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Abstract 
 Purpose:	This	research	aimed	to	 investigate	 the	effects	of	 the	yoga	program	on	happiness,	 self-
esteem	and	depressive	symptoms	in	nursing	students.		
 Design: A	quasi-	experimental	research,	pre-test	post-test	control	group	design.	
	 Methods:	The	study	participants	were	54	nursing	students	with	27	persons	in	each	experimental	
and	control	group.	The	experimental	group	received	the	yoga	program	comprising	25	basic	yoga	poses	
for	 8	 weeks	 delivered	 twice	 a	 week.	 In	 addition,	 the	 yoga	 guide	 books	 were	 disseminated	 to	 all	
participants	to	practice	by	themselves.	The	control	group	did	not	practice	yoga	and	lived	normally.	The	
study	instruments	consisted	of	the	student	information	questionnaire;	Thai	New	Happiness	Indicator,	
Rosenberg’s	 Self-Esteem	 Scale,	 and	 the	 Center	 for	 Epidemiologic	 Studies-Depression	 Scale.	 The	
experimental	and	control	groups	were	administered	a	packet	of	questionnaires	before	and	after	the	yoga	
program.	Data	were	analyzed	by	descriptive	statistics,	analysis	of	covariance	(ANCOVA)	with	pre-test	
scores	as	covariate,	and	paired	t-test.		
 Main findings:	 The	 happiness	 and	 self-esteem	 mean	 scores	 of	 the	 experimental	 group	 were	
significantly	 higher	 than	 those	 of	 the	 control	 group	 (p	 <	 .05).	 The	 depression	 mean	 score	 of	 the	
experimental	group	was	not	significantly	lower	than	that	of	the	control	group	(p	>	.05).		
 Conclusion and recommendations:	The	findings	support	the	effectiveness	of	the	yoga	program	
on	enhancing	happiness	and	self-esteem	in	nursing	students.	Therefore,	 the	yoga	program	should	be	
implemented	with	nursing	students	to	be	a	choice	of	their	holistic	health	care.	
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ผลของโปรแกรมการฝึกโยคะต่อความสุขการเห็นคุณค่าในตนเอง
และอาการซึมเศร้าในนักศึกษาพยาบาล*
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บทคดัยอ่
 วตัถปุระสงค:์ เพือ่ศกึษาผลของโปรแกรมการฝกึโยคะตอ่ความสขุ การเหน็คณุคา่ในตนเอง และอาการซมึเศรา้ในนกั
ศกึษาพยาบาล
 รปูแบบการวจิยั:เปน็การวจิยักึง่ทดลองแบบสองกลุม่วดักอ่นและหลงัการทดลอง
 วธิดีำเนนิงานวจิยั: เลอืกกลุม่ตวัอยา่งทีม่คีณุสมบตัติามเกณฑท์ีก่ำหนดจำนวน 54 คน แบง่เปน็กลุม่ทดลองและ
กลุม่ควบคมุกลุม่ละ27คนกลุม่ทดลองไดร้บัการฝกึโยคะอาสนะพืน้ฐานจำนวน25ทา่ ในระยะเวลา8สปัดาห์ๆ ละ2
ครั้ง และได้รับคู่มือการฝึกโยคะเพื่อนำไปฝึกปฏิบัติเพิ่มเติม กลุ่มควบคุมไม่ได้รับการฝึกโยคะและดำเนินชีวิตตามปกติ
เครือ่งมอืที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูประกอบดว้ย แบบสอบถามขอ้มลูสว่นบคุคล ดชันชีีว้ดัความสขุคนไทยฉบบัสัน้ของ
กรมสขุภาพจติแบบสอบถามการเหน็คณุคา่ในตวัเองของโรเซนเบอรก์และแบบคดักรองภาวะซมึเศรา้ในวยัรุน่กลุม่ตวัอยา่ง
ไดร้บัการประเมนิกอ่นและหลงัการทดลอง วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติพิรรณนา สถติวิเิคราะหค์วามแปรปรวนรว่มโดยให้
คะแนนกอ่นการทดลองเปน็ตวัแปรรว่มและการทดสอบที
 ผลการวจิยั:คะแนนเฉลีย่ความสขุและการเหน็คณุคา่ในตนเองของกลุม่ทดลองสงูกวา่กลุม่ควบคมุอยา่งมนียัสำคญัทาง
สถติิ(p<.05)คะแนนเฉลีย่อาการซมึเศรา้ของกลุม่ทดลองตำ่กวา่กลุม่ควบคมุอยา่งไมม่นียัสำคญัทางสถติิ(p>.05)
 สรุปและข้อเสนอแนะ: โปรแกรมการฝกึโยคะมปีระสทิธภิาพในการเพิม่ความสขุและการเหน็คณุคา่ในตนเองของ
นกัศกึษาพยาบาลจงึควรนำโปรแกรมการฝกึโยคะไปใชก้บันกัศกึษาพยาบาลในสถาบนัการศกึษาตา่งๆ เพือ่เปน็ทางเลอืกหนึง่
ในการดแูลสขุภาพแบบองคร์วม

คำสำคญั:โยคะความสขุการเหน็คณุคา่ในตนเองอาการซมึเศรา้นกัศกึษาพยาบาล
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 ความสำคัญของปัญหา
  การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และ
สิง่แวดลอ้มอยา่งรวดเรว็ในปจัจบุนั สง่ผลใหบ้คุคลขาดการ
ดูแลสุขภาพของตนเองอย่างแท้จริง ทำให้ความสุขและ
ความสมบรูณใ์นชวีติลดลง อกีทัง้ยงักอ่ใหเ้กดิโรคตา่งๆ ทัง้
ทางรา่งกายและจติใจตามมา1 เพือ่เปน็การปอ้งกนัโรคทีอ่าจ
จะเกดิขึน้แกบ่คุคล พระราชบญัญตัสิขุภาพแหง่ชาติ พ.ศ.
2550 กำหนดใหบ้คุคลตอ้งไดร้บัการสรา้งเสรมิสขุภาพ การ
ป้องกันควบคุมโรคและปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ เพื่อให้เกิด
ภาวะทีส่มบรูณท์ัง้ทางรา่งกายจติใจสงัคมและทางปญัญา
เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล1 บุคคลควรสร้าง
เสริมสุขภาพด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันด้าน
สขุภาพและปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพตนเองครอบครวั
และชมุชนไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง
 นกัศกึษาพยาบาลเปน็บคุคลทีม่คีวามสำคญัและเปน็
บคุลากรทีจ่ะเปน็ผูน้ำในการสรา้งเสรมิสขุภาพ และกระตุน้
ใหเ้กดิการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพตนเอง ครอบครวั
และชมุชนในอนาคตแตก่ลบัพบวา่นกัศกึษาพยาบาลไมค่อ่ย
ให้ความสนใจในการสร้างเสริมสุขภาพตนเองเท่าที่ควร
วิถีชีวิตของนักศึกษาคือ รับประทานอาหาร นอน รีบตื่น
ไปเรยีนขาดการออกกำลงักายอยา่งสมำ่เสมอ2และทีส่ำคญั
คอืนกัศกึษาพยาบาลตอ้งเรยีนหนกัทัง้ภาคทฤษฎแีละปฏบิตัิ
ต้องมีความรับผิดชอบสูงเนื่องจากเป็นการปฏิบัติงานที่
เกีย่วขอ้งกบัชวีติของผูป้ว่ย ตอ้งฝกึทกัษะทางการพยาบาล
ใหม่ๆ  ทีอ่าจจะไมเ่คยฝกึมากอ่นทัง้ยงัตอ้งปรบัตวัอยา่งมาก
กบัผูป้ว่ย เพือ่น รุน่พี่ อาจารย์ และพยาบาลในการขึน้ฝกึ
ปฏบิตัจิรงิบนหอผูป้ว่ย ทำใหน้กัศกึษาเกดิความเครยีด วติก
กงัวล3 ไมม่คีวามสขุ4 และบางรายอาจมอีาการซมึเศรา้ได้5
นอกจากนี้ งานวจิยัอืน่ยงัพบวา่ รอ้ยละ 8 ของนกัศกึษา
พยาบาลเปน็ผูท้ีม่คีวามสขุนอ้ยกวา่คนทัว่ไป และมกีารเหน็
คณุคา่ในตนเองตำ่4,6 โดยเฉพาะอยา่งยิง่นกัศกึษาชัน้ปทีี่ 3
เป็นชั้นปีที่มีความสุขน้อยที่สุด และมีการเห็นคุณค่าใน
ตนเองต่ำที่สุด ซึ่งอาจส่งผลให้นักศึกษามีความเครียด
สุขภาพแย่ลง4,7-9 และมีโอกาสเกิดปัญหาสุขภาพจิตและ
อาการซึมเศร้าเพิ่มขึ้น10 จากสถิติของโครงการเฝ้าระวัง
ปัญหาสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาลของมหาวิทยาลัย
แหง่หนึง่ในเขตกรงุเทพมหานครพบวา่นกัศกึษาพยาบาลมี
ความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพจิตเพิ่มมากขึ้นจาก
รอ้ยละ6.9-7.1ในปีพ.ศ.2549-2550เปน็รอ้ยละ21.4ใน

ปี พ.ศ. 2552 โดยทีน่กัศกึษาชัน้ปทีี่ 3 เปน็กลุม่ทีม่คีวาม
เสีย่งตอ่การเกดิปญัหาสขุภาพจติมากทีส่ดุ และสว่นใหญม่ี
แนวโนม้ทีจ่ะมคีวามเครยีดวติกกงัวลนอนไมห่ลบับางราย
มคีวามบกพรอ่งทางสงัคมและมอีาการซมึเศรา้11
 โยคะเปน็วธิกีารบรหิารรา่งกายและจติใจเพือ่ใหเ้กดิ
ความสมดลุของรา่งกายจติใจและจติวญิญาณ12โดยอาศยั
การเคลือ่นไหวรา่งกายรว่มกบัการมสีมาธกิำหนดลมหายใจ
เขา้-ออกอยา่งชา้ๆ และการมสีติ ตระหนกัรูค้วามรูส้กึและ
การเคลือ่นไหวของตนเอง(self-awareness)ชว่ยผอ่นคลาย
ความตึงเครียดของร่างกายและจิตใจ ทำให้จิตสงบอยู่กับ
ตนเอง ไม่ฟุ้งซ่าน หากปฏิบัติสม่ำเสมออย่างถูกวิธี
จะสามารถนำไปสูค่วามพน้ทกุข์ได้13-14 การปฏบิตัโิยคะจงึ
เปน็การดแูลสขุภาพแบบองคร์วม ทีช่ว่ยสง่เสรมิใหผู้ป้ฏบิตัิ
มสีขุภาวะทีด่ทีัง้ทางดา้นรา่งกาย จติใจ สงัคม และปญัญา
จากการทบทวนวรรณกรรมทั้งในและต่างประเทศ พบว่า
การฝกึโยคะชว่ยใหส้มรรถภาพทางรา่งกายดขีึน้15,16 มคีวาม
สขุมากขึน้15,17,18มคีวามมัน่ใจรบัรูค้วามสามารถของตนเอง
และตระหนกัในคณุคา่ของตนเองเพิม่ขึน้19-21 ความเครยีด
และความวิตกกังวลลดลง16,19,22 แต่สำหรับผลของการฝึก
โยคะต่ออาการซึมเศร้านั้นยังมีข้อค้นพบที่ขัดแย้งกัน
การศกึษาสว่นใหญพ่บวา่การฝกึโยคะชว่ยใหอ้าการซมึเศรา้
ลดลง17-19,23 แตก่ารศกึษาของ Javnbakht พบวา่ การฝกึ
โยคะไมม่ผีลทำใหอ้าการซมึเศรา้ลดลงในผูป้ว่ยหญงิทีม่ารบั
บรกิารในคลนิกิโยคะ(p=0.13)22
 การฝกึโยคะมคีวามเหมาะสมทีจ่ะนำมาใช้ในการสรา้ง
เสรมิสขุภาพแกน่กัศกึษาพยาบาล เนือ่งจากมรีปูแบบของ
การบรหิารรา่งกายและจติใจไปพรอ้มๆกนัใชพ้ืน้ทีน่อ้ยไม่
สิน้เปลอืงคา่ใชจ้า่ย มุง่เนน้การผอ่นคลายรา่งกายและจติใจ
ซึง่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัศกึษาทีม่กัจะเลอืกใช้
การฝกึผอ่นคลายรา่งกายและจติใจ เปน็วธิหีนึง่ที่ใช้ในการ
เผชญิกบัความทกุข์ใจ หรอืเมือ่รูส้กึวา่ตนเองไมม่คีวามสขุ4
หากนกัศกึษาสามารถฝกึโยคะไดอ้ยา่งตอ่เนือ่งจนเปน็สว่น
หนึ่งของชีวิต จะช่วยให้นักศึกษามีความสงบ ผ่อนคลาย
เกดิความสขุ มสีติ ตระหนกัรู้ในตนเองและเหน็คณุคา่ใน
ตนเองมากขึน้ เกดิความสมดลุของรา่งกาย จติใจ และจติ
วญิญาณ ความเครยีดลดลง สามารถเผชญิอปุสรรคตา่งๆ
ในชวีติ มคีณุภาพชวีติทีด่ขีึน้ และลดความเสีย่งตอ่การเกดิ
ปญัหาสขุภาพจติ14,16,18

 ในประเทศไทยมงีานวจิยัทีเ่กีย่วกบัการฝกึโยคะอยูพ่อ





J Nurs Sci   Vol	31	No	4	October	-	December	2013	

Journal	of	Nursing	Science	 ��

สมควรแตง่านวจิยัสว่นใหญมุ่ง่ไปทีก่ารเพิม่สมรรถภาพทาง
รา่งกาย15,16 และการลดความเครยีด16,24 มงีานวจิยัทีศ่กึษา
ผลของกิจกรรมโยคะแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาความรู้สึก
เหน็คณุคา่ในตนเอง แตเ่ปน็การผสมผสานการฝกึโยคะกบั
กิจกรรมอื่นๆ เพื่อพัฒนาความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง21
ทำให้ ไมส่ามารถสรปุไดว้า่ การฝกึโยคะเพยีงอยา่งเดยีวมี
ผลอยา่งไรตอ่ความรูส้กึมคีณุคา่ในตนเอง มงีานวจิยัทีศ่กึษา
ผลของโยคะต่อความสุขและอาการซึมเศร้า แต่เป็นการ
ศกึษาในผูป้ว่ยทีม่อีาการซมึเศรา้17 และมขีอ้จำกดัเรือ่งรปู
แบบการวิจัยที่ ไม่มีกลุ่มควบคุมและระยะเวลาในการฝึก
โยคะนอ้ยเพยีง4ชัว่โมงแตย่งัไมม่งีานวจิยัทีศ่กึษาผลของ
การฝึกโยคะต่อความสุข การเห็นคุณค่าในตนเอง และ
อาการซมึเศรา้ในนกัศกึษาพยาบาล ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจที่
จะศึกษาว่าการฝึกโยคะจะสามารถเพิ่มความสุข เพิ่มการ
เห็นคุณค่าในตนเอง และลดอาการซึมเศร้าในนักศึกษา
พยาบาลได้หรือไม่ โดยหวังว่าผลการศึกษานี้จะเป็น
ประโยชนแ์ละเปน็ขอ้มลูประกอบการตดัสนิใจของนกัศกึษา
พยาบาลในการสรา้งเสรมิสขุภาพแกต่นเองและผูอ้ืน่

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1.เพือ่เปรยีบเทยีบคะแนนความสขุ การเหน็คณุคา่
ในตนเอง และอาการซมึเศรา้ของนกัศกึษาพยาบาลระหวา่ง
กลุม่ทีเ่ขา้รว่มโปรแกรมการฝกึโยคะและกลุม่ที่ไม่ไดเ้ขา้รว่ม
โปรแกรมการฝกึโยคะ
 2.เพือ่เปรยีบเทยีบคะแนนความสขุ การเหน็คณุคา่
ในตนเอง และอาการซึมเศร้าของนักศึกษาพยาบาลก่อน
และหลงัเขา้รว่มโปรแกรมการฝกึโยคะ

สมมติฐานการวิจัย
 1.นกัศกึษาทีเ่ขา้รว่มโปรแกรมการฝกึโยคะมคีะแนน
ความสขุและการเหน็คณุคา่ในตนเองสงูกวา่ และคะแนน
อาการซมึเศรา้ตำ่กวา่กลุม่ที่ไมเ่ขา้รว่มโปรแกรมการฝกึโยคะ
 2.หลงัการทดลองนกัศกึษาทีเ่ขา้รว่มโปรแกรมการฝกึ
โยคะมคีะแนนความสขุและการเหน็คณุคา่ในตนเองสงูขึน้
และคะแนนอาการซมึเศรา้ลดลงกวา่กอ่นการทดลอง

วิธีดำเนินการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (quasi-
experimental research) แบบสองกลุม่ วดักอ่นและหลงั
การทดลอง(pretest-posttestcontrolgroupdesign)

 ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง
 ประชากร คือ นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บณัฑติชัน้ปทีี่ 3 ปกีารศกึษา 2553 มหาวทิยาลยัแหง่หนึง่
ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 281 คน ซึ่งไม่มีปัญหา
สขุภาพทีข่ดัตอ่การฝกึโยคะอาสนะ และไมม่ปีระวตัคิวาม
เจบ็ปว่ยหรอืไดร้บัการรกัษาอาการทางจติ
 ผูว้จิยัคำนวณขนาดของกลุม่ตวัอยา่งโดยการวเิคราะห์
Power Analysis ด้วยโปรแกรม G*Power25 ใช้สถิติ
ANCOVA และ paired t-test เพื่อทดสอบค่าเฉลี่ย
โดยกำหนดคา่Alpha=.05Power=.8คา่ขนาดอทิธพิล
ขนาดปานกลาง (d = 0.4)15 และมกีารทดสอบแบบหาง
เดยีวไดข้นาดของกลุม่ตวัอยา่งรวม52คนเพือ่ปอ้งกนัการ
ขาดหายของกลุม่ตวัอยา่ง (drop out) ไดเ้พิม่จำนวนกลุม่
ตวัอยา่งเปน็60คนแบง่เปน็กลุม่ทดลอง30คนและกลุม่
ควบคมุ30คน
 เครือ่งมอืที่ใช้ในการวจิยั
 1. เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูประกอบดว้ย
  1.1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล เป็นแบบ
สอบถามทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ มลีกัษณะเปน็ขอ้คำถามใหเ้ลอืก
ตอบและเตมิขอ้ความลงในชอ่งวา่งจำนวน6ขอ้ประกอบ
ด้วย อายุ เพศ ศาสนา อาการไม่สุขสบายต่างๆ
ประสบการณก์ารฝกึโยคะ และประวตักิารเจบ็ปว่ยหรอืการ
รกัษาอาการทางจติ
  1.2 ดัชนีชี้วัดความสุขคนไทยฉบับสั้น ของกรม
สขุภาพจติ (Thai NewHappiness Indicator; THI-15)26
ประกอบด้วยข้อคำถามที่มีความหมายทั้งทางบวกและ
ทางลบจำนวน15ขอ้แตล่ะขอ้ถามถงึประสบการณใ์นชว่ง
1 เดอืนทีผ่า่นมาจนถงึปจัจบุนั โดยใหส้ำรวจและประเมนิ
เหตุการณ์ อาการหรือความคิดเห็นและความรู้สึกของ
ตนเองว่าอยู่ในระดับใด ลักษณะคำตอบเป็นมาตราส่วน
ประมาณคา่4ระดบัคอืไมเ่ลย(ให้0คะแนน)หมายถงึ
ไมเ่คยมเีหตกุารณ์ อาการ ความรูส้กึ หรอืไมเ่หน็ดว้ยกบั
เรื่องนั้นๆ ถึงมากที่สุด (ให้ 3 คะแนน) หมายถึง เคยมี
เหตกุารณ์ อาการ ความรูส้กึในเรือ่งนัน้ๆ มากทีส่ดุ หรอื
เหน็ดว้ยกบัเรือ่งนัน้ๆมากทีส่ดุพสิยัคะแนนรวมอยูร่ะหวา่ง
0-45คะแนนโดยทีค่ะแนนรวม35-45คะแนนหมายถงึ
มีความสุขมากกว่าคนทั่วไป 28-34 คะแนน หมายถึง
มคีวามสขุเทา่กบัคนทัว่ไป0-27คะแนนหมายถงึมคีวามสขุ
นอ้ยกวา่คนทัว่ไป
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  1.3 แบบสอบถามการเห็นคุณค่าในตัวเองของ
โรเซนเบอรก์ (Rosenberg’s Self-Esteem Scale) ฉบบั
แปลเปน็ภาษาไทยโดย พกัตรว์ไิล ศรแีสง27 ประกอบดว้ย
ขอ้ความทีม่คีวามหมายทัง้ทางบวกและทางลบจำนวน 10
ขอ้ ลกัษณะคำตอบเปน็มาตราสว่นประมาณคา่ 4 ระดบั
จาก1 ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่หมายถงึขอ้ความนัน้ไมต่รงกบั
ความรูส้กึของทา่นเลยทกุประการหรอืไมเ่คยเกดิขึน้เลย ถงึ
4 เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ หมายถงึ ขอ้ความนัน้ตรงกบัความรูส้กึ
ของท่านมากที่สุดหรือเกิดขึ้นเกือบตลอดเวลา พิสัยของ
คะแนนรวมอยูร่ะหวา่ง 10-40 คะแนน คะแนนรวมนอ้ย
แสดงว่ามีความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองต่ำ คะแนนรวมสูง
แสดงวา่มคีวามรูส้กึมคีณุคา่ในตนเองสงู
  1.4 แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น (The
CenterforEpidemiologicStudies-DepressionScale;
CES-D)เปน็เครือ่งมอืคดักรองภาวะซมึเศรา้ไดร้บัการแปล
เปน็ภาษาไทยโดยอมุาพรตรงัคสมบตัแิละคณะ28ประกอบ
ดว้ยขอ้คำถามทีม่คีวามหมายทัง้ทางบวกและทางลบจำนวน
20ขอ้ลกัษณะคำตอบเปน็มาตราสว่นประมาณคา่4ระดบั
คอืบอ่ยครัง้ (ให้ 3 คะแนน) ถงึ ไมเ่ลย (ให้ 0 คะแนน)
พสิยัคะแนนรวมอยูร่ะหวา่ง0-60คะแนนคะแนนรวมมาก
กวา่22คะแนนหมายถงึมอีาการซมึเศรา้
 2.เครือ่งมอืที่ใช้ในการทดลอง
  2.1 โปรแกรมการฝกึโยคะ เปน็โปรแกรมทีผู่ว้จิยั
พฒันาขึน้โดยใชก้รอบแนวคดิสขุภาพและโยคะสตูรขัน้ที่3
และขัน้ที่ 4 คอื การฝกึอาสนะและการควบคมุการหายใจ
เบือ้งตน้เพือ่ความสงบและการผอ่นคลาย8 โปรแกรมการฝกึ
โยคะประกอบดว้ย การฝกึอาสนะ การควบคมุการหายใจ
เบือ้งตน้และการผอ่นคลาย จำนวน 25 ทา่ เปน็อริยิาบถ
นอนหงาย6ทา่นอนควำ่5ทา่นัง่9ทา่ยนื3ทา่และ
การฝกึควบคมุการหายใจ2ทา่รายละเอยีดของอริยิาบถทา่
ตา่งๆพรอ้มทัง้ประโยชนข์องแตล่ะทา่มดีงันี้
 อริยิาบถนอนหงาย 6 ทา่ ประกอบดว้ย 1. ทา่ศพ
ชว่ยผอ่นคลายรา่งกายและจติใจ เปน็ทา่พกัขณะฝกึอาสนะ
ในทา่นอนหงาย 2. ทา่เตรยีมรา่งกายกอ่นการฝกึ โดยการ
เกรง็-คลายกลา้มเนือ้และการบดิลำตวัในทา่นอนหงาย 3.
ทา่ขบัลม จะชว่ยขบัลมแกท้อ้งผกู ชว่ยนวดหวัใจและทำให้
กระดูกไขสันหลังแข็งแรง มีความยืดหยุ่นดี 4. ท่าคันไถ
ครึง่ตวั ชว่ยสรา้งความแขง็แรงใหก้ลา้มเนือ้หนา้ทอ้งและ
สะโพก ชว่ยบรหิารอวยัวะในชอ่งทอ้ง เสรมิการทำงานของ

ระบบยอ่ยอาหารและระบบขบัถา่ยทำใหก้ารไหลเวยีนของ
เลอืดบรเิวณขาดขีึน้ 5. ทา่วปิรติกรณี ชว่ยใหเ้ลอืดทีข่าไหล
กลับมาสู่หัวใจได้ง่ายขึ้น และช่วยให้อวัยวะในช่องท้อง
ทำงานดขีึน้และ6.ทา่ตะแคงตวัใช้ในการเปลีย่นอริยิาบถ
จากนอนหงายเปน็นอนควำ่ชว่ยใหผ้อ่นคลาย
 อริยิาบถนอนควำ่ 5 ทา่ ประกอบดว้ย 1. ทา่จระเข้
ช่วยผ่อนคลาย เป็นท่าพักขณะฝึกอาสนะในท่านอนคว่ำ
ชว่ยนวดผนงัหนา้ทอ้งใหแ้ขง็แรง ชว่ยใหร้ะบบยอ่ยอาหาร
ทำงานดขีึน้2.ทา่งูชว่ยบรหิารกลา้มเนือ้หลงัสว่นบนเพิม่
ความยดืหยุน่ของกระดกูสนัหลงักดนวดชอ่งทอ้งลดกรดใน
กระเพาะอาหาร ชว่ยการขบัถา่ย 3. ทา่ธนู ชว่ยลดอาการ
ปวดหลงั ปวดเอว ปวดสะโพก ลดอาการทอ้งอดืเฟอ้ ทอ้ง
ผูก ช่วยบรรเทาอาการและแก้ ไขความผิดปกติจากหมอน
รองกระดกูสนัหลงัเคลือ่น 4. ทา่ตัก๊แตน ชว่ยบรหิารกลา้ม
เนือ้หลงัสว่นลา่ง กดนวดชอ่งทอ้ง กระตุน้การทำงานของ
ระบบขบัถา่ย และ 5. ทา่สนุขัเหยยีดลำตวั ชว่ยแกอ้าการ
ปวดเมือ่ย ตงึขา เทา้และหวัไหล่ ทำใหรู้ส้กึสดชืน่กระปรี้
กระเปรา่
 อิริยาบถนั่ง 9 ท่า ประกอบด้วย 1. ท่าบิดสันหลัง
ชว่ยสรา้งความยดืหยุน่ และจดัแนวกระดกูสนัหลงัใหเ้ปน็
ระเบียบ กระตุ้นระบบประสาทตลอดแนวกระดูกสันหลัง
ชว่ยบรหิารคอ สายตา และอวยัวะภายในชอ่งทอ้ง 2. ทา่
หนา้ววัชว่ยให้ไหลม่คีวามยดืหยุน่แขง็แรงและผอ่นคลาย
3.ทา่พรหมมทุราหรอืทา่หมนุคอชว่ยลดการเกรง็ตวับรเิวณ
คอลดความเครยีดตงึสรา้งความรูส้กึผอ่นคลาย4.ทา่ภเูขา
ชว่ยลดความตงึทีค่อและไหล่ เพิม่ความยดืหยุน่ใหก้ระดกู
ซี่โครง พฒันาระบบหายใจ 5. ทา่ผเีสือ้ ชว่ยบรหิารกลา้ม
เนือ้บรเิวณตน้ขาดา้นในนอ่งและสะโพก6.ทา่เหยยีดหลงั
ชว่ยเหยยีดเสน้เอน็และกลา้มเนือ้ตลอดแนวกระดกูสนัหลงั
คอ และขา 7. ทา่คมี ชว่ยเหยยีดอวยัวะบรเิวณสว่นหลงั
ทัง้หมดอยา่งเตม็ที่ กดนวดอวยัวะภายในชอ่งทอ้ง เปน็ทา่
รกัษาสขุภาพทัว่ทัง้รา่งกายอยา่งเปน็องคร์วม ทำใหผู้ฝ้กึเกดิ
ความสงบมสีตริูภ้ายในไดช้ดัเจน8.ทา่สญัลกัษณแ์หง่โยคะ
ชว่ยกดนวดอวยัวะภายในชอ่งทอ้งอยา่งเตม็ที่ ทำใหก้ารไหล
เวียนเลือดบริเวณศีรษะดีขึ้น ช่วยให้สมองแจ่มใส สร้าง
ความแขง็แรงของหลอดเลอืดใหญท่ี่โคนขา และ 9. ทา่นัง่
เพชร ช่วยเสริมการทำงานของระบบย่อยอาหาร ทำให้
อวัยวะรอบกระดูกเชิงกรานแข็งแรง เอื้อต่อการนั่งสมาธิ
และการทำจติใหส้งบ





J Nurs Sci   Vol	31	No	4	October	-	December	2013	

Journal	of	Nursing	Science	 71

 อริยิาบถยนื 3 ทา่ ประกอบดว้ย 1. ทา่กงลอ้ ชว่ย
บริหารแนวกระดูกสันหลัง เหยียดกล้ามเนื้อข้างลำตัว
กดนวดอวยัวะภายในชอ่งทอ้ง เพิม่การไหลเวยีนของเลอืด
บริเวณแขน 2. ท่าต้นไม้ ช่วยรักษาสมดุล ฝึกสมาธิ
กายมั่นคง นำมาซึ่งความตั้งมั่นของจิต เอื้อต่อจิตภาวนา
และ3.ทา่สามเหลีย่มชว่ยใหข้าทัง้สองขา้งแขง็แรงแก้ไข
อาการปวดเมื่อย กระดูกสันหลังมีความยืดหยุ่นมากขึ้น
การทำงานของระบบประสาทดขีึน้
 การฝึกควบคุมการหายใจหรือปราณยามะ 2 ท่า
ประกอบดว้ย1.ทา่หายใจสลบัรจูมกูและ2.ทา่อจุจยัชว่ย
เพิม่ประสทิธภิาพของระบบหายใจและการไหลเวยีนเลอืด
ชว่ยคลายเครยีดทำใหเ้กดิความสงบ
  2.2 คูม่อื “โยคะ เพือ่การผอ่นคลาย สบายจติ”
สรา้งขึน้โดยผูว้จิยั เพือ่ใชเ้ปน็คูม่อืสำหรบัผูเ้ขา้รว่มวจิยัใช้
ขณะฝึกโยคะ และใช้ทบทวนการฝึกโยคะด้วยตนเอง
ประกอบด้วยอาสนะพื้นฐานจำนวน 25 ท่า ครอบคลุม
เนื้อหาเกี่ยวกับหลักการฝึกโยคะอาสนะ การควบคุมการ
หายใจเบื้องต้น และการผ่อนคลาย รายละเอียดของการ
เตรยีมตวัภาพแสดงการฝกึอาสนะทา่ทางวธิกีารฝกึและ
ประโยชนจ์ากการฝกึโยคะ
 การตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมอื
 1.เครือ่งมอืที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู
 ผูว้จิยัไดน้ำเครือ่งมอืทัง้ 3 ฉบบั คอื ดชันชีีว้ดัความ
สุขคนไทยฉบับสั้น แบบสอบถามการเห็นคุณค่าในตัวเอง
และแบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น ไปทดลองใช้กับ
นักศึกษาที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างจำนวน
20 ราย และคำนวณหาความเชือ่มัน่ของเครือ่งมอื ไดค้า่
Cronbach’salphacoefficientsเทา่กบั.78,.76และ.88
ตามลำดบั
 2.เครือ่งมอืที่ใช้ในการทดลอง คอื โปรแกรมการฝกึ
โยคะและคูม่อื“โยคะเพือ่การผอ่นคลายสบายจติ”ไดร้บั
การตรวจสอบความเหมาะสมและความถกูตอ้งโดยผูท้รงคณุ
วฒุทิีม่คีวามรูค้วามเชีย่วชาญเกีย่วกบัการฝกึโยคะจำนวน 3
ทา่น แลว้นำมาปรบัปรงุแก้ ไขตามขอ้เสนอแนะ ซึง่ไดต้ดั
“ทา่ปลา”ออกจากโปรแกรมการฝกึโยคะและคูม่อืเนือ่งจาก
มคีวามยากและอาจใชก้ำลงัมาก จงึไมเ่หมาะสมกบัการฝกึ
เพือ่การผอ่นคลาย จากนัน้นำไปทดลองใชก้บันกัศกึษาทีม่ี
ลกัษณะคลา้ยคลงึกบักลุม่ตวัอยา่งจำนวน 10 คน พบวา่
บางอาสนะปฏิบัติได้ยากและไม่เหมาะสม จึงปรับปรุง

อาสนะให้เหมาะสมกับนักศึกษามากขึ้น ได้ท่าอาสนะพื้น
ฐานในการฝกึโยคะจำนวน25ทา่
 การพทิกัษส์ทิธิก์ลุม่ตวัอยา่ง
 โครงการวิจัยนี้ ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคนของมหาวิทยาลัยมหิดล (ชุดสาย
พยาบาลศาสตร)์ เลขที่ MU-IRB/C 2010/81.0607 หลงั
จากที่ไดร้บัอนมุตัใิหด้ำเนนิการวจิยัได้ ผูว้จิยัตดิประกาศรบั
อาสาสมคัรนกัศกึษาชัน้ปทีี่3เขา้รว่มโครงการวจิยัและเขา้
พบผูท้ีส่นใจเขา้รว่มโครงการ เพือ่ใหข้อ้มลูเกีย่วกบัโครงการ
วตัถปุระสงคข์องการวจิยัรายละเอยีดขัน้ตอนการวจิยัและ
การเกบ็ขอ้มลู จากนัน้สอบถามความสมคัรใจในการเขา้รว่ม
โครงการ และผู้เข้าร่วมโครงการสามารถถอนตัวจากการ
วจิยัไดท้กุเมือ่โดยไมม่ผีลกระทบใดๆ
 วธิเีกบ็รวบรวมขอ้มลู
 1.ใหก้ลุม่ตวัอยา่งทกุคนตอบแบบสอบถามและแบบ
วดัทัง้4ชดุ
 2.ดำเนนิการทดลองดงันี้
 กลุม่ทดลอง: ไดร้บัการฝกึโยคะโดยวทิยากร 2 ทา่น
คือ วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนโยคะ และ
ผู้วิจัยในทีมวิจัยที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรครูเฉพาะทาง
โยคะเปน็เวลา8สปัดาห์ๆ ละ2ครัง้ๆละ1ชัว่โมง30
นาที ในชว่งเดอืนกมุภาพนัธ–์เมษายน 2554 การฝกึแตล่ะ
ครัง้ประกอบดว้ย1.การฝกึเกรง็และคลายกลา้มเนือ้ตัง้แต่
ปลายเทา้จนถงึศรีษะ เพือ่เตรยีมรา่งกายใหพ้รอ้มกอ่นการ
ฝกึ 2. การฝกึโยคะอาสนะในอริยิาบถตา่งๆ โดยเริม่จากทา่
นอนหงาย ทา่นัง่ และทา่ยนืตามลำดบั การฝกึจะทำตาม
กำลงัความสามารถของผูเ้รยีนแตล่ะคน และฝกึซำ้ในแตล่ะ
ทา่อยา่งนอ้ย 2 ครัง้ สลบัดว้ยทา่พกัในแตล่ะอริยิาบถเพือ่
การผอ่นคลาย รว่มกบัการฝกึสตใิหอ้ยูก่บัปจัจบุนัขณะ รบัรู้
ความรูส้กึทีเ่กดิขึน้ขณะเคลือ่นไหวรา่งกายและควบคมุการ
หายใจ และ 3. การผอ่นคลายอยา่งลกึในทา่นอนหงายเพือ่
ใหร้บัรูถ้งึความสขุสงบและการผอ่นคลายทีเ่กดิขึน้
 กลุม่ควบคมุ: ในระหวา่งดำเนนิการวจิยั ไม่ไดร้บัการ
ฝกึโยคะและดำเนนิชวีติตามปกติและเมือ่สิน้สดุการทดลอง
จะไดร้บัการฝกึโยคะตามความสมคัรใจ
 3.นักศึกษากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมตอบ
แบบสอบถามอกีครัง้เมือ่สิน้สดุการทดลอง8สปัดาห์
 การวเิคราะหข์อ้มลู
 วเิคราะหข์อ้มลูดว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอรส์ำเรจ็รปู
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โดยใชส้ถติเิชงิพรรณนา (descriptive statistic) และสถติิ
วิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (ANCOVA) เปรียบเทียบ
คะแนนความสุข คะแนนการเห็นคุณค่าในตนเอง และ
คะแนนอาการซมึเศรา้หลงัการทดลองระหวา่งกลุม่ทดลอง
กับกลุ่มควบคุม โดยใช้คะแนนความสุข คะแนนการเห็น
คณุคา่ในตนเอง และคะแนนอาการซมึเศรา้กอ่นการทดลอง
เปน็ตวัแปรรว่ม และการทดสอบที (paired t-test) เพือ่
เปรียบเทียบคะแนนความสุข คะแนนการเห็นคุณค่าใน
ตนเอง และคะแนนอาการซมึเศรา้ของกลุม่ทดลองกอ่นและ
หลงัการทดลอง

ผลการวิจัย
 1.ขอ้มลูทัว่ไปของกลุม่ตวัอยา่ง
 จากกลุม่ตวัอยา่งทีม่คีณุสมบตัติามเกณฑจ์ำนวน 60
คนกลุม่ทดลองจำนวน3คนไมส่ามารถเขา้รว่มโปรแกรม
การฝกึโยคะจนสิน้สดุโปรแกรมได้ เนือ่งจากไดร้บัการผา่ตดั
ไสต้ิง่จำนวน1คนเขา้รว่มโปรแกรมเพยีง1ครัง้และให้
เหตผุลวา่ไมม่เีวลาและมปีญัหาสขุภาพจำนวน2คนสว่น
กลุม่ควบคุมจำนวน 3 คน ตอบแบบสอบถามไม่สมบูรณ์
และไม่สามารถติดตามได้ ทำให้กลุ่มตัวอย่างขาดหายไป
ระหว่างดำเนินการวิจัยทั้งสิ้น 6 คน คิดเป็นร้อยละ 10
เหลอืจำนวนกลุม่ตวัอยา่งทีน่ำมาวเิคราะหข์อ้มลูเพยีง 54
คน เปน็กลุม่ทดลอง27คนและกลุม่ควบคมุ27คนผล
การวเิคราะหข์อ้มลูพบวา่
 กลุม่ตวัอยา่งรอ้ยละ100เปน็เพศหญงินบัถอืศาสนา
พทุธ และไมเ่คยมปีระวตักิารเจบ็ปว่ยหรอืไดร้บัการรกัษา
อาการทางจิต อายุเฉลี่ย 21.15 ปี ร้อยละ 42.3 เคยมี
ประสบการณก์ารฝกึโยคะมากอ่น รอ้ยละ 94.5 มอีาการไม่

สขุสบายทางกาย เชน่ ทอ้งผกู ปวดศรีษะปวดเมือ่ยกลา้ม
เนือ้และลำตวั ปวดประจำเดอืน ทอ้งอดื แนน่ทอ้ง อาหาร
ไมย่อ่ยแพอ้ากาศอยา่งนอ้ย1อาการ
 กลุม่ทดลองมอีายเุฉลีย่ 21.37ปี (SD=2.59) รอ้ย
ละ 96.3 มอีาการไมส่ขุสบายทางกายอยา่งนอ้ย 1 อาการ
ร้อยละ 44.4 เคยมีประสบการณ์การฝึกโยคะมาก่อน
สำหรบัการเขา้รว่มโปรแกรมการฝกึโยคะในการวจิยัครัง้นี้
พบวา่รอ้ยละ48.15(13คน)เขา้รว่มโปรแกรมการฝกึโยคะ
10-16ครัง้รอ้ยละ51.85(14คน)เขา้รว่มโปรแกรมการ
ฝกึโยคะ 4-9 ครัง้ จำนวนครัง้เฉลีย่ทีก่ลุม่ทดลองเขา้รว่ม
โปรแกรมการฝกึโยคะคอื10.52ครัง้(SD=4.52)
 กลุ่มควบคุมมีอายุเฉลี่ย 20.93 ปี (SD = 0.55)
ร้อยละ 92.6 มีอาการไม่สุขสบายทางกายอย่างน้อย 1
อาการรอ้ยละ37.0เคยมปีระสบการณก์ารฝกึโยคะมากอ่น
 2. เปรียบเทียบคะแนนความสุข การเห็นคุณค่าใน
ตนเองและอาการซมึเศรา้ของกลุม่ตวัอยา่งกอ่นการทดลอง
 คะแนนเฉลีย่ความสขุ การเหน็คณุคา่ในตนเอง และ
อาการซมึเศรา้ของกลุม่ทดลองเทา่กบั33.26 (SD=4.06),
30.04(SD=3.91)และ13.33(SD=7.54)ตามลำดบั
ในขณะที่ คะแนนเฉลีย่ของกลุม่ควบคมุเทา่กบั 34.89 (SD
=3.59),31.41(SD=3.06)และ12.40(SD=6.90)ตาม
ลำดับ เมื่อวิเคราะห์ด้วยการทดสอบที (t-test) พบว่า
คะแนนเฉลีย่ความสขุ การเหน็คณุคา่ในตนเอง และอาการ
ซมึเศรา้กอ่นการทดลอง ของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ
ไมแ่ตกตา่งกนั(t=.12,p=.06;t=.15,p=.07;และ
t=.64,p=.32ตามลำดบั)
 3.เปรียบเทียบคะแนนความสุข การเห็นคุณค่าใน
ตนเองและอาการซมึเศรา้ของกลุม่ตวัอยา่งหลงัการทดลอง

ตารางที่1 การวเิคราะหค์วามแปรปรวนรว่ม(ANCOVA)เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความสขุหลงัการทดลองระหวา่ง
   กลุม่ทดลอง(n=27)และกลุม่ควบคมุ(n=27)โดยมคีะแนนความสขุกอ่นการทดลองเปน็ตวัแปรรว่ม 
   (covariate)

Sources SS df MS F p-value
Happiness(Covariate) 289.165 1 289.165 27.727 <.001
Groups(Independentvariable) 102.278 1 102.278 9.807 .003
Error 531.872 51 10.429
CorrectedTotal 865.50 53
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 คะแนนเฉลีย่ความสขุของกลุม่ทดลองเทา่กบั 36.74
(SD=4.07)กลุม่ควบคมุเทา่กบั34.93(SD=3.87)เมือ่
ทดสอบดว้ยการวเิคราะหค์วามแปรปรวนรว่ม (ANCOVA)
โดยใช้คะแนนความสุขก่อนการทดลองเป็นตัวแปรร่วม

(covariate) พบวา่ คะแนนเฉลีย่ความสขุหลงัการทดลอง
ของกลุม่ทดลองสงูกวา่กลุม่ควบคมุอยา่งมนียัสำคญัทางสถติิ
(F=9.807,p=.003)

ตารางที่2 การวเิคราะหค์วามแปรปรวนรว่ม(ANCOVA)เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่การเหน็คณุคา่ในตนเองหลงัการทดลอง
   ระหวา่งกลุม่ทดลอง(n=27)และกลุม่ควบคมุ(n=27)โดยใชค้ะแนนการเหน็คณุคา่ในตนเองกอ่นการทดลอง
   เปน็ตวัแปรรว่ม(covariate)

Sources SS df MS F p-value
Self-esteem(Covariate) 497.653 1 497.653 84.026 <.001
Groups(Independentvariable) 63.157 1 63.157 10.664 .002
Error 302.051 51 5.923
CorrectedTotal 813.204 53

 คะแนนเฉลีย่การเหน็คณุคา่ในตนเองของกลุม่ทดลอง
เทา่กบั32.93(SD=4.01)กลุม่ควบคมุเทา่กบั31.93(SD
= 3.82) เมือ่ทดสอบดว้ยการวเิคราะหค์วามแปรปรวนรว่ม
โดยใชค้ะแนนการเหน็คณุคา่ในตนเองกอ่นการทดลองเปน็

ตวัแปรรว่ม พบวา่ คะแนนเฉลีย่การเหน็คณุคา่ในตนเอง
หลงัการทดลองของกลุม่ทดลองสงูกวา่กลุม่ควบคมุอยา่งมี
นยัสำคญัทางสถติิ(F=10.664,p=.002)

ตารางที่3 การวเิคราะหค์วามแปรปรวนรว่ม(ANCOVA)เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่อาการซมึเศรา้หลงัการทดลองระหวา่ง
   กลุม่ทดลอง(n=27)และกลุม่ควบคมุ(n=27)โดยใชค้ะแนนอาการซมึเศรา้กอ่นการทดลองเปน็ตวัแปรรว่ม
   (covariate)

Sources SS df MS F p-value
Depressivesymptom(Covariate) 672.685 1 672.685 32.443 <.001
Groups(Independentvariable) 81.389 1 63.157 81.389 .053
Error 1057.464 51 20.735
CorrectedTotal 1784.48 54

 คะแนนเฉลี่ยอาการซึมเศร้าของกลุ่มทดลองเท่ากับ
9.19(SD=5.42)กลุม่ควบคมุเทา่กบั11.19(SD=6.08)
เมือ่ทดสอบดว้ยการวเิคราะหค์วามแปรปรวนรว่ม โดยใช้
คะแนนอาการซึมเศร้าก่อนการทดลองเป็นตัวแปรร่วม
พบวา่ คะแนนเฉลีย่อาการซมึเศรา้หลงัการทดลองของกลุม่

ทดลองต่ำกว่ากลุ่มควบคุมอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ
(F=81.389,p=.053)
 4.เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความสขุ การเหน็คณุคา่
ในตนเองและอาการซมึเศรา้ของกลุม่ทดลองกอ่นและหลงั
การทดลอง
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ตารางที่4 เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความสขุการเหน็คณุคา่ในตนเองและอาการซมึเศรา้ของกลุม่ทดลอง(n=27)
   กอ่นและหลงัการทดลอง

Variables Preintervention Postintervention t p
 X  SD X  SD
Happiness 33.26  (4.06) 36.74  (4.07) -5.56 <.001 
Self-esteem 30.04  (3.91) 32.93  (4.01) -5.89 <.001
Depressivesymptom 13.33  (7.54) 9.19  (5.42) 3.28 .001 

 คะแนนเฉลีย่ความสขุ การเหน็คณุคา่ในตนเอง และ
อาการซึมเศร้าของกลุ่มทดลองก่อนการทดลองเท่ากับ
33.26(SD=4.06),30.04(SD=3.91)และ13.33(SD
= 7.54) ตามลำดบั หลงัการทดลองเทา่กบั 36.74 (SD =
4.07)32.93 (SD=4.01)9.19 (SD=5.42)ตามลำดบั
เมือ่ทดสอบดว้ยสถติกิารทดสอบที (t-test) พบวา่ คะแนน
เฉลีย่ความสขุและการเหน็คณุคา่ในตนเองหลงัการทดลอง
สงูกวา่กอ่นการทดลองอยา่งมนียัสำคญัทางสถติิ(t=-5.56,
p<.001;t=-5.89,p<.001)และคะแนนเฉลีย่อาการ
ซึมเศร้าหลังการทดลองต่ำกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัย
สำคญัทางสถติิ(t=3.28,p=.001)

การอภิปรายผล
 จากการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสุขหลังการ
ทดลองของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ ดว้ยการวเิคราะห์
ความแปรปรวนรว่ม โดยใชค้ะแนนความสขุกอ่นการทดลอง
เป็นตัวแปรร่วม พบว่า คะแนนเฉลี่ยความสุขหลังการ
ทดลองของกลุม่ทดลองสงูกวา่กลุม่ควบคมุอยา่งมนียัสำคญั
ทางสถติิ(F=9.807,p=.003)แสดงวา่นกัศกึษาทีเ่ขา้รว่ม
โปรแกรมการฝึกโยคะมีความสุขมากกว่านักศึกษาที่ไม่ได้
เขา้รว่มโปรแกรมการฝกึโยคะ อธบิายไดว้า่การฝกึโยคะชว่ย
ให้เกิดความผ่อนคลายทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีการยืด
เหยยีดกลา้มเนือ้ทกุสว่นของรา่งกายพรอ้มๆ กบัการฝกึการ
หายใจเขา้-ออกอยา่งชา้ๆมสีตอิยูก่บัปจัจบุนั รบัรูค้วามรูส้กึ
การเคลือ่นไหวของรา่งกาย และจดจอ่อยูก่บัลมหายใจขณะ
ฝกึ ทำใหเ้กดิสมาธิ ลดความคดิฟุง้ซา่น ลดความวติกกงัวล
เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต หรือสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น การฝึก
โยคะจึงช่วยให้รู้สึกสบาย สงบ และผ่อนคลายจาก
ความเครยีดชัว่ขณะ และเมือ่ฝกึโยคะอยา่งตอ่เนือ่งจะทำให้
เกดิความสมดลุของรา่งกาย จติใจ และจติวญิญาณ1 สง่ผล
ใหม้คีวามสขุมากขึน้ นอกจากนี้ เมือ่พจิารณาคะแนนเฉลีย่

ความสุขของกลุ่มทดลองก่อนและหลังการทดลอง พบว่า
กลุม่ทดลองมคีะแนนเฉลีย่ความสขุกอ่นการทดลองเทา่กบั
33.26 ซึง่อยู่ในเกณฑม์คีวามสขุเทา่กบัคนทัว่ไป (คะแนน
เทา่กบั28-34คะแนน)แตม่คีะแนนเฉลีย่ความสขุหลงัการ
ทดลองเทา่กบั 36.74 ซึง่อยู่ในเกณฑม์คีวามสขุมากกวา่คน
ทั่วไป (คะแนนเท่ากับ 35-45 คะแนน) ในขณะที่กลุ่ม
ควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยความสุขก่อนการทดลองเท่ากับ
34.89 และหลงัการทดลองเทา่กบั 34.93 ซึง่อยู่ในเกณฑ์
มีความสุขเท่ากับคนทั่วไปทั้งก่อนและหลังการทดลอง
แสดงวา่การเขา้รว่มโปรแกรมการฝกึโยคะสามารถชว่ยยก
ระดบัการมคีวามสขุใหส้งูขึน้ จากความสขุในระดบัเทา่กบั
คนทัว่ไป เปน็ความสขุมากกวา่คนทัว่ไป ผลการวจิยัครัง้นี้
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เยาวเรศ สะสมทรัพย์ และ
คณะ15 ทีศ่กึษาผลของโยคะตอ่ภาวะสขุภาพกาย จติ สงัคม
และจติวญิญาณ โดยใหค้ำจำกดัความของภาวะสขุภาพจติ
วา่ เปน็จติใจทีม่คีวามสขุ เบกิบาน มสีตแิละสมาธิ ผลการ
วิจัยพบว่านักศึกษาหญิงที่ ได้รับการฝึกโยคะ 3 ครั้งต่อ
สปัดาห์เปน็เวลา12สปัดาห์มภีาวะสขุภาพกายจติสงัคม
และจิตวิญญาณดีกว่านักศึกษาที่ ไม่ ได้รับการฝึกโยคะ
นัน่หมายความวา่การฝกึโยคะสามารถชว่ยใหน้กัศกึษาหญงิ
มคีวามสขุมากขึน้เมือ่เปรยีบเทยีบกบัการไม่ไดฝ้กึโยคะและ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อมัพร กลุเวชกจิ และคณะ17 ที่
ศกึษาผลของการฝกึโยคะตอ่ความสขุและภาวะซมึเศรา้ใน
ผูป้ว่ยทีม่อีาการซมึเศรา้ โดยใหผู้ป้ว่ยฝกึโยคะสปัดาหล์ะ 2
ครัง้เปน็เวลา2สปัดาห์พบวา่หลงัการทดลองผูป้ว่ยทีฝ่กึ
โยคะมีความสุขมากกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถติิ(p<.05)
 จากการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการเห็นคุณค่าใน
ตนเองหลงัการทดลองของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุดว้ย
การวเิคราะหค์วามแปรปรวนรว่ม โดยใชค้ะแนนการเหน็
คุณค่าในตนเองก่อนการทดลองเป็นตัวแปรร่วม พบว่า
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คะแนนเฉลี่ยการเห็นคุณค่าในตนเองหลังการทดลองของ
กลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
(F = 10.664, p = .002) แสดงว่า นักศึกษาที่เข้าร่วม
โปรแกรมการฝกึโยคะมกีารเหน็คณุคา่ในตนเองสงูกวา่นกั
ศกึษาที่ไม่ไดเ้ขา้รว่มโปรแกรมอธบิายไดว้า่ การฝกึโยคะใน
ครัง้นี้ เปน็การฝกึตามกำลงัความสามารถของผูเ้ขา้รว่มวจิยั
แตล่ะคน ไมเ่ปรยีบเทยีบกบัผูอ้ืน่ และเปน็การฝกึซำ้ๆ ตอ่
เนื่องเป็นเวลา 8 สัปดาห์ จนกระทั่งนักศึกษาที่เข้าร่วม
โปรแกรมทุกคนสามารถปฏิบัติโยคะพื้นฐานได้ด้วยตนเอง
ทำให้เกิดความภาคภูมิใจ เชื่อมั่นในตนเอง รับรู้ความ
สามารถของตนเอง รูส้กึวา่ตนเองเปน็คนทีม่คีณุคา่มคีวาม
สามารถ18-19 การฝึกโยคะจึงส่งผลให้นักศึกษามีการเห็น
คุณค่าในตนเองเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับการวิจัยของ
Kovocic20 ทีศ่กึษาผลของการฝกึโยคะตอ่การเหน็คณุคา่ใน
ตนเองในผูป้ว่ยโรคมะเรง็เตา้นมหลงัการผา่ตดั ผลการวจิยั
พบวา่ ผูป้ว่ยที่ไดร้บัการฝกึโยคะเปน็เวลา 1 เดอืน มกีาร
เหน็คณุคา่ในตนเองสงูกวา่ผูป้ว่ยที่ไม่ไดร้บัการฝกึอยา่งมนียั
สำคญัทางสถติิ(p<.05)
 จากการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่อาการซมึเศรา้หลงั
การทดลองของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ด้วยการ
วเิคราะหค์วามแปรปรวนรว่มโดยใชค้ะแนนอาการซมึเศรา้
กอ่นการทดลองเปน็ตวัแปรรว่มพบวา่ คะแนนเฉลีย่อาการ
ซมึเศรา้หลงัการทดลองของกลุม่ทดลองตำ่กวา่กลุม่ควบคมุ
อยา่งไมม่นียัสำคญัทางสถติิ(F=81.39,p=.053)แสดง
วา่นกัศกึษาทีเ่ขา้รว่มโปรแกรมการฝกึโยคะมอีาการซมึเศรา้
ไม่แตกต่างจากนักศึกษาที่ไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรม แต่เมื่อ
เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่อาการซมึเศรา้ภายในกลุม่ทดลอง
ก่อนและหลังการทดลองด้วยสถิติการทดสอบที (paired
t-test) พบวา่ ภายหลงัการทดลอง นกัศกึษากลุม่ทดลองมี
อาการซมึเศรา้ตำ่กวา่กอ่นทดลองอยา่งมนียัสำคญัทางสถติิ
(t =3.28;p= .001)อธบิายไดว้า่อาการซมึเศรา้ทีล่ดลง
อาจจะเปน็ผลสบืเนือ่งมาจากการฝกึโยคะทำใหน้กัศกึษามี
ความสขุและเหน็คณุคา่ในตนเองมากขึน้ แตร่ะยะเวลาของ
การฝกึอาจจะยงัไมม่ากพอ หรอืคณุภาพของการฝกึอาจจะ
ยงัไมด่พีอ ทำใหเ้มือ่เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ระหวา่งกลุม่
ทดลองและกลุม่ควบคมุภายหลงัการทดลอง คะแนนเฉลีย่
อาการซมึเศรา้ของกลุม่ทดลองจงึตำ่กวา่กลุม่ควบคมุอยา่ง
ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ หรืออาจจะเกิดจากการที่กลุ่ม
ตัวอย่างไม่ ได้มีอาการซึมเศร้าตั้งแต่ก่อนการทดลอง

(คะแนนจากแบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น < 22)
แมว้า่ภายหลงัการทดลอง นกัศกึษาทีเ่ขา้รว่มโปรแกรมการ
ฝกึโยคะจะมคีะแนนเฉลีย่อาการซมึเศรา้ลดลงกวา่กอ่นการ
ทดลอง แตเ่ปน็การยากทีจ่ะทำใหค้ะแนนอาการซมึเศรา้ที่
ลดลงของกลุม่ทดลองแตกตา่งจากกลุม่ควบคมุอยา่งเดน่ชดั
จนกระทัง่มนียัสำคญัทางสถติไิด้ผลการวจิยัครัง้นีส้อดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ Javnbakht และคณะ ทีศ่กึษาผลของการ
ฝึกโยคะต่ออาการซึมเศร้าในผู้ป่วยหญิงที่มารับบริการใน
คลนิกิโยคะจำนวน 65 คน แบง่เปน็กลุม่ทดลอง 34 คน
กลุม่ควบคมุ 31 คน กลุม่ทดลองไดร้บัการฝกึโยคะ 2 ครัง้
ตอ่สปัดาห์ เปน็เวลา 8 สปัดาห์ ผลการวจิยัพบวา่ ผูป้ว่ย
หญงิที่ไดร้บัการฝกึโยคะมคีะแนนเฉลีย่อาการซมึเศรา้กอ่น
และหลังการทดลองไม่แตกต่างกัน (p = 0.13)22 แต่ไม่
สอดคลอ้งกบังานวจิยัทีผ่า่นมาอกีหลายงานวจิยัทีพ่บวา่การ
ฝึกโยคะช่วยให้อาการซึมเศร้าลดลง17,18,23 เช่น อัมพร
กลุเวชกจิ และคณะศกึษาผลของการฝกึโยคะตอ่อาการซมึ
เศรา้ในผูป้ว่ยซมึเศรา้จำนวน 50 คนพบวา่ ผูป้ว่ยที่ไดร้บั
การฝกึโยคะ4ครัง้ๆละ1ชัว่โมงมอีาการซมึเศรา้ลดลง
กว่าก่อนได้รับการฝึกโยคะอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
(t=-7.227;p=0.000)17
 ผลการวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า โปรแกรมการฝึก
โยคะมปีระสทิธภิาพในการเพิม่ความสขุและการเหน็คณุคา่
ในตนเองแกน่กัศกึษาพยาบาล แตย่งัไมม่ปีระสทิธภิาพมาก
พอทีจ่ะลดอาการซมึเศรา้ในนกัศกึษาได้

ข้อเสนอแนะ
 ขอ้เสนอแนะดา้นการปฏบิตัิ
 1.ควรสง่เสรมิใหม้กีารฝกึโยคะแกน่กัศกึษาพยาบาล
ในสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อเป็นทางเลือกในการดูแล
สขุภาพแบบองคร์วม ใหน้กัศกึษามกีารเหน็คณุคา่ในตนเอง
และมคีวามสขุในการดำเนนิชวีติมากขึน้ และลดความเสีย่ง
ต่อการเกิดปัญหาสุขภาพจิต โดยอาจจะบรรจุไว้เป็นวิชา
เลือกเสรีในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หรือจัดเป็น
กจิกรรมนอกหลกัสตูรเพือ่ใหน้กัศกึษาเรยีนรูแ้นวทางปฏบิตัิ
โยคะในการสง่เสรมิสขุภาพของตนเองและผูอ้ืน่
 ขอ้เสนอแนะดา้นการวจิยั
 1.เนือ่งจากในการวจิยัครัง้นีก้ลุม่ตวัอยา่งทัง้หมดเปน็
นกัศกึษาหญงิผลการวจิยัจงึมขีอ้จำกดัในการนำไปใชอ้า้งองิ
กบักลุม่นกัศกึษาพยาบาลชายหรอืนกัศกึษาพยาบาลทัง้หมด



J Nurs Sci   Vol	31	No	4	October	-	December	2013	

Journal	of	Nursing	Science	7�

จงึควรมกีารศกึษาผลของการฝกึโยคะในนกัศกึษาพยาบาล
ทั้งชายและหญิง หรืออาจจะเป็นการศึกษาเปรียบเทียบ
ระหวา่งเพศ
 2.ผลการวจิยัทีผ่า่นมาและผลการวจิยัในครัง้นีย้งัมขีอ้
ขดัแยง้กนัเกีย่วกบัผลของการฝกึโยคะตอ่อาการซมึเศรา้ จงึ
ควรมกีารศกึษาเปรยีบเทยีบระยะเวลาของการฝกึโยคะตอ่
การลดอาการซมึเศรา้ หรอืการฝกึโยคะรว่มกบัวธิอีืน่ๆ เพือ่
ลดอาการซมึเศรา้หรอืศกึษาเปรยีบเทยีบผลของการฝกึโยคะ
ต่ออาการซึมเศร้าในกลุ่มประชากรทั่วไปกับกลุ่มผู้ป่วยโรค
ซมึเศรา้
 3.เนื่องจากโปรแกรมการฝึกโยคะเป็นการฝึกที่ต่อ
เนือ่งและใชร้ะยะเวลานานทำใหผู้ฝ้กึอาจจะไมส่ามารถรว่ม
กิจกรรมได้ครบทุกครั้ง จึงควรมีการศึกษาเปรียบเทียบ
จำนวนครัง้ ระยะเวลา หรอืจำนวนทา่ของการฝกึโยคะ ตอ่
ความสขุ การเหน็คณุคา่ในตนเอง และอาการซมึเศรา้ เพือ่
คน้หาระยะเวลาหรอืจำนวนทา่ทีน่อ้ยทีส่ดุทีม่ปีระสทิธภิาพ
ในการเพิม่ความสขุ เพิม่การเหน็คณุคา่ในตนเอง และลด
อาการซมึเศรา้
 4.งานวจิยัครัง้นี้ กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุอาศยั
อยู่ในหอพกัเดยีวกนั อาจทำใหผ้ลการทดลองมกีารปนเปือ้น
ได้ การศกึษาตอ่ไปอาจจะแยกกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ
คนละสถาบนั
 5.ควรมกีารศกึษาตดิตามผลในระยะยาววา่โปรแกรม
การฝกึโยคะจะสง่ผลในระยะยาวหรอืไม่
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