัยที่ศึกษากับพฤติกรรมการออกกําลังกายของกลุมตัวอยาง (n = 214)

ตัวแปร y X1 X2 X3 X4 X5

y 1.000
X

1
.207** 1.000

X
2 -.175* -.167* 1.000

X
3 .426** .208** -.411** 1.000

X
4 .234** .072 -.070 .273** 1.000

X
5

.177** -.005 .002 .194** .084 1.000

* p< .05, ** p< .01

 ปจจัยทีส่ามารถรวมทํานายพฤติกรรมการออกกําลังกาย
ของกลุมตัวอยาง ไดแก การรับรูความสามารถของตนเอง 
และอิทธิพลระหวางบุคคลโดยสามารถรวมกันทํานาย
พฤติกรรมการออกกําลังกายไดรอยละ 19.6 (R2 = .196, 

p<.001) ตวัแปรทํานายตัวแรกท่ีถกูคดัเลือกเขามาในสมการ 
คือ การรับรูความสามารถของตนเอง โดยสามารถทํานาย
พฤติกรรมการออกกําลังกายไดรอยละ 18.1 (R2 = .181, 

p< .001) ตัวแปรทํานายตัวที่สองที่ถูกคัดเลือกเพิ่ม
เขามาในสมการ คอื อทิธพิลระหวางบุคคลโดยสามารถรวม
ทํานายพฤติกรรมการออกกําลังกายเพิ่มเปนรอยละ 19.6 

(R2 = .196, p< .05) สําหรับตัวแปรท่ีมีอิทธิพลมากที่สุดใน
การทํานายพฤติกรรมการออกกําลังกาย ไดแก การรับรู
ความสามารถของตนเอง (β = -.391) ตัวแปรตัวที่สองท่ีมี
อิทธิพลในการทํานายพฤติกรรมการออกกําลังกาย ไดแก 

อิทธิพลระหวางบุคคล (β =.128)ซึ่งสามารถสรางสมการ
ถดถอย ในรูปสมการคะแนนดิบ ไดดังนี้
 พฤติกรรมการออกกําลังกาย = 15.743 + .171 

(การรบัรคูวามสามารถของตนเอง) + .014 (อิทธพิลระหวาง
บุคคล)

 โดยที่ x1 คือ การรับรูประโยชนของการออกกําลังกาย 

x2คือ การรับรูอุปสรรคของการออกกําลังกาย x3 คือ การ
รับรูความสามารถของตนเอง x4 คือ อิทธิพลระหวางบุคคล  

x5 คอื อทิธพิลดานสถานการณสิง่แวดลอม y คอื พฤตกิรรม
การออกกําลังกาย

 5.  ปจจัยที่สามารถรวมทํานายพฤติกรรมการออก
กาํลงักายของกลุมตวัอยาง ไดแก การรับรคูวามสามารถของ
ตนเอง (β = .391) และอิทธิพลระหวางบุคคล (β =.128) 

โดยสามารถรวมกนัทาํนายพฤตกิรรมการออกกาํลงักายได
รอยละ 19.6 (R2 = .196, p< .001) (ตารางท่ี 4)

ตารางที่ 4 การวิเคราะหสมการถดถอยพหุคณูแบบข้ันตอนของปจจยัทาํนายพฤติกรรมการออกกําลังกายของกลุมตวัอยาง 
(n = 214)

ตัวแปร R2 b SE(b) Beta t p
การรับรูความสามารถ
ของตนเอง

.181 .171 .028 .391 6.092 < .001

อิทธิพลระหวางบุคคล .196 .014 .007 .128 1.989 .048

คาคงที่ = 15.743 4.845 14.673 < .001

R2 = .196, F (2,211) = 25.759, p< .001
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การอภิปรายผล
 ผลการศึกษาสามารถอภิปรายไดดังน้ี
 1. พฤตกิรรมการออกกาํลังกายของกลมุตวัอยางโดย
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (M = 2.28, SD = .25) ทั้งนี้
เน่ืองจากนกัศกึษาอยใูนชวงวยัรนุตอวยัผใูหญตอนตน เปน
วัยแหงการเรียนรู ลักษณะการเรียนในระดับอุดมศึกษา
เปนการเรียนท่ีตองใชเวลาในการศึกษาคนควา และมี
กิจกรรมเสริมหลักสูตรอื่น ๆ โดยเฉพาะนักศึกษาพยาบาล
จะตองเรียนทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบัิต ิทาํใหรูสกึออนลา 
และเมือ่มเีวลาวางมกัจะใชเวลาสวนใหญในการพดูคุยกนั ดู
โทรทัศน หรือเลนอินเตอรเน็ต หรือทํากิจกรรมอื่น จึงทําให
มีพฤติกรรมการออกกําลังกายอยู ในระดับปานกลาง 
สอดคลองกับการศึกษาของ ของ สมนึก แกววิไล10 ที่พบวา
พฤตกิรรมการออกกําลงักายของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครมรีะดบัปานกลาง 
และการศึกษาของ พัชรินทร บุญรินทรและคณะ11พบวา 
พฤติกรรมการออกกําลงักายของนักศกึษาพยาบาลสถาบัน
ภาครฐั และภาคเอกชนในเขตกรงุเทพมหานคร มพีฤตกิรรม
การออกกําลังกายอยูในระดับปานกลาง
 2. ปจจัยที่สามารถรวมทํานายพฤติกรรมการออก
กําลังกายของกลุมตัวอยางได มีดังน้ี
  2.1 การรับรูความสามารถของตนเอง สามารถรวม
ทาํนายพฤตกิรรมการออกกาํลังกายของกลมุตวัอยางได นัน่
คอื ถานกัศกึษาพยาบาลมกีารรบัรคูวามสามารถของตนเอง
ดีก็จะทําใหมีพฤติกรรมการออกกําลังกายดีไปดวย ซ่ึง
เพนเดอรและคณะ8 ไดกลาววา ความสามารถของตนเอง
เปนแรงจงูใจใหเกดิพฤตกิรรมสรางเสรมิสขุภาพโดยตรงและ
มอีทิธพิลโดยออมตอการรับรูอปุสรรคและความต้ังใจในการ
วางแผนกระทําพฤติกรรมอยางตอเนื่อง ทั้งน้ีอาจเนื่องมา
จากนักศึกษาพยาบาลเปนบุคลากรสาธารณสุขที่มีความรู
เกี่ยวกับสุขภาพในระดับหน่ึง จึงทําใหรูถึงวิธีการปฏิบัติตน
ในการดูแลสุขภาพ อีกทั้งมีความม่ันใจวาตนเองสามารถ
ปฏบิตัพิฤตกิรรมได โดยเฉพาะพฤติกรรมการออกกําลงักาย 

สอดคลองกับการศึกษาของ สุภาภรณวรอรุณ7 พบวา การ
รับรูความสามารถตนเองตอการออกกําลังกาย สามารถ
ทาํนายการออกกําลงักายของนักศกึษาพยาบาลในวิทยาลัย
เครือขายภาคกลาง 2 ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติและการ
ศึกษาของ สุธิดา พุฒทอง12  ที่พบวา การรับรูความสามารถ
ของตนเอง สามารถทํานายพฤติกรรมสุขภาพของวัยผใูหญ

ตอนตนไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ รวมท้ังการศึกษาของ 
สมนึก แกววิไล10 พบวา นักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีการรับรูความ
สามารถของตนในการออกกําลังกายอยูในระดับสูง และมี
ความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการออกกําลังกาย 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นอกจากนี้จากการศึกษาของ
วูและเพนเดอร13 พบวา การรับรูความสามารถของตนเอง
ตอการออกกําลังกายของวัยรุนชาวไตหวันเปนปจจัยท่ี
สาํคัญท่ีสดุในการทาํนายพฤตกิรรมการเคล่ือนไหวรางกาย
และการศกึษาของบาบคิ และคณะ14 ทีไ่ดทบทวนวรรณกรรม
เกีย่วของกบัการเคลือ่นไหวรางกายและการรบัรภูาพลักษณ
ในกลุมเยาวชน พบวา การรับรูความสามารถของตนเองมี
ความสมัพนัธอยางมากทีส่ดุกบัการเคลือ่นไหวรางกาย รวม
ทัง้จากการศึกษาของ ชาน15 พบวา ปจจยัดานการรับรคูวาม
สามารถของตนเองในการออกกําลังกายของนักศึกษา
พยาบาล มหาวิทยาลัยโปลีเทคนิคฮองกง เปนปจจัยอิสระ
ตอพฤตกิรรมการออกกาํลงักาย และสามารถเปนปจจยัหนึง่
ที่ใชรวมทํานายพฤติกรรมการออกกําลังกายของนักศึกษา
พยาบาลได
  2.2 อิทธิพลระหวางบุคคลสามารถรวมทํานาย
พฤตกิรรมการออกกาํลังกายของกลมุตัวอยาง ถามอีทิธพิล
ระหวางบุคคลมากจะทําใหมีพฤติกรรมการออกกําลังกาย
มากดวย ซ่ึง เพนเดอร และคณะ8 อธบิายวา อิทธพิลระหวาง
บุคคล เปนการเรียนรูเก่ียวกับพฤติกรรม ความเชื่อ หรือ
ทัศนคติของผูอ่ืน อาจจะตรงหรือไมตรงกับความเปนจริง
ก็ได แหลงขอมูลเบื้องตนมาจาก ครอบครัว กลุมเพื่อน 

บุคลากรทางการแพทย รวมถึงบรรทัดฐานของสังคม ซึ่ง
เปนความคาดหวังของบุคคลอื่นตอการปฏิบัติพฤติกรรม 

อิทธิพลระหวางบุคคลจะเปนตัวสนับสนุนใหบุคคลคงไวซึ่ง
พฤติกรรมที่เปนที่ยอมรับและการมีแบบอยางจากการ
สงัเกตพฤตกิรรมของบคุคลอืน่ จะทาํใหบคุคลไดเห็นรูปแบบ
ของการปฏิบัติพฤติกรรม ซึ่งมีความสําคัญตอการสราง
ยุทธวิธีของการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ สอดคลอง
กบัผลการศกึษาของ สธุดิา พฒุทอง12 ทีศ่กึษาปจจยัทํานาย
พฤตกิรรมสุขภาพของวยัผใูหญตอนตน พบวา อิทธพิลของ
ครอบครัว มีความสัมพันธในระดับปานกลางกับพฤติกรรม
สงเสริมสุขภาพอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (r = .50, p < .05)  

การศึกษาของ สมนึก แกววิไล10 พบวา อิทธิพลระหวาง
บุคคลเปนความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการออก
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กําลังกายของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อยางมนัียสาํคญัทางสถติ ิและ
เปนปจจยัรวมในการทาํนายพฤตกิรรมการออกกาํลังกายได
รอยละ 23.40 รวมทั้งการศึกษาของ อนงคลักษณ วงศตรี16  

ศึกษาปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการออกกําลังกายของ
นักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลสรรพสิทธิประสงค 

จังหวัดอุบลราชธานี พบวา อิทธิพลระหวางบุคคลในดาน
อารมณ ดานขอมลูขาวสารมีความสัมพนัธกับพฤติกรรมการ
ออกกําลังกายของนักศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และ
เปนตัวแปรทีส่ามารถอธบิายความแปรปรวนของพฤตกิรรม
การออกกําลังกายของนักศึกษาไดรอยละ 24.6 ผลการ
ศึกษาจึงสอดคลองกับพัฒนาการตามวัยของวัยรุนตอวัย
ผูใหญตอนตน ที่ปจจัยดานอิทธิพลระหวางบุคคลไดแก 

ครอบครัว เพื่อน และครู มีความสําคัญตอการสนับสนุนให
เกดิพฤตกิรรมสขุภาพทีดี่ จงึควรนําปจจยันีม้ากระตนุใหเกดิ
พฤติกรรมการออกกําลังกายสําหรับนักศึกษาพยาบาล

ขอเสนอแนะ
 สถาบนัการศกึษาทางการพยาบาลทีเ่กีย่วของ สามารถ
นําปจจัยที่พบวาสามารถรวมทํานายพฤติกรรมการออก
กําลังกายสําหรับนักศึกษาพยาบาล ไปใชเปนแนวทางใน
การวางแผนการดําเนินงานโครงการพัฒนาโปรแกรมสราง
เสริมพฤติกรรมการออกกําลังกาย โดยเนนกิจกรรมที่
พฒันาการรบัรคูวามสามารถของตนเองในการออกกาํลงักาย 

การใหความสําคัญของอิทธิพลระหวางบุคคลไดแก บุคคล
ในครอบครัว เพือ่นและครู เขามามีสวนรวม รวมท้ังสงเสริม
ใหมีการทํากิจกรรมที่สนับสนุนการออกกําลังกาย เพื่อให
นักศกึษาพยาบาลมพีฤตกิรรมการออกกาํลงักายเปนประจาํ 
สามารถพัฒนาจนกลายเปนการปฏิบัติใหเปนกิจวัตร
ประจําวัน นําไปสูการเปนตัวอยางของผูนําดานสุขภาพแก
ประชาชน

กิตติกรรมประกาศ
 ผูวิจัยขอขอบพระคุณอาจารยที่ปรึกษา และกลุม
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