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บทคัดย่อ
	 นิสิตแพทย์ได้รับความคาดหวังจากคนในสังคมให้เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านสุขภาพ	ซึ่งรวมถึงพฤติกรรมการ 

ออกก�าลังกาย	 เพื่อศึกษาอ�านาจการท�านายของเพศ	ประสบการณ์การออกก�าลังกาย	การรับรู้ประโยชน์และอิทธิพล

ของเพื่อนต่อพฤติกรรมการออกก�าลังกายของนิสิตแพทย์ระดับช้ันคลินิก	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	การศึกษา

ความสัมพันธ์เชิงท�านายตัวอย่างคือ	นิสิตแพทย์ระดับชั้นคลินิก	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	จ�านวน	90	คน	โดยเลือก

ชั้นปีละ	30	คน	แบ่งเป็นเพศชายและเพศหญิงอย่างละ	15	คน	 เก็บข้อมูลบริเวณคณะแพทยศาสตร์	อ�าเภอองครักษ	์

จังหวัดนครนายก	 โดยใช้แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป	ประสบการณ์การออกก�าลังกาย	การรับรู้ประโยชน์	อิทธิพลของ

เพื่อน	และพฤติกรรมการออกก�าลังกาย	 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา	ทดสอบความแตกต่างด้วย	 t-test,	

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน	และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ	กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการออก

ก�าลังกายอยู่ในระดับปานกลาง	 นิสิตชายออกก�าลังกายมากกว่านิสิตหญิงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 (p	<	0.001)	

ประสบการณ์การออกก�าลังกาย	 (r	=	0.513,	p	<	0.001)	อิทธิพลของเพื่อน	 (r	=	0.289,	p	<	0.001)	และการรับรู้

ประโยชน์	(r	=	0.372,	p	<	0.001)	มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการออกก�าลังกาย	เมื่อวิเคราะห์สถิติถดถอย

พหุคูณพบว่า	เพศ	(β	=	0.217,	p	<	0.05)	ประสบการณ์	(β	=	0.204,	p	<	0.05)	และอิทธิพลของเพื่อน	(β	=	0.392,	 

p <	0.001)	สามารถท�านายพฤติกรรมการออกก�าลังกายของกลุ่มตัวอย่างได้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	โดยตัวแปรทุกตัว

สามารถร่วมกันท�านายพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ดูแลได้ร้อยละ	33	การส่งเสริมการออกก�าลังกายแก่นิสิตแพทย์	

ควรค�านึงถึงเพศ	ประสบการณ์การออกก�าลังกาย	อิทธิพลของเพื่อน	 โดยส่งเสริมให้มากขึ้นในเพศหญิง	และนิสิตที่มี

ประสบการณ์การออกก�าลังกายน้อย	รวมทั้งสนับสนุนให้ออกก�าลังกายร่วมกันเป็นกลุ่ม
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Abstract
	 Medical	students	are	expected	to	act	as	good	health	role	models	which	includes	attitudes	 
towards	exercise.	In	order	to	examine	this	notion,	our	study	was	formed	on	a	correlational	predictive	 
design	to	investigate	the	predictive	power	of	sex,	experience	of	physical	activities,	peer	influence	and	
perceived	benefit	of	physical	activity	on	physical	activities	of	clinical	medical	students.	The	sample	
for	this	study	comprised	90	clinical	medical	students	with	quota	sampling	15	males	and	15	females	per	 
academic	year.	Data	were	collected	at	the	Faculty	of	medicine	Srinakharinwirot	by	using	questionnaires	
to	collected	data	on	personal	information,	experience	of	physical	activities,	peer	influence,	perceived	
benefit,	and	physical	activity	of	clinical	medical	student.	The	data	were	then	analyzed	by	using	 
descriptive	statistics,	independent	t-test,	spearman	correlation	and	multiple	regression	analysis.	Our	
results	 indicated	that	the	levels	of	undertaking	physical	activity	of	clinical	medical	students	were	
moderate.	Male	undertook	more	physical	activities	than	female	students	(p	<	0.001).	There	was	a	
positive	correlation	between	experience	(r	=	0.513,	p	<	0.001),	peer	influence	(r	=	0.289,	p	<	0.001),	
and	the	perceived	benefit	(r	=	0.372,	p	<	0.001)	of	physical	activity.	Multiple	regression	analysis	of	the	
data	indicated	that	sex	(β =	0.217,	p	<	0.027),	experience	(β	=	0.204,	p	<	0.027)	and	peer	influence	 
(β =	0.392,	p	<	0.001)	could	significantly	predict	physical	activity.	Consequently,	these	three	factors	
could	explain	33%	of	variance	in	the	physical	activity.	From	the	findings	of	this	study,	 in	order	to	
promote	physical	activity	among	medical	 student	and/or	 the	public	 in	general	 should	 take	 into	 
consideration	gender,	experience	of	physical	activity,	and	peer	influence.	The	results	could	thus	be	
extrapolated	to	actions	 that	 focus	on	promoting	 in	 female	clinical	students,	group	exercises	and	
those	who	have	less	experience	on	physical	activity.	
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บทน�ำ
	 ตามแผนการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ

ฉบับที่	 11	นั้น	 (พ.ศ.	2555-2559)	พบวิถีชีวิตปัจจุบัน 

ที่ขาดการดูแลเอาใจใส่ต่อปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อ

สุขภาพมากยิ่งขึ้น	 จากข้อมูลเชิงประจักษ์ในปี	 2551-

2552	พบว่าคนไทยท่ีมีอายุมากกว่า	 15	ปี	 มีแนวโน้ม 

การเกิดภาวะอ้วนโรคเบาหวาน	ความดันโลหิตสูง	 ไขมัน

ในเลอืดสงูเพิม่ขึน้อย่างมนียัส�าคญั	ซึง่หากไม่มกีารสกดัก้ัน

ปัญหา	อาจก่อให้เกดิผลเสยีด้านสขุภาวะตามมา	ส่งผลให้ 

มีค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ	 และเศรษฐกิจอย่างมหาศาล	 

ซึง่จากข้อมลูดงักล่าวพบว่าโรคดงักล่าวเป็นโรคทีส่ามารถ

ป้องกันได้	ดงันัน้กระทรวงสาธารณสขุจงึได้จดัวางนโยบาย

สนับสนุนการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพแก่นิสิต

นักศกึษาแพทย์	ให้มพีฤตกิรรมการออกก�าลงักายทีถ่กูต้อง	

และสามารถเป็นผู้น�าในการออกก�าลังกายเพ่ือเผยแพร่

ให้กับบุคคลทั่วไปได้	แต่เนื่องจากข้อจ�ากัดบางประการ

จึงท�าให้นิสิตแพทย์บางคน	 ไม่อาจบรรลุวัตถุประสงค ์

ดังกล่าวได้	 อีกทั้งนิสิตแพทย์ในช้ันคลินิก	อยู่ในวัยรุ่น

ตอนปลายถงึวยัผูใ้หญ่ตอนต้น	มแีนวโน้มว่าจะมพีฤตกิรรม

การออกก�าลังกายที่ลดลงจากอดีตท่ีผ่านมา	ประกอบกับ

การศึกษาวิชาชีพแพทย์	ต้องใช้เวลาในการศึกษาท้ังภาค

ทฤษฎีและปฏิบัติเป็นอย่างมากทั้งในและนอกเวลาเรียน	

จึงมีเวลาในการพักผ่อนและออกก�าลังกายน้อย	 จึงมี

ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ	ในอนาคต	

	 การศึกษาก่อนหน้าน้ี	 พบว่าปัจจัยส�าคัญต่อ

การออกก�าลังกายในวัยรุ ่นตอนปลาย	 ได ้แก ่	 เพศ	

ประสบการณ์การออกก�าลังกาย	การรับรู้ประโยชน์ของ

การออกก�าลังกาย	 และอิทธิพลของกลุ ่มเพื่อน	 โดย 

เพศชาย1	 ประสบการณ์การออกก�าลังกายทางบวก	 

การรับรู้ประโยชน์ของการออกก�าลังกายทางบวก	และ

อิทธิพลของกลุ่มเพ่ือนทางบวก2	 ส่งผลให้มีพฤติกรรม 

การออกก�าลังกายที่มากขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ

	 คณะผูว้จิยัได้ตระหนกัถงึปัญหาดงักล่าวทีเ่กดิขึน้	

จึงท�าการศึกษาถึงพฤติกรรมการออกก�าลังกายของ 

นิสิตแพทย์	และปัจจัยทั้ง	4	คือ	 เพศ	ประสบการณ์การ

ออกก�าลังกาย	การรับรู้ประโยชน์ของการออกก�าลังกาย	

และอิทธิพลของกลุ่มเพื่อน	 เพื่อท�านายพฤติกรรมการ

ออกก�าลงักายของนสิติแพทย์ระดบัชัน้คลนิกิมหาวทิยาลยั

ศรีนครินทรวิโรฒ	 ใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลมาท�าการ

วิเคราะห์	โดยใช้รูปแบบการท�าวิจัยแบบภาคตัดขวาง

วิธีด�ำเนินงำนวิจัย
	 ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	(target	population)	

นิสิตแพทย์ที่มีการฝึกปฏิบัติในคลินิก	 ได้แก่	นิสิตแพทย์

ระดับชั้นป ีที่ 	 4-6	 ส ่วนกระบวนการเลือกตัวอย ่าง	 

(sampling	 technique)	จะใช้การเลือกตัวอย่างแบบ	

quota	sampling	 โดยท้ังน้ีเน่ืองจากเรื่องน้ีไม่ต้องการ 

ให้ระบุถึงชื่อของผู้เข้าร่วมวิจัยได้	จึงไม่ได้มีการเก็บข้อมูล

ในส่วนของชือ่และรหสัประจ�าตวันสิติ	แต่ถงึอย่างไรก็ตาม

ก่อนท�าการวิจัยได้มีการลงนามในใบยินยอมเข้าร่วมวิจัย	

(informed	consent)	ก่อนทุกครั้ง	

	 การวิจัยครั้งน้ี	 เป็นการวิจัยเชิงวิเคราะห์แบบ

ภาคตัดขวาง	และมีวิธีการเก็บข้อมูลตัวแปรทุกตัว	(data	 

collection)	 โดยใช้เครื่องมือในการวิจัย	ประกอบด้วย

แบบสอบถาม	4	แบบ	ได้แก่

	 แ บบสอบถ ามข ้ อ มู ล ทั่ ว ไ ป ขอ ง ผู ้ ต อบ

แบบสอบถาม	จ�านวน	8	ข้อ	ประกอบด้วย	 เพศ	อายุ	 

ชั้นปีที่ศึกษา	ภาควิชาที่ศึกษาอยู่ในปัจจุบัน	ประเภทของ

การออกก�าลังกายทีท่่านท�าบ่อยๆ	ทกัษะการออกก�าลังกาย

ที่ท่านมี	 สถานที่ในการออกก�าลังกาย	 ประสบการณ์ 

ในการออกก�าลังกาย	

	 แบบสอบถามพฤติกรรมการออกก�าลังกาย	 มี

จ�านวน	7	ข้อ	ซึ่งเป็นมิติหนึ่งในหกมิติของแบบวัดวิถีการ

ด�าเนินชีวิตเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ-II	พัฒนาโดย	Walker	

และ	Hill	 (1996)	แปลเป็นไทยและแปลย้อนกลับโดย	 

นันทวัน	 สุวรรณรูป3	ค�าตอบให้เลือกตอบเป็น	4	ระดับ	

ตั้งแต่ท�าสม�่าเสมอทุกวัน	ท�าบ่อยๆ	4-5	คร้ังต่อสัปดาห	์ 

ท�าบางครั้ง	 2-3	 ครั้งต ่อสัปดาห์	 และไม่เคยท�าเลย	 

ให้คะแนนตั้งแต่	 4-1	คะแนน	มีค่าคะแนนอยู่ระหว่าง	

28-7	คะแนน	ค่าความเชื่อมั่นภายในเมื่อใช้กับประชาชน

ชาวไทย	(Cronbach’s	alpha	coefficient)	=	0.77
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	 แบบสอบถามการรับรู ้ประโยชน์ของการ 

ออกก�าลังกาย	มีจ�านวน	9	ข้อ	แปลเป็นภาษาไทยและ

แปลย้อนกลับจากแบบวัดซึ่งพัฒนาโดย	Dishman	และ

คณะ4	 เป็นการรับรู้ประโยชน์ของการออกก�าลังกายด้าน

ร่างกาย	4	ข้อ	การรับรู้ประโยชน์ของการออกก�าลังกาย

ด้านจิตใจ	5	ข้อ	ค�าตอบให้เลือกตอบเป็น	5	ระดับ	ตั้งแต่

เห็นด้วยมากที่สุด	จนถึง	ไม่เห็นด้วยมากที่สุด	ให้คะแนน

ตั้งแต่	5-1	คะแนน	มีค่าคะแนนอยู่ระหว่าง	45-9	คะแนน	

ค่าความเชื่อมั่นภายในเม่ือใช้กับนักศึกษาไทยระดับ

ปริญญาตรี	 (Cronbach’s	alpha	coefficient)	ในมิติท่ี	

1	และ	2	=	0.84	และ	0.82	ตามล�าดับ

	 อิทธิพลของเพื่อนในการออกก�าลังกาย	 มี

จ�านวน	3	ข้อ	พัฒนาโดยผู้วิจัย	 เป็นการรับรู้อิทธิพลของ

กลุ่มเพื่อนที่มีต่อการออกก�าลังกาย	ค�าตอบให้เลือกตอบ

แบบลิเคิร์ทสเกล	5	ระดับ	ตั้งแต่เห็นด้วยมากที่สุด	จนถึง	

ไม่เห็นด้วยมากที่สุด	ให้คะแนนตั้งแต่	5-1	คะแนน	มีค่า

คะแนนอยู่ระหว่าง	15-3	คะแนน	ค่าความเชื่อมั่นภายใน

เมื่อใช้กับกลุ่มตัวอย่างนี้จ�านวน	80	คน	 (Cronbach’s	

alpha	coefficient)	=	0.82

	 พฤติกรรมการออกก�าลังกาย	หมายถึง	 การ

เคลื่อนไหวร่างกายที่เกิดจากการท�างานของกล้ามเน้ือ 

และกระดูกที่มีผลต่อการใช้พลังงาน5	 ซ่ึงเก่ียวข้องกับ 

องค์ประกอบของคุณภาพ	ความหนักเบา	ความถี่	 และ	

ระยะเวลาของการปฏิบัติ6	 มีค�าแนะน�าว่าทุกคนควร 

มีการออกก�าลังกายอย่างน้อยวันละ	 60	 นาที7	 และ 

อีกความหมายหนึ่ง	 คือ	พฤติกรรมการออกก�าลังกาย	

(physical	 activity)	 เป็นพฤติกรรมสุขภาพที่มีความ

ส�าคัญในการส่งเสริมให้สุขภาพดียิ่งๆ	ขึ้นไปและป้องกัน

โรคต่างๆ	ได้	มกีารศกึษาพบว่าการออกก�าลงักายสามารถ

ป้องกันโรคอ้วน	 โรคหัวใจและหลอดเลือด	 โรคความดัน

โลหิตสูง

	 การรับรู ้ประโยชน์ของการออกก�าลังกาย	 

(perceived	benefit	of	physical	activity)	หมายถึง	

การคาดหวังถึงผลลัพธ์ของการออกก�าลังกายท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อตนเองในด้านต่างๆ	เช่น	ด้านร่างกาย	จิตใจ	

และสังคม	ทฤษฎีทางปัญญาสังคม	 (social	cognitive	

theory)	 กล่าวว่า	 บุคคลที่มีการรับรู ้ประโยชน์หรือ 

คาดการณ์ผลลัพธ์ที่ดีต่อการท�าพฤติกรรมต่างๆ	 จะมี

อิทธิพลต่อการท�าพฤติกรรมนั้นๆ	มากขึ้น2

	 อิทธิพลของกลุ ่มเพื่อน	 หมายถึง	 การรับรู ้ 

เกี่ยวกับพฤติกรรม	 ความเชื่อ	 ทัศนคติของบุคคลอื่น	 

ซึ่งได้แก่	 เพื่อนและบรรทัดฐานทางสังคม	การสนับสนุน

ทางสังคมรวมถึงรูปแบบที่บุคคลยึดถือ	อิทธิพลต่อบุคคล

มีผลโดยตรงต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ	และมีผลโดย

อ้อมโดยกระตุ ้นให้คิดที่จะปฏิบัติ	 หรือวางแผนให้ท�า

กิจกรรมนั้น2

	 ทักษะในการออกก�าลังกายที่มี	หมายถึง	การ

ตัดสินเกี่ยวกับความสามารถของตนเองว่าสามารถปฏิบัติ

พฤติกรรมหรือท�างานได้ในระดับใด	โดยบุคคลจะตัดสิน

ความสามารถของตนเองจากการคาดหวังในผลลัพธ์2

	 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยเริ่มจาก	การค�านวณ

จ�านวนขนาดตัวอย่าง	 (sample	 size	 calculation)	 

จะค�านวณโดยใช้	power	analysis	 for	 correlation	

ก�าหนดระดับความเชื่อมั่นที่	α	=	0.05	 เนื่องจากไม่พบ

งานวิจัยที่คล้ายคลึงในกลุ่มประชากรที่ศึกษาเดียวกัน 

มาก่อน	โดยให้อ�านาจการทดสอบ	power	=	0.8	ก�าหนด

ค่าอิทธิพลให้มีระดับกลาง	(medium	effect	size)	ตาม

ข้อแนะน�าของ	Polit	&	Beck	 โดยใช้ค่า	R2	ที่ก�าหนด

เท่ากับ	0.13	จ�านวนตัวแปรอิสระ	4	ตัว	 ได้กลุ่มขนาด

ตัวอย่าง	79	คน	และเพื่อป้องกันการสูญหายของกลุ่ม

ตัวอย่าง	จึงเพิ่มขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้กลุ่มตัวอย่าง 

ทั้งส้ิน	11	คน	ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้

รวม	 90	 คน8	 โดยเลือกตัวอย่างนิสิตเเพทย์ชั้นปีละ	 

30	คน	โดยทั้ง	30	คนน้ันจะแบ่งออกเป็นชายและหญิง 

จ�านวนเท่าๆ	กันอย่างละ	15	คน	การวิเคราะห์ข้อมูล 

เชิงพรรณนาโดยข้อมูลที่เป็น	nominal	 scale	 ได้แก	่ 

เพศ	ภาควิชา	ประเภทของการออกก�าลังกายท่ีท�าบ่อย	

ทักษะการออกก�าลังกายที่มี	สถานที่ในการออกก�าลังกาย	

และ	ordinal	scale	ได้แก่	 ช้ันปีที่	ประสบการณ์ในการ

ออกก�าลังกายเมื่อเทียบกับเพื่อนในวัยเดียวกัน	การรับรู้

ประโยชน์ของการออกก�าลังกาย	อิทธิพลของกลุ่มเพื่อน

ในการออกก�าลงักาย	นัน้ได้น�าเสนอเป็นความถีส่่วนข้อมลู
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ทีเ่ป็น	interval	scale	ได้แก่	พฤตกิรรมการออกก�าลงักาย	

และ	ratio	scale	ได้แก่	อายุ	นั้นได้น�าเสนอเป็นค่ากลาง	

และการกระจาย	ซึง่ทดสอบการกระจายด้วย	Kolmogorov- 

Smirnov	test	(N=90)	โดยพฤติกรรมการออกก�าลังกาย

เป็นการกระจายแบบปกติ	 จึงน�าเสนอด้วย	mean±SD	

และอายุเป็นการกระจายไม่เป็นแบบปกติน�าเสนอด้วย	

median	 (inter-quartile	 range)	หลังจากน้ันได้ท�าการ

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอนุมานแบบ	 bivariate	

analysis	 โดยหาความสัมพันธ์ระหว่าง	ordinal	 scale	

กับ	interval	scale	คือ	ระหว่างประสบการณ์ในการออก

ก�าลังกายเมื่อเทียบกับเพื่อนในวัยเดียวกัน	 การรับรู ้

ประโยชน์ของการออกก�าลังกาย	อิทธิพลของกลุ่มเพื่อน

ในการออกก�าลังกาย	 กับพฤติกรรมการออกก�าลังกาย	

ทดสอบด้วย	Spearmen	 rank	correlation	 (ก�าหนด	

p-value	≤	0.2)	และหาความสัมพันธ์ระหว่าง	nominal	

scale	กับ	interval	scale	คือ	ระหว่างเพศกับพฤติกรรม

การออกก�าลังกาย	 ซ่ึงพฤติกรรมการออกก�าลังกาย

ทดสอบการกระจายด้วย	Kolmogorov-Smirnov	test	

(N=90)	 โดยแบ่งตามเพศ	 ได้ผลเป็นการกระจายแบบ

ปกติ	 จึงทดสอบด้วย	 Independent	 t-test	 (ก�าหนด	

p-value	≤	0.2)	แล้วทดสอบ	Co-linearity	ของตัวแปรต้น

ท่ีศกึษาทัง้	4	ตวั	คอื	เพศ	ประสบการณ์ในการออกก�าลงักาย

เมือ่เทยีบกบัเพ่ือนในวยัเดยีวกัน	การรบัรูป้ระโยชน์ของการ

ออกก�าลงักาย	อทิธพิลของกลุ่มเพือ่นในการออกก�าลงักาย	

ก่อนน�าไปวิเคราะห์ต่อแบบ	multivariate	analysis	กับ

ตัวแปรตาม	 คือ	พฤติกรรมการออกก�าลังกาย	 ซ่ึงเป็น	 

interval	scale	ที่มีการแจกแจงอย่างปกติ	(normality)	

จึงสามารถใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ	

(multiple	linear	regression	analysis)	แบบขั้นบันได	

(stepwise	method)	 ได้	 โดยก�าหนดระดับนัยส�าคัญที่	

p-value	<	0.05

ผลกำรวิจัย
	 กลุ ่มตัวอย่างเป็นนิสิตแพทย์ระดับชั้นคลินิก	

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ทั้งหมด	90	คน	พบว่า	

อายุมีค่ามัธยฐานเท่ากับ	23	ปี	 (IQR	=	22.00-23.25)	

เพศชาย	 และหญิง	 มีอัตราส่วนเท่ากัน	 ชั้นปีท่ี	 4-6	 

มีอัตราส่วนเท่ากัน	 ประเภทของการออกก�าลังกายที่ 

ท�าบ่อยและทักษะการออกก�าลังกายที่มีส่วนใหญ่	คือ	วิ่ง

คิดเป็นร้อยละ	60	และ	72.2	ตามล�าดับ	สถานที่ในการ

ออกก�าลังกายส่วนใหญ่	คือ	มหาวิทยาลัยคิดเป็นร้อยละ	

78.9	ประสบการณ์ในการออกก�าลังกายเมื่อเทียบกับ

เพื่อนในวัยเดียวกันมีระดับปานกลางมากที่สุดคิดเป็น

ร้อยละ	42.2	พฤติกรรมการออกก�าลังกายอยู่ในระดับ

บางคร้ัง	2-3	ครัง้ต่อสปัดาห์	(mean	=	2.06,	SD	=	0.50)	

ดังตารางที่	1

ตารางที่ 1	ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง	(N=90)

ปัจจัย

อายุ	(median,	inter-quartile	range,	ปี) 23	(22.00-23.25)

เพศ

	 -	 ชาย	(%)

	 -	 หญิง	(%)

45	(50.0)

45	(50.0)

ชั้นปีที่

	 -	 4	(%)

	 -	 5	(%)

	 -	 6	(%)

30	(33.3)

30	(33.3)

30	(33.3)



เวชสารวิทยาศาสตร์การแพทย์ มศว84

ปัจจัย

ภาควิชา
	 -	 Community	Medicine	(%)	
	 -	 Forensic	Medicine	(%)
	 -	 Internal	Medicine	(%)
	 -	 Obstetric	&	Gynecologic	(%)
	 -	 Orthopedic	(%)
	 -	 Pediatric	(%)
	 -	 Psychiatric	(%)
	 -	 Surgery	(%)

16	(17.8)
8	(8.9)

16	(17.8)
9	(10.0)
2	(2.2)

13	(14.4)
15	(16.7)
11	(12.2)

ประเภทของการออกก�าลังกายที่ท�าบ่อย	(เลือกได้มากกว่า	1	อย่าง)	
	 -	 ฟุตบอล	(%)
	 -	 บาสเก็ตบอล	(%)
	 -	 ว่ายน�้า	(%)
	 -	 วิ่ง	(%)
	 -	 ฟิตเนส	(%)
	 -	 แอโรบิค	(%)
	 -	 แบดมินตัน	(%)
	 -	 ปิงปอง	(%)
	 -	 อื่นๆ*	(%)	

12	(13.3)
8	(8.89)
20	(22.2)
54	(60.0)
22	(24.4)
12	(13.3)
13	(14.4)
6	(6.7)
4	(4.4)

ทักษะการออกก�าลังกายที่มี	(เลือกได้มากกว่า	1	อย่าง)	
	 -	 ฟุตบอล	(%)
	 -	 บาสเก็ตบอล	(%)
	 -	 ว่ายน�้า	(%)
	 -	 วิ่ง	(%)
	 -	 ฟิตเนส	(%)
	 -	 แอโรบิค	(%)
	 -	 แบดมินตัน	(%)
	 -	 ปิงปอง	(%)
	 -	 อื่นๆ**	(%)	

14	(15.6)
19	(21.1)
45	(50.0)
65	(72.2)
31	(34.4)
21	(23.3)
34	(37.8)
21	(23.3)
5	(5.6)

สถานที่ในการออกก�าลังกาย	(เลือกได้มากกว่า	1	อย่าง)
	 -	 บ้าน	(%)
	 -	 มหาวิทยาลัย	(%)
	 -	 อื่นๆ	(%)

38	(42.2)
71	(78.9)
6	(6.7)

*โยคะ	1	คน	ปั่นจักรยาน	1	คน	วอลเล่ย์บอล	1	คน	เทนนิส	1	คน	ปั่นจักรยาน	1	คน	

**เทนนิส	2	คน	วอลเล่ย์บอล	1	คน	โยคะ	1	คน

ตารางที่ 1	(ต่อ)	ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง	(N=90)
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ตารางที่ 1	(ต่อ)	ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง	(N=90)

ปัจจัย

ประสบการณ์ในการออกก�าลังกายเมื่อเทียบกับเพื่อนในวัยเดียวกัน

	 -	 มากที่สุด	(%)

	 -	 มาก	(%)

	 -	 ปานกลาง	(%)

	 -	 น้อย	(%)

	 -	 น้อยที่สุด	(%)

4	(4.4)

16	(17.8)

38	(42.2)

26	(28.9)

6	(6.7)

คะแนนพฤติกรรมการออกก�าลังกาย*	(mean	±	SD,	คะแนน)

	 -	 ฉันได้ท�าตามแผนการออกก�าลังกาย	(mean	±	SD,	คะแนน)

	 -	 ฉันได้ออกก�าลังกายที่ใช้แรงมากเป็นเวลา	20-30	นาที	อย่างน้อย	3	ครั้ง/สัปดาห์	

	 	 เช่น	เดินเร็ว	แอโรบิค	ถีบจักรยาน	(mean	±	SD,	คะแนน)

	 -	 ฉันได้หาโอกาสออกก�าลังกายที่ใช้แรงน้อยหรือปานกลาง	(เช่น	เดินติดต่อกันนาน

		 	 30-40	นาที	อย่างน้อย	5	ครั้งต่อสัปดาห์)	(mean	±	SD,	คะแนน)

	 -	 ฉันได้บิดเนื้อตัวและเหยียดแขนเหยียดขาอย่างน้อย	3	ครั้งต่อสัปดาห์	(เช่น	ท�าก่อน

	 	 ลุกจากที่นอน	หรือเมื่อรู้สึกเมื่อยล้าจากการนั่งท�างาน)	(mean	±	SD,	คะแนน)

	 -	 ฉันพยายามหาโอกาสออกก�าลังกายเล็กๆ	น้อยๆ	ในแต่ละวัน	เช่น	เดินเล่น

	 	 หลังรับประทานอาหาร	เดินขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟต์	(mean	±	SD,	คะแนน)

	 -	 ฉันได้ตรวจนับชีพจรทุกครั้งก่อนและหลังการออกก�าลังกาย	(mean	±	SD,	คะแนน)

	 -	 ฉันได้พยายามเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจเวลาออกก�าลังกาย	(mean	±	SD,	คะแนน)	

2.06	±	0.50

1.90	±	0.69

2.03	±	0.76

2.11	±	0.81

2.87	±	0.90

2.51	±	0.93

1.38	±	0.71

1.62	±	0.80

การรับรู้ประโยชน์ของการออกก�าลังกาย

	 -	 การออกก�าลังกายท�าให้ฉันดูดีขึ้น

	 เห็นด้วยอย่างมาก	(%)

	 เห็นด้วย	(%)

	 ปานกลาง	(%)

	 ไม่เห็นด้วย	(%)

	 ไม่เห็นด้วยอย่างมาก	(%)

	 -	 การออกก�าลังกายช่วยให้ฉันควบคุมน�้าหนักได้

	 เห็นด้วยอย่างมาก	(%)

	 เห็นด้วย	(%)

	 ปานกลาง	(%)

	 ไม่เห็นด้วย	(%)

	 ไม่เห็นด้วยอย่างมาก	(%)

19	(21.1)

44	(48.9)

21	(23.3)

6	(6.7)

0	(0.0)

20	(22.2)

43	(47.8)

22	(24.4)

4	(4.4)

1	(1.1)

*คะแนนพฤติกรรมการออกก�าลังกาย	 ได้แก่	 4=สม�่าเสมอ	ทุกวัน,	 3=บ่อยๆ	4-5	คร้ังต่อสัปดาห์,	 2=บางคร้ัง	 2-3	คร้ัง 

ต่อสัปดาห์,	1=ไม่เคยเลย
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ตารางที่ 1	(ต่อ)	ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง	(N=90)

ปัจจัย

การรับรู้ประโยชน์ของการออกก�าลังกาย

	 -	 การออกก�าลังกายช่วยให้ฉันมีรูปร่างดี

	 เห็นด้วยอย่างมาก	(%)

	 เห็นด้วย	(%)

	 ปานกลาง	(%)

	 ไม่เห็นด้วย	(%)

	 ไม่เห็นด้วยอย่างมาก	(%)

25	(27.8)

42	(46.7)

18	(20.0)

5	(5.6)

0	(0.0)

การรับรู้ประโยชน์ของการออกก�าลังกาย

	 -	 ฉันจะรู้สึกดีกับตัวฉันเมื่อฉันได้ออกก�าลังกาย

	 เห็นด้วยอย่างมาก	(%)

	 เห็นด้วย	(%)

	 ปานกลาง	(%)

	 ไม่เห็นด้วย	(%)

	 ไม่เห็นด้วยอย่างมาก	(%)

37	(41.1)

33	(36.7)

14	(15.6)

5	(5.6)

1	(1.1)

	 -	 การออกก�าลังกายมีความสนุกสนาน

	 เห็นด้วยอย่างมาก	(%)

	 เห็นด้วย	(%)

	 ปานกลาง	(%)

	 ไม่เห็นด้วย	(%)

	 ไม่เห็นด้วยอย่างมาก	(%)

30	(33.3)

33	(36.7)

17	(18.9)

9	(10.0)

1	(1.1)

	 -	 การออกก�าลังกายช่วยให้ฉันได้ใช้เวลากับเพื่อนๆ	ของฉัน

	 เห็นด้วยอย่างมาก	(%)

	 เห็นด้วย	(%)

	 ปานกลาง	(%)

	 ไม่เห็นด้วย	(%)

	 ไม่เห็นด้วยอย่างมาก	(%)

16	(17.8)

34	(37.8)

24	(26.7)

14	(15.6)

2	(2.2)

	 -	 การออกก�าลังกายท�าให้ฉันได้มีเพื่อนใหม่

	 เห็นด้วยอย่างมาก	(%)

	 เห็นด้วย	(%)

	 ปานกลาง	(%)

	 ไม่เห็นด้วย	(%)

	 ไม่เห็นด้วยอย่างมาก	(%)

18	(20.0)

28	(31.1)

24	(26.7)

16	(17.8)

4	(4.4)
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ปัจจัย

	 -	 การออกก�าลังกายท�าให้ฉันมีอารมณ์ดีขึ้น

	 เห็นด้วยอย่างมาก	(%)

	 เห็นด้วย	(%)

	 ปานกลาง	(%)

	 ไม่เห็นด้วย	(%)

	 ไม่เห็นด้วยอย่างมาก	(%)

27	(30.0)

34	(37.8)

21	(23.3)

7	(7.8)

1	(1.1)

การรับรู้ประโยชน์ของการออกก�าลังกาย	

	 -	 การออกก�าลังกายช่วยให้ฉันเล่นกีฬาหรือท�ากิจกรรมอื่นๆ	ได้ดีขึ้น

	 เห็นด้วยอย่างมาก	(%)

	 เห็นด้วย	(%)

	 ปานกลาง	(%)

	 ไม่เห็นด้วย	(%)

	 ไม่เห็นด้วยอย่างมาก	(%)

21	(23.3)

35	(38.9)

24	(26.7)

8	(8.9)

2	(2.2)

อิทธิพลของกลุ่มเพื่อนในการออกก�าลังกาย

	 -	 เพื่อนใกล้ชิดที่มีความส�าคัญต่อฉัน	คิดว่าฉันควรออกก�าลังกาย

	 เห็นด้วยอย่างมาก	(%)

	 เห็นด้วย	(%)

	 ปานกลาง	(%)

	 ไม่เห็นด้วย	(%)

	 ไม่เห็นด้วยอย่างมาก	(%)

13	(14.4)

44	(48.9)

26	(28.9)

7	(7.8)

0	(0.0)

	 -	 ฉันเห็นเพื่อนๆ	ที่ใกล้ชิดออกก�าลังกายเป็นประจ�าสม�่าเสมอ

	 เห็นด้วยอย่างมาก	(%)

	 เห็นด้วย	(%)

	 ปานกลาง	(%)

	 ไม่เห็นด้วย	(%)

	 ไม่เห็นด้วยอย่างมาก	(%)

19	(21.1)

32	(35.6)

30	(33.3)

6	(6.7)

3	(3.3)

	 -	 เพื่อนๆ	ที่ใกล้ชิดชักชวนให้ฉันร่วมออกก�าลังกายด้วย

	 เห็นด้วยอย่างมาก	(%)

	 เห็นด้วย	(%)

	 ปานกลาง	(%)

	 ไม่เห็นด้วย	(%)

	 ไม่เห็นด้วยอย่างมาก	(%)

17	(18.9)

40	(44.4)

25	(27.8)

8	(8.9)

0	(0.0)

ตารางที่ 1	(ต่อ)	ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง	(N=90)
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	 ผลการวิจัยการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเพศ	ประสบการณ์การออกก�าลังกาย	อิทธิพลของกลุ่มเพื่อน	 

การรับรู้ประโยชน์ต่อพฤติกรรมการออกก�าลังกายของนิสิตแพทย์ระดับชั้นคลินิก	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	พบว่า	

เพศมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการออกก�าลังกายของนิสิตแพทย์ระดับชั้นคลินิก	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 

ดังตารางที่	2

ตารางที่ 2 ความแตกต่างระหว่างเพศหญิงและชายในการมีพฤติกรรมการออกก�าลังกาย	(N=90)

ตัวแปรที่ศึกษา
เพศชาย

(Mean ± SD)

เพศหญิง

(Mean ± SD)

Mean

difference

95% CI of the

Difference
P-value*

พฤติกรรมการออกก�าลังกาย 15.80	±	3.27 13.04	±	3.14 2.75556 1.4134	-	4.09770 <	0.001

*Independent	t-test

	 และประสบการณ์ในการออกก�าลังกาย	อิทธิพลของกลุ่มเพื่อนในการออกก�าลังกาย	และการรับรู้ประโยชน์

ของการออกก�าลังกาย	มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติต่อพฤติกรรมการออกก�าลังกายของนิสิตแพทย์ระดับชั้น

คลินิก	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ดังตารางที่	3

ตารางที่ 3	แสดงความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ในการออกก�าลังกาย	อิทธิพลของกลุ่มเพื่อนในการออกก�าลังกาย	

และการรับรู้ประโยชน์ของการออกก�าลังกายกับพฤติกรรมการออกก�าลังกาย	(N=90)	

ตัวแปรที่ศึกษา สัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ P-value*

ประสบการณ์ในการออกก�าลังกาย 0.513 <	0.001

อิทธิพลของกลุ่มเพื่อนในการออกก�าลังกาย	 0.289 <	0.001

การรับรู้ประโยชน์ของการออกก�าลังกาย 0.372 <	0.001

*Spearmen	rank	correlation

	 ความสัมพันธ์แบบสหสัมพันธ์ระหว่างเพศ	ประสบการณ์	กลุ่มเพื่อน	การรับรู้ประโยชน์	ต่อพฤติกรรมการออก

ก�าลังกายของนิสิตแพทย์ระดับชั้นคลินิก	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	พบว่า	เพศ	ประสบการณ์ในการออกก�าลังกาย	

อิทธิพลของกลุ่มเพื่อนในการออกก�าลังกาย	 มีความสัมพันธ์แบบสหสัมพันธ์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	ต่อพฤติกรรม 

การออกก�าลังกายของนิสิตแพทย์ระดับชั้นคลินิก	และการรับรู้ประโยชน์ของการออกก�าลังกายไม่มีความสัมพันธ ์

แบบสหสัมพันธ์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติต่อพฤติกรรมการออกก�าลังกายของนิสิตแพทย์ระดับช้ันคลินิก	 มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ	ดังตารางที่	4
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ตารางที่ 4	ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ	 (multiple	 linear	 regression	analysis)	 ในการท�านาย

พฤติกรรมการออกก�าลังกายของนิสิตแพทย์ระดับชั้นคลินิก	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	(N=90)

ตัวแปรที่ศึกษา

Unstandardized
coefficients

Standardized
coefficients t

95% CI for
Slope (B)

P-value

Slope (B) SE Beta

อิทธิพลของกลุ่มเพื่อนในการออกก�าลังกาย 1.438 0.348 0.392 4.136 0.747	-	2.130 <0.001

ประสบการณ์ในการออกก�าลังกาย 0.308 0.137 0.204 2.252 0.036	-	0.58 <0.027

เพศชาย 1.503 0.669 0.217 2.245 0.172	-	2.833 <0.027

R2	=	0.33,	Adjust	R2	=	0.30,	F	=	5.038,	p	<	0.05

[พฤติกรรมการออกก�าลังกาย]	=	9.175	+	1.438	 [อิทธิพลของกลุ่มเพื่อนในการออกก�าลังกาย]	+	0.308	 [ประสบการณ ์

ในการออกก�าลังกาย]	+	1.503	[เพศ]	

	 โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออก

ก�าลังกายของนิสิตแพทย์ระดับช้ันคลินิก	มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ	 คือ	 อิทธิพลของกลุ ่มเพื่อนในการ 

ออกก�าลงักาย	เพศ	และประสบการณ์ในการออกก�าลงักาย	

โดยอิทธิพลของกลุ่มเพื่อนในการออกก�าลังกายมีอิทธิพล

มากที่สุด	รองลงมาได้แก่	 เพศ	และประสบการณ์ในการ

ออกก�าลังกาย	 โดยปัจจัยด้านประสบการณ์ในการ 

ออกก�าลงักาย	อทิธพิลของกลุม่เพือ่นในการออกก�าลงักาย	

และเพศ	สามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรม

การออกก�าลังกายได้	ร้อยละ	33

อภิปรำยผล
	 จากข้อมลูพบว่ากฬีาวิง่เป็นกฬีาทีน่ยิมมากทีส่ดุ

ในนิสิตแพทย์ช้ันคลินิก	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	

เนื่องจากเป็นกีฬาที่ไม่ต้องใช้ทักษะมาก	และสามารถเล่น

คนเดียวได้	สอดคล้องกับการท่ีนิสิตแพทย์มักมีเวลาว่าง

น้อยและมีเวลาว่างไม่ตรงกับเพื่อน	ท�าให้มีอุปสรรคใน

การเล่นกฬีาประเภททมีอืน่ๆ	นอกจากนี	้กฬีาวิง่ยงัไม่ต้อง

ใช้อุปกรณ์กีฬาหรือสนามกีฬาที่เฉพาะเจาะจง	ท�าให้ 

นิสิตแพทย์มีความสะดวกที่จะออกก�าลังกายด้วยวิธีนี้

	 ปัจจยัด้านเพศ	พบว่านสิติแพทย์ชาย	มีพฤตกิรรม

การออกก�าลังกายมากกว่านิสิตแพทย์หญิง	สอดคล้องกับ

การวิจัยของ	Carl	 J	 Caspersen	และคณะ5	 โดยให้

เหตุผลว่าเกิดจากทัศนคติและบุคลิกภาพที่แตกต่างกัน

ระหว่างเพศชายและเพศหญิง

	 ประสบการณ์การออกก�าลังกาย	พบว่ามีความ

สัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการออกก�าลังกายของ 

นิสิตแพทย์	ประสบการณ์การออกก�าลังกายมากแสดง 

ให้เห็นถึงความชอบเล่นกีฬาที่มีมากกว่า	 ส่งผลให้มี

พฤติกรรมการออกก�าลังกายที่มากขึ้นตามไปด้วย	

สอดคล้องกับการศึกษาของจิตติพงษ์	นรินทร์	และคณะ9 

ที่พบว่าความชอบเล่นกีฬาสัมพันธ์กับการออกก�าลังกาย

อย่างเพียงพอของนักศึกษาแพทย์	

	 อิทธิพลของกลุ่มเพื่อน	เป็นปัจจัยที่สัมพันธ์ทาง

บวกกับพฤติกรรมการออกก�าลังกายของนิสิตแพทย	์

สอดคล้องกับการศกึษาของพชัรนิทร์	บญุรนิทร์	และคณะ10 

พบว่าการได้รับแรงสนับสนุนในการออกก�าลังกายจาก

บคุคลต่างๆ	มคีวามสัมพนัธ์กบัพฤตกิรรมการออกก�าลงักาย

ของนกัศกึษาพยาบาล	และการศกึษาของนิตยา	สุขชยัสงค์11 

ทีใ่ช้โปรแกรมส่งเสรมิการออกก�าลังกายซ่ึงมอีงค์ประกอบหนึง่

เป็นการกระตุ้นโดยการสร้างกลุ่มเพื่อนแล้วพบว่าท�าให้

นักศึกษาพยาบาลมีพฤติกรรมการออกก�าลังกายดีขึ้น

	 ปัจจยัด้านการรบัรูป้ระโยชน์ของการออกก�าลังกาย	

มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการออกก�าลังกาย
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ของนิสิตแพทย์	 เกิดมาจากการรับรู้ประโยชน์สามารถ

สร้างแรงจูงใจที่มีผลต่อพฤติกรรมของนิสิตแพทย์ได้	

สอดคล้องกับการศึกษาของสุดจิต	 ไตรประคอง12	พบ

ว ่าการรับรู ้ประโยชน ์มีความสัมพันธ ์ทางบวกกับ

พฤติกรรมการออกก�าลังกายของบุคลากรฝ่ายบริการ

พยาบาล	โรงพยาบาลสงขลานครินทร์	อย่างไรก็ตาม	เมื่อ

ท�าการวิเคราะห์โดยใช้	multiple	 linear	 regression	

พบว่าการรับรู ้ประโยชน์ของการออกก�าลังกายไม ่

สามารถท�านายพฤติกรรมการออกก�าลังกายได้อย่างมี 

นัยส�าคัญทางสถิติ	 ซึ่งน่าจะเกิดจากการท่ีกลุ่มตัวอย่าง

ศกึษาอยูใ่นคณะแพทยศาสตร์เหมอืนกนัและมกัมกีารรบัรู้

ประโยชน์ของการออกก�าลังกายใกล้เคียงกัน	ท�าให้ไม่มี

ความหลากหลายอย่างเพียงพอในปัจจัยดังกล่าว

	 ข้อสรุปของการวิจัยพบว่า	 ปัจจัยด้านเพศ	

ประสบการณ์การออกก�าลังกาย	อิทธิพลของกลุ่มเพื่อน

และการรับรู ้ประโยชน์ของการออกก�าลังกาย	มีความ

สัมพันธ์กับพฤติกรรมการออกก�าลังกายของนิสิตแพทย์

ระดับชั้นคลินิก	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 โดยที่

ประสบการณ์การออกก�าลังกาย	อิทธิพลของกลุ่มเพื่อน	

และการรับรู ้ประโยชน์ของการออกก�าลังกายมีความ

สมัพนัธ์ทางบวกกบัพฤตกิรรมการออกก�าลงักาย	และพบว่า

นิสิตแพทย์ชายมีพฤติกรรมการออกก�าลังกายมากกว่า

นิสิตแพทย์หญิง

	 ข ้อจ�ากัดของการวิจัยน้ีคือ	 การเลือกกลุ ่ม

ตัวอย่างโดยวิธีแบบโควตาและไม่มีการสุ่ม	อาจท�าให้ได้

กลุ ่มตัวอย่างที่ไม่เป็นตัวแทนของประชากรเป้าหมาย	

และในการศึกษานี้ยั ง ศึกษาตัวแปรที่มีผลต ่อการ 

ออกก�าลังกายเพยีงบางปัจจยั	ไม่ได้มกีารครอบคลมุปัจจยั

ที่ส�าคัญท้ังหมด	จึงควรมีการน�าตัวแปรอื่นๆ	มาศึกษา

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออกก�าลังกายเพิ่มเติม	

เช่น	อุปสรรคในการออกก�าลังกาย	 การสนับสนุนทาง 

สิ่งแวดล้อม	 การสนับสนุนของครอบครัว	 เพื่อให้ได  ้

ผลการวิจัยที่มีความสมบูรณ์และครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

กิตติกรรมประกำศ
	 ในการจัดท�าวิจัยครั้งนี้ส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี

เนื่องจากได้มีบุคคลต่างๆ	 ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี	 

ดังนั้น	จึงขอขอบคุณคณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ	 ผศ.ดร.นพ.กิตติพงษ์	 คงสมบูรณ	์

ดร.อัลเฟรโด	วิยาโรเอล	และ	ดร.นพ.สุธีร์	รัตนะมงคลกุล	 

ที่เป็นที่ปรึกษาในการจัดท�าวิจัยครั้งนี้	 และขอบคุณ 

นิสิตแพทย์ชั้นคลินิก	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 

ที่กรุณาตอบแบบสอบถาม	ท�าให้งานวิจัยส�าเร็จลุล่วง 

ไปด้วยดี
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