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บทคัดย่อ
การขาดความรู้เรื่ องโภชนาการ การไม่เห็นความสาคัญของการออกกาลังกาย ก่อให้วถิ ีชีวติ ของ
บุคคลดาเนินไปในทางที่ทาลายสุ ขภาพของตนเอง ประสิ ทธิ ภาพการทางานลดลงและเป็ นปั จจัยเสี่ ยงต่อการ
เกิดโรคต่างๆ ผูว้ จิ ยั จึงได้จดั โครงการเสริ มสร้างพฤติกรรมสุ ขภาพให้กบั อาจารย์ บุคลากรและนิสิต คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทวิโรฒ ขึ้น โดยมีกิจกรรมให้ความรู ้ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ในเรื่ อง
สุ ขภาพ จัดตั้งกลุ่มออกกาลังกายและฝึ กทักษะการออกกาลังกาย การศึกษาเป็ นเชิงทดลองเปรี ยบเทียบ
พฤติกรรมด้านการบริ โภคอาหาร พฤติกรรมการออกกาลังกาย และทดสอบสมรรถภาพทางกาย เมื่อเริ่ มเข้า
โครงการกับหลังเข้าร่ วมกิจกรรม 3 เดือนและ 9 เดือนตามลาดับ สอบถามความพึงพอใจในการเข้าร่ วม
กิจกรรมเมื่อสิ้ นสุ ดโครงการ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการคานวณค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ
การทดสอบความแตกต่าง โดยการทดสอบค่าที (t-test)
* ทุนอุดหนุนการวิจยั จาก สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุขภาพ(สสส.)
** อาจารย์ ภาควิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
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ศรี นคริ นทรวิโรฒ
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หลังเข้าร่ วมกิจกรรม 3 เดือน พบว่ามีพฤติกรรมด้านการบริ โภคอาหารดีข้ ึน อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 มีพฤติกรรมการออกกาลังกายดีข้ ึน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ด้านสมรรถภาพ
ทางกาย พบว่าระดับชีพจรและการใช้ออกซิ เจนสู งสุ ดดีข้ ึน แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
นอกจากนี้ไม่พบความแตกต่างของสมรรถภาพทางกายในเรื่ อง ความดันโลหิ ต ดัชนีมวลกาย ความจุปอด
แรงบีบมือ และความอ่อนตัวของกล้ามเนื้อ
หลังเข้าร่ วมกิจกรรม 9 เดือน มีพฤติกรรมการออกกาลังกายน้อยลง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ไม่พบความแตกต่างของพฤติกรรมด้านการบริ โภคอาหารและสมรรถภาพทางกาย สอบถาม
ความพึงพอใจในการเข้าร่ วมกิจกรรมเมื่อสิ้ นสุ ดโครงการ พบว่ามีความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่ องที่ได้รับการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อประเมินภาวะสุ ขภาพ ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาครั้งนี้ทาให้ได้รูปแบบ
ในการจัดโครงการสร้างเสริ มสุ ขภาพ ซึ่ งสามารถนาไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับองค์กรต่อไป
Abstract
Lacking knowledge about nutrition , no concern about exercise will deteriorate health , decrease
working efficiency, increase stress and risk factors to many diseases.Therefore, health improvement project
is established for staffs and students in Faculty of Nursing, Srinakharinwirot University. Information and
communication in health topics,exercise groups.This was a quasi experimental study, comparing the
outcome of health behavior before and after the implement of the project (3,9 mouth) , assessing the
persons' satisfaction towards project. Data was analyzed to determine the percentile, mean, standard
deviation and t-test.
The study after the implement of the project for 3 mouth found that exercise behavior, eating
habits(P-value = 0.05 and 0.01 respectively) and pulse rate , highest oxygen consumption improved
(P-value = 0.05 and 0.05 respectively) statistically significant.There were no differences in diastolic blood
pressure, body mass index, vital capacity, grip strength and flexibility of muscle.
The study after the implement of the project for 9 mouth found that exercise behavior decrease
(P-value=0.05) statistically significant. There were no differences in eating habits, physical fitness test and
persons' satisfaction towards project on physical fitness test. From this study we have got a model of health
improvement project which can be implemented in other health promotion institutes.
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ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
เป้ าหมายสาคัญของการสร้างเสริ มสุ ขภาพ คือ การทาให้บุคคลเกิดพฤติกรรมสร้างเสริ มสุ ขภาพ
กล่าวคือ เป็ นการปฏิบตั ิตนในการดาเนินชีวติ ประจาวันเพื่อเพิ่มพูนคุณภาพชีวติ ของบุคคล โดยการเพิ่ม
ความสามารถของบุคคลในการควบคุม ดูแลและพัฒนาสุ ขภาพของตนเอง มุ่งที่จะเพิม่ ระดับความผาสุ ก เพื่อ
การมีภาวะสุ ขภาพดี ทั้งทางด้านร่ างกาย จิตใจและสังคมประกอบด้วยการปฏิบตั ิกิจกรรมที่ครอบคลุม 6 ด้าน
คือ ด้านความรับผิดชอบต่อสุ ขภาพ ด้านกิจกรรมทางกาย ด้านโภชนาการ ด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล
ด้านการพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณ และด้านการจัดการกับความเครี ยด(Pender, 2002) นอกจากนี้การมี
พฤติกรรมด้านโภชนาการที่ดีและการออกกาลังกายอย่างถูกต้องสม่าเสมอ
รวมทั้งการมีสุขภาพจิตที่ดีมี
ประโยชน์และมีความสาคัญอย่างยิง่ ต่อการพัฒนาสุ ขภาพของบุคคล ดารงภาวะสุ ขภาพดีอย่างยัง่ ยืน(ไพจิตร
ปวะบุตร,2535)
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ เห็นความสาคัญในการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
ของบุคลากรของคณะฯ อีกทั้งในฐานะผูน้ าด้านสุ ขภาพที่ตอ้ งปฏิบตั ิตนเป็ นตัวอย่างแก่บุคคลทัว่ ไป แต่เนื่อง
จากสถานการณ์ในปัจจุบนั คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ เป็ นองค์กรที่มีอาจารย์และ
บุคลากรจานวนน้อย ภารกิจขององค์กรนอกจากจะต้องมีความตื่นตัวในการบริ หารจัดการและพัฒนางานให้
มีประสิ ทธิ ภาพทันกับความก้าวหน้าของวิชาการและเทคโนโลยีใหม่ๆแล้ว การปฏิบตั ิงานที่มากเกิน ภาระ
งานที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านการจัดการเรี ยนการสอนและด้านการให้บริ การวิชาการแก่สังคม ตลอดจนสภาพ
การทางานที่เร่ งรัด เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายขององค์กรนั้น มีผลทาให้อาจารย์และบุคลากรต้องมีการปรับตัว
อย่างมาก เกิดความเหนื่อยล้าและอาจส่ งผลให้อาจารย์และบุคลากร ไม่มีเวลาเพียงพอที่จะปฏิบตั ิพฤติกรรม
สร้างเสริ มสุ ขภาพ โดยเฉพาะการออกกาลังกายที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะรักษาสภาพร่ างกายให้แข็งแรง
ซึ่ งจากสารวจพฤติกรรมการออกกาลังกายของอาจารย์ของคณะฯ ทั้ง 31 คน พบว่ามีอาจารย์ เพียง 1 คน
ที่ออกกาลังกายเกือบทุกวัน คิดเป็ นร้อยละ 3.22 ส่ วนอีก 30 คน มีการออกกาลังกาย เดือนละ 1 ครั้งหรื อ
น้อยกว่า คิดเป็ นร้อยละ 96.78 สาหรับบุคลากรจานวน 19 คน มีเพียง 1 คนเท่านั้นที่ออกกาลังกายสัปดาห์ละ
2-3 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 5.26 ส่ วนอีก 18 คน มีการออกกาลังกาย เดือนละ 1 ครั้งหรื อน้อยกว่า คิดเป็ นร้อยละ
94.74
นอกจากนี้ยงั มีพฤติกรรมด้านการบริ โภคอาหารที่ไม่ได้สัดส่ วนตามความต้องการในแต่ละบุคคล
อาจเป็ นผลทาให้เกิด ปั ญหาความเจ็บป่ วยต่างๆ ตามมาได้
ในส่ วนของนิสิตพยาบาล ถึงแม้จะมีการจัดการเรี ยนการสอนเช่นเดียวกับสาขาพยาบาลศาสตร์
ของสถาบันการศึกษาพยาบาลอื่นๆ แต่การจัดการศึกษาภาคปฏิบตั ิน้ นั นิสิตจะต้องขึ้นฝึ กปฏิบตั ิการพยาบาล
ผูป้ ่ วย ณ แหล่งฝึ กนอกสถาบันด้วย ซึ่งต้องใช้เวลาในการเดินทางนานและต้องปรับตัวในการทางานร่ วม กับ
บุคลากรทั้งในวิชาชีพและนอกวิชาชีพ ภารกิจต่างๆ เหล่านี้อาจส่ งผลกระทบต่อสุ ขภาพกายและจิต รวมทั้ง
ก่อให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะการมีนิสัยบริ โภคที่เร่ งรี บ ขาดความใส่ ใจในการดูแลสุ ขภาพ
ของตนเอง ได้แก่ การรับประทานอาหารไม่ตรงเวลาหรื อละเลยไม่รับประทานอาหารในบางมื้อ การบริ โภค
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แต่อาหารที่มีคุณภาพต่าและไม่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ ทาให้เกิดปั ญหาสุ ขภาพต่างๆ ตามมาได้ (ประเวศ
วะสี ,2541) และในเรื่ องการออกกาลังกายก็เช่นเดียวกัน นิสิตส่ วนใหญ่ไม่มีเวลาออกกาลังกายหรื อมีเวลา
ออกกาลังกายน้อย ส่ วนนิสิตที่มีการออกกาลังกายก็ปฏิบตั ิไม่สม่าเสมอและไม่มีการรวมกลุ่มการออกกาลัง
กายของนิสิตในคณะฯ ทาให้อาจขาดแรงจูงใจในการออกกาลังกาย
ด้วยเหตุน้ ี ผูว้ จิ ยั จึงเห็นความสาคัญในการจัดกิจกรรมสร้างเสริ มสุ ขภาพ โดยได้จดั ทาโครงการ
การเสริ มสร้างพฤติกรรมสุ ขภาพของอาจารย์ บุคลากรและนิสิตพยาบาล อย่างเป็ นรู ปธรรม ประกอบด้วย
การให้ความรู ้ดา้ นการบริ โภคอาหารและการออกกาลังกาย การจัดกิจกรรมด้านการบริ โภคอาหารและการ
ออกกาลังกาย การฝึ กทักษะการออกกาลังกาย เพื่อพัฒนาพฤติกรรมการสร้างเสริ มสุ ขภาพของอาจารย์
บุคลากรและนิสิต ก่อให้เกิดสุ ขภาพสมบูรณ์แข็งแรง สามารถปฏิบตั ิหน้าที่รับผิดชอบได้อย่างมีคุณภาพ
อันจะส่ งผลให้สถาบันการศึกษามีความเจริ ญ ก้าวหน้าและเป็ นองค์กรสร้างเสริ มสุ ขภาพตัวอย่าง รวมทั้งเป็ น
ผูน้ าในด้านสุ ขภาพอย่างต่อเนื่องจริ งจัง เป็ นแบบอย่างที่ดีในการสร้างเสริ มสุ ขภาพของบุคคลและองค์กร
ตลอดจนกระจายรู ปแบบโครงการแก่หน่วยงานอื่นๆ ต่อไป
กรอบแนวคิดในการวิจัย
กิจกรรมการพัฒนาพฤติกรรมสร้ างเสริมสุ ขภาพ
1. การให้ความรู ้ดา้ นการบริ โภคอาหารและ
การออกกาลังกาย
2. การจัดกิจกรรมด้านการบริ โภคอาหารและ
การออกกาลังกาย
3. การฝึ กทักษะการออกกาลังกาย

พฤติกรรมสร้างเสริ ม
สุขภาพด้านการบริ โภค
อาหารและ การออกกาลัง
กายกาย

ความพึงพอใจ

สมรรถภาพทางกาย

วัตถุประสงค์ ของโครงการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมสร้างเสริ มสุ ขภาพของอาจารย์ บุคลากร และนิสิต คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทวิโรฒ
2. เพื่อเปรี ยบเทียบพฤติกรรมสร้างเสริ มสุ ขภาพของอาจารย์ บุคลากร และนิสิต คณะพยาบาล
ศาสตร์ ด้านการบริ โภคอาหาร ด้านการออกกาลังกาย และทดสอบสมรรถภาพทางกาย ก่อนเข้าร่ วม
โครงการกับเมื่อหลังเข้าร่ วมโครงการ การเสริ มสร้างพฤติกรรมสุ ขภาพฯ 3 เดือนและ 9 เดือน
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเข้าร่ วมโครงการ การเสริ มสร้างพฤติกรรมสุ ขภาพของอาจารย์
บุคลากร และนิสิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทวิโรฒ
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วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงทดลอง(Pre –Post experimental design) กลุ่มตัวอย่าง เป็ นอาจารย์
บุคลากรและนิสิตพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ที่สมัครใจเข้าร่ วมโครงการ
การสร้างเสริ มพฤติกรรมสุ ขภาพ จานวนทั้งสิ้ น 134 คน
กลวิธีและกิจกรรม การจัดกิจกรรมโครงการมีข้ นั ตอนดาเนินงานดังนี้
1.อบรมให้ความรู้แก่อาจารย์ บุคลากร และนิสิต คณะพยาบาลศาสตร์ เรื่ องการบริ โภคอาหารและ
การออกกาลังกายที่ถูกต้อง
2. จัดกิจกรรมเรื่ องการบริ โภคอาหารและการออกกาลังกาย
2.1 จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการบริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพ โดยการเผยแพร่ เอกสาร แผ่นพับความรู้
การบริ โภคอาหารที่ถูกต้อง ติดประกาศเมนูอาหารเพื่อสุ ขภาพในแต่ละวันทั้ง 3 มื้อตลอดสัปดาห์ ทุกสัปดาห์
เป็ นเวลา 1 เดือน
2.2 จัดกิจกรรมส่ งเสริ มการออกกาลังกาย จัดตั้งกลุ่มออกกาลังกายตามความสมัครใจ ได้กลุ่ม
ออกกาลังกาย 3 กลุ่มได้แก่ กลุ่มเต้นแอโรบิค กลุ่มเดิน-วิง่ และกลุ่มขี่จกั รยาน จัดรณรงค์การออกกาลังกาย
เพื่อประชาสัมพันธ์การออกกาลังกายอย่างต่อเนื่อง
3. ฝึ กทักษะการออกกาลังกายเพื่อสุ ขภาพรู ปแบบต่างๆ ตามความต้องการและความสมัครใจของ
กลุ่มตัวอย่างและมีผนู ้ าการออกกาลังกาย เชิญวิทยากรมาเป็ นผูน้ าในการเต้นแอโรบิค
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย ได้แก่
1.แบบประเมินพฤติกรรมสร้างเสริ มสุ ขภาพด้านการบริ โภคอาหารและการออกกาลังกาย เป็ น
แบบสอบถามที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้น
2. แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย ตามแนวคิดการประเมินสมรรถภาพทางกายของวิทยาลัยเวชศาสตร์การกีฬาแห่งอเมริ กา(ACSM,2000) ใช้เกณฑ์ในการตัดสิ นตามเกณฑ์การประเมินของการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย(สมชาย ลี่ทองอิน, 2546) ประกอบด้วยการประเมิน 6 ประเภท ดังนี้
2.1 การวัดสัญญาณชีพ ประกอบด้วย การวัดชีพจรขณะพักและการวัดความดันโลหิต
2.2 การวัดสัดส่ วนร่ างกาย โดยการหาค่าดัชนีมวลกาย
2.3 การวัดสมรรถภาพของระบบหายใจและไหลเวียน จากการใช้ออกซิเจนสู งสุ ดขณะออก
กาลังกาย(VO2 max) ทดสอบโดยการเดินเป็ นระยะทาง 1.6 กิโลเมตร(Rockport’s one mile walk test)
2.4 การวัดความจุปอด โดยใช้ Spirometer วัดความจุปอด
2.5 การวัดสมรรถภาพของกล้ามเนื้อ แรงบีบมือ ด้วยเครื่ อง Hand Grip Dynamometer
2.6 การวัดความอ่อนตัวของกล้ามเนื้อ โดยใช้วธิ ี การนัง่ ก้มหน้า(modified sit-and-reach test)
3. แบบสอบถามความพึงพอใจในการเข้าร่ วมโครงการ เป็ นแบบสอบถามที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้น
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วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ประเมินพฤติกรรมการบริ โภคอาหาร การออกกาลังกายและทดสอบสมรรถภาพทางกายของ
อาจารย์ บุคลากรและนิสิต คณะพยาบาลศาสตร์ ก่อนเข้าร่ วมโครงการกับหลังเข้าร่ วมโครงการการ 3 เดือน
และ 9 เดือน ประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่ วมโครงการ เมื่อสิ้ นสุ ดโครงการ
การวิเคราะห์ ข้อมูล
แจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สาหรับอธิ บายข้อมูลทัว่ ไป
และความพึงพอใจ เปรี ยบเทียบพฤติกรรมการบริ โภคอาหาร การออกกาลังกายและทดสอบสมรรถภาพทาง
กายก่อนและหลังการเข้าร่ วมกิจกรรม โดยใช้สถิติ t-test
ผลการศึกษา
อาจารย์ บุคลากรและนิสิต คณะพยาบาลศาสตร์ ปี การศึกษา 2548(มิถุนายน 2548- พฤษภาคม
2549) มีจานวนทั้งสิ้ น 292 คน เข้าร่ วมกิจกรรมโครงการโดยสมัครใจจนสิ้ นสุ ดโครงการ จานวน 134 คน คิด
เป็ นร้อยละ 45.89 พบว่ามีนิสิตชั้นปี ที่ 1 เข้าร่ วมกิจกรรมจนสิ้ นสุ ดโครงการ มากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 98.04
ของกลุ่ม รองลงมาได้แก่ นิสิตชั้นปี ที่ 3 นิสิตชั้นปี ที่ 2 บุคลากรสายสนับสนุน และอาจารย์ คิดเป็ นร้อยละ
95.55 94.47 10.52 และ 6.45 ตามลาดับ นิสิตชั้นปี ที่ 4 เข้าร่ วมกิจกรรมน้อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 2.27
พฤติกรรมการบริ โภคอาหารก่อนเข้าร่ วมโครงการอยูใ่ นระดับดี หลังเข้าร่ วมกิจกรรม 3 เดือน
พบว่ามีพฤติกรรมดีข้ ึน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หลังเข้าร่ วมกิจกรรม 9 เดือนพบว่าพฤติกรรม
การบริ โภคอาหารไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ดังรายละเอียดตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 พฤติกรรมการบริ โภคอาหาร ของอาจารย์ บุคลากรและนิสิตพยาบาล ก่อนเข้าร่ วมโครงการ
หลังเข้าร่ วมโครงการ 3 เดือน และ 9 เดือน
ระดับพฤติกรรมการบริโภค
ก่อนเข้าร่ วมกิจกรรม
หลังเข้าร่ วมกิจกรรม 3 เดือน
หลังเข้าร่ วมกิจกรรม 9 เดือน

x

4.04
4.29
4.30

S.D.
0.82
0.59
0.48

แปลผล
ดี
ดี
ดี

t

p-value

5.023
0.288

0.05
0.757

พฤติกรรมการออกกาลังกายก่อนเข้าร่ วมโครงการ อยูใ่ นระดับควรปรับปรุ ง หลังเข้าร่ วมกิจกรรม
3 เดือน มีพฤติกรรมการออกกาลังกายดีข้ ึน อยูใ่ นระดับดี แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
และพบว่าหลังเข้าร่ วมกิจกรรม 9 เดือน พฤติกรรมการออกกาลังกายน้อยลงและอยูใ่ นระดับ ควรปรับปรุ ง
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังรายละเอียดตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 พฤติกรรมการออกกาลังกาย ของอาจารย์ บุคลาการและนิสิตพยาบาล ก่อนเข้าร่ วมโครงการ
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หลังเข้าร่ วมโครงการ 3 เดือน และ 9 เดือน
ระดับพฤติกรรมการออกกาลังกาย
ก่อนเข้าร่ วมกิจกรรม
หลังเข้าร่ วมกิจกรรม 3 เดือน
หลังเข้าร่ วมกิจกรรม 9 เดือน

x

1.92
3.21
2.74

SD
0.84
0.74
0.67

แปลผล
ควรปรับปรุ ง
ดี
ควรปรับปรุ ง

t

p-value

12.242
2.950

0.01
0.05

ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายก่อนเข้าร่ วมโครงการ ไม่พบว่ามีปัญหาด้านสมรรถภาพ
ทางกาย หลังเข้าร่ วมกิจกรรม 3 เดือน พบสมรรถภาพทางกายดีข้ ึน โดยมีระดับชีพจรดีข้ ึน การใช้ออกซิเจน
สู งสุ ดดีข้ ึน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่ วนด้านความดันโลหิ ต ค่าดัชนีมวลกายปกติ ความจุปอด
แรงบีบมือและความอ่อนตัวของกล้ามเนื้อ ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ หลังร่ วมกิจกรรม 9
เดือน ไม่พบการเปลี่ยนแปลงของสมรรถภาพทางกาย อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ดังรายละเอียดตามตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของอาจารย์ บุคลากรและนิสิตพยาบาลก่อนเข้าร่ วมโครงการ
หลังเข้าร่ วมโครงการ 3 เดือน และ 9 เดือน
การทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย
ชีพจร - ปานกลาง
- พอใช้
- ต่า
ความดันโลหิ ต
- ปกติเหมาะสม
ดัชนีมวลกาย
- น้ าหนักน้อย
- น้ าหนักปกติ
การใช้ออกซิเจนสูงสุด
- ดีมาก
- ดี
ความจุปอด
- ดี

ก่ อน

หลัง 3 เดือน

จานวน
(คน)
16
80
38

ร้ อยละ

ร้ อยละ

11.94
59.70
28.36

จานวน
(คน)
19
102
13

134

100

32
112

หลัง 9 เดือน

p-value

ร้ อยละ

14.18
76.12
9.01

จานวน
(คน)
15
103
16

11.19
76.87
11.94

0.02,0.26

134

100

134

100

0.89,0.97

23.88
76.12

16
118

11.94
88.06

13
120

9.70
89.55

0.24,0.62

38
96

28.36
71.64

15
119

11.19
88.01

17
117

12.69
87.31

0.05,0.69

7

5.22

10

7.46

10

7.46

0.10 ,0.72

8
- ปานกลาง
- ต่า
แรงบีบมือ
- ดี
- ปานกลาง
- ต่า
ความอ่อนตัวของกล้ามเนื้อ
- ปานกลาง
- ต่า
- ต่ามาก

91
36

67.91
26.87

96
28

71.64
20.89

94
30

70.15
22.39

6
101
27

4.48
75.37
20.15

9
108
17

6.72
80.59
12.86

9
110
16

6.72
82.02
11.94

0.18,0.47

12
96
26

8.96
71.64
19.40

32
86
16

23.88
64.18
11.94

34
87
15

25.37
64.93
9.70

0.16,0.77

ผลการประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่ วมโครงการพบว่า มีความพึงพอใจ ระดับมาก ข้อที่มีค่า
คะแนนเฉลี่ยสู งสุ ด คือ “การได้รับการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อประเมินภาวะสุ ขภาพ” ข้อที่มีค่า
คะแนนเฉลี่ยต่าสุ ด คือ “การบริ หารเวลาในการจัดกิจกรรมการออกกาลังกายเหมาะสม” ดังรายละเอียดตาม
ตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ความพึงพอใจในการเข้าร่ วมโครงการของอาจารย์ บุคลากรและนิสิตพยาบาล
รายการประเมิน
1. การให้ความรู ้ความเข้าใจในการบริ โภคอาหารที่ถูกต้องตรงกับความต้องการ
2. การจัดเมนูการบริ โภคอาหารเพื่อสุขภาพสามารถนาไปปฏิบตั ิได้ง่าย
3. วิธีการในการประเมินพฤติกรรมการสร้างเสริ มสุขภาพด้านการบริ โภคอาหารเหมาะสม
4. การจัดกิจกรรมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การบริ โภคอาหารมีประสิ ทธิภาพ
5. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริ มสุขภาพด้านการบริ โภคอาหารเพียงพอ
6.ระยะเวลาในการประเมินพฤติกรรมการสร้างเสริ มสุขภาพด้านบริ โภคอาหารเหมาะสม
7. การได้รับการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อประเมินภาวะสุขภาพ
8. การจัดกิจกรรมการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพมีความเหมาะสม
9. การดาเนินการของกลุ่มการออกกาลังกายมีประสิ ทธิภาพ
10. การฝึ กทักษะการออกกาลังกายมีข้ นั ตอนไม่ยงุ่ ยาก และสามารถปฏิบตั ิได้ง่าย
11.การบริ หารเวลาในการจัดกิจกรรมการออกกาลังกาย เหมาะสม
12. การจัดกิจกรรมในการพัฒนาพฤติกรรมการสร้างเสริ มสุขภาพ มีความต่อเนื่อง

ระดับการประเมิน
S.D. แปลผล
x
3.86 0.55
มาก
3.92 0.64
มาก
3.92 0.59
มาก
3.76 0.50 ปานกลาง
3.88 0.56
มาก
4.02 0.63
มาก
4.32 0.51
มาก
4.23 0.62
มาก
3.13 0.48 ปานกลาง
3.96 0.57
มาก
3.10 0.59 ปานกลาง
3.11 0.61 ปานกลาง

อภิปรายผล
กิจกรรมโครงการในระยะแรกเป็ นการให้ความรู ้เรื่ องสุ ขภาพ การบริ โภคอาหาร การออกกาลังกาย
ที่ถูกต้อง เพื่อต้องการปูพ้นื ความรู ้ให้ทราบจะได้ตระหนัก สร้างแรงจูงใจ แล้วมีพฤติกรรมที่ถูกต้องต่อไป
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พบว่าในวันรณรงค์การออกกาลังมีผบู ้ ริ หาร อาจารย์ บุคลากร นิสิตพยาบาลเกือบทั้งหมดให้ความสนใจมา
ออกกาลังกายร่ วมกัน กลุ่มออกกาลังกายที่มีกิจกรรมต่อเนื่อง คือ กลุ่มเดินวิง่ และขี่จกั รยาน ซึ่ งสอดคล้องกับ
การศึกษาของไกรสร วิวฒั น์พฒั นกุลและคณะ(2542) พบว่าการรณรงค์การออกกาลังกาย เป็ นการกระตุน้ ให้
บุคคลเห็นความสาคัญของการออกกาลังกาย การตั้งกลุ่มออกกาลังกายเป็ นการสร้างแรงจูงใจและกระตุน้
ซึ่ งกันและกันให้อยากออกกาลังกาย ทาให้ไม่เบื่อง่ายและสามารถปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่อง การตั้งกลุ่มออกกาลัง
กายหลายกลุ่ม เพื่อเป็ นทางเลือกให้บุคคลได้เลือกออกกาลังกายตามลักษณะที่ชอบ ก่อให้เกิดความพึงพอใจ
ในการออกกาลังกาย
การศึกษาครั้งนี้พบว่ามีจานวนอาจารย์และบุคลากรเข้าร่ วมกิจกรรมในสัดส่ วนที่นอ้ ยกว่านิสิต
อาจเป็ นผลมาจากกิจกรรมการออกกาลังกายจะทาในช่วงหลังจากเวลา 16.00 น. อาจารย์และบุคลากรส่ วน
ใหญ่มีที่พกั อาศัยอยูภ่ ายนอกมหาวิทยาลัย หลังเลิกงานต้องเดินทางกลับที่พกั ซึ่ งทาให้ไม่สะดวกในการร่ วม
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วดั ด้านการสร้างเสริ มพฤติกรรมสุ ขภาพเมื่อเปรี ยบเทียบหลังเข้าร่ วมกิจกรรม 3 เดือน
พบว่ามีพฤติกรรมการบริ โภคอาหารดีข้ ึน พฤติกรรมการออกกาลังกายดีข้ ึน การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
มีผลการตรวจสุ ขภาพเรื่ องชีพจรดีข้ ึน มีการใช้ออกซิ เจนสู งสุ ดระดับดีมากเพิ่มขึ้น มีค่าความดันโลหิ ตปกติ
ซึ่ งแสดงถึงสมรรถภาพและความทนทานของการไหลเวียนดีข้ ึน มีค่าดัชนีมวลกายที่เหมาะสม สิ่ งเหล่านี้เป็ น
ผลมาจากการมีพฤติกรรมสุ ขภาพที่ดี จากการเข้าร่ วมกิจกรรมโครงการอย่างสม่าเสมอ ซึ่ งสอดคล้องกับ
การศึกษาของรุ จน์ เลาหภักดี(2549) ที่พบว่าหลังออกกาลังกายเป็ นเวลา 12 สัปดาห์ๆ ละ 3 วันๆ ละ 50 นาที
ทาให้มีค่าเฉลี่ยสมรรถภาพทางกายเกี่ยวกับสุ ขภาพดีข้ ึน
เมื่อประเมินพฤติกรรมสุ ขภาพหลังดาเนินกิจกรรม 9 เดือนพบว่า พฤติกรรมการออกกาลังกาย
น้อยลง อยูใ่ นระดับควรปรับปรุ ง อาจเกิดจากกระบวนการกลุ่มการออกกาลังกายบกพร่ องผูน้ าไม่สามารถ
สร้างแรงจูงใจให้สมาชิกในกลุ่มปฏิบตั ิกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผูน้ าในการออกกาลังกายมีเฉพาะกลุ่ม
ของนิสิต กลุ่มอาจารย์และบุคลากรยังไม่มีผนู ้ าด้านออกกาลังกายที่แท้จริ ง ตัวนิสิตเองยังขาดทักษะในการ
เป็ นผูน้ าและการสร้างแรงจูงใจ ประกอบกับเป็ นช่วงปลายภาคการศึกษา นิสิตต้องให้เวลาในศึกษาค้นคว้า
การเตรี ยมสอบมากขึ้น จึงละเลยการเข้าร่ วมกิจกรรมไป ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของรัตนวดี ณ นคร
(2547) ที่พบว่าเหตุผลที่นกั ศึกษาแพทย์ไม่ออกกาลังเป็ นเพราะเรี ยนหนัก นักศึกษาจึงใช้เวลาว่างส่ วนใหญ่
พักผ่อนมากกว่า ในเรื่ องสมรรถภาพทางกายเกี่ยวกับความจุปอด แรงบีบมือ และความอ่อนตัวของกล้ามเนื้อ
พบว่าไม่มีการเสื่ อมลงซึ่ งก็เป็ นที่พอใจในระดับหนึ่ง
เพราะยังอยูใ่ นเกณฑ์ที่สามารถปฏิบตั ิกิจกรรมประจาวันได้ดว้ ยความคล่องตัว แข็งแรงและนาน
พอที่จะทางานได้ตลอดวันโดยไม่เหนื่อยหรื อบาดเจ็บง่าย
การสารวจความพึงพอใจในการเข้าร่ วมโครงการ พบว่ากิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทาง
กายเป็ นกิจกรรมที่ผเู ้ ข้าร่ วมโครงการมีความพึงพอใจมากที่สุด เป็ นวิธีที่ง่ายในการประเมินภาวะสุ ขภาพ
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สามารถประเมินได้ดว้ ยตนเองและทราบผลการประเมินได้ทนั ที ทาให้รู้สึกมีส่วนร่ วมจัดกิจกรรมและจะได้
ช่วยกันสร้างเสริ มพฤติกรรมสุ ขภาพต่อไป จึงควรเป็ นกิจกรรมที่บรรจุอยูใ่ นโครงการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
ข้ อเสนอแนะ
การจัดกิจกรรมโครงการ การสร้างเสริ มสุ ขภาพของอาจารย์บุคลากรและนิสิต คณะพยาบาล
ศาสตร์ เพื่อให้บุคลากรได้มีโอกาสเข้าร่ วมกิจกรรมการออกกาลังกายมากที่สุด ควรจัดกิจกรรมในช่วงเวลา
ระหว่างวันทางาน ทั้งนี้จะเป็ นไปได้ตอ้ งกาหนดให้เป็ นนโยบายของหน่วยงานที่ทุกคนต้องปฏิบตั ิ
การจัดตั้งกลุ่มกิจกรรมออกกาลังกาย ให้มีกิจกรรมกลุ่มอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอนั้น ผูน้ ากลุ่มต้องมี
ทักษะในการเป็ นผูน้ าและการสร้างแรงจูงใจ ดังนั้นจึงควรเตรี ยมความพร้อมให้กบั ผูน้ ากลุ่มการออกกาลัง
กายจัดอบรมในเรื่ องภาวะผูน้ าและการสร้างแรงจูงใจในการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
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