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Abstract
 Purpose: To understand lived experiences of nursing students who practiced yoga asana.
 Design: Phenomenological study.
 Methods: The second-year baccalaureate nursing students from one college of nursing who studied yoga 
asana practice were participated in the study. Data were collected by means of in-depth interview and tape  
recording, non-participant observation, field note, focus group discussion, and diary record. Purposive sampling 
was used to recruit ten nursing students after they finished their course. Data were analyzed by using thematic 
analysis. 
 Main findings: Three major themes that emerged from the data were: 1) imagination about yoga prior to 
practice, 2) changing points of view during practice, and 3) Yoga…beneficial sport...healthy body and mind. 
The nursing students had negative attitudes before practicing yoga. They thought that it was a sport for  
celebrity and composed of difficult positions. After practicing regularly, they gradually changed to have positive 
attitudes. They studied better because they had more concentration and their illnesses were gone. Nursing  
students found yoga as a beneficial sport for both their physical and mental well-beings.  
 Conclusion and recommendations: Practicing yoga asana could be beneficial improving physical and 
mental well-beings in nursing students. Practicing yoga asana regularly should be promoted to help enhance 
their physical and mental health. 
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บทคัดย่อ

 วัตถุประสงค์: เพ่ือทำาความเข้าใจประสบการณ์ชีวิตของนักศึกษาพยาบาลในการบริหารกายแบบโยคะ

 รูปแบบการวิจัย: การวิจัยแบบปรากฏการณ์วิทยา

 วิธีดำาเนินการวิจัย: นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลบัณฑิตช้ันปีท่ี 2 ของวิทยาลัยพยาบาลแห่งหน่ึงท่ีศึกษาวิชาการออกกำาลังกาย

เพ่ือสุขภาพ โดยการบริหารกายแบบโยคะ การรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เจาะลึกและบันทึกเทป การสังเกตอย่างไม่มีส่วนร่วม 

การบันทึกภาคสนาม การอภิปรายกลุ่มและการบันทึกไดอาร่ี เลือกนักศึกษาผู้ให้ข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง จำานวน 10 คนภายหลังส้ิน

สุดการเรียนการสอน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์แก่นเน้ือหา

 ผลการวิจัย: นักศึกษามีประสบการณ์ชีวิตเก่ียวกับการบริหารกายแบบโยคะโดยมีแก่นเน้ือหาหลัก (major themes) 3 ประการ

ได้แก่ 1) มโนภาพของโยคะก่อนเรียน 2) มุมมองท่ีเปล่ียนไประหว่างเรียนโยคะ และ 3) โยคะ...กีฬาแสนดีมีประโยชน์..ร่างกาย 

แข็งแรง...จิตใจม่ันคง ก่อนเร่ิมเรียนนักศึกษาพยาบาลมีทัศนคติทางลบต่อการบริหารกายด้วยโยคะ โดยมีมุมมองว่าเป็นกีฬาสำาหรับ

บุคคลในสังคมช้ันสูงหรือกลุ่มไฮโซ และมีท่าต่าง ๆ  ท่ียาก หลังจากฝึกปฏิบัติเป็นประจำาอย่างสม่ำาเสมอ นักศึกษาเร่ิมมีทัศนคติท่ีเปล่ียน

ไปในทางบวก นักศึกษารายงานถึงการเรียนท่ีดีข้ึนจากการมีสมาธิและมีร่างกายท่ีแข็งแรง หายจากอาการเจ็บป่วยท่ีเป็นอยู่ นักศึกษา

พบว่าการบริหารกายแบบโยคะมีประโยชน์ต่อสุขภาพตนเองท้ังด้านร่างกายและจิตใจ

 สรุปและข้อเสนอแนะ: การบริหารกายแบบโยคะส่งผลดีและเกิดประโยชน์ต่อสุขภาพกายและจิตของนักศึกษาพยาบาล  

การส่งเสริมให้นักศึกษาพยาบาลได้ฝึกบริหารกายแบบโยคะเป็นประจำาจะช่วยให้มีร่างกายท่ีแข็งแรงสมบูรณ์ท้ังกายและใจ

คำาสำาคัญ: การบริหารกายแบบโยคะ นักศึกษาพยาบาล การวิจัยแบบปรากฏการณ์วิทยา


