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บทคัดยอ

การออกกํ าลังกายเปนขอควรปฏิบัติอยางหนึ่งในการสงเสริมสุขภาพ แตมีประชาชน
บางสวน รวมถึงบุคลากรสาธารณสุข ยงัมีการออกกํ าลังกายไมสมํ่ าเสมอ            การวิจัยคร้ังนี้มี
วตัถุประสงคเพื่อศึกษา ปจจัยที่มีผลตอการออกกํ าลังกายของเจาหนาที่โรงพยาบาลลํ าปาง โดย
ศกึษาตามกรอบแนวคิดพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพของเพนเดอร และการศึกษาอื่นที่เกี่ยวของ
ปจจัยที่นํ ามาศึกษา ไดแก ปจจัยดานการรับรูประโยชนของการออกกํ าลังกาย  การรับรูอุปสรรคของ
การออกกํ าลังกาย   การรับรูความสามารถแหงตน  ความชอบเกี่ยวกับการออกกํ าลังกาย ความมุงมั่น
ในการออกกํ าลังกาย อิทธิพลบุคคล อิทธิพลสถานการณ สถานที่และกิจกรรมที่โรงพยาบาล
สนับสนุนและปจจัยดานลักษณะสวนบุคคล วธีิการศึกษาเปนการวิจัยเชงิพรรณนาแบบภาคตัดขวาง
สุมตัวอยางจากเจาหนาที่ที่ทํ างานอยูในโรงพยาบาลลํ าปาง จํ านวน 320 คน  เครื่องมือที่ใชในการ
วิจัย เปนแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบความเชื่อมั่นและความตรงของเครื่องมือแลว

ผลการศึกษาพบวา   ความมุงมั่นในการออกกํ าลังกาย    และความชอบเกี่ยวกับการออก
กํ าลังกาย   เปนปจจัยสํ าคัญที่มีผลตอการออกกํ าลังกาย สามารถรวมกันพยากรณการออกกํ าลังกาย
ของเจาหนาที่โรงพยาบาลลํ าปาง ไดรอยละ 25.6  เจาหนาที่ที่ไมมีโรคประจํ าตัว มีการออกกํ าลังกาย
มากกวาผูที่มีโรคประจํ าตัว และเจาหนาที่ที่มีประสบการณการออกกํ าลังกาย มีการออกกํ าลังกาย
มากกวาผูที่ไมมีประสบการณการออกกํ าลังกาย จากผลการศึกษาแสดงใหเห็นถึง ปจจัยซ่ึงสามารถ
น ําไปใชเปนแนวทางในการสงเสริมการออกกํ าลังกายของเจาหนาที่โรงพยาบาลลํ าปางตอไป
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ABSTRACT

Exercise is a public health recommendation for health promotion. But some
people including hospital staff do not get exercise regularly. This study aimed to
examine factors affecting exercise in Lampang hospital staff. Based on Pender’s
concept and literature review, factors examined were perceived benefit of exercise,
perceived barrier of exercise, self efficacy to exercise, like to exercise, intention to
exercise, personal influence, situational influence,  place and activity provided by
hospital. Demographic data were also investigated. A cross-sectional study was
conducted in a random sample (n=320) selected from Lampang hospital staff using a
reliable and valid questionnaire to collect data.

Results revealed that like to exercise and intention to exercise were important
factors affecting exercise. These two factors explained 25.6% of variance in exercise.
Respondents with no disease had higher exercise than those with disease.
Respondents who had past experience of exercise showed greater exercise than those
who did not. Intervention to support these factors could promote hospital staff to get
exercise.
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