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บรรณาธิการ วารสารคณะพลศึกษา

 วารสารคณะพลศึกษา เป็นวารสารคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ ปัจจุบันวารสารคณะ

พลศึกษาอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 วัตถุประสงค์หลักของวารสารคณะพลศึกษาคือเพ่ือเป็นแหล่งเผย

แพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการในสาขาดังต่อไปนี้คือ วิทยาศาสตร์การกีฬา พลศึกษา สุขศึกษา 

สาธารณสุขศาสตร์ และ นันทนาการ ส�าหรับ อาจารย์ นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป บทความวิจัยและ

บทความวิชาการที่ลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารคณะพลศึกษาได้ผ่านการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง

ภายนอกและภายในคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาดังกล่าว ใน

ฐานะบรรณาธกิาร ข้าพเจ้าจงึขอเรยีนเชิญ อาจารย์ นสิิต และนกัศกึษาทกุท่าน ส่งบทความวจิยัและบทความ

วิชาการเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารคณะพลศึกษา และหวังเป็นอย่างย่ิงว่าบทความวิจัยและบทความ

วิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารคณะพลศึกษานี้จะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านไม่มากก็น้อย



สารคณบดี

 วารสารคณะพลศกึษา ปีที ่21 เล่มที ่1 จดัท�าขึน้โดยมีวัตถปุระสงค์เพือ่ส่งเสรมิและเผยแพร่บทความ

วิชาการ และงานวิจยัทีเ่กีย่วกบัพลศกึษา สุขศกึษา นนัทนาการ วทิยาศาสตร์การกฬีา และสาธารณสุขศาสตร์ 

ในระดับชาติและนานาชาติ ในฉบับน้ีได้มีการปรับปรุงรูปแบบการลงตีพิมพ์เพิ่มเติมในบทความวิจัยและ

บทความวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพของวารสารคณะพลศึกษาให้ดียิ่งขึ้นไปสู่สากล

 การพิจารณา บทความวิชาการและบทความวิจัยจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกเพ่ือให้

วารสารคณะพลศึกษามีคุณค่า มีประโยชน์ และตรงตามวัตถุประสงค์เนื้อหายังคงเป็นบทความวิชาการ

และบทความวิจัยซึ่งประกอบด้วยสาระที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ในหลากหลายสาขาแก่ นิสิตนักศึกษา 

คณาจารย์นักวิชาการ ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป 

 ในนามคณบดคีณะพลศกึษา ขอขอบคณุผูส่้งผลงานลงตีพิมพ์ในวารสารคณะพลศกึษา บรรณาธกิาร       

กองบรรณาธกิาร และผูท้รงคณุวุฒ ิทีช่่วยกลัน่กรอง ผลงาน และท้ายสุดขอบคณุผูอ่้านทกุท่านทีต่ดิตามผล

งานของวารสารคณะพลศึกษา
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ของนักเรียนหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

ธนพล แก้ววงษ์  อาคม วิเวกวิน  อนุชาวดี สุขเสมอ
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คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่ออกก�าลังกายเป็นประจ�าและผู้สูงอายุที่ไม่ออกก�าลังกาย

กัลยารัตน์ ก�าลังเหลือ

องค์ประกอบของโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาส�าหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันไตรกีฬา และผู้ที่เดินทาง    
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การประเมนิความต้องการจ�าเป็นของการทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูข้องหลกัสูตรสาขาวชิาพลศึกษา   

ในระดับปรญิญาตรี

ดิศรณ์ แก้วคล้าย  ธงชาติ พู่เจริญ  อนันต์ มาลารัตน์  ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์ 

สมรรถนะของเจ้าพนกังานทันตสาธารณสขุท่ีปฏบิตังิานในโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต�าบล 

ในมมุมองของผูอ้�านวยการโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต�าบล

วารุณี  สุดตา

อนาคตภาพส�าหรบัการบรหิารจัดการความเส่ียงของคณะพลศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ใน

ทศวรรษหน้า (พ.ศ.2559-2568)

ชินะโอภาส สะพานทอง  จิราวรรณ ตอฤทธิ์  อดิศัย มัติเดช
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บทนํา: กระบี่กระบอง เปนศิลปะการตอสูปองกันตัวที่เปนสมบัติของชาติอันควรคาแกการอนุรักษและสงเสริมใหคงอยูสืบไป 
เปนกิจกรรมทางการกีฬาและนันทนาการเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพรางทางกายที่หลายๆ ภาคสวนไดมีสวนรวมเพ่ือสงเสริมให
เด็กและเยาวชนหันมาฝกฝนและนํามาใชใหเกิดประโยชนในหลากหลายมิติ ท้ังในดานการจัดการเรียนการสอนที่บรรจุเปนวิชา
ไวในหลักสูตรของสถาบันการศึกษาระดับตางๆ การจัดการประกวดและแขงขันเพ่ือทดสอบความสามารถและพัฒนาทักษะท่ี
หนวยงานตางๆ จัดข้ึน 
อภิปราย: ในทางนันทนาการ กระบี่กระบองไดถูกนํามาเปนกระบวนการหนึ่งเพ่ือเสริมสรางทักษะพื้นฐานของผูเรียน  โดยใช
กระบี่กระบองเปนวิชาเรียนเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพทางกายใหมีความแข็งแรง อดทน มีวินัยในการฝกปฏิบัติ ฝกซอม ฝกสมาธิ 
ซึ่งจะสงผลตอกระบวนการพัฒนาบุคลากรทางนันทนาการท่ีสมบูรณ และนอกจากนี้ ยังเปนกิจกรรมที่กอเกิดประโยชนแกเด็ก 
เยาชนและประชาชนในเวลาวางตามบริบทตางๆ ท่ีเหมาะสมตามสภาพสังคม 
สรุป: ดังนั้น ทุกภาคสวนไมวาจะเปนหนวยงานของรัฐหรือเอกชน รวมท้ังสถานศึกษาตางๆ ควรนํากระบี่กระบองไปจัดเปน
กิจกรรมเชิงนันทนาการ หรือจัดใหมีการแขงขันกันมากขึ้น ซึ่งขณะนี้ก็มีการจัดอยูบางแลว แตควรจะเพิ่มปริมาณและเนนท่ี
คุณภาพของศิลปะวิชากระบี่กระบองใหไดมาตรฐานมากขึ้น ซึ่งเชื่อวาถามีครูสอนวิชากระบี่กระบองโดยตรงมีท้ังปริมาณและ
คุณภาพแลว วิชากระบี่กระบองจะมีมาตรฐานที่ถูกตองและเปนมรดกของชาติไทยท่ีทรงคุณคาตอไป 
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กิจกรรมเชิงนันทนาการ หรือจัดใหมีการแขงขันกันมากขึ้น ซึ่งขณะนี้ก็มีการจัดอยูบางแลว แตควรจะเพ่ิมปริมาณและเนนท่ี
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Abstract 
Introduction: Sword is a martial art that is a national treasure that is worthy of conservation and encourages the 
survival of the couple. It is a sport and recreation activity to develop many physical fitness. The sector has been 
involved in encouraging children and young people to practice and use them in various dimensions. In terms of 
teaching and learning management, there are courses in various educational institutes. Contest management and 
competitions to test the skills and skills developed by various agencies. 
Discussion: In the process of recreation Sword has been used as a process to enhance the basic skills of 
learners. Using sword swords as a course to improve physical fitness, strength, patience, discipline in practice, 
practice, meditation, which will affect the process of development of complete human resources, and also activities 
that benefit children, young people and people in free time in context. The appropriate social conditions. 
Conclusion: Therefore, state and private agencies, as well as educational institutions. Should be organized as 
recreation activities. Or to compete more. The fact is that it is already organized. But it should increase the volume 
and focus on the quality of the art of swordplay to more standards. It is believed that if there is a direct sword 
instructor in both quantity and quality. Content with swords will have the right standards and be the heritage of the 
valuable Thai nation. 
 
Keywords: martial arts, sword, recreation 
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บทนํา  
 “กระบี่กระบอง” ในทางการศึก คือ อาวุธสําคัญคูกายของทหารหาญที่พรอมจะใชเขาโรมรันประหัตประหารกับศัตรู
คูอริท่ีมารุกราน เพื่อปองกันบานเมืองและแผนดินเกิดใหคงอยูในครอบครองและปองกันภัยจากการรุกราน ใหเกิดความผาสุก
แกบานเมือง แวนแควน ชุมชนและครอบครัว ดํารงความเปนชาติไทยใหคงอยูอยางองอาจและเต็มภาคภูมิตั้งแตโบราณกาล
จวบจนทุกวันนี้  แตคร้ันเมื่อยุคสมัยท่ีเปลี่ยนแปลงไป อาวุธยุทโธปกรณในการศึกก็เปลี่ยนไปตามวิวัฒนาการแหงเทคโนโลยี 
ท้ังในดานการปองกันและการรุกรานซึ่งกันและกัน  มีความทันสมัยในรูปลักษณและแสนยานุภาพท่ีทําลายลางรุนแรง  อัน
นํามาซึ่งการเมินเฉยตอ “กระบี่กระบอง” อาวุธท่ีซึ่งเคยอยูขางกายแมทัพ ทหารเอกในยุคกอนแตครั้งบรรพชน  
 ในปจจุบัน กระบี่กระบอง ไดกลายเปนศิลปะการตอสูท่ีเปนสมบัติของชาติอันควรคาแกการอนุรักษและสงเสริมใหคง
อยูคูชาติไทยสืบตอไป  เปนกิจกรรมทางการกีฬาและนันทนาการเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพทางกายที่หลายๆ ภาคสวนไดมีสวน
รวมเพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชนหันมาฝกฝนและนํามาใชใหเกิดประโยชนในหลากหลายมิติ ท้ังในดานการจัดการเรียนการ
สอนท่ีบรรจุเปนวิชาไวในหลักสูตรของสถาบันการศึกษาระดับตางๆ การจัดการประกวดและแขงขันเพ่ือทดสอบความสามารถ
และพัฒนาทักษะท่ีหนวยงานตางๆ จัดขึ้น เปนตน  
 จวบจนทางนันทนาการ ไดนํากระบี่กระบองมาเปนกระบวนการหนึ่งเพ่ือเสริมสรางทักษะพ้ืนฐานของผูเรียน  โดยใช
กระบี่กระบองเปนวิชาเรียนเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพทางกายใหมีความแข็งแรง อดทน มีวินัยในการฝกปฏิบัติ ฝกซอม ฝกสมาธิ 
ซึ่งจะสงผลตอกระบวนการพัฒนาบุคลากรทางนันทนาการที่สมบูรณ  และนอกจากนี้ ยังเปนกิจกรรมท่ีกอเกิดประโยชนแกเด็ก 
เยาชนและประชาชนในเวลาวางตามบริบทตางๆ ท่ีเหมาะสมตามสภาพสังคม 
 
เนื้อหา  

ความหมายของกระบี่กระบอง 
กระบี่กระบองตามความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 (ราชบัณฑิตยสถานม, 2539) 

หมายถึง การเลนชนิดหนึ่ง ตอสูกันดวยกระบี่และกระบอง เปนตน 
 กีฬา ตามความหมายในพจนานุกรมฉบับเดียวกัน คือ กิจกรรมหรือการเลนเพ่ือความสนุกสนาน เพลิดเพลิน เพ่ือเปน
การบํารุงแรงหรือเพื่อผอนคลายความเครงเครียดของจิต 
 รวมความหมายของกระบี่กระบอง จึงหมายถึง การเลนชนิดหนึ่ง ตอสูกันดวยกระบี่กระบอง เพื่อความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน เพื่อเปนการบํารุงแรงหรือเพ่ือผอนคลายความเครงเครียดทางจิต 
 ความหมายของนันทนาการ 
 นันทนาการ ตามความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 (ราชบัณฑิตยสถาน, 2539) หมายถึง 
กิจกรรมที่ทําตามสมัครใจในยามวาง เพ่ือใหเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินและผอนคลายความตรึงเครียด 
 นันทนาการเปนกิจกรรมท่ีสรางความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ผอนคลายความเครียดจากการทํางานสรางคุณคาในเรื่อง
การใชเวลาวางใหเกิดประโยชนแกบุคคลทุกเพศทุกวัยในทุกชวงชีวิตของประชาชน  การเขารวมในกิจกรรมนันทนาการจะสงผล
ตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต  กิจกรรมนันทนาการเปนกิจกรรมทางสังคมรูปแบบหนึ่งท่ีมีความหลากหลาย มีการจัดบริการท้ังใน
สวนของภาครัฐและเอกชน เปนแหลงพักผอน  หยอนใจ หรือออกกําลังกาย เชน สวนสาธารณะ สนามกีฬา สนามเด็กเลน 
พิพิธภัณฑสถาน เปนแหลงสรางงานและรายไดใหแกองคการธุรกิจ เชน โรงภาพยนตร โรงละคร สโมสรกีฬาและออกกําลังกาย 
เปนตน (1) 
 เมื่อวิเคราะหดูความหมายของกระบี่กระบอง และความหมายของนันทนาการ ตามท่ีพจนานุกรมบัญญัติแลว จะเห็น
วามีความเหมือนกันคือ เปนกิจกรรม  ในสวนของความมุงหมายนั้นก็เปนในลักษณะเดียวกันคือ เพ่ือใหเกิดความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน หรือเพ่ือผอนคลายความตึงเครียด  สวนของความแตกตางที่ปรากฏตามพจนานุกรมคือ กระบี่กระบองเปนการเลนชนิด
หนึ่ง ตอสูกันดวยกระบี่กระบอง สวนนันทนาการ คือกิจกรรมที่ทําตามสมัครใจในยามวาง ทําแลวเกิดความสนุกสนาน
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บทนํา  
 “กระบี่กระบอง” ในทางการศึก คือ อาวุธสําคัญคูกายของทหารหาญที่พรอมจะใชเขาโรมรันประหัตประหารกับศัตรู
คูอริท่ีมารุกราน เพื่อปองกันบานเมืองและแผนดินเกิดใหคงอยูในครอบครองและปองกันภัยจากการรุกราน ใหเกิดความผาสุก
แกบานเมือง แวนแควน ชุมชนและครอบครัว ดํารงความเปนชาติไทยใหคงอยูอยางองอาจและเต็มภาคภูมิตั้งแตโบราณกาล
จวบจนทุกวันน้ี  แตครั้นเมื่อยุคสมัยท่ีเปลี่ยนแปลงไป อาวุธยุทโธปกรณในการศึกก็เปลี่ยนไปตามวิวัฒนาการแหงเทคโนโลยี 
ท้ังในดานการปองกันและการรุกรานซึ่งกันและกัน  มีความทันสมัยในรูปลักษณและแสนยานุภาพท่ีทําลายลางรุนแรง  อัน
นํามาซึ่งการเมินเฉยตอ “กระบี่กระบอง” อาวุธท่ีซึ่งเคยอยูขางกายแมทัพ ทหารเอกในยุคกอนแตครั้งบรรพชน  
 ในปจจุบัน กระบี่กระบอง ไดกลายเปนศิลปะการตอสูท่ีเปนสมบัติของชาติอันควรคาแกการอนุรักษและสงเสริมใหคง
อยูคูชาติไทยสืบตอไป  เปนกิจกรรมทางการกีฬาและนันทนาการเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพทางกายที่หลายๆ ภาคสวนไดมีสวน
รวมเพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชนหันมาฝกฝนและนํามาใชใหเกิดประโยชนในหลากหลายมิติ ท้ังในดานการจัดการเรียนการ
สอนท่ีบรรจุเปนวิชาไวในหลักสูตรของสถาบันการศึกษาระดับตางๆ การจัดการประกวดและแขงขันเพ่ือทดสอบความสามารถ
และพัฒนาทักษะท่ีหนวยงานตางๆ จัดขึ้น เปนตน  
 จวบจนทางนันทนาการ ไดนํากระบี่กระบองมาเปนกระบวนการหน่ึงเพ่ือเสริมสรางทักษะพ้ืนฐานของผูเรียน  โดยใช
กระบี่กระบองเปนวิชาเรียนเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพทางกายใหมีความแข็งแรง อดทน มีวินัยในการฝกปฏิบัติ ฝกซอม ฝกสมาธิ 
ซึ่งจะสงผลตอกระบวนการพัฒนาบุคลากรทางนันทนาการที่สมบูรณ  และนอกจากนี้ ยังเปนกิจกรรมท่ีกอเกิดประโยชนแกเด็ก 
เยาชนและประชาชนในเวลาวางตามบริบทตางๆ ท่ีเหมาะสมตามสภาพสังคม 
 
เนื้อหา  

ความหมายของกระบี่กระบอง 
กระบี่กระบองตามความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 (ราชบัณฑิตยสถานม, 2539) 

หมายถึง การเลนชนิดหนึ่ง ตอสูกันดวยกระบี่และกระบอง เปนตน 
 กีฬา ตามความหมายในพจนานุกรมฉบับเดียวกัน คือ กิจกรรมหรือการเลนเพ่ือความสนุกสนาน เพลิดเพลิน เพ่ือเปน
การบํารุงแรงหรือเพื่อผอนคลายความเครงเครียดของจิต 
 รวมความหมายของกระบี่กระบอง จึงหมายถึง การเลนชนิดหนึ่ง ตอสูกันดวยกระบี่กระบอง เพ่ือความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน เพื่อเปนการบํารุงแรงหรือเพ่ือผอนคลายความเครงเครียดทางจิต 
 ความหมายของนันทนาการ 
 นันทนาการ ตามความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 (ราชบัณฑิตยสถาน, 2539) หมายถึง 
กิจกรรมที่ทําตามสมัครใจในยามวาง เพ่ือใหเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินและผอนคลายความตรึงเครียด 
 นันทนาการเปนกิจกรรมท่ีสรางความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ผอนคลายความเครียดจากการทํางานสรางคุณคาในเรื่อง
การใชเวลาวางใหเกิดประโยชนแกบุคคลทุกเพศทุกวัยในทุกชวงชีวิตของประชาชน  การเขารวมในกิจกรรมนันทนาการจะสงผล
ตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต  กิจกรรมนันทนาการเปนกิจกรรมทางสังคมรูปแบบหนึ่งที่มีความหลากหลาย มีการจัดบริการท้ังใน
สวนของภาครัฐและเอกชน เปนแหลงพักผอน  หยอนใจ หรือออกกําลังกาย เชน สวนสาธารณะ สนามกีฬา สนามเด็กเลน 
พิพิธภัณฑสถาน เปนแหลงสรางงานและรายไดใหแกองคการธุรกิจ เชน โรงภาพยนตร โรงละคร สโมสรกีฬาและออกกําลังกาย 
เปนตน (1) 
 เมื่อวิเคราะหดูความหมายของกระบี่กระบอง และความหมายของนันทนาการ ตามท่ีพจนานุกรมบัญญัติแลว จะเห็น
วามีความเหมือนกันคือ เปนกิจกรรม  ในสวนของความมุงหมายนั้นก็เปนในลักษณะเดียวกันคือ เพื่อใหเกิดความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน หรือเพ่ือผอนคลายความตึงเครียด  สวนของความแตกตางที่ปรากฏตามพจนานุกรมคือ กระบี่กระบองเปนการเลนชนิด
หนึ่ง ตอสูกันดวยกระบี่กระบอง สวนนันทนาการ คือกิจกรรมที่ทําตามสมัครใจในยามวาง ทําแลวเกิดความสนุกสนาน
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เพลิดเพลิน สําหรับเน้ือหาและรูปแบบของกิจกรรมนั้นไมไดกําหนดไว ซึ่งในปจจุบันไดมีการนํามาปรับปรุงรูปแบบใหเปน
กิจกรรมนันทนาการท่ีสมบูรณ เชน นํากระบี่กระบองมาใชเปนกิจกรรมที่ปฏิบัติในเวลาวาง การสนับสนุนและสงเสริมใหเกิด
การมีสวนรวมของประชาชนโดยการจัดการประลองหรือการแขงขันกระบี่กระบองตามโอกาสตางๆ เปนตน 
 เพื่อใหสอดคลองกับหัวขอเรื่อง คือ กระบี่กระบองกับนันทนาการ ท้ังนี้โดยมีวัตถุประสงค  เพื่อจะวิเคราะหใหเห็นวา
กระบี่กระบองมีความสัมพันธเก่ียวของกับนันทนาการอยางไร หรือนันทนาการมีบทบาทสําคัญเก่ียวกับกระบี่กระบองอยางไร 
 การนําเสนอบทความน้ี ผูเขียนจะใชขอมูลอางอิงจากหนังสือวิชากระบี่กระบอง โดยอาจารยนาค เทพหัสดิน ณ 
อยุธยา (2) มาเปนหลักฐานอางอิง โดยไดพิจารณาเห็นวาหนังสือเลมนี้มีความสมบูรณ มีมาตรฐานท่ีมีรายละเอียดท่ีนาเชื่อถือ
มากท่ีสุดเกี่ยวกับความรูพ้ืนฐานทั่วไปของวิชากระบี่กระบอง โดยการวิเคราะหเนื้อหาท่ีเก่ียวของเพ่ือเชื่อมโยงใหเห็นวา
นันทนาการมีความเกี่ยวของอยางไรกับกระบี่กระบองดังจะไดกลาวตอไป 
 ความเปนมาของกระบี่กระบอง 
 กระบี่กระบองเปนศิลปะการกีฬาประเภทการตอสูปองกันตัวดั้งเดิมของไทยชนิดหนึ่ง เริ่มตนโดยการฝกการใชอาวุธ
ตอสู เพื่อจะนําไปใชในสงคราม เนนการฝกเพ่ือเตรียมในยามสงบ เมื่อการสงครามวางเวนนานเขา ดังที่ทานอาจารยนาค เทพ
หัสดิน ณ อยุธยา กลาวไววา “การเตรียมเพื่อการรบโดยตรง แตเมื่อการเตรียมอยางเอาจริงเอาจังเชนนี้ เมื่อนานๆ เขาอาจจะทํา
ใหเกิดความเบื่อหนายขึ้นได ในเมื่อการรบเวนระยะหางเขาเตรียมเทาไรๆ ก็ไมถึงเวลาจะใชเขาจริงสักที ทําใหการเตรียม
หยอนสมรรถภาพไป เนื่องดวยเหตุนี้เอง ผูบังคับบัญชาท่ีฉลาดสามารถหยั่งใจผูนอยถูก จึงพยายามดัดแปลงแกไขใหการ
เตรียมท่ีกลาวแลวเกิดความสนุกสนานขึ้น และท้ังจัดใหมีการแขงขันกันขึ้นอีกดวย ท่ียกมากลาวนี้ชี้ใหเห็นวา “การฝกการใช
อาวุธในการรบไดเปล่ียนมาเปนกระบี่กระบอง” ก็อาศัยหลักการสําคัญคือความสนุกสนาน ซึ่งเปนองคประกอบหน่ึงของ
นันทนาการ  นอกจากน้ียังจัดใหมีการแขงขัน ซึ่งการแขงขันยิ่งทําใหเกิดความสนุกสนาน เกิดความสนใจและความตั้งใจมาก
ข้ึน ซึ่งรวมไปทั้งผูฝก ผูเลน ผูแขงขันและผูชมดวย เพราะเม่ือมีการแขงขันยอมจะมีผูชม การท่ีผูชมชมอยางสนุกสนาน ก็ถือ
วาเปนนันทนาการดวยเชนกัน 
 นอกจากน้ีทานอาจารยนาค เทพหัสดิน ณ อยุธยา ไดกลาวถึงกีฬาโอลิมปกซ่ึงชาวกรีกและโรมันไดคิดหรือประดิษฐ
เกมน้ีข้ึน ซึ่งเปนมรดกมาถึงปจจุบัน ซึ่งถาจะถือวาเปนยุทธกีฬาก็คงจะไมไกลจากความจริงนักเพราะเปนกีฬาท่ีเลนเพ่ือการ
รบแทๆ 
 การท่ีกีฬาโอลิมปกเปนกีฬาเพ่ือการแขงขันในหลายๆ ประเภทนั้น ยอมเปนสิ่งท่ีแนชัดวาผูฝกยอมจะไดรับความ
สนุกสนานความพึงพอใจทั้งในการฝกและการแขงขัน ซึ่งรวมไปถึงผูดูก็จะไดรับความสนุกสนาน ความตื่นเตน  เราใจและความ
เพลิดเพลินตางๆ ตามท่ีตนเองมีความสมัครใจเขาชมในคร้ังนั้น  ดังจะเห็นไดการแขงขันกีฬาน้ีเปนท่ีสนใจคอยเฝาชมกันท่ัว
โลก ซึง่ถือไดวาเปนนันทนาการอยางหน่ึง 
 หลักปรัชญาสําคัญประการหนึ่งของการแขงขันกีฬาโอลิมปก ซึ่งถือเปนสากลคือความเปนนักกีฬาสมัครเลน คือสมัคร
ใจเลนเพื่อหวังผลประโยชนท่ีเกิดขึ้นจากตัวของมันเองหาใชเพ่ือการคาหรือเพ่ืออาชีพใดๆ ท้ังสิ้น  ดังนั้นเมื่อกระบี่กระบองเริ่ม
มีการแขงขันก็ยึดปรัชญาเดียวกันนี้ดวย นั่นคือท้ังนักกระบี่กระบองและผูชมการแขงขันก็มีความสมัครใจ ซึ่งเปนสวนหน่ึงของ
นันทนาการโดยแท 
 เกี่ยวกับกําเนิดของกระบี่กระบองนั้น ทานอาจารยนาค เทพหัสดิน ณ อยุธยา ไดกลาวไววาไมสามารถเอาความจริง
มาอางอิงไดวากระบี่กระบองนี้ไดเร่ิมมีกันมาตั้งแตครั้งไหนและใครเปนผูคนคิด จะพึ่งพาครูบาอาจารยรุนเกาๆ ก็ไมไดเร่ือง
เพราะทานเหลานี้ไดเคยเรียนและไดเคยสอนในทางปฏิบัติอยางเดียว ฉะน้ันศิษยจึงขาดความรูในดานนี้เสียสิ้น แตเนื่องดวย
ไทยเราเปนนักรบมาแตโบราณกาล กระบี่กระบองซึ่งเปนเกมของนักรบก็นาจะไดริเลนกันเปนเวลานานมาแลวดวยเหมือนกัน 
แตหลักฐานท่ีพอจะอางอิงไดก็คือ คงมีแลวในสมัยรัชกาลท่ี 2 เพราะพระองคไดทรงพระราชนิพนธไวในหนังสืออิเหนา ซึ่งความ
ตอนหนึ่งวา  “เมื่อนั้นทาวหมันหยาปรีเปรมเกษมสันต เห็นอิเหนาเขามาบังคมคัล จึงปราศรัยไปพลันทันที ไดยินเขาระบือลือเลา 
วาเจาชํานาญการกระบี่ ทาทางทํานองคลองดี อันนี้จงรําใหนาดู แลวใหเสนากิดาหยัน จัดกันข้ึนตีทีละคู  โล ดั้ง ดาบ เชลย
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มลายู จะไดดูเลนเปนขวัญตา”  จากตอนหน่ึงในหนังสือเรื่องอิเหนา จะเห็นวากระบี่กระบองเขาไปมีบทบาทสําคัญของตัวละครใน
เร่ือง และเปนลักษณะของกิจกรรมการแสดงเพ่ือความสนุกสนานบันเทิงเจริญหูเจริญตา ซึ่งเปนไปในรูปแบบของกิจกรรม
นันทนาการประเภทการแสดงที่ใหคุณคาท้ังผูแสดงและผูชมอยางหนึ่ง 
 ตอมาในรัชกาลที่ 4 มีหลักฐานอางอิงสําคัญอยางหน่ึงคือ  พระบาทสมเด็จพระเจาลูกยาเธอหลายพระองค ทรงหัด
กระบี่กระบองจนครบวง และเมื่อปขาล พุทธศักราช 2409 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงผนวชเปนสามเณร 
ครั้นเมื่อทรงผนวชแลว โปรดใหสมเด็จพระเจาลูกยาเธอแตงพระองคอยางราชกุมารทรงเลนกระบี่กระบองเปนการสมโภชที่
หนาพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม มีเจานายที่ทรงกระบี่กระบองครั้งนั้น 8 พระองค ใน 4 ประเภทอาวุธคือ กระบี่ 
พลอง งาว และดาบสองมือ 
 จากขอมูลท่ีกลาวขางตนนี้ จะเห็นไดวากระบี่กระบองมีความสําคัญและไดรับการยอมรับในพระราชสํานัก และเปน
กิจกรรมสําคัญในงานพระราชพิธี คือ งานสมโภช  ซึ่งคําวา สมโภชตามความหมายในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 
2525 (3)นัยหนึ่งคือ งานฉลองในพิธีมงคลเพ่ือความยินดีราเริง นั่นคือ กระบี่กระบองในรูปแบบของนันทนาการโดยแท  
นอกจากน้ีขอมูลยังกลาวดวยวา “การเลนกระบี่กระบองคงเริ่มฟกตัวเปนการใหญในแผนดินนี้เอง เพราะตามปรกติเมื่อพระ
เจาอยูหัวทรงโปรดกีฬาอะไร กีฬาชนิดนั้นก็ยอมเจริญและเฟองฟู ประชาชนพลเมืองก็หันหนามาเอาใจใสตามเจานายของตน
ตามไปดวย ฉะนั้นกระบี่กระบองจึงเลนกันแพรหลายในงานสมโภชตางๆ ดังเชน งานโกนจุก งานบวชนาค งานทอดกฐิน งาน
ทอดผาปา ฯลฯ ซึ่งจะเห็นไดวา กระบี่กระบองไดนําไปใชในเชิงนันทนาการอยางแพรหลายท้ังในพระราชสํานัก ตลอดไปจนถึง
ประชาชนทั่วไปอยางกวางขวาง 
 ในสมัยรัชกาลที่ 5 มีขอมูลวา “เนื่องจากสมเด็จพระเจาลูกยาเธอในรัชกาลท่ี 5 ทรงเลนกระบี่กระบองเปนกันหลาย
พระองค  เชนนี้เขาใจวาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวคงจะทรงกีฬาชนิดน้ีเปนในครั้งนั้นดวยเหมือนกัน” เพราะตาม
หลักฐานปรากฏวา พระองคไดเคยทรงศึกษาวิชามวยและวิชากระบี่กระบอง ฟนดาบ กับหลวงพลโยธานุโยธา  ดวยเหตุนี้เอง
พระองคจึงโปรดใหมีการตีกระบี่กระบองและชกมวยไทยหนาพระท่ีนั่งในงานสมโภชอยูเนืองๆ  ฉะน้ันกระบี่กระบองจึงเปนท่ีรูจัก
มักคุนกันมากในกรุง  สมัยนี้เปนสมัยท่ีนิยมชมชอบกันมากท่ีสุด จึงทําใหกระบี่กระบองมีกันดาษดื่นและมีมากคณะดวยกัน”  ท่ี
ยกมากลาวขางตนเปนการช้ีชัดถึงกระบี่กระบองในราชสํานัก ท้ังความนิยมของประชาชนทั่วไปท่ีมีความนิยมชมชอบกันมาก
ท่ีสุดในสมัยนี้ หรือจะกลาวไดวากระบี่กระบองท่ีนําไปใชเชิงนันทนาการมีมากท่ีสุดดวยเชนเดียวกัน 
 สมัยรัชกาลท่ี 6 มีขอมูลวา “ความครึกครื้นในการเลนกระบี่กระบองชักจะลดนอยถอยลงไปบาง ถึงแมวา
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว จะทรงฝกใฝในวิชานาฏศิลปและทรงเขาพระทัยในศิลปะของวิชากระบี่กระบองก็ตาม  
แตก็ไมทรงโปรดปรานมากเทากับพระราชบิดาของพระองค แตถึงกระนั้นก็ยังมีการจัดกีฬาชนิดน้ีข้ึนถวายเพ่ือใหทอดพระเนตร
บางเปนครั้งคราว  เชนในปพุทธศักราช 2460  และ 2462  กระทรวงศึกษาธิการเนื่องในงานกรีฑาประจําปไดจัดการแสดงกระบี่
กระบองขึ้นถวายทอดพระเนตรที่สนามหนาสามัคยจารยสมาคม” ขอมูลนี้ชี้ใหเห็นวา พระมหากษัตริยทรงเขาพระทัยในศิลปะของ
วิชากระบี่กระบองเชนเดียวกันกับรัชกาลกอนๆ และกระบี่กระบองก็เปนกิจกรรมการแสดงเพื่อในหลวงทอดพระเนตรอยู แมแต
ในงานแขงขันกรีฑาซึ่งเปนกีฬาที่ตื่นเตนสนุกสนานอยูแลว แตก็ยังมีกีฬากระบี่กระบองเพ่ือทอดพระเนตรรวมอยูดวย  แสดงวา
กระบี่กระบองมีความสําคัญเชิงวิชาการและเปนท่ีสนใจของประชาทั่วไปดวย และกระบี่กระบองคงตองมีรูปแบบการแสดงที่มี
มาตรฐาน เพราะเปนการแสดงเพ่ือพระมหากษัตริยทอดพระเนตร 
 จวบจนปจจุบันวิชากระบี่กระบอง มีการบรรจุไวในหลักสูตรการเรียนการสอนของบางสถาบันการศึกษา และบางแหงก็
จัดเปนชมรมเพื่อรวมอนุรักษและสืบสานธํารงไวเปนมรดกท่ีทรงคุณคาของชาติ มีการจัดการแสดง การประกวด และการแขงขัน
กระบี่กระบองขึ้นในสถาบันการศึกษา และหนวยงานตางๆ ตามวาระและโอกาสอยูเนืองๆ  

 
 
 
 



JOURNAL OF FACULTY OF PHYSICAL EDUCATION 
Volume 21  |  Number 1  |  Junuary-๋June 2018

5

บทความวิชาการ
กระบี่กระบองกับนันทนาการ 

SWORD AND POLE FIGHTING WITH RECREATION

 

 5

มลายู จะไดดูเลนเปนขวัญตา”  จากตอนหน่ึงในหนังสือเรื่องอิเหนา จะเห็นวากระบี่กระบองเขาไปมีบทบาทสําคัญของตัวละครใน
เร่ือง และเปนลักษณะของกิจกรรมการแสดงเพ่ือความสนุกสนานบันเทิงเจริญหูเจริญตา ซึ่งเปนไปในรูปแบบของกิจกรรม
นันทนาการประเภทการแสดงที่ใหคุณคาท้ังผูแสดงและผูชมอยางหนึ่ง 
 ตอมาในรัชกาลที่ 4 มีหลักฐานอางอิงสําคัญอยางหน่ึงคือ  พระบาทสมเด็จพระเจาลูกยาเธอหลายพระองค ทรงหัด
กระบี่กระบองจนครบวง และเมื่อปขาล พุทธศักราช 2409 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงผนวชเปนสามเณร 
ครั้นเมื่อทรงผนวชแลว โปรดใหสมเด็จพระเจาลูกยาเธอแตงพระองคอยางราชกุมารทรงเลนกระบี่กระบองเปนการสมโภชที่
หนาพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม มีเจานายที่ทรงกระบี่กระบองครั้งนั้น 8 พระองค ใน 4 ประเภทอาวุธคือ กระบี่ 
พลอง งาว และดาบสองมือ 
 จากขอมูลท่ีกลาวขางตนน้ี จะเห็นไดวากระบี่กระบองมีความสําคัญและไดรับการยอมรับในพระราชสํานัก และเปน
กิจกรรมสําคัญในงานพระราชพิธี คือ งานสมโภช  ซึ่งคําวา สมโภชตามความหมายในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 
2525 (3)นัยหนึ่งคือ งานฉลองในพิธีมงคลเพ่ือความยินดีราเริง นั่นคือ กระบี่กระบองในรูปแบบของนันทนาการโดยแท  
นอกจากน้ีขอมูลยังกลาวดวยวา “การเลนกระบี่กระบองคงเริ่มฟกตัวเปนการใหญในแผนดินนี้เอง เพราะตามปรกติเมื่อพระ
เจาอยูหัวทรงโปรดกีฬาอะไร กีฬาชนิดนั้นก็ยอมเจริญและเฟองฟู ประชาชนพลเมืองก็หันหนามาเอาใจใสตามเจานายของตน
ตามไปดวย ฉะนั้นกระบี่กระบองจึงเลนกันแพรหลายในงานสมโภชตางๆ ดังเชน งานโกนจุก งานบวชนาค งานทอดกฐิน งาน
ทอดผาปา ฯลฯ ซึ่งจะเห็นไดวา กระบี่กระบองไดนําไปใชในเชิงนันทนาการอยางแพรหลายท้ังในพระราชสํานัก ตลอดไปจนถึง
ประชาชนทั่วไปอยางกวางขวาง 
 ในสมัยรัชกาลที่ 5 มีขอมูลวา “เนื่องจากสมเด็จพระเจาลูกยาเธอในรัชกาลท่ี 5 ทรงเลนกระบี่กระบองเปนกันหลาย
พระองค  เชนนี้เขาใจวาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวคงจะทรงกีฬาชนิดน้ีเปนในครั้งนั้นดวยเหมือนกัน” เพราะตาม
หลักฐานปรากฏวา พระองคไดเคยทรงศึกษาวิชามวยและวิชากระบี่กระบอง ฟนดาบ กับหลวงพลโยธานุโยธา  ดวยเหตุนี้เอง
พระองคจึงโปรดใหมีการตีกระบี่กระบองและชกมวยไทยหนาพระที่นั่งในงานสมโภชอยูเนืองๆ  ฉะน้ันกระบี่กระบองจึงเปนท่ีรูจัก
มักคุนกันมากในกรุง  สมัยนี้เปนสมัยท่ีนิยมชมชอบกันมากท่ีสุด จึงทําใหกระบี่กระบองมีกันดาษดื่นและมีมากคณะดวยกัน”  ท่ี
ยกมากลาวขางตนเปนการช้ีชัดถึงกระบี่กระบองในราชสํานัก ท้ังความนิยมของประชาชนทั่วไปท่ีมีความนิยมชมชอบกันมาก
ท่ีสุดในสมัยนี้ หรือจะกลาวไดวากระบี่กระบองท่ีนําไปใชเชิงนันทนาการมีมากท่ีสุดดวยเชนเดียวกัน 
 สมัยรัชกาลท่ี 6 มีขอมูลวา “ความครึกครื้นในการเลนกระบี่กระบองชักจะลดนอยถอยลงไปบาง ถึงแมวา
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว จะทรงฝกใฝในวิชานาฏศิลปและทรงเขาพระทัยในศิลปะของวิชากระบี่กระบองก็ตาม  
แตก็ไมทรงโปรดปรานมากเทากับพระราชบิดาของพระองค แตถึงกระนั้นก็ยังมีการจัดกีฬาชนิดน้ีข้ึนถวายเพ่ือใหทอดพระเนตร
บางเปนครั้งคราว  เชนในปพุทธศักราช 2460  และ 2462  กระทรวงศึกษาธิการเนื่องในงานกรีฑาประจําปไดจัดการแสดงกระบี่
กระบองขึ้นถวายทอดพระเนตรที่สนามหนาสามัคยจารยสมาคม” ขอมูลนี้ชี้ใหเห็นวา พระมหากษัตริยทรงเขาพระทัยในศิลปะของ
วิชากระบี่กระบองเชนเดียวกันกับรัชกาลกอนๆ และกระบี่กระบองก็เปนกิจกรรมการแสดงเพื่อในหลวงทอดพระเนตรอยู แมแต
ในงานแขงขันกรีฑาซ่ึงเปนกีฬาที่ตื่นเตนสนุกสนานอยูแลว แตก็ยังมีกีฬากระบี่กระบองเพ่ือทอดพระเนตรรวมอยูดวย  แสดงวา
กระบี่กระบองมีความสําคัญเชิงวิชาการและเปนท่ีสนใจของประชาทั่วไปดวย และกระบี่กระบองคงตองมีรูปแบบการแสดงที่มี
มาตรฐาน เพราะเปนการแสดงเพ่ือพระมหากษัตริยทอดพระเนตร 
 จวบจนปจจุบันวิชากระบี่กระบอง มีการบรรจุไวในหลักสูตรการเรียนการสอนของบางสถาบันการศึกษา และบางแหงก็
จัดเปนชมรมเพื่อรวมอนุรักษและสืบสานธํารงไวเปนมรดกท่ีทรงคุณคาของชาติ มีการจัดการแสดง การประกวด และการแขงขัน
กระบี่กระบองขึ้นในสถาบันการศึกษา และหนวยงานตางๆ ตามวาระและโอกาสอยูเนืองๆ  
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 กระบี่กระบองในระบบการศึกษา 
 ขอมูลจากหนังสือวิชากระบี่กระบองของอาจารยนาค เทพหัสดิน ณ อยุธยา  มีสาระสําคัญท่ีจะชี้ใหเห็นวา วิชากระบี่
กระบองไดเขาสูหลักสูตรการศึกษาอยางไร คือในสมัยที่ทานอาจารยใหญของโรงเรียนพลศึกษากลาง  ทานไดเริ่มลองสอนวิชา
กระบี่กระบองใหแกนักเรียนพลศึกษากลางเปนคร้ังแรก เมื่อป พ.ศ. 2478 ทดลองสอนอยู 1 ป เห็นวาไดผลดีเปนท่ีพอใจของ
ทานผูใหญ จึงไดกําหนดวิชากระบี่กระบองเขาไวในหลักสูตรของประโยคครูผูสอนพลศึกษา เมื่อป พ.ศ. 2479 นับแตนั้นมา 
จนกระท่ัง พ.ศ.2486 ผูท่ีสําเร็จการศึกษาออกไปโดยมากก็ไปรับราชการเปนครูสอนวิชาพลศึกษาตามจังหวัดตางๆ ท่ัวประเทศ    
ไดพยายามนําวิชากระบี่กระบองไปเผยแพรไดมาก ตอมาพบวาเปนท่ีสนใจของประชาชนเปนอยางมากและไดรับการตอบรับ
เปนอยางดี 
 การนําเอาวิชากระบี่กระบองเขาสูระบบการศึกษา โดยบรรจุวิชากระบี่กระบองไวหลักสูตรผลิตครูผูสอนพลศึกษา ใน
ครั้งนั้นนับเปนกาวหน่ึงที่สําคัญ เพราะเม่ือมีครูสอนวิชากระบี่กระบองท่ีไดรับการสอนมาจากครูกระบี่กระบองโดยตรงคือ ทาน
อาจารยนาค เทพหัสดิน ณ อยุธยา  ซึ่งเปนผูท่ีไดเลาเรียนวิชาน้ีมาตั้งแตเมื่อยังเปนเด็ก เคยรวมแสดงในคณะกระบี่กระบอง
ของคุณพอในท่ีตางๆ หลายแหงและไดเคยแสดงกระบี่กระบองหนาพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ในการ
กรีฑาสองครั้ง ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจัดขึ้นหนาสามัคยาจารยสมาคมในบริเวณโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ดังไดกลาว
มาแลวในตอนตน ในชวงนี้สันนิษฐานไดวาท้ังเด็กนักเรียนและประชาชนทั่วไปท่ัวประเทศคงรูจักและสนใจวิชากระบี่กระบองกัน
มากข้ึน  และเช่ือวาคงจะมีการฝกหัดนักเรียนไวเลนในงานรื่นเริงตางๆ  ซึ่งถือวาเปนกิจกรรมนันทนาการอยางหนึ่ง กระทั่งตอมา
โรงเรียนพลศึกษากลาง ไดเปลี่ยนเปนโรงเรียนฝกหัดครูพลศึกษา วิทยาลัยพลศึกษา วิทยาลัยวิชาการศึกษาพลศึกษา  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พลศึกษา และคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในปจจุบัน ซึ่งสถาบันท่ี
เปล่ียนแปลงมานี้ มีวัตถุประสงคก็เพ่ือจะผลิตครูพลศึกษาออกไปสอนวิชาพลศึกษาในโรงเรียนในระดับตางๆ รวมท้ังผลิตนักพล
ศึกษาออกไปทํางานดานพลศึกษาและกีฬาในหนวยงานของรัฐและเอกชนตางๆ ซึ่งหลักสูตรในสถานศึกษาท่ีเปลี่ยนแปลงมาถึง
ปจจุบันนี้ก็มีวิชากระบี่กระบองอยูดวยตลอดมา ทําใหวิชากระบี่กระบองยังคงมีการเรียนการสอนอยูในสถานศึกษาบางตาม
สมควร  ซึ่งนอกจากจะสอนวิชากระบี่กระบองตามหลักสูตรแลว  ยังมีการฝกนักเรียนเปนพิเศษเพ่ือเปนนักกระบี่กระบอง
ออกไปแสดงในชุมนุมตางๆ โดยท่ัวไป และมีการแขงขันกระบี่กระบองระดับนักเรียน นักศึกษาและประชาชนท่ัวไป  ทําใหกระบี่
กระบองเปนกิจกรรมเชิงนันทนาการ สําหรับผูเลนและผูชมอยูตลอดมา 
 มาถึงตอนนี้ผูเขียนขอยอนไปกลาวถึงบทบาทของกระบี่กระบองในเชิงนันทนาการในอดีตท่ีผานมาเพ่ือชี้ใหเห็นวา
กระบี่กระบองนั้นสัมพันธกับนันทนาการเปนอยางยิ่ง โดยอางอิงขอมูลจากหนังสือวิชากระบี่กระบองของทานอาจารยนาค  
เทพหัสดิน ณ อยุธยา เปนหลัก  กลาวคือนับตั้งแตประเทศไทยไดเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย
มาเปนระบอบประชาธิปไตย รัฐบาลก็ไดพยายามฟนฟูประเพณีโดยจัดใหมีงานฉลองวันปใหมข้ึน กระบี่กระบองซึ่งเปนกีฬา
พ้ืนเมืองอยูแลว จึงไดนําไปจัดการแสดงข้ึนท่ีทองสนามหลวงเปนครั้งแรกเมื่อป พ.ศ. 2482  โดยผูแสดงเปนนักเรียนของ
โรงเรียนพลศึกษากลาง มีผูไปดูกันอยางเนืองแนน เบียดเสียดยัดเยียดกันมาก เชือกที่กั้นขาดและรุกเขาไปเกือบจะไมมีท่ี
แสดง ครั้งป พ.ศ. 2484 ไดเปลี่ยนหลักการคือ มุงไปในแงฟนฟูกีฬาประเภทน้ีโดยแท จึงประกาศขอความรวมมือใหคณะกระบี่
กระบองทุกคณะไปรวมแสดงเปนเวลา 2 วัน ถึงแมวาท่ีแสดงจะก้ันดวยรั้วไมอยางแนนหนาก็จริง แตก็ทนความดันของผูดู
อยางลนหลามไมได รั้วฟงไปหลายแหงโดยท่ีเจาหนาที่ตํารวจที่รักษาการณอยู ณ ท่ีนั้นจะกวดขันเทาใดก็ไมสําเร็จ  นี่ก็เปน
พยานอยางหน่ึงท่ีชี้ใหเห็นวาไทยเรามีชาติเชื้อเปนนักรบมาแตกําเนิด  การตีรันฟนแทงอันเกี่ยวกับความกลาหาญและผจญตอ
อันตรายแลวยอมเปนท่ีตองใจเสมอ  ดวยการแสดงเชนนี้เองจึงทําใหความนิยมในวิชากระบี่กระบองเกิดข้ึน  มีจํานวนคณะ
กระบี่กระบองเพ่ิมขึ้น 
 พอจะสรุปและวิเคราะหไดวา กระบี่กระบองเปนกีฬาพ้ืนเมืองของไทยชนิดหน่ึง เมื่อเปนกีฬาพื้นเมืองก็ยอมเปนท่ี
รูจักของสามัญชนคนทั่วไปอยางแนนอนและคงจะนิยมเลนหรือนิยมดูอยูบาง เมื่อจัดใหมีการแสดงในชวงเทศกาลอยางเปนจริง
เปนจัง ความนิยมชมชอบท่ีมีอยูเดิมแลวจะเปนแรงจูงใจ จะใครมีสวนรวมในการเลนและในการชมมากขึ้น จากขอความท่ีกลาว
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จึงสรุปไดวากระบี่กระบองเปนกิจกรรมนันทนาการมาแลวในสังคมไทยท่ีมีผูคนใหความนิยมชมชอบ เพราะเปนกิจกรรมที่มี
ลักษณะของการตอสูอันเปนสัญชาตญาณของคนไทยมาแตกําเนิด  กระบี่กระบองจึงมีลักษณะเดนเชนนี้ท่ีแตกตางไปจาก
กิจกรรมนันทนาการประเภทอื่นๆ ดังกลาวแลว ซึ่งในการสืบสานใหคงอยูและสืบสอดคุณคาท่ีมีในตัวตนของกระบี่กระบอง 
เปนไปทั้งรูปแบบที่บรรจุไวในหลักสูตรการศึกษาของและการใชเปนกิจกรรมสงเสริมสมรรถภาพทางรางกายของประชาชน 
 กระบี่กระบองนอกจากจะเปนเรื่องของความสวยงามเชิงนาฏศิลปเกี่ยวกับการรายรําตางๆ ความสนุกสนาน ตื่นเตน
หวาดเสียวในการตอสูแลว ยังใหความสนุกขบขันดวยเชนกัน กลาวคือ การตอสูระหวางพลองกับไมสั้น  ซึ่งทุกๆ คณะจะมีการ
แสดงอยูดวยมิไดขาด สาระสําคัญของกระบี่กระบองประเภทการตอสูระหวางพลองกับไมสั้น มีดังนี้ (อางอิงจากหนังสือวิชา
กระบี่กระบองของอาจารยนาค เทพหัสดิน ณ อยุธยา) “ถาจะพิจารณาดูใหถองแทในแงของอาวุธ พลองกับไมสั้นแลว จะเห็นได
วา พลองมีภาษีกวาไมสั้นมากนัก ถาพลองมีฝไมลายมือจริงๆ แลว ไมสั้นจะไมมีโอกาสทําอะไรพลองไดแมแตนอย ฉะน้ัน
ความสําคัญจึงตกอยูท่ีฝมือของผูเลนแทๆ แตการเลนท่ีไมสั้นชนะพลองเสียเปนสวนมากน้ัน ไมมีเหตุผลอะไรนอกจากพลองมี
ฝมือออนกวาไมสั้น ไมสั้นก็รุกพลองเลนไดตามสบาย จนกลายเปนท่ีสนุกขบขัน ท่ีมีไมยาวตั้งสี่ศอกเสียเปลาๆ แตสูไมสั้นท่ี
ยาวศอกเดียวก็ไมได” 
 การตอสูระหวางพลองกับไมสั้นท่ีกลาวขางตนนั้นมีสาระสําคัญ 2 ประการ  ประการแรกเพื่อชี้ใหเห็นวา การตอสูกันแม
อาวุธจะไดเปรียบเสียเปรียบกันก็ตาม แตฝมือก็มีความสําคัญมากขึ้นไปอีกไมวาจะเปนอาวุธใด  ประการท่ี 2 ก็เพ่ือจะใหเกิด
ความสนุกสนานเชิงนันทนาการแกผูชมเปนพิเศษ โดยใชศิลปะการตอสูระหวางพลองกับไมสั้นเปนสื่อน่ันเอง 
 ศิลปะวิชากระบี่กระบอง มีสวนประกอบที่เปนสาระสําคัญอยางหนึ่งคือ การรายรําและการรําของกระบี่กระบอง มี
เหตุผลท่ีวาเปนนาฏศิลป โดยสรุปดังนี้ ประการแรก  ทารําของอาวุธทุกชนิดไมเหมือนกัน  ทารําของอาวุธชนิดหนึ่งมีมากทา  
ทาเหลานี้ลวนแตเปนแบบศิลปทั้งนั้น  พรอมทั้งมีชื่อกํากับของทารํานั้นไวดวย  ประการท่ีสอง ทารําของอาวุธทุกชนิดแตละทา
ยอมมีสัดสวนกําหนดไว  ตองมีวงมีกาน มีชั้น มีเชิง ใหพอเหมาะและสมสวนกัน กําหนดลักษณะของมือท่ีรํา ตําแหนง 
ลักษณะของเทายืนเหยียดตรง หรืองอ ระดับความสูงต่ําของมือและเทาเปนอยางไร ซึ่งผูรําจะตองรําตามแบบที่กําหนดไว จะ
รําตามใจชอบสงๆ ไปหาไดไม ประการที่สาม การรําทารําก็ดี  การเยื้องยางกรีดกรายโยกยายเปล่ียนทาก็ดี  การเดินจะเปน
เดินตรงหรือเดินฟนปลาก็ดี  การกระทําของแตละส่ิงแตละอยางเหลานี้ เพ่ือความงดงามเปนสงาจะตองรําเปนจังหวะจะโคน 
โดยอาศัยเสียงปกลองซึ่งประกอบขึ้นเปนเพลงไพเราะ เหมาะสมแกอาวุธ พรอมดวยเสียงฉิ่งจับจังหวะ และยิ่งไดรําดวยเครื่อง
ไมสวยๆ งามๆ ดวยแลว ก็เปนการสงเสริมความงามของศิลปะใหเห็นเดนชัดยิ่งข้ึน 
 เมื่อกระบี่กระบองเปนเรื่องท่ีเกี่ยวนาฏศิลปดังกลาวขางตนแลว และนาฏศิลปก็เรื่องที่เก่ียวกับกิจกรรมทาง
นันทนาการ ดังนั้นกระบี่กระบองจึงเปนกิจกรรมนันทนาการอยางชัดแจง จึงจะมีผลตอผูเลนและผูชมโดยตรง 
 กระบี่กระบองมีความเก่ียวของดนตรีคือ การแสดงกระบี่กระบองถือเปนระเบียบประเพณีกันมาแตไหนแตไรแลววา  
ถาจะใหถูกตองตามระเบียบแบบแผนกันจริงๆ แลวจําตองมีดนตรีชนิดหนึ่งบรรเลงประกอบการแสดงดวยเสมอไป ดนตรีชนิด
นี้เราเรียกกันวา ปชวา-กลองแขก  ตามทางสันนิษฐานวา กระบี่กระบองก็ดี มวยไทยก็ดี คงไมมีดนตรีมาแตกําเนิด คงมาคิด
ผสมเอาเมื่อภายหลังเปนแน  เพราะดนตรีชนิดน้ีไมใชของไทย  ชื่อปชื่อกลองก็แสดงวาเปนแขก อาจจะมีฉิ่งจับจังหวะเทานั้น
ท่ีเปนของไทยซึ่งมาใสเติมเอาภายหลังและทําเพลงข้ึนใหเหมาะสมกับการแสดงแตละอาวุธข้ึนไดและคงจะมีมานานแลว  
จนกระทั่งผูเลนและผูดูดีดจนชินหู ฉะน้ันถาขาดไปเสียยอมทําใหเงียบและกรอยหาความสนุกไมได ซึ่งความจริงก็เปนเชนนั้น 
เมื่อมีปชวา-กลองแขกบรรเลง จึงทําใหผูเลนและผูดูเกิดความราเริงบันเทิงใจมากขึ้น 
 เครื่องดนตรีประเภทปชวา-กลองแขก มีคุณประโยชนแกการแสดงกระบี่กระบองหลายประการรวมไดดังนี้
 ประการที่ 1 ทําใหการแสดงมีความครึกครื้นสนุกสนานทุกๆ คราวท่ีจัดขึ้น ณ ท่ีใด  โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อรวมกับ
งานอื่นๆ เชน งานฉลองวันข้ึนปใหมท่ีทองสนามหลวง เปนตน  มีการแสดงอยางอื่นอีกมากมาย  แตเมื่อปกลองของกระบี่
กระบองเริ่มบรรเลงขึ้น  ประชาชนจะแตกตื่นท้ิงส่ิงท่ีตนดูอยูแลววิ่งกรูมาดูกระบี่กระบองกันอยางเนืองแนน 
 ประการท่ี 2 เสียงของปกลองนี้ปลุกใจและเราใจผูเลนใหเกิดความฮึกเหิมในการตอสูกับฝายตรงกันขาม  ใชแตผูเลน
เทานั้นผูดูรอบๆ สนามก็พลอยตื่นเตนเราใจไปดวยถึงกับอดขยับมือขยับเทาไมได 
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บทความวิชาการ
กระบี่กระบองกับนันทนาการ 

SWORD AND POLE FIGHTING WITH RECREATION
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จึงสรุปไดวากระบี่กระบองเปนกิจกรรมนันทนาการมาแลวในสังคมไทยท่ีมีผูคนใหความนิยมชมชอบ เพราะเปนกิจกรรมที่มี
ลักษณะของการตอสูอันเปนสัญชาตญาณของคนไทยมาแตกําเนิด  กระบี่กระบองจึงมีลักษณะเดนเชนนี้ท่ีแตกตางไปจาก
กิจกรรมนันทนาการประเภทอื่นๆ ดังกลาวแลว ซึ่งในการสืบสานใหคงอยูและสืบสอดคุณคาท่ีมีในตัวตนของกระบี่กระบอง 
เปนไปทั้งรูปแบบที่บรรจุไวในหลักสูตรการศึกษาของและการใชเปนกิจกรรมสงเสริมสมรรถภาพทางรางกายของประชาชน 
 กระบี่กระบองนอกจากจะเปนเรื่องของความสวยงามเชิงนาฏศิลปเกี่ยวกับการรายรําตางๆ ความสนุกสนาน ตื่นเตน
หวาดเสียวในการตอสูแลว ยังใหความสนุกขบขันดวยเชนกัน กลาวคือ การตอสูระหวางพลองกับไมสั้น  ซึ่งทุกๆ คณะจะมีการ
แสดงอยูดวยมิไดขาด สาระสําคัญของกระบี่กระบองประเภทการตอสูระหวางพลองกับไมสั้น มีดังนี้ (อางอิงจากหนังสือวิชา
กระบี่กระบองของอาจารยนาค เทพหัสดิน ณ อยุธยา) “ถาจะพิจารณาดูใหถองแทในแงของอาวุธ พลองกับไมสั้นแลว จะเห็นได
วา พลองมีภาษีกวาไมสั้นมากนัก ถาพลองมีฝไมลายมือจริงๆ แลว ไมสั้นจะไมมีโอกาสทําอะไรพลองไดแมแตนอย ฉะน้ัน
ความสําคัญจึงตกอยูท่ีฝมือของผูเลนแทๆ แตการเลนท่ีไมสั้นชนะพลองเสียเปนสวนมากน้ัน ไมมีเหตุผลอะไรนอกจากพลองมี
ฝมือออนกวาไมสั้น ไมสั้นก็รุกพลองเลนไดตามสบาย จนกลายเปนท่ีสนุกขบขัน ท่ีมีไมยาวตั้งสี่ศอกเสียเปลาๆ แตสูไมสั้นท่ี
ยาวศอกเดียวก็ไมได” 
 การตอสูระหวางพลองกับไมสั้นท่ีกลาวขางตนนั้นมีสาระสําคัญ 2 ประการ  ประการแรกเพื่อชี้ใหเห็นวา การตอสูกันแม
อาวุธจะไดเปรียบเสียเปรียบกันก็ตาม แตฝมือก็มีความสําคัญมากขึ้นไปอีกไมวาจะเปนอาวุธใด  ประการที่ 2 ก็เพ่ือจะใหเกิด
ความสนุกสนานเชิงนันทนาการแกผูชมเปนพิเศษ โดยใชศิลปะการตอสูระหวางพลองกับไมสั้นเปนสื่อนั่นเอง 
 ศิลปะวิชากระบี่กระบอง มีสวนประกอบที่เปนสาระสําคัญอยางหนึ่งคือ การรายรําและการรําของกระบี่กระบอง มี
เหตุผลท่ีวาเปนนาฏศิลป โดยสรุปดังนี้ ประการแรก  ทารําของอาวุธทุกชนิดไมเหมือนกัน  ทารําของอาวุธชนิดหนึ่งมีมากทา  
ทาเหลานี้ลวนแตเปนแบบศิลปทั้งนั้น  พรอมทั้งมีชื่อกํากับของทารํานั้นไวดวย  ประการท่ีสอง ทารําของอาวุธทุกชนิดแตละทา
ยอมมีสัดสวนกําหนดไว  ตองมีวงมีกาน มีชั้น มีเชิง ใหพอเหมาะและสมสวนกัน กําหนดลักษณะของมือท่ีรํา ตําแหนง 
ลักษณะของเทายืนเหยียดตรง หรืองอ ระดับความสูงต่ําของมือและเทาเปนอยางไร ซึ่งผูรําจะตองรําตามแบบที่กําหนดไว จะ
รําตามใจชอบสงๆ ไปหาไดไม ประการที่สาม การรําทารําก็ดี  การเยื้องยางกรีดกรายโยกยายเปล่ียนทาก็ดี  การเดินจะเปน
เดินตรงหรือเดินฟนปลาก็ดี  การกระทําของแตละสิ่งแตละอยางเหลานี้ เพ่ือความงดงามเปนสงาจะตองรําเปนจังหวะจะโคน 
โดยอาศัยเสียงปกลองซึ่งประกอบขึ้นเปนเพลงไพเราะ เหมาะสมแกอาวุธ พรอมดวยเสียงฉิ่งจับจังหวะ และยิ่งไดรําดวยเครื่อง
ไมสวยๆ งามๆ ดวยแลว ก็เปนการสงเสริมความงามของศิลปะใหเห็นเดนชัดยิ่งข้ึน 
 เมื่อกระบี่กระบองเปนเรื่องท่ีเกี่ยวนาฏศิลปดังกลาวขางตนแลว และนาฏศิลปก็เรื่องที่เก่ียวกับกิจกรรมทาง
นันทนาการ ดังนั้นกระบี่กระบองจึงเปนกิจกรรมนันทนาการอยางชัดแจง จึงจะมีผลตอผูเลนและผูชมโดยตรง 
 กระบี่กระบองมีความเก่ียวของดนตรีคือ การแสดงกระบี่กระบองถือเปนระเบียบประเพณีกันมาแตไหนแตไรแลววา  
ถาจะใหถูกตองตามระเบียบแบบแผนกันจริงๆ แลวจําตองมีดนตรีชนิดหนึ่งบรรเลงประกอบการแสดงดวยเสมอไป ดนตรีชนิด
นี้เราเรียกกันวา ปชวา-กลองแขก  ตามทางสันนิษฐานวา กระบี่กระบองก็ดี มวยไทยก็ดี คงไมมีดนตรีมาแตกําเนิด คงมาคิด
ผสมเอาเมื่อภายหลังเปนแน  เพราะดนตรีชนิดน้ีไมใชของไทย  ชื่อปชื่อกลองก็แสดงวาเปนแขก อาจจะมีฉิ่งจับจังหวะเทานั้น
ท่ีเปนของไทยซึ่งมาใสเติมเอาภายหลังและทําเพลงข้ึนใหเหมาะสมกับการแสดงแตละอาวุธข้ึนไดและคงจะมีมานานแลว  
จนกระทั่งผูเลนและผูดูดีดจนชินหู ฉะน้ันถาขาดไปเสียยอมทําใหเงียบและกรอยหาความสนุกไมได ซึ่งความจริงก็เปนเชนนั้น 
เมื่อมีปชวา-กลองแขกบรรเลง จึงทําใหผูเลนและผูดูเกิดความราเริงบันเทิงใจมากขึ้น 
 เครื่องดนตรีประเภทปชวา-กลองแขก มีคุณประโยชนแกการแสดงกระบี่กระบองหลายประการรวมไดดังนี้
 ประการที่ 1 ทําใหการแสดงมีความครึกครื้นสนุกสนานทุกๆ คราวท่ีจัดขึ้น ณ ท่ีใด  โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อรวมกับ
งานอื่นๆ เชน งานฉลองวันข้ึนปใหมท่ีทองสนามหลวง เปนตน  มีการแสดงอยางอื่นอีกมากมาย  แตเมื่อปกลองของกระบี่
กระบองเริ่มบรรเลงขึ้น  ประชาชนจะแตกตื่นท้ิงสิ่งท่ีตนดูอยูแลววิ่งกรูมาดูกระบี่กระบองกันอยางเนืองแนน 
 ประการท่ี 2 เสียงของปกลองนี้ปลุกใจและเราใจผูเลนใหเกิดความฮึกเหิมในการตอสูกับฝายตรงกันขาม  ใชแตผูเลน
เทานั้นผูดูรอบๆ สนามก็พลอยตื่นเตนเราใจไปดวยถึงกับอดขยับมือขยับเทาไมได 
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 ประการที่ 3 การรําของการแสดงกระบี่กระบอง ซึ่งถือวาเปนศิลปะชิ้นสําคัญชิ้นหนึ่งของวิชาน้ี  เสียงปกลองซึ่ง
ประกอบขึ้นเปนเพลงที่เหมาะสมกับอาวุธหน่ึงๆ พรอมดวยฉิ่งที่จับจังหวะ จะชวยใหผูรํารําไดถูกตามแบบแผน คือเขาจังหวะ
จะโคนของแตละทาไดดี  เปนการเพิ่มความงดงามใหแกศิลปะของการรําเปนอเนกประการ 
 ประการท่ี 4 เสียงปกลองท่ีบรรเลงนั้นจะยุหรือหนุนใหผูเลนมีความฮึกเหิมคิดท่ีจะสูกันเร่ือยไป  เพราะเมื่อจังหวะที่ท้ัง
สองฝายเขาตีกัน กลองจะเรงมือใหเสียงถี่เขาๆ หาไดตีโยนหางๆ เหมือนเวลารําไม ยิ่งตีเรงเขามากเพียงไร ก็ยิ่งหนุนใหเกิดความ
กลาข้ึนมากเพียงนั้น 
 การบรรเลงของปชวา-กลองแขก ถือกันวาเปนศิลปะดวยเหมือนกัน ถาบรรเลงไดดีก็ยอมอํานวยประโยชนไดครบถวน  
ดังท่ีกลาวแลวในตอนตน นอกจากนี้การบรรเลงของปกลองนั้นจะเลือกบรรเลงแตละเพลงใหเหมาะสมกับอาวุธแตละอาวุธ และให
เหมาะสมกับการแสดงกระบี่กระบองคราวหนึ่งๆ ซึ่งปกลองจะตองบรรเลงเพลงเปน 3 ตอน คือ ตอนพิธีไหวครู ตอนโหมโรงและ
ตอนแสดง ซึ่งมีท้ังขั้นตอนของการรํา ขั้นตอนของการตอสู และการแสดงพิเศษท่ีเรียกวา 3 บาน เปนตน เมื่อการบรรเลงปกลอง
เปนศิลปะฉะนั้นการบรรเลงปกลองของกระบี่กระบองจึงเปนกิจกรรมนันทนาการอีกโสตหนึ่งดวย 
 กระบี่กระบองกับนันทนาการ 
 จากท่ีกลาวขางตน ท่ีผูเขียนไดชี้ใหเห็นความเชื่อมโยงของกระบี่กระบองกับนันทนาการ ในหลายมิติ ทั้งในดานท่ีใชเปน
กิจกรรมท่ีกระทําในเวลาวางเพ่ือสงเสริมสุขภาพรางกาย  การบรรจุเปนวิชาไวในหลักสูตรการเรียนการสอน และการจัดเปน
กิจกรรมตามวาระหรือโอกาสสําคัญตางๆ เพื่อเปนการรวมอนุรักษศิลปะการตอสูปองกันตัวที่มีคุณคาอันเปนมรดกของชาตไิทยให
คงอยูสืบไปน้ัน  ภาควิชาสันทนาการ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งถือไดวาเปนฟนเฟองหนึ่งที่มีสวนรวมใน
การอนุรักษและสืบสานศิลปะการตอสูแบบกระบี่กระบองแหงหน่ึง ก็ไดเล็งเห็นความสําคัญในการจัดกิจกรรมที่นอกเหนือจาก
จัดการเรียนการสอน โดยไดจัดดําเนินโครงการอนุรักษศิลปะการตอสูปองกันตัวแบบกระบี่กระบองข้ึน โดยไดเริ่มดําเนินการมา
ตั้งแตป พ.ศ. 2547 ดังจะนําเสนอรายละเอียดพอสังเขปตอไปน้ี 
  

 
 
ในป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบท่ี 1 ผูเขารวมโครงการฯ ทุกฝาย ประจําป พ.ศ. 2560 

 
 พ.ศ. 2547 รองศาสตราจารยสุภารัตน วรทอง อาจารยประจําภาควิชาสันทนาการ ไดนําเสนอโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ในชื่อโครงการ “อนุรักษศิลปะการตอสูปองกันตัวแบบกระบี่กระบอง” โดยมี ผูชวยศาสตราจารยกนกวดี พ่ึงโพธ์ิทอง เปน
กรรมการและเลขานุการ ดําเนินโครงการมาตลอด โดยมีหลักการและเหตุผลสนับสนุนวา กระบี่กระบองเปนศิลปะการตอสู
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ปองกันตัวประจําชาติไทยมาแตโบราณกาลและไดจัดใหมีการเรียนการสอนทั้งในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาจนถึง
ปจจุบัน เพ่ือทํานุบํารุงและสืบสานวัฒนธรรมไทยใหคงอยูคูชาติไทย ภาควิชาสันทนาการ คณะพลศึกษาไดเล็งเห็นถึง
ประโยชนและคุณคาของศิลปะการตอสูปองกันตัวประจําชาติไทยแบบกระบี่กระบอง  จึงเห็นควรใหมีการสงเสริมใหเยาวชน
หันมาใหความสนใจและเห็นความสําคัญ โดยจัดใหมีการแขงขันศิลปะการตอสูปองกันตัวแบบกระบี่กระบอง ขึ้น เปนครั้งท่ี 1 
เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2547 และเมื่อถึงวาระที่ รองศาสตราจารยสุภารัตน วรทอง เกษียณอายุราชการ ผูชวยศาสตราจารย
กนกวดี  พ่ึงโพธิ์ทอง ก็ไดนําเสนอโครงการและมีการดําเนินการตอเน่ืองมาทุกปจนถึงปจจุบัน (ยกเวนป พ.ศ. 2552-2553) 
โดยครั้งลาสุดจัดดําเนินโครงการเมื่อวันท่ี 21 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมใหญ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
(4) 
 รายช่ือโรงเรียนที่เขารวมแขงขัน ประจําป พ.ศ. 2560 จํานวน 12 โรงเรียน ประกอบดวย 

1 โรงเรียนศึกษาสงเคราะหบางกรวย 2 โรงเรียนสตรีนนทบุรี 
3 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ 4 โรงเรียนบูรณวิทย 
5 โรงเรียนวัดราชบพิธ 6 โรงเรียนบดินเดชา (สิงห สิงหเสนี) 
7 โรงเรียนเมืองสพุรรณบุรี 8 โรงเรียนทวีธาภิเศก 
9 โรงเรียนฤทธิณรงครอน 10 โรงเรียนวัดไรขิงวิทยา 
11 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 12 โรงเรียนศรีบณุยานนท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี 2 การประกวดดาบสองมอืชาย ระดับ ม.ตน 
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ปองกันตัวประจําชาติไทยมาแตโบราณกาลและไดจัดใหมีการเรียนการสอนทั้งในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาจนถึง
ปจจุบัน เพื่อทํานุบํารุงและสืบสานวัฒนธรรมไทยใหคงอยูคูชาติไทย ภาควิชาสันทนาการ คณะพลศึกษาไดเล็งเห็นถึง
ประโยชนและคุณคาของศิลปะการตอสูปองกันตัวประจําชาติไทยแบบกระบี่กระบอง  จึงเห็นควรใหมีการสงเสริมใหเยาวชน
หันมาใหความสนใจและเห็นความสําคัญ โดยจัดใหมีการแขงขันศิลปะการตอสูปองกันตัวแบบกระบี่กระบอง ขึ้น เปนครั้งท่ี 1 
เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2547 และเมื่อถึงวาระที่ รองศาสตราจารยสุภารัตน วรทอง เกษียณอายุราชการ ผูชวยศาสตราจารย
กนกวดี  พ่ึงโพธิ์ทอง ก็ไดนําเสนอโครงการและมีการดําเนินการตอเน่ืองมาทุกปจนถึงปจจุบัน (ยกเวนป พ.ศ. 2552-2553) 
โดยครั้งลาสุดจัดดําเนินโครงการเมื่อวันท่ี 21 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมใหญ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
(4) 
 รายชื่อโรงเรียนที่เขารวมแขงขัน ประจําป พ.ศ. 2560 จํานวน 12 โรงเรียน ประกอบดวย 

1 โรงเรียนศึกษาสงเคราะหบางกรวย 2 โรงเรียนสตรีนนทบุรี 
3 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ 4 โรงเรียนบูรณวิทย 
5 โรงเรียนวัดราชบพิธ 6 โรงเรียนบดินเดชา (สิงห สิงหเสนี) 
7 โรงเรียนเมืองสพุรรณบุรี 8 โรงเรียนทวีธาภิเศก 
9 โรงเรียนฤทธิณรงครอน 10 โรงเรียนวัดไรขิงวิทยา 
11 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 12 โรงเรียนศรีบณุยานนท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี 2 การประกวดดาบสองมอืชาย ระดับ ม.ตน 
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ภาพประกอบท่ี 3 การประกวดดาบสองมอืหญิง ระดบั ม.ตน 
 
 ประเภทกิจกระบี่กระบองที่จัดใหมีการแขงขัน มีดังนี ้

  กระบี่หญิง  ระดับ  ม.ตน     กระบี่ชาย    ระดับ  ม.ตน   
  กระบี่หญิง   ระดับ  ม.ปลาย     กระบี่ชาย    ระดับ  ม.ปลาย 
  ดาบสองมือหญิง   ระดับ ม.ตน   ดาบสองมือชาย   ระดับ  ม.ตน 
  ดาบสองมือหญิง   ระดับ ม.ปลาย   ดาบสองมือชาย   ระดับ ม.ปลาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบท่ี 4 การประกวดกระบี่หญิง ระดบั ม.ตน 
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ภาพประกอบท่ี 5 การประกวดกระบี่ชาย ระดบั ม.ตน 
 
 คณะกรรมการตัดสิน ประกอบดวย 5 ทาน ดังนี้ 
  รองศาสตราจารยฟอง เกิดแกว 
  ผูชวยศาสตราจารยพนมศักดิ์  สวัสดิ์พงษ 
  อาจารยผดุงศักดิ์  ใจรักธรรม 
  อาจารยเอนก  วองวิกยการ 
  อาจารยพงษศักดิ์  คงแยม 
 ในการดําเนินโครงการฯ ท่ีผานมา ดังท่ีกลาวขางตน ไดรับความรวมมือจากโรงเรียนตางๆ สงอาจารยผูควบคุมและ
นักเรียน/นักกีฬา เขารวมโครงการดวยดีมาตลอดซ่ึงเปนองคประกอบสําคัญท่ีทําใหการดําเนินโครงการประสบความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค และยังไดรับความสนใจจากนิสิต คณาจารยและบุคคลท่ัวไปเขาชมการแขงขันตามสมควรตามชวงเวลาที่
ดําเนินการในแตละป (5) 
 
ขอวิพากษกระบี่กระบองจากการดําเนินโครงการ 
 ในการดําเนินโครงการอนุรักษศิลปะการตอสูปองกันตัวแบบกระบี่กระบองแตละครั้ง คณะกรรมการดําเนินโครงการ
และผูทรงคุณวุฒิ (คณะกรรมการตัดสินและผูแทนโรงเรียนที่เขารวมโครงการ) ไดมีการปรึกษาหารือและสรุปในเชิงวิพากษ
เก่ียวกับสถานการณของกระบี่กระบองและสภาพที่เกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการ เพ่ือเปนขอมูลในการพัฒนาการดําเนินการ
โครงการครั้งตอไป และเพื่อนําเสนอหนวยงาน (คณะพลศึกษา มศว) ซึ่งในสวนการเผยแพรผลงานของโครงการใหสังคม
ภายนอกไดรับรูเก่ียวกับโครงการและกิจกรรม ท่ีมีความเช่ือมโยงทั้งในดานของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม กีฬาและ
กิจกรรมนันทนาการ คณะพลศึกษา ก็ไดมีการเผยแพรผลงานอยูเสมอ โดยนอกเหนือจากการนําเสนอขอมูลในการประเมิน
คุณภาพการศึกษาประจําปการศึกษา เพ่ือเผยแพรสูสาธารณเมื่อสิ้นสุดปการศึกษาทุกปแลว ก็ไดนําเสนอผานชองทางส่ือ
สังคมออนไลน (Social media) ในเว็บไซทและรวมท้ังชองทางเฟซบุก (Facebook) ของคณะพลศึกษาดวย 
 สวนการพัฒนารูปแบบกิจกรรมกระบี่กระบอง ผูทรงคุณวุฒิท่ีเขารวมโครงการสวนหนึ่งซึ่งเปนตัวแทนสถานศึกษา 
และเปนผูควบคุมทีมนักกีฬา/นักเรียนเขารวมโครงการ ก็ไดมีการพัฒนาท้ังในดานทักษะของนักกีฬาท่ีเขารวมดังที่เห็นไดจาก
พัฒนาการในการประกวดที่มีความเขมแข็งทางดานสมรรถภาพทางการ และมีความสวยงามทางดานศิลปะการตอสู  ซึ่งจาก
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ภาพประกอบท่ี 5 การประกวดกระบี่ชาย ระดบั ม.ตน 
 
 คณะกรรมการตัดสิน ประกอบดวย 5 ทาน ดังนี้ 
  รองศาสตราจารยฟอง เกิดแกว 
  ผูชวยศาสตราจารยพนมศักดิ์  สวัสดิ์พงษ 
  อาจารยผดุงศักดิ์  ใจรักธรรม 
  อาจารยเอนก  วองวิกยการ 
  อาจารยพงษศักดิ์  คงแยม 
 ในการดําเนินโครงการฯ ท่ีผานมา ดังที่กลาวขางตน ไดรับความรวมมือจากโรงเรียนตางๆ สงอาจารยผูควบคุมและ
นักเรียน/นักกีฬา เขารวมโครงการดวยดีมาตลอดซ่ึงเปนองคประกอบสําคัญท่ีทําใหการดําเนินโครงการประสบความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค และยังไดรับความสนใจจากนิสิต คณาจารยและบุคคลท่ัวไปเขาชมการแขงขันตามสมควรตามชวงเวลาที่
ดําเนินการในแตละป (5) 
 
ขอวิพากษกระบี่กระบองจากการดําเนินโครงการ 
 ในการดําเนินโครงการอนุรักษศิลปะการตอสูปองกันตัวแบบกระบี่กระบองแตละครั้ง คณะกรรมการดําเนินโครงการ
และผูทรงคุณวุฒิ (คณะกรรมการตัดสินและผูแทนโรงเรียนที่เขารวมโครงการ) ไดมีการปรึกษาหารือและสรุปในเชิงวิพากษ
เก่ียวกับสถานการณของกระบี่กระบองและสภาพที่เกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการ เพื่อเปนขอมูลในการพัฒนาการดําเนินการ
โครงการครั้งตอไป และเพื่อนําเสนอหนวยงาน (คณะพลศึกษา มศว) ซึ่งในสวนการเผยแพรผลงานของโครงการใหสังคม
ภายนอกไดรับรูเก่ียวกับโครงการและกิจกรรม ท่ีมีความเช่ือมโยงทั้งในดานของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม กีฬาและ
กิจกรรมนันทนาการ คณะพลศึกษา ก็ไดมีการเผยแพรผลงานอยูเสมอ โดยนอกเหนือจากการนําเสนอขอมูลในการประเมิน
คุณภาพการศึกษาประจําปการศึกษา เพ่ือเผยแพรสูสาธารณเมื่อสิ้นสุดปการศึกษาทุกปแลว ก็ไดนําเสนอผานชองทางส่ือ
สังคมออนไลน (Social media) ในเว็บไซทและรวมท้ังชองทางเฟซบุก (Facebook) ของคณะพลศึกษาดวย 
 สวนการพัฒนารูปแบบกิจกรรมกระบี่กระบอง ผูทรงคุณวุฒิท่ีเขารวมโครงการสวนหนึ่งซึ่งเปนตัวแทนสถานศึกษา 
และเปนผูควบคุมทีมนักกีฬา/นักเรียนเขารวมโครงการ ก็ไดมีการพัฒนาท้ังในดานทักษะของนักกีฬาท่ีเขารวมดังที่เห็นไดจาก
พัฒนาการในการประกวดที่มีความเขมแข็งทางดานสมรรถภาพทางการ และมีความสวยงามทางดานศิลปะการตอสู  ซึ่งจาก
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การประยุกตทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผลและทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน 
กับพฤติกรรมสุขภาพ 

 
สุภิกา แดงกระจาง* 

ภาควิชาเวชศาสตรชุมชน คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
*Corresponding author 

E-mail address: suphi2515@gmail.com 
 

บทคัดยอ 
บทนํา: ทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผล(TRA) และทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน(TPB) เปนทฤษฎีท่ีเกิดขึ้นตามแนวคิด
ของ มารติน ฟซบายน และ ไอเซ็ก ไอเซ็น บนแนวคิดท่ีวาพฤติกรรมเกิดขึ้นจากเจตนาในการกระทํา ซึ่งถูกกําหนด
โดย เจตคติตอพฤติกรรมและการคลอยตามบรรทัดฐานกลุมอางองิ ในทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนจะกลาวเพิ่มเติมจากทฤษฎี
การกระทําดวยเหตุผล โดยตัวแปรการรับรูการควบคุมพฤติกรรม 
อภิปราย: ทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผล และทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนสามารถนํามาประยุกตในดานการทํานาย
หรืออธิบายพฤติกรรมสุขภาพเพ่ือวิเคราะหและหาสาเหตุของพฤติกรรมสุขภาพในดานตางๆ และ การพัฒนาและ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมโดยมีปจจัยท่ีทําใหเกิดพฤติกรรมคือ เจตคติตอพฤติกรรม การรับรูการควบคุม และการคลอย
ตามกลุมอางอิง ท่ีสงผลตอเจตนาตอพฤติกรรม โดย เจตคติตอพฤติกรรมเกิดจากการจัดกิจกรรมเพ่ือใหบุคคลเกิด
ความรูความเขาใจดวยการใชส่ือตางๆท่ีทันสมัยสอดคลองกันสถานการณปจจุบันและกลุมเปาหมาย  การรับรูการ
ควบคุมพฤติกรรมสรางไดจากการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือการทดลองปฏิบัติ  และการคลอยตาม
กลุมอางอิงที่เกิดขึ้นจากการสรางแรงจูงใจจากบุคคลอางอิงดวยการจัดกิจกรรมรวมกัน  เพ่ือใหกลุมเปาหมายเกิด
การคลอยตามและเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
สรุป: ทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผล และทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนเปนทฤษฎีท่ีนํามาใชดานการอธิบายหรือทํานาย
และการพัฒนาและปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ เพ่ือเปนแนวทางสูการดําเนินงานสุขศึกษาและการสงเสริม
สุขภาพ  
 
คําสําคัญ: ทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผล, ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน, พฤติกรรมสุขภาพ 
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การสังเกตโรงเรียนที่เขารวมโครงการมาตอเน่ืองนับวามีการพัฒนากระบี่กระบองและทักษะทางศิลปะการตอสูใหมีความ
งดงาม นาสนใจ สรางความตื่นเตนเราใจใหกับผูชมมากข้ึน 
 
สรุป  
 บทสรุปและขอคิดเห็น 
 จากขอมูลทั้งหมดท่ีกลาวมาขางตน  จะเห็นเปนท่ีประจักษเกี่ยวกับความสัมพันธของวิชาการท้ัง 2 แขนงไดเปน
อยางดี  และทําใหมีขอคิดเห็นบางประการเกี่ยวกับกระบี่กระบองและนันทนาการ ดังนี้ 
 ขอท่ี 1 กระบี่กระบองมีสวนเก่ียวของกับนันทนาการมาตั้งแตเริ่มกําเนิดของกระบี่กระบองและยังมีสวนเก่ียวของ
สัมพันธกันตลอดมาจนถึงปจจุบันน้ี 
 ขอท่ี 2 กระบี่กระบองเปนกิจกรรมทางนันทนาการที่มีความสําคัญอยางยิ่งทั้งในสถาบันพระมหากษัตริยและ
ประชาชนทั่วไป 
 ขอท่ี 3 เมื่อวิชากระบี่กระบองไดนําเขาสูระบบการศึกษา โดยนําเขาสูหลักสูตรผลิตครูพลศึกษากอน และตอมาได
บรรจุไวในหลักสูตรวิชาพลศึกษาระดับมัธยมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทําใหมีการเรียนการสอนวิชากระบี่กระบองใน
ระดับนักเรียน  ทําใหวิชากระบี่กระบองไดสืบสานตอมาและยังคงอยูไดมาจนถึงปจจุบัน 
 ขอท่ี 4 มีขอสังเกตวา การเรียนวิชากระบี่กระบองในโรงเรียนยังไมกวางขวาง ท้ังนี้อาจจะเปนเพราะหลักสูตรวิชาพล
ศึกษาในโรงเรียนมีความหลากหลายในการเปดสอน เพราะมีกิจกรรมพลศึกษาและกีฬาอื่นๆ ท่ีเปดสอนไดสะดวก สวนการ
เปดสอนวิชากระบี่กระบองอาจจะมีจํากัดหลายประการ 
 ขอท่ี 5 ครูท่ีจะสอนวิชากระบี่กระบองไดจะตองศึกษามาโดยตรง ซึ่งตองมีพ้ืนฐานความรูท่ัวไปเก่ียวกับกระบี่กระบอง 
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บทคัดยอ 
บทนํา: ทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผล(TRA) และทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน(TPB) เปนทฤษฎีท่ีเกิดขึ้นตามแนวคิด
ของ มารติน ฟซบายน และ ไอเซ็ก ไอเซ็น บนแนวคิดท่ีวาพฤติกรรมเกิดขึ้นจากเจตนาในการกระทํา ซึ่งถูกกําหนด
โดย เจตคติตอพฤติกรรมและการคลอยตามบรรทัดฐานกลุมอางองิ ในทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนจะกลาวเพิ่มเติมจากทฤษฎี
การกระทําดวยเหตุผล โดยตัวแปรการรับรูการควบคุมพฤติกรรม 
อภิปราย: ทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผล และทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนสามารถนํามาประยุกตในดานการทํานาย
หรืออธิบายพฤติกรรมสุขภาพเพ่ือวิเคราะหและหาสาเหตุของพฤติกรรมสุขภาพในดานตางๆ และ การพัฒนาและ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมโดยมีปจจัยท่ีทําใหเกิดพฤติกรรมคือ เจตคติตอพฤติกรรม การรับรูการควบคุม และการคลอย
ตามกลุมอางอิง ท่ีสงผลตอเจตนาตอพฤติกรรม โดย เจตคติตอพฤติกรรมเกิดจากการจัดกิจกรรมเพ่ือใหบุคคลเกิด
ความรูความเขาใจดวยการใชส่ือตางๆท่ีทันสมัยสอดคลองกันสถานการณปจจุบันและกลุมเปาหมาย  การรับรูการ
ควบคุมพฤติกรรมสรางไดจากการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนความคิดเห็นหรือการทดลองปฏิบัติ  และการคลอยตาม
กลุมอางอิงท่ีเกิดขึ้นจากการสรางแรงจูงใจจากบุคคลอางอิงดวยการจัดกิจกรรมรวมกัน  เพ่ือใหกลุมเปาหมายเกิด
การคลอยตามและเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
สรุป: ทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผล และทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนเปนทฤษฎีท่ีนํามาใชดานการอธิบายหรือทํานาย
และการพัฒนาและปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ เพ่ือเปนแนวทางสูการดําเนินงานสุขศึกษาและการสงเสริม
สุขภาพ  
 
คําสําคัญ: ทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผล, ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน, พฤติกรรมสุขภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 JOURNAL OF FACULTY OF PHYSICAL EDUCATION 
Volume 21  |  Number 1  |  January-June 2018

บทความวิชาการ
การประยุกต์ทฤษฎีการกระท�าด้วยเหตุผลและทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนกับพฤติกรรมสุขภาพ
APPLY THEORY OF REASONED ACTION & THEORY OF PLANNED BEHAVIOR FOR HEALTH BEHAVIOR

2 
 

APPLY THEORY OF REASONED ACTION & THEORY OF PLANNED BEHAVIOR 
FOR HEALTH BEHAVIOR 

 
Supika Dangkrajang* 

Department Of Community Medicine, Faculty of Medicine, Thammasat University 
*Corresponding author  

 
Abstract 

Introduction: The Theory of Reasoned Action (TRA) and the Theory of Planned Behavior (TPB) were 
developed by Martin Fishbein and Icek Ajzen, theirs concept were that behavior occurred from behavior 
intention and determined by attitude toward the behavior and subjective norm. TPB was extended from 
TRA by included perceived behavior control variable. 
Discussion: The Theory of Reasoned Action (TRA) and the Theory of Planned Behavior (TPB) had been 
applied to predict or explain health behavior in order to analyze and identify causes of health behavior 
that included development and change of health behavior. The determinant of behavior were attitude 
toward behavior, perceived control and subjective norm affected to behavior intention; attitude toward 
behavior created activities to conduct people knowledge and understood toward modern media, 
concurrently with current situation and target group. Perceived control was induced by idea exchange 
activities or practice, and subjective norm was motivated by created activities with reference person, in 
order to motivate target group and change health behavior. 
Conclusion: The Theory of Reasoned Action (TRA) and the Theory of Planned Behavior (TPB) were able 
to explain or predict behavior and changed health behavior, as to be a guideline for project planning of 
health education and health promotion. 
 
Keywords: theory of reasoned action, theory of planned behavior, health behavior 
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บทนํา  
 เมื่อกลาวถึง ทฤษฎี (Theory) นั้น ตามความหมายของ Kerlinger (1) หมายถึง ชุดของขอความท่ีแสดง
ความคิดรวบยอด (Concept) หรือคําอธิบายท่ีบงบอกปรากฏการณท่ีเกิดขึ้นอยางเปนระบบโดยแสดงความสัมพันธ 
ระหวางตัวแปรเพื่ออธิบายและคาดการณส่ิงท่ีอาจเกิดขึ้น “a set of interrelated constructs (Concepts), definitions, and 
propositions that presents a systematic view of phenomena by specifying relationships among variables, 
with the purpose of explaining and predicting phenomena” โดยทฤษฎีนี้จะมีคุณลักษณะที่สําคัญคือสามารถ
อธิบาย ปรากฏการณท่ีเกิดขึ้นโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร สามารถทดสอบใหเห็นจริงและคาดการณหรือ
ทํานายเหตุการณได  
 ทฤษฎีสามารถนํามาใชประโยชนในดานพฤติกรรมสุขภาพทั้งในดานอธิบายพฤติกรรม (Explanatory theory) และ
เปนแนวทางในการดําเนินการปรับเปล่ียนพฤติกรรม (Change theory) (2) การนําทฤษฎีมาใชอธิบายพฤติกรรมจะ
ชวยทําใหสามารถอธิบายหรือระบุสาเหตุของปญหาท่ีทําใหเกิดพฤติกรรมเหลานั้น เชน ขาดความรู มีทัศนคติท่ีไมดี 
ขาดแรงสนับสนุนทางสังคม หรือขาดทรัพยากรเปนตน นอกจากน้ีทฤษฎีจะชวยเปนแนวทางในการดําเนินการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม ตั้งแตการกําหนดกิจกรรม วิธีการดําเนินงานจนไปถึงการประเมินผลการดําเนินงานเพื่อไปสู
ผลลัพธคือการปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพื่อการมีสุขภาพท่ีดี 
 ทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตรท่ีนํามาใชในการดําเนินงานสุขศึกษาและสงเสริมสุขภาพแบงเปน3ระดับคือ 
ระดับบุคคล (Individual/Intrapersonal health behavior theories) ระดับระหวางบุคคล (Interpersonal health 
behavior theories)  และระดับชุมชนสังคม (Community level health behavior theories)  สําหรับบทความนี้จะ
เปนการนําทฤษฎีพฤติกรรมสุขภาพระดับบุคคลที่ไดรับการพัฒนามาจากรูปแบบของพฤติกรรมทางจิตสังคมและ
การเลือกตัดสินใจของผูบริโภคท่ีเรียกกันวา ทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผล (Theory of reasoned action :TRA) 
และทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of planned behavior :TPB)ซึ่งจะนําเสนอถึงแนวคิดและโครงสรางของ
ทฤษฎีท้ัง 2 ทฤษฎี องคประกอบความเหมือนและความคลายคลึง การนํามาประยุกตใชกับพฤติกรรมสุขภาพ  
 
ทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผล (Theory of reasoned action) 
  ทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผล (Theory of reasoned action) หรือที่เรียกกันยอๆวา TRA  เปนทฤษฎีท่ี  
ไอเซ็ก ไอเซ็น ( Icek Ajzen) และ มารติน ฟซบายน (Martin Fishbein) ไดใชเวลาในการพัฒนาเปนเวลากวา 30ป 
และเสนอทฤษฎีเต็มรูปแบบในป ค.ศ.1980 (3)  ทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผล เปนทฤษฎีท่ีไดรับการพัฒนามาก
ท่ีสุดในประเภทแบบของพฤติกรรมทางจิตสังคมและการเลือกตัดสินใจของผูบริโภคและมีการประยุกตใชใน
พฤติกรรมสุขภาพ โดยมีโครงสรางทฤษฎีดังภาพประกอบท่ี 1 
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ภาพประกอบที่ 1 แสดงโครงสรางทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผล (2) 
 จากโครงสรางทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผลอธิบายไดวา พฤติกรรมเกิดจากเจตนาเชิงพฤติกรรม 
(Behavior intention) หรือความต้ังใจในการกระทํา  ซึ่งไดรับอิทธิพลมาจาก เจตคติตอพฤติกรรม (Attitude toward 
the behavior) การคลอยตามบรรทัดฐานของกลุมอางอิง (Subjective norm) โดยที่เจตคติตอพฤติกรรมนั้นเกิดจาก 
ความเชื่อเกี่ยวกับพฤติกรรม (Behavioral belief) วาพฤติกรรมหรือการกระทํานี้ดีหรือไมอยางไรเชน ความเชื่อวา
การ สูบบุหรี่เปนส่ิงท่ีไมดี และการประเมินผลลัพธของการแสดงพฤติกรรม (Evaluations of these outcome) วา
หากกระทํา พฤติกรรมนั้นแลวจะเกิดผลดีหรือผลเสียตอตนเองอยางไรเชน การสูบบุหรี่ทําใหเกิดโรคมะเร็งปอดเปน
ตน สวนการ คลอยตามกลุมอางอิงนั้น เกิดจากความเชื่อกลุมอางอิง (normative belief) วาเห็นดวยหรือไมเห็นดวย
ของการกระทําพฤติกรรม และแรงจูงใจที่จะคลอยตามกลุมอางอิง (motivation comply) กับกลุมอางอิงเหลานั้น  ซึ่ง
กลุมอางอิงนี้จะเปนบุคคลหรือกลุมบุคคลท่ีมีผลตอตัวบุคคลเชน ในเด็กวัยเรียนกลุมอางอิงคือพอแมผูปกครองหรือ
คุณครู ในเด็กวัยรุน กลุมอางอิงคือ เพ่ือน เปนตน   
 
ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of planned behavior)  
 ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of planned behavior) หรือท่ีเรียกยอวา TPB เปนทฤษฎีสวนขยาย
ของทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผลของ ไอเซ็ก ไอเซ็น ( Icek Ajzen) และ มารติน ฟซบายน (Martin Fishbein) (3) 
ตามทฤษฎีนี้เชื่อวา  พฤติกรรมจะขึ้นอยูกับ เจตคติตอพฤติกรรม การคลอยตามกลุมอางอิงและการรับรูการควบคุม
พฤติกรรม โดยผานเจตนาเชิงพฤติกรรม (Behavior intention) และพฤติกรรมเปนผลมาจากเจตนาเชิงพฤติกรรม
และการรับรูการควบคุมพฤติกรรม ความสัมพันธระหวางตัวแปรตางๆ ดังแสดงในภาพประกอบท่ี 2  

 
 
 
 
 

 

 

ความเชื่อพฤติกรรม  
(Behavioral belief) เจตคติตอพฤติกรรม 

(Attitude toward the behavior) ความเชื่อเกี่ยวกับกลุมอางอิง             
 ( Normative belief) 

เจตนาเชิงพฤติกรรม 
(Behavior intention)

การคลอยตามบรรทัดฐานกลุมอางอิง 
(Subjective norm) 

พฤติกรรม 
(Behavior) 

การประเมินผลลัพธของการแสดงพฤติกรรม
(Evaluations of behavior outcomes)

แรงจูงใจที่จะคลอยตามกลุมอางอิง      
(Motivation to comply) 
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ภาพประกอบที่ 2 แสดงโครงสรางทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (4)  
 ในทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนยังกลาววา พฤติกรรมของมนุษยเกิดจากความเชื่อ 3 ประการไดแก  
1) ความเชื่อเกี่ยวกับพฤติกรรมสงผลตอพฤติกรรมโดยผานเจตคติตอพฤติกรรม เชน มีความเชื่อวาการสูบบุหรี่เปน
ส่ิงที่ไมดีทําใหไมสูบบุหรี่เพราะมีเจตคติท่ีไมดีตอการสูบบุหร่ี 2) ความเชื่อเกี่ยวกับกลุมอางอิงสงผลตอพฤติกรรม
โดยผานการคลอยตามกลุมอางอิง เชน ลูกมีพฤติกรรมท่ีไมดื่มน้ําอัดลมเหมือนพอแมเปนผลมาจากพอและแมเปน
กลุมอางอิงของลูก  และ3) ความเชื่อเกี่ยวกับปจจัยควบคุมไดแกทรัพยากร โอกาส (เงิน เวลา ทักษะ ความรวมมือ
จากผูอื่น) สงผลตอพฤติกรรมโดยผานการรับรูการควบคุมพฤติกรรม เชน การออกกําลังกายเปนประจําสม่ําเสมอ
เกิดจาก การรับรูวาสามารถกระทําไดเนื่องจากมีเวลาและสถานที่ท่ีเหมาะสม เปนตน 
 
องคประกอบความเหมือนและความคลายคลึง 
 จากแนวคิดของท้ัง 2 ทฤษฎีจะเห็นไดวา มีความเหมือนและความคลายคลึงกันอยู คือเชื่อวา พฤติกรรม
น้ันเกิดมาจากเจตนาหรือความตั้งใจในพฤติกรรม  ซึ่งเปนผลมาจากเจตคติและการคลอยตามกลุมอางอิง สวนท่ี
ตางกันคือ ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนไดเพ่ิม การรับรูการควบคุมพฤติกรรมที่เปนตัวกําหนดเจตนาเชิงพฤติกรรม 
และพฤติกรรม โดยเชื่อวาพฤติกรรมนั้นตองอาศัยปจจัยอื่นรวมดวยเชน ทรัพยากร โอกาส (เงิน เวลา ทักษะ ความ
รวมมือจากผูอื่น)  ดังนั้น จึงไดมีการบูรณาการสองทฤษฎีเขาดวยกัน (2) โดยมีโครงสรางสําคัญของทฤษฎีประกอบดวย
เจตนาหรือความตั้งใจในการกระทํา (Intention to perform behavior) ซึ่งเปนผลรวมจากเจตคติ (Attitude) ท่ีเกิดจากความ
เชื่อในพฤติกรรม (Behavior beliefs) และการประเมินผลลัพธของพฤติกรรม (Evaluation of behavioral outcomes)    
การคลอยตามบรรทัดฐานกลุมอางอิง (Subjective norm) ท่ีเกิดจากความเชื่อในกลุมอางอิง (Normative beliefs) 
และแรงจูงใจที่จะทําตามกลุมอางอิง (Motivation to comply) และการรับรูการควบคุมพฤติกรรม (Perceived control)     
ท่ีเกิดจากความเชื่อในการควบคุม (Control beliefs) และ การรับรูในพลังตอการควบคุม (Perceived power)      
ดังแสดงในภาพประกอบท่ี 3 
 
 

 

ความเชื่อพฤติกรรม 
(Behavioral belief) 

เจตคติตอพฤติกรรม
(Attitude toward the 

ความเชื่อเกี่ยวกับกลุม
อางอิง                

การคลอยตามบรรทัดฐานกลุม
อางอิง(Subjective Norm)

การรับรูการควบคุมพฤติกรรม
(Perceived behavior control)

ความเชื่อเกี่ยวกับปจจัย
ควบคุม              

เจตนาเชิง
พฤติกรรม
(Behavior 
intention) 

พฤติกรรม
(Behavior)
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(8) ไดทําการศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของเด็กวัยรุนตอนตนท่ีติดเกมคอมพิวเตอร โดยใชกรอบแนวคิดของทฤษฎี
การกระทําดวยเหตุผลเชนเดียวกัน  
          นอกเหนือจากการนําทฤษฎีมาเปนกรอบในการอธิบายหรือทํานายพฤติกรรมแลว ทฤษฎี TRA และ TPB 
มีการนํามาประยุกตใชในทางปฏิบัติเพ่ือการพัฒนาและปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ ซึ่งตามแนวคิดทฤษฎีท้ัง 2 นี้ 
บุคคลจะเกิดพฤติกรรมหรือเปล่ียนแปลงพฤติกรรมน้ันก็ตอเมื่อบุคคลนั้นมีเจตนาหรือความต้ังใจตอการกระทํา และ
ส่ิงท่ีมีอิทธิพลตอเจตนาหรือความต้ังใจตอการกระทําน้ันประกอบดวยปจจัยหลัก 3 ประการไดแก เจตคติตอ
พฤติกรรม การคลอยตามบรรทัดฐานกลุมอางอิง และการรับรูการควบคุมพฤติกรรม  
 เจตคติตอพฤติกรรม คือการประเมินของบุคคลท่ีมีตอพฤติกรรมสุขภาพ และการประเมินหรือตัดสินผลที่
ตามมาตอพฤติกรรมสุขภาพ ถาเปนผลทางบวกแสดงวาบุคคลนั้นมีเจตคติท่ีดีตอการกระทํา สงผลใหเกิดความ
ตั้งใจตอการกระทํา ทําใหมีเกิดการกระทําพฤติกรรมสุขภาพนั้น (9) งานวิจัยนี้ผูวิจัยไดนําทฤษฎีการกระทําดวย
เหตุผลมาประยุกตใชในดานของเจตคติตอพฤติกรรมปองกันโรคฟนผุ รวมกับแรงสนันสนุนทางสังคม โดยใช
โปรแกรมสุขศึกษาท่ีประกอบดวยการบรรยายใหความรูประกอบส่ือ การอภิปรายกลุม การสาธิตและการฝกทักษะ 
ใหกับกลุมตัวอยางท่ีเปนกลุมทดลอง ผลการวิจัยพบวากลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยดานความรูเกี่ยวกับโรคฟนผุและ
เจตคติตอพฤติกรรมการปองกันฟนผุสูงกวากลุมกอนทดลองและกลุมควบคุมสงผลทําใหมีเจตนาตอการกระทํา
พฤติกรรมปองกันโรคฟนผุทําใหเกิดพฤติกรรมปองกันโรคฟนผุ (10) ท่ีศึกษาผลของการจัดโปรแกรมการสงเสริม
สุขภาพตามทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผล และการกํากับตนเองเพื่อสงเสริมความปลอดภัยในการเดินทางของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใชโปรแกรมการสงเสริมสุขภาพตามทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผลและการ
กํากับตนเองเพื่อสรางเสริมความปลอดภัยในการเดินทาง ประกอบดวย 5 กิจกรรม ไดแก 1) การรับรูขอมูล 2) 
คํามั่นสัญญาและปลูกจิตสํานึก 3) รับรูสูการปฏิบัติและการประเมินตนเอง 4) เพ่ือนชวยเพ่ือนและจิตอาสา และ 5) 
การใหคําปรึกษาและเสริมแรง ซึ่งผลการวิจัยพบวา จากกิจกรรมนักเรียนไดรับความรูและแนวทางในการปฏิบัติตน
เพ่ือความปลอดภัยแบบตางๆ จากการเรียนรูจากส่ือตางๆที่ไมใชหนังสือเรียน ไดแกวีดิทัศนการใชหมวกนิรภัย 
คลิปอุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้นบนทองถนน ซึ่งผลของกิจกรรมทําใหนักเรียนเกิดเจตคติทางบวกตอการปฏิบัติตนเพ่ือความ
ปลอดภัยในการเดินทาง เมื่อนักเรียนมีเจตคติที่ดีสงผลใหเกิดความตั้งใจในการกระทําพฤติกรรมเกิดเปนพฤติกรรม
ท่ีเสริมสรางความปลอดภัยในการเดินทาง 
 การคลอยตามบรรทัดฐานกลุมอางอิง คือการรับรูของบุคคลเกี่ยวกับความคาดหวัง หรือความตองการของ
บุคคลที่มีความสําคัญท่ีมีตอบุคคลนั้นเชน คนในครอบครัว เพ่ือน หรือคนรัก ท้ังนี้กลุมอางอิงอยูกับแตละบุคคล ใน
การที่จะมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงคหรือไมพึงประสงค (10) ท่ีพบวานอกเหนือจากเจตคติตอพฤติกรรมนั้น
สงผลตอเจตนาตอพฤติกรรมแลว  กิจกรรมเพ่ือนชวยเพื่อนทําใหนักเรียนมีความเชื่อเรื่องความปลอดภัยในการ
เดินทางตามท่ีเพ่ือนแนะนํา และเกิดแรงจูงใจท่ีจะคลอยตามเพ่ือนในเรื่องความปลอดภัย เปนการคลอยตามกลุม
อางอิงคือ เพ่ือนนําไปสูเจตนาเชิงพฤติกรรม แลวทําใหนักเรียนเกิดพฤติกรรมการสรางเสริมความปลอดภัยในการ
เดินทางเชนกันนั้น  
 การรับรูการควบคุมพฤติกรรม คือ ความรูสึกยากงายในการกระทําพฤติกรรมสุขภาพ เมื่อบุคคลรับรูวา
การกระทําพฤติกรรมนั้นมีความงาย สะดวกในการที่จะปฏิบัติยอมทําใหเกิดความต้ังใจและเกิดเปนพฤติกรรมได  
เชน การศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยการประยุกตใชทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนรวมกับแรง
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ภาพประกอบที่ 3 แสดงทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผลและทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (2) 
 
ทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผล และ ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน กับการประยุกตใชกับพฤติกรรมสุขภาพ 
 มีการนําทฤษฎีกระทําดวยเหตุผลและทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนมาประยุกตใชกับการศึกษาในดาน
พฤติกรรมสุขภาพกันอยางแพรหลาย โดยในตางประเทศนั้นมีงานวิจัยที่ไดศึกษาดวยการสังเคราะหงานวิจัยที่ใช
ทฤษฎีในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพพบวา ทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผล และ ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ได
ถูกนํามาอางอิงมากที่สุดคือ 884 เรื่องจาก 2901 เรื่องคิดเปนรอยละ30 (5) สําหรับในประเทศไทยมีการนํามา
ประยุกตใชกับการศึกษาที่เกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพดานการทํานายและอธิบายเพื่อวิเคราะหสาเหตุของการเกิด
พฤติกรรมสุขภาพ (6) ซึ่งไดนําทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนมาประยุกตใชในการทํานายพฤติกรรมการปองกันโรค
อวนและดัชนีมวลกาย โดยอธิบายและทํานายพฤติกรรมการปองกันโรคอวน 2 พฤติกรรมคือ พฤติกรรมการ
เคล่ือนไหวออกกําลังและพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ศึกษาตัวแปรตามกรอบทฤษฎีซึ่งประกอบดวย เจตคติตอ
พฤติกรรม การคลอยตามบรรทัดฐานกลุมอางอิง และการรับรูการควบคุมพฤติกรรม ท่ีสงผานเจตนาในการทํานาย
พฤติกรรมรวมกับตัวแปรอื่นที่อยูนอกกรอบทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ซึ่งไดมาจากการประมวลผลงานวิจัย ไดแก 
การเล้ียงลูก ดวยนมแม ดัชนีมวลกายของบิดา ดัชนีมวลกายของมารดา ซึ่งผลการวิจัยในครั้งนี้สนับสนุน
ความสามารถของทฤษฎี พฤติกรรมตามแผนในการทํานายพฤติกรรมการปองกันโรคอวนของเด็กประถมศึกษา    
ปท่ี 4 โรงเรียนสาธิตในเขต กรุงเทพมหานคร (7) ท่ีไดนําทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนมาใชในการทํานายความตั้งใจ
ในการด่ืมสุราของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยแหงหนึ่งทางภาคใตของประเทศไทย               

ความเชื่อพฤติกรรม 
(Behavior beliefs)   

เจตคติ(Attitude ) 

ความตั้งใจหรือเจตนาตอ
พฤติกรรม 

(Intention to perform 
behavior) 

การคลอยตามบรรทัดฐานกลุม
อางอิง 

(Subjective norm) 

พฤติกรรม
(Behavior) 

การรับรูการควบคุม 

(Perceived control) 

การประเมินผลลัพธของพฤติกรรม
(Evaluation of behavioral outcomes) 

ความเชื่อในกลุมอางอิง  
(Normative beliefs) 

ความเชื่อในการควบคุม  
(Control beliefs) 

การรับรูในพลังตอการควบคุม 
(Perceived power) 

แรงจูงใจที่จะทําตามกลุมอางอิง 
(Motivation to comply)
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(8) ไดทําการศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของเด็กวัยรุนตอนตนท่ีติดเกมคอมพิวเตอร โดยใชกรอบแนวคิดของทฤษฎี
การกระทําดวยเหตุผลเชนเดียวกัน  
          นอกเหนือจากการนําทฤษฎีมาเปนกรอบในการอธิบายหรือทํานายพฤติกรรมแลว ทฤษฎี TRA และ TPB 
มีการนํามาประยุกตใชในทางปฏิบัติเพ่ือการพัฒนาและปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ ซึ่งตามแนวคิดทฤษฎีท้ัง 2 นี้ 
บุคคลจะเกิดพฤติกรรมหรือเปล่ียนแปลงพฤติกรรมนั้นก็ตอเมื่อบุคคลนั้นมีเจตนาหรือความต้ังใจตอการกระทํา และ
ส่ิงท่ีมีอิทธิพลตอเจตนาหรือความต้ังใจตอการกระทํานั้นประกอบดวยปจจัยหลัก 3 ประการไดแก เจตคติตอ
พฤติกรรม การคลอยตามบรรทัดฐานกลุมอางอิง และการรับรูการควบคุมพฤติกรรม  
 เจตคติตอพฤติกรรม คือการประเมินของบุคคลท่ีมีตอพฤติกรรมสุขภาพ และการประเมินหรือตัดสินผลที่
ตามมาตอพฤติกรรมสุขภาพ ถาเปนผลทางบวกแสดงวาบุคคลนั้นมีเจตคติท่ีดีตอการกระทํา สงผลใหเกิดความ
ตั้งใจตอการกระทํา ทําใหมีเกิดการกระทําพฤติกรรมสุขภาพนั้น (9) งานวิจัยนี้ผูวิจัยไดนําทฤษฎีการกระทําดวย
เหตุผลมาประยุกตใชในดานของเจตคติตอพฤติกรรมปองกันโรคฟนผุ รวมกับแรงสนันสนุนทางสังคม โดยใช
โปรแกรมสุขศึกษาท่ีประกอบดวยการบรรยายใหความรูประกอบส่ือ การอภิปรายกลุม การสาธิตและการฝกทักษะ 
ใหกับกลุมตัวอยางท่ีเปนกลุมทดลอง ผลการวิจัยพบวากลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยดานความรูเกี่ยวกับโรคฟนผุและ
เจตคติตอพฤติกรรมการปองกันฟนผุสูงกวากลุมกอนทดลองและกลุมควบคุมสงผลทําใหมีเจตนาตอการกระทํา
พฤติกรรมปองกันโรคฟนผุทําใหเกิดพฤติกรรมปองกันโรคฟนผุ (10) ท่ีศึกษาผลของการจัดโปรแกรมการสงเสริม
สุขภาพตามทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผล และการกํากับตนเองเพื่อสงเสริมความปลอดภัยในการเดินทางของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใชโปรแกรมการสงเสริมสุขภาพตามทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผลและการ
กํากับตนเองเพื่อสรางเสริมความปลอดภัยในการเดินทาง ประกอบดวย 5 กิจกรรม ไดแก 1) การรับรูขอมูล 2) 
คํามั่นสัญญาและปลูกจิตสํานึก 3) รับรูสูการปฏิบัติและการประเมินตนเอง 4) เพ่ือนชวยเพ่ือนและจิตอาสา และ 5) 
การใหคําปรึกษาและเสริมแรง ซึ่งผลการวิจัยพบวา จากกิจกรรมนักเรียนไดรับความรูและแนวทางในการปฏิบัติตน
เพ่ือความปลอดภัยแบบตางๆ จากการเรียนรูจากส่ือตางๆที่ไมใชหนังสือเรียน ไดแกวีดิทัศนการใชหมวกนิรภัย 
คลิปอุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้นบนทองถนน ซึ่งผลของกิจกรรมทําใหนักเรียนเกิดเจตคติทางบวกตอการปฏิบัติตนเพ่ือความ
ปลอดภัยในการเดินทาง เมื่อนักเรียนมีเจตคติที่ดีสงผลใหเกิดความตั้งใจในการกระทําพฤติกรรมเกิดเปนพฤติกรรม
ท่ีเสริมสรางความปลอดภัยในการเดินทาง 
 การคลอยตามบรรทัดฐานกลุมอางอิง คือการรับรูของบุคคลเกี่ยวกับความคาดหวัง หรือความตองการของ
บุคคลที่มีความสําคัญท่ีมีตอบุคคลนั้นเชน คนในครอบครัว เพ่ือน หรือคนรัก ท้ังนี้กลุมอางอิงอยูกับแตละบุคคล ใน
การที่จะมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงคหรือไมพึงประสงค (10) ท่ีพบวานอกเหนือจากเจตคติตอพฤติกรรมนั้น
สงผลตอเจตนาตอพฤติกรรมแลว  กิจกรรมเพ่ือนชวยเพื่อนทําใหนักเรียนมีความเชื่อเร่ืองความปลอดภัยในการ
เดินทางตามท่ีเพ่ือนแนะนํา และเกิดแรงจูงใจท่ีจะคลอยตามเพ่ือนในเรื่องความปลอดภัย เปนการคลอยตามกลุม
อางอิงคือ เพ่ือนนําไปสูเจตนาเชิงพฤติกรรม แลวทําใหนักเรียนเกิดพฤติกรรมการสรางเสริมความปลอดภัยในการ
เดินทางเชนกันนั้น  
 การรับรูการควบคุมพฤติกรรม คือ ความรูสึกยากงายในการกระทําพฤติกรรมสุขภาพ เมื่อบุคคลรับรูวา
การกระทําพฤติกรรมนั้นมีความงาย สะดวกในการท่ีจะปฏิบัติยอมทําใหเกิดความต้ังใจและเกิดเปนพฤติกรรมได  
เชน การศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยการประยุกตใชทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนรวมกับแรง
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ประการที่สาม พฤติกรรมสุขภาพเปนเรื่องของแตละบุคคล การท่ีจะศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของแตละบุคคลน้ัน
ยอมเปนเรื่องท่ียาก แตก็สามารถทําได โดยใชทฤษฎีเปนกรอบในการศึกษา และควรศึกษาและทําความเขาใจ
ทฤษฎีท่ีจะนํามาใชใหชัดเจน เพ่ือนําไปสูการกําหนดคําถามท่ีใชในการศึกษาและเลือกวิธีการวิเคราะหท่ีเหมาะสม
เพ่ือใหไดขอมูลท่ีถูกตองที่สุด และประการสุดทาย  ทฤษฎีนั้นไมไดเปนตัวกําหนดพฤติกรรมสุขภาพ แตทฤษฎีเปน
ตัวชวยในการอธิบายสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมสุขภาพ เมื่อเราทราบสาเหตุของการเกิดพฤติกรรม  ก็สามารถ
แกไขหรือปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพท่ีเปนปญหานั้นได 
 
บทสรุป 
 ทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผล (Theory of reasoned action) และทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of 
planned behavior) เปนทฤษฎีท่ีมีแนวคิดท่ีวาพฤติกรรมเกิดมาจากเจตนาหรือความต้ังใจในการกระทํา โดยใน
ระยะหลายปท่ีผานมาทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนไดถูกนํามาอางอิงในดานพฤติกรรมสุขภาพมากขึ้นเชนพฤติกรรม
การบริโภค พฤติกรรมการออกกําลังกาย เปนตน ท้ังในดานการอธิบายหรือทํานาย และการวางแผนสูการปฏิบัติ
เพ่ือสรางหรือปรับเปล่ียนพฤติกรรม  สวนทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผลก็ไดนํามาอางอิงเชนเดียวกันแตจะเปนใน
ลักษณะที่ผสมผสานกับทฤษฎีอื่นๆ รวมดวย เชน รวมทํานายกับการรับรูการควบคุมพฤติกรรม  แรงสนับสนุนทาง
สังคม เปนตน ซึ่งการนําโครงสรางทฤษฎีมาใชก็เพ่ือมุงสูเปาหมายหลักของงานสุขศึกษาและการสรางเสริมสุขภาพ
คือการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล เพ่ือการมีสุขภาพท่ีดีของประชาชน 
 
ขอเสนอแนะ 
 พฤติกรรมสุขภาพ เปนหนึ่งในปจจัยกําหนดสุขภาพที่สงผลตอสุขภาพ ดวยเหตุนี้ ผูท่ีจะทําการศึกษา
พฤติกรรมสุขภาพโดยนําทฤษฎีพฤติกรรมสุขภาพมาชวยในการอธิบายสาเหตุของการเกิดพฤติกรรม หรือนํามา
เปนแนวทางในการดําเนินงานเพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรม  จําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองทําความเขาใจในทฤษฎีท่ีจะใชมา
เปนกรอบแนวคิดอยางชัดเจน เพ่ือท่ีจะสามารถกําหนดคําถามท่ีใชในการสํารวจขอมูล ซึ่งจะนําไปสูการวิเคราะห
พฤติกรรมไดอยางถูกตอง หรือนําไปเปนแนวทางในการดําเนินงานเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 การเขียนบทความในคร้ังนี้ ขาพเจาขอขอบพระคุณ หัวหนาสถานเวชศาสตรชุมชนและเวชศาสตร
ครอบครัว เปนอยางย่ิง สําหรับคําแนะนําในกรอบแนวคิด และกําลังใจในการเขียน ท่ีทําใหสามารถเขียนบทความ
ไดสําเร็จลุลวงเปนอยางดี และขอขอบพระคุณ อาจารยผูใหความรูแกขาพเจาทุกทาน 
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สนับสนุนทางสังคมในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพื่อปองกันการดื่มเคร่ืองดื่ม แอลกอฮอลในนักเรียนมัธยมศึกษา  
ปท่ี4 (11) โดยในโปรแกรมประกอบดวย การใชบทบาทสมมติ การชมคลิปวีดิโอ  คูมือการปองกันการด่ืมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล การอภิปรายกลุม บันทึกกิจกรรมและการแลกเปลี่ยนประสบการณ ซึ่งผลการวิจัยพบวา สรางการรับรู
ในการควบคุมพฤติกรรมการปฏิบัติตัวในการปองกันการด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอล ดวยการประชุมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ในเรื่องการใชเวลาวางใหเปนประโยชน การแบงกลุมวิเคราะหขอดีชองการไมดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอล 
สงผลทําใหนักเรียนกลุมทดลองมีการรับรูการควบคุมพฤติกรรมสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   
 ในสวนของผูเขียน ไดศึกษาความสัมพันธเชิงเหตุของปจจัยที่มีผลตอการบริโภคอาหารของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนตนที่มีภาวะน้ําหนักเกินเกณฑ (12) โดยไดนําโครงสรางของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนมาเปน
กรอบแนวคิดการวิจัยเพ่ืออธิบายสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมการบบริโภคอาหารของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน
ท่ีมีภาวะน้ําหนักเกินเกณฑ ผลการวิจัยไดสนับสนุน แนวความคิดของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนที่พบวา เจตนาตอ
การบริโภคอาหารมีอิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ซึ่งเปนผลมาจากเจตคติตอการบริโภคอาหาร
และ การรับรูตอการบริโภคอาหาร  นอกจากนี้การศึกษาคร้ังนี้ยังพบวา เจตนาตอการบริโภคอาหารนั้นยังมีผลมา
จาก ความรูเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร การอบรมเล้ียงดูและ สภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการบริโภคอาหาร ซึ่งหาก
พิจารณาในดาน การอบรมเล้ียงดู และ สภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการบริโภคอาหารซ่ึงประกอบดวย การเขาถึงอาหาร 
กฎ-ขอบังคับการบริโภคอาหารของครอบครัว และการบริโภคอาหารของคนในครอบครัวนั้น จะเปนปจจัยท่ี
สอดคลองกับ การคลอยตามบรรทัดฐานกลุมอางอิง (Subjective norm) ในโครงสรางของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน 
ท่ีกลุมอางอิงของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนคือ ครอบครัวและผูปกครอง  
 ส่ิงท่ีผูเขียนคนพบจากการนําทฤษฎีพฤติกรรมมาอธิบายพฤติกรรมสุขภาพนอกเหนือจากผลการวิจัยท่ีได 
คือ ประการแรก การอธิบายหรือทํานายพฤติกรรมสุขภาพน้ัน สามารถนําทฤษฎีพฤติกรรมมากกวา 1 ทฤษฎี
มารวมกันอธิบายพฤติกรรมสุขภาพ เชน ในการศึกษาครั้งนี้ ผูเขียนพบวา ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน สามารถรวม
อธิบายพฤติกรรมการบริโภคอาหารรวมกับ ทฤษฎีปญญาสังคม (Social cognitive theory) และ แนวคิด KAP 
องคประกอบของพฤติกรรม ไดแก ความรู (Knowledge: K) เจตคติ (Attitude: A) และทักษะการปฏิบัติ (Practice) 
เชนเดียวกับ Bledsoe (13) ท่ีไดทําการศึกษาพฤติกรรมการเลิกบุหรี่โดยการประยุกตใชทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน
เพ่ือท่ีจะทําความเขาใจในการขามผานระดับของขั้นตอนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม (Stage of change) โดยได
ศึกษาความสัมพันธของตัวแปรตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน และสรางรูปแบบของความสัมพันธชั่วคราวระหวาง 
ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนและขั้นตอนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ไดรูปแบบที่เรียกวา ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน
และแรงจูงใจ (Theory of planned behavior as motivation :TPB-MOT) เปนตน  ประการที่สอง ในดานการพัฒนา
และปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพของกลุมเปาหมายตามแนวคิดทฤษฎี TRA และ TBB ส่ิงที่ตองสงเสริมใหเกิดคือ
เจตนาหรือความต้ังใจตอการกระทําพฤติกรรมนั้น ท่ีเปนผลมาจากเจตคติ การรับรูการควบคุม และการคลอยตาม
บรรทัดฐานกลุมอางอิง ดังนั้นในการสรางหรือปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพจําเปนตองจัดกิจกรรมที่สามารถสราง
เจตคติตอพฤติกรรม เชนการใชส่ือเพ่ือการใหความรูความเขาใจ ท่ีจําเปนตองเปนส่ือท่ีทันสมัย สอดคลองกัน
สถานการณปจจุบันและกลุมเปาหมาย และการสรางการรับรูการควบคุมพฤติกรรม เชน การจัดกลุมอภิปราย การ
แสดงบทบาทสมมติ เปนตน ตลอดจนสงเสริมใหเกิดการคลอยตามกลุมอางอิงดวยการสรางแรงจูงใจจากบุคคล
อางอิงดวยการจัดกิจกรรมรวมกัน  เพ่ือใหกลุมเปาหมายเกิดการคลอยตามและเกิดเปนพฤติกรรมสุขภาพตอไป 
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ประการที่สาม พฤติกรรมสุขภาพเปนเรื่องของแตละบุคคล การท่ีจะศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของแตละบุคคลน้ัน
ยอมเปนเรื่องท่ียาก แตก็สามารถทําได โดยใชทฤษฎีเปนกรอบในการศึกษา และควรศึกษาและทําความเขาใจ
ทฤษฎีท่ีจะนํามาใชใหชัดเจน เพ่ือนําไปสูการกําหนดคําถามท่ีใชในการศึกษาและเลือกวิธีการวิเคราะหท่ีเหมาะสม
เพ่ือใหไดขอมูลท่ีถูกตองที่สุด และประการสุดทาย  ทฤษฎีนั้นไมไดเปนตัวกําหนดพฤติกรรมสุขภาพ แตทฤษฎีเปน
ตัวชวยในการอธิบายสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมสุขภาพ เมื่อเราทราบสาเหตุของการเกิดพฤติกรรม  ก็สามารถ
แกไขหรือปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพท่ีเปนปญหานั้นได 
 
บทสรุป 
 ทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผล (Theory of reasoned action) และทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of 
planned behavior) เปนทฤษฎีท่ีมีแนวคิดท่ีวาพฤติกรรมเกิดมาจากเจตนาหรือความต้ังใจในการกระทํา โดยใน
ระยะหลายปท่ีผานมาทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนไดถูกนํามาอางอิงในดานพฤติกรรมสุขภาพมากขึ้นเชนพฤติกรรม
การบริโภค พฤติกรรมการออกกําลังกาย เปนตน ท้ังในดานการอธิบายหรือทํานาย และการวางแผนสูการปฏิบัติ
เพ่ือสรางหรือปรับเปล่ียนพฤติกรรม  สวนทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผลก็ไดนํามาอางอิงเชนเดียวกันแตจะเปนใน
ลักษณะที่ผสมผสานกับทฤษฎีอื่นๆ รวมดวย เชน รวมทํานายกับการรับรูการควบคุมพฤติกรรม  แรงสนับสนุนทาง
สังคม เปนตน ซึ่งการนําโครงสรางทฤษฎีมาใชก็เพ่ือมุงสูเปาหมายหลักของงานสุขศึกษาและการสรางเสริมสุขภาพ
คือการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล เพ่ือการมีสุขภาพท่ีดีของประชาชน 
 
ขอเสนอแนะ 
 พฤติกรรมสุขภาพ เปนหนึ่งในปจจัยกําหนดสุขภาพที่สงผลตอสุขภาพ ดวยเหตุนี้ ผูท่ีจะทําการศึกษา
พฤติกรรมสุขภาพโดยนําทฤษฎีพฤติกรรมสุขภาพมาชวยในการอธิบายสาเหตุของการเกิดพฤติกรรม หรือนํามา
เปนแนวทางในการดําเนินงานเพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรม  จําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองทําความเขาใจในทฤษฎีท่ีจะใชมา
เปนกรอบแนวคิดอยางชัดเจน เพ่ือท่ีจะสามารถกําหนดคําถามท่ีใชในการสํารวจขอมูล ซึ่งจะนําไปสูการวิเคราะห
พฤติกรรมไดอยางถูกตอง หรือนําไปเปนแนวทางในการดําเนินงานเพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 การเขียนบทความในคร้ังนี้ ขาพเจาขอขอบพระคุณ หัวหนาสถานเวชศาสตรชุมชนและเวชศาสตร
ครอบครัว เปนอยางยิ่ง สําหรับคําแนะนําในกรอบแนวคิด และกําลังใจในการเขียน ท่ีทําใหสามารถเขียนบทความ
ไดสําเร็จลุลวงเปนอยางดี และขอขอบพระคุณ อาจารยผูใหความรูแกขาพเจาทุกทาน 
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บทคัดยอ 
วัตถุประสงค: เพ่ือศึกษารูปแบบของผูฝกสอนกีฬาและแหลงการสรางความเชื่อมั่นในตนเองเฉพาะอยาง เพ่ือเปรียบเทียบ
การสรางความเชื่อมั่นในตนเองเฉพาะอยางระหวางผูฝกสอนกีฬาประเภททีมและประเภทบุคคล และเปรียบเทียบการ
สรางความเชื่อมั่นในตนเองเฉพาะอยางระหวางรูปแบบผูฝกสอนกีฬา 
วิธีดําเนินการวิจัย: กลุมตัวอยางเปนผูฝกสอนกีฬาท่ีเขารวมการแขงขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแหงประเทศไทย
คร้ังท่ี 42 จํานวน 300 คน ดวยวิธีการสุมอยางงาย (Simple random sampling) เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูลเปน 
“แบบสอบถามการเปนผูนําทางการกีฬา” กับ “แบบสอบถามแหลงความเชื่อมั่นในตนเองเฉพาะอยาง” สถิติท่ีใชในการ
วิเคราะห คือ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คารอยละ ใชในการศึกษาขอมูลท่ัวไปและเปรียบเทียบการสรางความ
เชื่อมั่นในตนเองเฉพาะอยางระหวางรูปแบบผูฝกสอนกีฬา ดวยสถิติ F-test (One way ANOVA)  และเปรียบเทียบการ
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Abstract  

Purpose: This study aimed to study sport coaching styles and sources of self-efficacy, to compare the 
sources of self-efficacy between team and individual sport coaches, to compare the sources of self-efficacy 
between sport coaching styles.  
Methods: Participants were 300 sport coaches in the 42th Physical education institute sport games. They 
were randomized by simple random Sampling. Research tools used for data collection were, the sport 
leadership questionnaire, and the sources of self-efficacy (SE). Statistical analysis: means, standard 
deviation, percentage used for generalised data, as well as comparison of SE between coaching styles was 
used the t-test for Independent, and comparison of SE between team and individual sport coaches was used 
the One Way ANOVA were used for data analysis.  
Results: Most sport coaching style were training and instruction as well as least were Autocratic Coaching 
styles and the source of self-efficacy that sport coaches were most used was Verbal persuasion. The 
Physiological arousal was least used. There was no difference between sport coaching styles, as well as 
team and individual sport coaches in the sources of self-efficacy.     
Conclusion: This study has no difference between sport coaching styles in the sources of self-efficacy, 
however, when considers each factor, there was a difference in physiological arousal and Imagery between 
team and individual sport coaches. 
 
Keywords: coaching styles, self-efficacy, coaching 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทนํา 
วิทยาศาสตรการกีฬา ถือไดวาเปนศาสตรแขนงหนึ่งท่ีมีความสําคัญตอการสรางนักกีฬาใหประสบความสําเร็จ 

และยังรวมไปถึงการสงเสริมใหประชาชนไดมีการออกกําลังกายใหถูกตองตามหลักวิธี ซึ่งสาขาวิทยาศาสตรการกีฬา
เปนรูปแบบของการศึกษาในลักษณะของสหวิทยาการ มีการใชวิธีการทางวิทยาศาสตรท่ีมีระบบ ระเบียบในการ
รวบรวมความรูตาง ๆ นักกีฬา ผูฝกสอน หรือผูท่ีเกี่ยวของทางการกีฬา จะประสบความสําเร็จสูงสุดทางกีฬาไมได หาก
ไมมีความรูความเขาใจท่ีถูกตองและเหมาะสมกับการนําไปปฏิบัติจริงในสถานการณการกีฬา จากการศึกษาและวิจัยใน
ภาพรวมของวิทยาศาสตรการกีฬาในแตละสาขาวิชา จะพบวา ผูฝกสอนหรือนักกีฬามักจะมุงเนนการฝกทางดาน
รางกายของนักกีฬาเปนสวนใหญ เพ่ือใหมีความสมบูรณ แข็งแรง เหมาะสมกับกีฬาแตละประเภท แตมักจะมองขาม
ปญหาทางดานจิตใจ การแสดงความสามารถของนักกีฬาทั้งในขณะฝกซอมและขณะแขงขัน มีองคประกอบท่ีเกี่ยวของ 
3 ประการดวยกัน คือ ทักษะกีฬา สมรรถภาพทางกาย และสมรรถภาพทางดานจิตใจ เพราะฉะนั้นหากขาดสวนใดสวน
หนึ่งไป โอกาสที่นักกีฬาจะประสบความสําเร็จก็จะมีนองลงไปดวย (1) สอดคลองกับผลงานวิจัย พบวา ปจจัยทางดาน
จิตวิทยาเปนส่ิงสําคัญในการที่จะทําใหนักกีฬาประสบความสําเร็จ เพราะในสวนของทักษะและสมรรถภาพทางรางกาย
สามารถฝกและพัฒนาไปไดสูงสุดและมีการแปรเปล่ียนไปตามสถานการณตาง ๆ ไดนอยมาก ซึ่งตรงกันขามกับ
สมรรถภาพทางดานจิตใจ ซึ่งสามารถแปรเปลี่ยนไปตามสถานการณและสภาพแวดลอมตาง ๆ ไดมากกวา (2, 3) 

ดังงานวิจัยท่ีผานมา พบวา ความไมแนนอนที่เกิดขึ้นในการแขงขันสงผลใหเกิดความวิตกกังวลและขาดความ
มั่นใจในการแสดงความสามารถ ดังน้ัน ความเชื่อมั่นในตนเองจึงมีความสําคัญและมีผลตอการแสดงความสามารถของ
นักกีฬามากท้ังในขณะฝกซอมและแขงขัน (4) สอดคลองกับผลการศึกษาท่ีพบวา ความเชื่อมั่นในตนเองของนักกีฬาจะ
มีความสัมพันธกับความวิตกกังวลในทางตรงกันขาม หากนักกีฬามีความวิตกกังวลสูงก็มักจะมีความเชื่อมั่นในตนเอง
ต่ําซึ่งจะสงผลตอการแสดงความสามารถอยางแทจริง ท้ังนี้ไมเพียงแตนักกีฬาเทานั้นที่ประสบปญหาเรื่องของความ
เชื่อมั่นในตนเอง หากแตผูฝกสอนกีฬาสวนใหญก็ตองเผชิญกับเรื่องของความเชื่อมั่นในตนเองทางการกีฬาดวยเชนกัน 
(5) ดังงานวิจัยท่ีศึกษาในทางเดียวกัน ท่ีไดสํารวจความคิดเห็นของผูฝกสอนกีฬาเทนนิสเยาวชน จํานวน 150 คน ใน
เร่ืองของการใหความสําคัญกับทักษะทางดานจิตใจ พบวา ความเชื่อมั่นในตนเองจัดอยูในลําดับท่ี 3 รองจากความ
สนุกสนานและการมุงจุดสนใจไปที่ใดท่ีหน่ึงตามลําดับ นอกจากนั้นผูฝกสอนยังกลาววาการสรางความเชื่อมั่นในตัวเอง
ใหเกิดขึ้นกับนักกีฬาเปนเรื่องยากตอการทําความเขาใจและการนําไปปฏิบัติจริงมากกวาการท่ีจะทําใหนักกีฬารูสึก
สนุกสนาน (6) 

ดังนั้นผูฝกสอนกีฬามีผลตอพฤติกรรมการเรียนรูของนักกีฬาเปนอยางมาก เปนผูท่ีทําใหนักกีฬาเกิดความ
พรอมตอเหตุการณเฉพาะหนา และแสดงทักษะอยางมีประสิทธิภาพ เปนผูท่ีเตรียมความพรอมและสรางใหนักกีฬาเกิด
ความเชื่อมั่นในตนเองในการกีฬาไดดีท่ีสุด (7) ท้ังนี้ ผูฝกสอนเปนผูท่ีใกลชิดและมีอิทธิพลมากท่ีสุดท้ังทางตรงและทางออม
และเปนผูท่ีมีความสําคัญท่ีสุดท่ีทําใหนักกีฬาไปสูเปาหมายได และผูฝกสอนกีฬายังเปนผูท่ีสรางความเชื่อมั่นในตนเอง
เฉพาะอยางใหเพ่ิมขึ้นในนักกีฬาได (8) สอดคลองกับงานวิจัยที่ไดศึกษาถึงการรับรูของผูฝกสอนที่ใชพัฒนาความเชื่อมั่นใน
ตนเองเฉพาะอยางใหกับนักกีฬา พบวา วิธีท่ีมีประสิทธิภาพมากที่สุด คือ การฝกทักษะ การแสดงความเช่ือมั่นใน
ตนเองและการพูดในทางบวก (9) ดังน้ัน แสดงใหเห็นวา วิธีการสอนของผูฝกสอนกีฬาสามารถท่ีจะกระตุนใหเกิดความ
มั่นใจในนักกีฬาได 

จากงานวิจัยท่ีผานมา พบวา มีการพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเองใหกับนักกีฬาและมีรูปแบบการฝกท่ีผูฝกสอน
แสดงลักษณะพฤติกรรมความเปนผูนําท่ีมีอิทธิพลตอความสามารถของนักกีฬา ดังน้ันงานวิจัยนี้จึงออกแบบเพื่อศึกษา
เปรียบเทียบรูปแบบของการฝกสอนและความแตกตางของแหลงในการสรางความเชื่อมั่นในตนเองเฉพาะอยางในกีฬา
ประเภททีมและประเภทบุคคล และนําผลที่ไดไปเปนขอมูลเพ่ือใชในการพัฒนาการฝกสอนกีฬาของประเทศไทยตอไป 
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เปนรูปแบบของการศึกษาในลักษณะของสหวิทยาการ มีการใชวิธีการทางวิทยาศาสตรท่ีมีระบบ ระเบียบในการ
รวบรวมความรูตาง ๆ นักกีฬา ผูฝกสอน หรือผูท่ีเกี่ยวของทางการกีฬา จะประสบความสําเร็จสูงสุดทางกีฬาไมได หาก
ไมมีความรูความเขาใจท่ีถูกตองและเหมาะสมกับการนําไปปฏิบัติจริงในสถานการณการกีฬา จากการศึกษาและวิจัยใน
ภาพรวมของวิทยาศาสตรการกีฬาในแตละสาขาวิชา จะพบวา ผูฝกสอนหรือนักกีฬามักจะมุงเนนการฝกทางดาน
รางกายของนักกีฬาเปนสวนใหญ เพ่ือใหมีความสมบูรณ แข็งแรง เหมาะสมกับกีฬาแตละประเภท แตมักจะมองขาม
ปญหาทางดานจิตใจ การแสดงความสามารถของนักกีฬาทั้งในขณะฝกซอมและขณะแขงขัน มีองคประกอบท่ีเกี่ยวของ 
3 ประการดวยกัน คือ ทักษะกีฬา สมรรถภาพทางกาย และสมรรถภาพทางดานจิตใจ เพราะฉะนั้นหากขาดสวนใดสวน
หนึ่งไป โอกาสที่นักกีฬาจะประสบความสําเร็จก็จะมีนองลงไปดวย (1) สอดคลองกับผลงานวิจัย พบวา ปจจัยทางดาน
จิตวิทยาเปนส่ิงสําคัญในการที่จะทําใหนักกีฬาประสบความสําเร็จ เพราะในสวนของทักษะและสมรรถภาพทางรางกาย
สามารถฝกและพัฒนาไปไดสูงสุดและมีการแปรเปล่ียนไปตามสถานการณตาง ๆ ไดนอยมาก ซึ่งตรงกันขามกับ
สมรรถภาพทางดานจิตใจ ซึ่งสามารถแปรเปลี่ยนไปตามสถานการณและสภาพแวดลอมตาง ๆ ไดมากกวา (2, 3) 

ดังงานวิจัยท่ีผานมา พบวา ความไมแนนอนที่เกิดขึ้นในการแขงขันสงผลใหเกิดความวิตกกังวลและขาดความ
มั่นใจในการแสดงความสามารถ ดังนั้น ความเชื่อมั่นในตนเองจึงมีความสําคัญและมีผลตอการแสดงความสามารถของ
นักกีฬามากท้ังในขณะฝกซอมและแขงขัน (4) สอดคลองกับผลการศึกษาท่ีพบวา ความเชื่อมั่นในตนเองของนักกีฬาจะ
มีความสัมพันธกับความวิตกกังวลในทางตรงกันขาม หากนักกีฬามีความวิตกกังวลสูงก็มักจะมีความเชื่อมั่นในตนเอง
ต่ําซึ่งจะสงผลตอการแสดงความสามารถอยางแทจริง ท้ังนี้ไมเพียงแตนักกีฬาเทานั้นที่ประสบปญหาเรื่องของความ
เชื่อมั่นในตนเอง หากแตผูฝกสอนกีฬาสวนใหญก็ตองเผชิญกับเรื่องของความเชื่อมั่นในตนเองทางการกีฬาดวยเชนกัน 
(5) ดังงานวิจัยท่ีศึกษาในทางเดียวกัน ท่ีไดสํารวจความคิดเห็นของผูฝกสอนกีฬาเทนนิสเยาวชน จํานวน 150 คน ใน
เรื่องของการใหความสําคัญกับทักษะทางดานจิตใจ พบวา ความเชื่อมั่นในตนเองจัดอยูในลําดับท่ี 3 รองจากความ
สนุกสนานและการมุงจุดสนใจไปที่ใดท่ีหนึ่งตามลําดับ นอกจากนั้นผูฝกสอนยังกลาววาการสรางความเชื่อมั่นในตัวเอง
ใหเกิดขึ้นกับนักกีฬาเปนเรื่องยากตอการทําความเขาใจและการนําไปปฏิบัติจริงมากกวาการท่ีจะทําใหนักกีฬารูสึก
สนุกสนาน (6) 

ดังนั้นผูฝกสอนกีฬามีผลตอพฤติกรรมการเรียนรูของนักกีฬาเปนอยางมาก เปนผูท่ีทําใหนักกีฬาเกิดความ
พรอมตอเหตุการณเฉพาะหนา และแสดงทักษะอยางมีประสิทธิภาพ เปนผูท่ีเตรียมความพรอมและสรางใหนักกีฬาเกิด
ความเชื่อมั่นในตนเองในการกีฬาไดดีท่ีสุด (7) ท้ังนี้ ผูฝกสอนเปนผูท่ีใกลชิดและมีอิทธิพลมากท่ีสุดท้ังทางตรงและทางออม
และเปนผูท่ีมีความสําคัญท่ีสุดท่ีทําใหนักกีฬาไปสูเปาหมายได และผูฝกสอนกีฬายังเปนผูท่ีสรางความเชื่อมั่นในตนเอง
เฉพาะอยางใหเพ่ิมขึ้นในนักกีฬาได (8) สอดคลองกับงานวิจัยที่ไดศึกษาถึงการรับรูของผูฝกสอนที่ใชพัฒนาความเชื่อมั่นใน
ตนเองเฉพาะอยางใหกับนักกีฬา พบวา วิธีท่ีมีประสิทธิภาพมากที่สุด คือ การฝกทักษะ การแสดงความเช่ือมั่นใน
ตนเองและการพูดในทางบวก (9) ดังนั้น แสดงใหเห็นวา วิธีการสอนของผูฝกสอนกีฬาสามารถท่ีจะกระตุนใหเกิดความ
มั่นใจในนักกีฬาได 

จากงานวิจัยท่ีผานมา พบวา มีการพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเองใหกับนักกีฬาและมีรูปแบบการฝกท่ีผูฝกสอน
แสดงลักษณะพฤติกรรมความเปนผูนําท่ีมีอิทธิพลตอความสามารถของนักกีฬา ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงออกแบบเพื่อศึกษา
เปรียบเทียบรูปแบบของการฝกสอนและความแตกตางของแหลงในการสรางความเชื่อมั่นในตนเองเฉพาะอยางในกีฬา
ประเภททีมและประเภทบุคคล และนําผลที่ไดไปเปนขอมูลเพ่ือใชในการพัฒนาการฝกสอนกีฬาของประเทศไทยตอไป 
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A STUDY OF COACHING STYLES AND  SOURCES OF SELF-EFFICACY  IN THE 42TH PHYSICAL EDUCATION INSTITUTE SPORT GAMES.

วัตถุประสงคของงานวิจัย 
  -  เพ่ือศึกษารูปแบบของผูฝกสอนกีฬา  
  -  เพ่ือศึกษาแหลงการสรางความเชื่อมั่นในตนเองเฉพาะอยางของผูฝกสอนกีฬา  
  -  เพ่ือเปรียบเทียบรูปแบบของผูฝกสอนกีฬาและการสรางความเช่ือมั่นในตนเองเฉพาะอยางระหวางรูปแบบ
ผูฝกสอนกีฬา 
  -  เพ่ือเปรียบเทียบรูปแบบของผูฝกสอนกีฬาและการสรางความเช่ือมั่นในตนเองเฉพาะอยางในผูฝกสอนกีฬา
ประเภททีมและประเภทบุคคล 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
             กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยในครั้งนี้ เปนผูฝกสอนกีฬา ท่ีเขารวมการแขงขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแหง
ประเทศไทยครั้งท่ี 42 รวม 30 ชนิดกีฬา รวมผูฝกสอน จํานวน 300 คน โดยไดมาจากการเลือกกลุมตัวอยางแบบอยาง
งาย (Simple Sampling) 

เคร่ืองมือวิจัย 
แบบสอบถามการเปนผูนําทางการกีฬา  

 แบบสอบถามการเปนผูนําทางการกีฬา ฉบับภาษาไทย (7) ประกอบไปดวย 40 ขอคําถาม ซึ่งเกี่ยวของกับ
รูปแบบของการฝกสอน 5 รูปแบบ เปนแบบประมาณคา 5 ระดับ ท่ีผูตอบแบบสอบถามระบุรูปแบบของการสอนกีฬา 
จาก 1 หมายถึง ใชในการสอนนอยท่ีสุด ถึง 5 หมายถึง ใชในการสอนมากที่สุด 

แบบสอบถามแหลงความเชื่อมั่นในตนเองเฉพาะอยาง  
 แบบสอบถามแหลงความเชื่อมั่นในตนเองเฉพาะอยาง ฉบับภาษาไทย (10) เปนแบบสอบถามการใชแหลงความ
เชื่อมั่นในตนเองเฉพาะอยาง จํานวน 13 ขอ ในแตละขอมีเกณฑท่ีแสดงถึงระดับรูปแบบของการฝกสอน 5 ระดับ  

การหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
แบบสอบถามการเปนผูนําทางการกีฬา  

 ในการศึกษาคร้ังนี้ผูวิจัยไดเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางท่ีไมใชประชากร จํานวน 30 คน พบความเชื่อมั่น 
(Reliability) ของ “แบบสอบถามการเปนผูนําทางการกีฬา”ฉบับภาษาไทย (7) ท่ี r = .81  

แบบสอบถามแหลงความเชื่อมั่นในตนเองเฉพาะอยาง  
การศึกษาในครั้งนี้ ผูวิจัยไดเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางที่ไมใชประชากร จํานวน 30 คน พบความเชื่อมั่น 

(Reliability) ของ “แบบสอบถามแหลงความเชื่อมั่นในตนเองเฉพาะอยาง ฉบับภาษาไทย (10) พบความเชื่อมั่นที่ r = 
.82  

คณะกรรมการจริยธรรม 
งาน วิจั ยนี้ ผ านการพิ จ า รณา เค า โครงการ วิ จั ยจาก  สถา บันยุ ทธศาสตรทางปญญาและ วิ จั ย            

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หมายเลขรับรอง SWUEC/E-023/2558 
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
สถิติท่ีใชในการวิเคราะห คือ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คารอยละ ใชในการศึกษาขอมูลทั่วไป และการ

เปรียบเทียบการสรางความเชื่อมั่นในตนเองเฉพาะอยางของผูฝกสอนระหวางผูฝกสอนกีฬาประเภททีมและประเภท
บุคคลดวยการหาคา t-test for Independent และระหวางรูปแบบผูฝกสอนกีฬา ดวยสถิติ F-test (One Way ANOVA) 
และใชวิธีการเปรียบเทียบดวย LSD เมื่อพบความแตกตาง 
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ผลการวิจัย 

ตารางที่ 1 ความถ่ี และรอยละของผูฝกสอนประเภททีมและบุคคล 

ประเภทกีฬา จํานวน (คน) รอยละ 
 ประเภททีม 170 56.7 
 ประเภทบุคคล 130 43.3 

รวม 300 100.0 
ตาราง 1 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากเปนผูฝกสอนกีฬาประเภททีม จํานวน 170 คน 

รองลงมาเปนผูฝกสอนกีฬาประเภทบุคคล จํานวน 130 คน  
 
ตารางที่ 2 คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน รูปแบบพฤติกรรมโดยรวมของผูฝกสอนกีฬา 

รูปแบบผูฝกสอน ±SD 
ผูฝกสอนแบบฝกและสอน 
 - ดูแลเอาใจใสใหนักกีฬาไดฝกฝนจนสุดความสามารถของตน 

 
4.65±2.98 

 - อธิบายใหนักกีฬาแตละคนเขาใจถึงเทคนิคและกลยุทธของการเลนกีฬานั้น 4.53±0.60 
 - ใหความสนใจเปนพิเศษในการแกไขขอบกพรองของนักกีฬา 4.48±0.64 
 - แนใจวานักกีฬาท้ังหมดเขาใจบทบาทหนาท่ีของอาจารยผูฝกสอนกีฬาท่ีมี ตอทีม 4.32±0.67 
 - สอนทักษะกีฬานั้น ๆ ใหกับนักกีฬาเปนรายบุคคล 4.23±0.79 
 - มีการวางแผนลวงหนาวาอะไรท่ีควรทํา 4.49±0.67 
- อธิบายถึงส่ิงท่ีควรทําและไมควรทําแกนักกีฬาทุกคน 4.47±0.71 
 - คาดหวังวานักกีฬาทุกคนทํางานที่ไดรับมอบหมายอยางจริงจังจนสําเร็จดวยดี 4.47±0.62 
- ชี้ใหเห็นขอดี ขอดอยของนักกีฬาแตละคน 4.18±0.76 
 - ใหแนวทางเฉพาะแกนักกีฬาเปนรายบุคคลวาส่ิงใดท่ีควรกระทําในทุกสถานการณ 4.21±0.76 
- ดูใหแนใจวาความพยายามของนักกีฬาประสานกัน 4.29±0.62 
- อธิบายถึงความรวมมือของนักกีฬาแตละคนเปนประโยชนอยางไรตอสวนรวม 4.30±0.83 
- ระบุชัดเจนถึงส่ิงท่ีคาดหวังจากนักกีฬา 4.26±0.69 

    รวม   4.38±0.47 
ผูฝกสอนแบบประชาธิปไตย 
- ขอความคิดเห็นจากนักกีฬาถึงกลวิธีท่ีใชในการแขงขันเฉพาะครั้ง 

 
3.90±0.86 

 - ใหกลุมยอมรับการตัดสินใจท่ีสําคัญๆ กอนที่จะมีการดําเนินการตอไป 4.19±0.66 
- เปดโอกาสใหนักกีฬามีสวนรวมในการตัดสินใจ 4.28±0.73 
 - สงเสริมใหนักกีฬาเสนอแนะเก่ียวกับการดําเนินการฝกซอม 4.23±0.75 
- เปดโอกาสใหนักกีฬาตั้งเปาหมายของตัวเอง 4.36±0.66 
 - เปดโอกาสใหนักกีฬาทดลองเลนดวยวิธีของตนเองแมจะเกิดการผิดพลาด  4.05±0.85 
 - ขอความเห็นจากนักกีฬาในส่ิงท่ีสําคัญที่เกี่ยวกับการเปนอาจารยผูฝกสอนกีฬา 3.79±0.95 
- เปดโอกาสใหนักกีฬาฝกฝนตามอัตตรา 3.89±0.87 
 - เปดโอกาสใหนักกีฬาตัดสินใจเลือกใชวิธีเลนเองในการแขงขัน 3.95±0.89 

  รวม       4.07±0.45 
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การศึกษารูปแบบการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาและแหล่งการสร้างความเชื่อมั่นในตนเองเฉพาะอย่าง ของผู้ฝึกสอนกีฬา ในการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่  42

A STUDY OF COACHING STYLES AND  SOURCES OF SELF-EFFICACY  IN THE 42TH PHYSICAL EDUCATION INSTITUTE SPORT GAMES.

รูปแบบผูฝกสอน ±SD  
- ไมอธิบายการกระทําของตนเอง  2.86±1.26 
- ปฏิเสธที่จะใหมีการตอรอง 3.28±1.02 
- มีการวางตัวกับนักกีฬา 4.33±0.72 
- พูดในลักษณะที่ไมสงเสริมใหมีการซักถาม 2.89±1.33 

  รวม       3.34±0.74 
ผูฝกสอนแบบสนับสนุนทางสังคม 
- ชวยเหลือนักกีฬาท่ีมีปญหาสวนตัว 

 
4.28±0.75 

- ชวยแกไขปญหาความขัดแยงของสมาชิกในกลุม 4.13±0.86 
- ดูแลเกี่ยวกับสวัสดิการของนักกีฬา 4.28±0.81 
- ชวยเหลือนักกีฬาในเรื่องเกี่ยวกับสวนตัว 3.96±0.90 
- แสดงความรัก ความเมตตาตอนักกีฬา 4.47±0.74 
 - สงเสริมใหนักกีฬามีความเชื่อมั่นในตัวอาจารยผูฝกสอนกีฬา 4.32±0.69 
- เสริมสรางความสัมพันธใกลชิด และเปนกันเองกบันักกีฬา 4.41±0.72 
- เชิญนักกีฬามาท่ีบาน 2.84±1.25 

  รวม       3.97±0.49 
ผูฝกสอนแบบชมเชยหรือเนนการใหรางวัล 
- ชมเชยนักกีฬาท่ีเลนไดดีตอหนานักกีฬาคนอื่น 

 
4.14±0.97 

- บอกใหนักกีฬารับรูเมื่อนักกีฬาคนนั้นเลนไดดี 4.24±0.86 
- ดูแลใหนักกีฬาไดรับรางวัลสําหรับการเลนที่ดี 3.95±1.02 
- แสดงความชื่นชมยินดีเมื่อนักกีฬาเลนไดดี 4.39±0.69 
- ใหการยอมรับแกนักกีฬาเมื่อเขาเลนไดดี 4.37±0.74 

  รวม       4.19±0.53 
ตาราง 2 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามมีรูปแบบพฤติกรรมการสอนกีฬา อันดับแรก คือ แบบฝกและ

สอน รองลงมาเปนแบบชมเชยหรือเนนการใหรางวัล แบบประชาธิปไตย แบบสนับสนุนทางสังคม และอันดับสุดทาย 
คือ แบบเผด็จการ  

 
ตารางที่ 3 ความถ่ี รอยละของรูปแบบผูฝกสอน จากการวิเคราะหรูปแบบผูฝกสอนกีฬาเปนรายบุคคล  

รูปแบบผูฝกสอน จํานวน (คน) รอยละ 
 แบบฝกและสอน 126 42.0 
แบบชมเชยหรือเนนการใหรางวัล 95 31.7 
แบบประชาธิปไตย 37 12.3 
แบบสนับสนุนทางสังคม 27 9.0 
แบบเผด็จการ 15 5 

รวม 300 100.0 
ตาราง 3 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากเปนผูฝกสอนแบบฝกและสอน จํานวน 126 คน รองลงมา

เปนผูฝกสอนแบบชมเชยหรือเนนการใหรางวัล จํานวน 95 คน ผูฝกสอนแบบประชาธิปไตย จํานวน 37 คน ผูฝกสอนแบบ
สนับสนุนทางสังคม จํานวน 27 คน และอันดับสุดทาย เปนผูฝกสอนแบบเผด็จการ จํานวน 15 คน  

 
ตารางที่ 4 คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการสรางแหลงความเชื่อมั่นในตนเองเฉพาะอยาง (SE) ของผูฝกสอนกีฬา 

  การสรางแหลงความเชื่อมั่น 
      ในตนเองเฉพาะอยาง 

 ±SD 
 

ความสําเร็จจากการกระทํา 4.17±0.453  
การเห็นผูอี่นประสบความสําเร็จ 4.05±0.788  
การชักจูงดวยคําพูด 4.34±0.572  
การกระตุนทางสรีรวิทยา 3.98±0.566  
การจินตภาพ 4.21±0.797  
การกระตุนทางอารมณ 4.06±0.813  

รวม 4.13±0.485  
ตาราง 4 แสดงใหเห็นวา การสรางแหลงความเชื่อมั่นในตนเองเฉพาะอยางของผูตอบแบบสอบถาม โดยพิจารณา

เปนรายดาน พบวา อันดับแรก คือ ดานการชักจูงดวยคําพูด รองลงมา คือ ดานการจินตภาพ ดานความสําเร็จจากการกระทํา 
ดานการกระตุนทางอารมณ ดานการเห็นผูอื่นประสบความสําเร็จ และอันดับสุดทาย คือ ดานการกระตุนทางสรีรวิทยา 

ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบการสรางแหลงความเชื่อมั่นในตนเองเฉพาะอยาง ระหวางรูปแบบผูฝกสอนกีฬา  

ความเชื่อมั่นในตนเอง
เฉพาะอยาง (SE) 

แบบฝกและ
สอน 

แบบ
ประชาธิปไตย 

แบบเผด็จ
การ 

แบบ
สนับสนุน
ทางสังคม 

แบบชมเชย
หรือเนน
การให
รางวัล 

F p 

            
ความสําเร็จจากการ
กระทํา 

4.20±0.44  4.17±0.45 4.20±0.42 4.17±0.47 4.13±0.46 .35   .84 

การเห็นผูอี่นประสบ
ความสําเร็จ 

3.96±0.78  4.13±0.85 4.26±0.79 3.96±0.70 4.13±0.78 1.09  .35 

การชักจูงดวยคําพูด 4.32±0.55  4.19±0.71 4.37±0.61 4.45±0.42 4.38±0.55 1.05 .37 
การกระตุนทางสรีรวิทยา 3.89±0.59  4.10±0.58 4.24±0.61 4.20±0.39 3.94±0.52 3.22 .01* 
การจินตภาพ 4.26±0.72  4.18±0.84 4.13±0.83 4.18±0.87 4.16±0.85 .28 .89 
การกระตุนทางอารมณ 4..03±0.87  4.13±0.67 4.20±0.67 4.11±0.93 4.04±0.77 .26 .90 

ภาพรวม 4.11±0.44  4.15±0.56 4.23±0.53 4.18±0.45 4.13±0.50 .28 .88 
*นัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 
 ตาราง 5 แสดงใหเห็นวา การสรางแหลงความเชื่อมั่นในตนเองเฉพาะอยางระหวางรูปแบบผูฝกสอนกีฬา โดย
ภาพรวม ไมพบความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 แตเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 ในดานการกระตุนทางสรีรวิทยา อยางไรก็ตาม ไมพบความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 
.05 ในดานความสําเร็จจากการกระทํา ดานการเห็นผูอี่นประสบความสําเร็จ ดานการชักจูงดวยคําพูด ดานการจินตภาพ และ
ดานการกระตุนทางอารมณ  
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การศึกษารูปแบบการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาและแหล่งการสร้างความเชื่อมั่นในตนเองเฉพาะอย่าง ของผู้ฝึกสอนกีฬา ในการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่  42

A STUDY OF COACHING STYLES AND  SOURCES OF SELF-EFFICACY  IN THE 42TH PHYSICAL EDUCATION INSTITUTE SPORT GAMES.

รูปแบบผูฝกสอน ±SD  
- ไมอธิบายการกระทําของตนเอง  2.86±1.26 
- ปฏิเสธที่จะใหมีการตอรอง 3.28±1.02 
- มีการวางตัวกับนักกีฬา 4.33±0.72 
- พูดในลักษณะที่ไมสงเสริมใหมีการซักถาม 2.89±1.33 

  รวม       3.34±0.74 
ผูฝกสอนแบบสนับสนุนทางสังคม 
- ชวยเหลือนักกีฬาท่ีมีปญหาสวนตัว 

 
4.28±0.75 

- ชวยแกไขปญหาความขัดแยงของสมาชิกในกลุม 4.13±0.86 
- ดูแลเกี่ยวกับสวัสดิการของนักกีฬา 4.28±0.81 
- ชวยเหลือนักกีฬาในเรื่องเกี่ยวกับสวนตัว 3.96±0.90 
- แสดงความรัก ความเมตตาตอนักกีฬา 4.47±0.74 
 - สงเสริมใหนักกีฬามีความเชื่อมั่นในตัวอาจารยผูฝกสอนกีฬา 4.32±0.69 
- เสริมสรางความสัมพันธใกลชิด และเปนกันเองกบันักกีฬา 4.41±0.72 
- เชิญนักกีฬามาท่ีบาน 2.84±1.25 

  รวม       3.97±0.49 
ผูฝกสอนแบบชมเชยหรือเนนการใหรางวัล 
- ชมเชยนักกีฬาท่ีเลนไดดีตอหนานักกีฬาคนอื่น 

 
4.14±0.97 

- บอกใหนักกีฬารับรูเมื่อนักกีฬาคนนั้นเลนไดดี 4.24±0.86 
- ดูแลใหนักกีฬาไดรับรางวัลสําหรับการเลนที่ดี 3.95±1.02 
- แสดงความชื่นชมยินดีเมื่อนักกีฬาเลนไดดี 4.39±0.69 
- ใหการยอมรับแกนักกีฬาเมื่อเขาเลนไดดี 4.37±0.74 

  รวม       4.19±0.53 
ตาราง 2 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามมีรูปแบบพฤติกรรมการสอนกีฬา อันดับแรก คือ แบบฝกและ

สอน รองลงมาเปนแบบชมเชยหรือเนนการใหรางวัล แบบประชาธิปไตย แบบสนับสนุนทางสังคม และอันดับสุดทาย 
คือ แบบเผด็จการ  

 
ตารางที่ 3 ความถ่ี รอยละของรูปแบบผูฝกสอน จากการวิเคราะหรูปแบบผูฝกสอนกีฬาเปนรายบุคคล  

รูปแบบผูฝกสอน จํานวน (คน) รอยละ 
 แบบฝกและสอน 126 42.0 
แบบชมเชยหรือเนนการใหรางวัล 95 31.7 
แบบประชาธิปไตย 37 12.3 
แบบสนับสนุนทางสังคม 27 9.0 
แบบเผด็จการ 15 5 

รวม 300 100.0 
ตาราง 3 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากเปนผูฝกสอนแบบฝกและสอน จํานวน 126 คน รองลงมา

เปนผูฝกสอนแบบชมเชยหรือเนนการใหรางวัล จํานวน 95 คน ผูฝกสอนแบบประชาธิปไตย จํานวน 37 คน ผูฝกสอนแบบ
สนับสนุนทางสังคม จํานวน 27 คน และอันดับสุดทาย เปนผูฝกสอนแบบเผด็จการ จํานวน 15 คน  

 
ตารางที่ 4 คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการสรางแหลงความเชื่อมั่นในตนเองเฉพาะอยาง (SE) ของผูฝกสอนกีฬา 

  การสรางแหลงความเชื่อมั่น 
      ในตนเองเฉพาะอยาง 

 ±SD 
 

ความสําเร็จจากการกระทํา 4.17±0.453  
การเห็นผูอี่นประสบความสําเร็จ 4.05±0.788  
การชักจูงดวยคําพูด 4.34±0.572  
การกระตุนทางสรีรวิทยา 3.98±0.566  
การจินตภาพ 4.21±0.797  
การกระตุนทางอารมณ 4.06±0.813  

รวม 4.13±0.485  
ตาราง 4 แสดงใหเห็นวา การสรางแหลงความเชื่อมั่นในตนเองเฉพาะอยางของผูตอบแบบสอบถาม โดยพิจารณา

เปนรายดาน พบวา อันดับแรก คือ ดานการชักจูงดวยคําพูด รองลงมา คือ ดานการจินตภาพ ดานความสําเร็จจากการกระทํา 
ดานการกระตุนทางอารมณ ดานการเห็นผูอื่นประสบความสําเร็จ และอันดับสุดทาย คือ ดานการกระตุนทางสรีรวิทยา 

ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบการสรางแหลงความเชื่อมั่นในตนเองเฉพาะอยาง ระหวางรูปแบบผูฝกสอนกีฬา  

ความเชื่อมั่นในตนเอง
เฉพาะอยาง (SE) 

แบบฝกและ
สอน 

แบบ
ประชาธิปไตย 

แบบเผด็จ
การ 

แบบ
สนับสนุน
ทางสังคม 

แบบชมเชย
หรือเนน
การให
รางวัล 

F p 

            
ความสําเร็จจากการ
กระทํา 

4.20±0.44  4.17±0.45 4.20±0.42 4.17±0.47 4.13±0.46 .35   .84 

การเห็นผูอี่นประสบ
ความสําเร็จ 

3.96±0.78  4.13±0.85 4.26±0.79 3.96±0.70 4.13±0.78 1.09  .35 

การชักจูงดวยคําพูด 4.32±0.55  4.19±0.71 4.37±0.61 4.45±0.42 4.38±0.55 1.05 .37 
การกระตุนทางสรีรวิทยา 3.89±0.59  4.10±0.58 4.24±0.61 4.20±0.39 3.94±0.52 3.22 .01* 
การจินตภาพ 4.26±0.72  4.18±0.84 4.13±0.83 4.18±0.87 4.16±0.85 .28 .89 
การกระตุนทางอารมณ 4..03±0.87  4.13±0.67 4.20±0.67 4.11±0.93 4.04±0.77 .26 .90 

ภาพรวม 4.11±0.44  4.15±0.56 4.23±0.53 4.18±0.45 4.13±0.50 .28 .88 
*นัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 
 ตาราง 5 แสดงใหเห็นวา การสรางแหลงความเชื่อมั่นในตนเองเฉพาะอยางระหวางรูปแบบผูฝกสอนกีฬา โดย
ภาพรวม ไมพบความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 แตเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 ในดานการกระตุนทางสรีรวิทยา อยางไรก็ตาม ไมพบความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 
.05 ในดานความสําเร็จจากการกระทํา ดานการเห็นผูอี่นประสบความสําเร็จ ดานการชักจูงดวยคําพูด ดานการจินตภาพ และ
ดานการกระตุนทางอารมณ  
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ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบแหลงการสรางความเชื่อมั่นในตนเองเฉพาะอยาง ระหวางผูฝกสอนกีฬาประเภททีมและผู
ฝกสอนกีฬาประเภทบุคคล 
 
ความเชื่อมั่นในตนเองเฉพาะอยาง ประเภททีม ประเภทบุคคล t p 

ความสําเร็จจากการกระทํา 4.18±0.42 3.99±0.81 .18 .85 
การเห็นผูอี่นประสบความสําเร็จ 4.10±0.76 4.17±0.49 1.23 .21 
การชักจูงดวยคําพูด 4.39±0.56 4.28±0.57 1.58 .11 
การกระตุนทางสรีรวิทยา 4.00±0.51 3.95±0.62 .74 .45 
การจินตภาพ 4.30±0.70 4.09±0.89 2.31 .02* 
การกระตุนทางอารมณ 4.08±0.76 4.03±0.87 .60 .54 
     ภาพรวม 4.17±0.44 4.08±0.52 1.62 .10 
** นัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 
 ตาราง 6 แสดงใหเห็นวา การเปรียบเทียบแหลงการสรางความเชื่อมั่นในตนเองเฉพาะอยาง ระหวางผูฝกสอน
กีฬาประเภททีมและผูฝกสอนกีฬาประเภทบุคคล โดยภาพรวม ไมพบความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 
และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05  ในดานการจินตภาพ อยางไรก็ตาม 
ไมพบความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 ในดานความสําเร็จจากการกระทํา ดานการเห็นผูอี่นประสบ
ความสําเร็จ ดานการชักจูงดวยคําพูด ดานการกระตุนทางสรีรวิทยา และดานการกระตุนทางอารมณ  
 
อภิปรายผล 
 รูปแบบของผูฝกสอนกีฬามีอิทธิพลตอการพัฒนาความสามารถในการเลนของนักกีฬาและสามารถเปน
แรงจูงใจใหนักกีฬามีความมุงมั่นทั้งในการฝกซอมและแขงขัน จากผลการวิจัย พบวา รูปแบบของผูฝกสอนกีฬา
สวนมากเปนรูปแบบการฝกและสอน จะเห็นไดวา ผูฝกสอนสวนใหญเนนเรื่องของการสอนเพื่อพัฒนาทักษะใหกับ
นักกีฬา และ รูปแบบฝกและสอนถือไดวาเปนผูฝกสอนท่ีมุงเนนพัฒนาทักษะและความสามารถใหกับนักกีฬา เนนการ
ฝกซอมทางดานรางกาย และกลยุทธตางๆ (11) ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยท่ีพบวา ผูฝกสอนแบบฝกและสอน เปน
แบบที่นักกีฬามีความพึงพอใจตอพฤติกรรมการสอนมากที่สุด (12) ไดมีศึกษาในทางเดียวกัน พบวา นักกีฬามีความพึง
พอใจกับรูปแบบการฝกและสอนมากท่ีสุด เพราะนักกีฬาตองการผูฝกสอนท่ีสามารถทําใหเขาบรรลุจุดมุงหมายและ
สามารถพัฒนาทักษะใหเพ่ิมมากขึ้น ผูฝกสอนท่ีพึงประสงคจะทําใหการพัฒนาความสามารถของนักกีฬาไดเปนอยางดี
(13) 
 ความเชื่อมั่นในตนเองมีความสําคัญมากตอการเลนกีฬา เพ่ือใหนักกีฬาไดแสดงความสามารถทางการกีฬาได
อยางเต็มศักยภาพ และการสรางความเชื่อมั่นในตนเองใหกับนักกีฬา ถือไดวาผูฝกสอนควรใหความสําคัญและนํา
วิธีการมาใชและฝกกับนักกีฬา จากผลการวิจัย พบวา การใชแหลงความเชื่อมั่นในความสามารถเฉพาะอยางของผู
ฝกสอนในครั้งนี้ ผลการชักจูงดวยคําพูดเปนวิธีท่ีผูฝกสอนนํามาใชสรางความเชื่อมั่นในตนเองใหกับนักกีฬามากที่สุด 
ตามดวยการฝกจินตภาพ และความสําเร็จจากการกระทํา ตามลําดับ ซึ่งไดสอดคลองกับงานวิจัยพบวา การสรางความ
เชื่อมั่นในตนเองเฉพาะอยางใหกับนักกีฬา ผูฝกสอนตองใหคําแนะนําและกระตุนดวยคําพูด เพ่ือสรางแรงจูงใจใหกับ
นักกีฬาและพัฒนาความสามารถไดอยางสูงสุด (14)  และไดมีงานวิจัยท่ีศึกษาในทางเดียวกัน ถึงรูปแบบการสราความ
เชื่อมั่นในตนเองเฉพาะอยางในนักกีฬาเทนนิส พบวา นักกีฬามีความเชื่อมั่นในตนเองเพิ่มมากขึ้นโดย การใชคําพูดใน
ทางบวก (8) 

 การเปนผูฝกสอนกีฬา คือ การจัดเตรียมเกี่ยวกับการฝกซอมอยางมีประสิทธิภาพ มีการเสริมสรางกําลังใจ 
การสรางความเชื่อมั่นในตนเอง ผูฝกสอนจึงเปนสวนสําคัญในการพัฒนาความสามารถของนักกีฬา ดังทฤษฎี ไดแบง
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รูปแบบพฤติกรรมของผูฝกสอนออกเปน 5 รูปแบบ (15) ในงานวิจัยในครั้งนี้ ไดพบวา รูปแบบของผูฝกสอนกีฬามีทุก
รูปแบบพฤติกรรมตามทฤษฎี และในแตละรูปแบบของผูฝกสอน ไดมีการสรางความเชื่อมั่นในตนเองใหกับนักกีฬา แตมี
การใชแหลงความเชื่อมั่นในความสามารถเฉพาะอยางที่แตกตางกัน โดยภาพรวมผูฝกสอนใชวิธีการสรางความเชื่อมั่น
ในตนเองใหกับนักกีฬาเปนอันดับแรก คือ การชักจูงดวยคําพูด ตามดวยการจินตภาพ สวนวิธีการทีผูฝกสอนสวนใหญ
นํามาใชนอยท่ีสุด คือ การเห็นผูอื่นประสบความสําเร็จและการกระตุนทางสรีรวิทยา การสรางความเช่ือมั่นในตนเอง
เฉพาะอยางใหกับนักกีฬา ผูฝกสอนตองใหคําแนะนําและทําการฝกอยางสม่ําเสมอ เพราะผลจากการสรางความเชื่อมั่น
ในตนเองใหกับนักกีฬาดีหรือไมขึ้นอยูกับการสอนของผูฝกสอนท่ีมีตอนักกีฬา (16) และในความสามารถของผูฝกสอน
และนักกีฬา อาจไมประสบผลสําเร็จหากมีการใชหลักทางดานจิตวิทยาการกีฬาท่ีไมเหมาะสบกับนักกีฬา จนทําใหเกิด
การขาดความเชื่อมั่นในตนเองและการใชแตอารมณจะทําใหนักกีฬาและผูฝกสอนขาดความเขาใจซึ่งกันและกันได  
ดังนั้น ระดับของความเชื่อมั่นในตนเองของนักกีฬา ขึ้นอยูกับเทคนิคในการสรางความเชื่อมั่นของผูฝกสอนและการ
สรางความสัมพันธท่ีดีระหวางนกักีฬาดวยเชนกัน (17)   

 
สรุปผล 
 ผูฝกสอนกีฬาสวนมากเปนผูฝกสอนในรูปแบบฝกและสอน ซึ่งเนนการสอนและการฝกปฏิบัติทักษะ ตามดวย
รูปแบบการสอนแบบชมเชยหรือเนนการใหรางวัล แบบประชาธิปไตย และแบบสนับสนุนทางสังคม สวนการฝกสอน
แบบเผด็จการเปนรูปแบบการฝกสอนท่ีมีจํานวนนอยท่ีสุด และแหลงความเชื่อมั่นในตนเองที่ผูฝกสอนนํามาสรางกับ
นักกีฬามากที่สุด คือ การชักจูงดวยคําพูด ตามดวยการจินตภาพ ความสําเร็จจากการกระทํา การกระตุนทางอารมณ 
และการทําใหผูอื่นประสบความสําเร็จ สวนแบบการกระตุนทางสรีระวิทยามีการนํามาใชกับนักกีฬานอยท่ีสุด อยางไรก็
ตามโดยภาพรวมไมพบความแตกตางกันระหวางรูปแบบของผูฝกสอนกีฬา และการสรางแหลงความเชื่อมั่นในตนเอง
เฉพาะอยาง แตเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบความแตกตางในดานการกระตุนทางสรีรวิทยาและดานการจินตภาพระ
หวางผูฝกสอนประเภททีมและประประเภทบุคคล 
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ในระดับนอยและปานกลาง จํานวน 25 คน จากการสุมแบบเจาะจง วิเคราะหขอมูลดวยสถิติพรรณนา และสถิติวิเคราะห
เปรียบเทียบความแตกตางโดยใชสถิติทดสอบคา Paired sample t-test  
ผลการวิจัย: โปรแกรมเสริมสรางความสุขดวยตนเองของวัยรุนประกอบดวย กิจกรรมทั้งหมด 6 ครั้ง ครั้งละ 50 นาที สัปดาห
ละ 1 คร้ัง โปรแกรมมีคาดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา อยูในระดับสูง (กิจกรรมท่ี 1 และ 2 เทากับ 0.80 กิจกรรมที่ 3 ถึง 6 เทากับ 
1.00)  ผลการใชโปรแกรมโดยการเปรียบเทียบกอนและหลังการทดลอง พบวา นักเรียนท่ีมีระดับความสุขนอยถึงปานกลาง ท่ี
เขารวมโปรแกรม มีคะแนนความสุขท่ีเพ่ิมขึ้น ท่ีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
สรุปผล: โปรแกรมเสริมสรางความสุขดวยตนเอง เปนโปรแกรมที่มีประสิทธิผล ทําใหนักเรียนมีความสุขเพิ่มขึ้น มีความสามารถ 
ในการเผชิญปญหาเพื่อตอสูกับความเครียด และลดความวิตกกังวล ตลอดจนสงผลตอการประสบความสําเร็จในการเรียนรู
ดวยการทําสมาธิสั้น ๆ กอนท่ีจะเริ่มการเรียนทุกครั้ง  
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ความสุข  กอนและหลังการใชโปรแกรม กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคือ กลุมนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 2 ท่ีมีความสุขอยู
ในระดับนอยและปานกลาง จํานวน 25 คน จากการสุมแบบเจาะจง วิเคราะหขอมูลดวยสถิติพรรณนา และสถิติวิเคราะห
เปรียบเทียบความแตกตางโดยใชสถิติทดสอบคา Paired sample t-test  
ผลการวิจัย: โปรแกรมเสริมสรางความสุขดวยตนเองของวัยรุนประกอบดวย กิจกรรมทั้งหมด 6 ครั้ง ครั้งละ 50 นาที สัปดาห
ละ 1 ครั้ง โปรแกรมมีคาดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา อยูในระดับสูง (กิจกรรมท่ี 1 และ 2 เทากับ 0.80 กิจกรรมที่ 3 ถึง 6 เทากับ 
1.00)  ผลการใชโปรแกรมโดยการเปรียบเทียบกอนและหลังการทดลอง พบวา นักเรียนที่มีระดับความสุขนอยถึงปานกลาง ท่ี
เขารวมโปรแกรม มีคะแนนความสุขท่ีเพ่ิมขึ้น ท่ีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
สรุปผล: โปรแกรมเสริมสรางความสุขดวยตนเอง เปนโปรแกรมที่มีประสิทธิผล ทําใหนักเรียนมีความสุขเพ่ิมขึ้น มีความสามารถ 
ในการเผชิญปญหาเพื่อตอสูกับความเครียด และลดความวิตกกังวล ตลอดจนสงผลตอการประสบความสําเร็จในการเรียนรู
ดวยการทําสมาธิสั้น ๆ กอนท่ีจะเริ่มการเรียนทุกครั้ง  
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บทนํา 
 มนุษยทุกคนตางตองการมีความสุขดวยกันท้ังสิ้น และเหตุผลท่ีทําใหผูคนมีความสุขไมวาชาติใด ภาษาใดก็
เหมือนกันหรือมีความคลายคลึงกัน ดังนั้น จึงกลาวไดวา ความสุขเปนสากลศาสตรเกี่ยวกับความสุขมีมานานมากแลว ดังเชน
ในคําสอนของพระพุทธเจา ศาสดาของศาสนาพุทธ ไดกลาวถึงความสุขไววา มีหลายระดับ ท้ังสําหรับผูครองเรือนหรือผู
ดํารงชีวิตอยูในสังคมซ่ึงเปนคําสอนเพื่อประโยชนทางวัตถุ และคําสอนสําหรับผูสละเรือนแลว คือเปนคําสอนเพ่ือประโยชน
ลึกซ้ึงทางจิตใจ การฝกฝนจิตใจขั้นสูงสุดหรือจุดหมายสูงสุดของศาสนาพุทธ คือ “ความสุขท่ีแทจริง” หรือ “นิพพาน” สวน
ความสุขของคฤหัสถหรือผูครองเรือน สามารถทําไดดวยการมีจริยธรรม และสามารถฝกฝนจิตใจใหสูงข้ึนไดตามความสามารถ
ของแตละบุคคล เพื่อใหมีความสุขในระดับท่ีสูงขึ้น (1-2) 
 ประเทศไทยกาวสูการรวมกลุมกันเปนสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of Southeast 
Asian Nation, ASEAN) หรือประชาคมอาเซียน ทําใหปจจุบันนี้สังคมเต็มไปดวยบรรยากาศของการแขงขัน ท่ีมีตั้งแตการแขงขัน
ระดับบุคคลไปถึงระดับประเทศ ตัวอยางท่ีเห็นไดชัดเจน คือการแขงขันทางดานเศรษฐกิจมากข้ึน การแพรหลายของ
เทคโนโลยี สื่อออนไลนตาง ๆ เกิดเปนคานิยมของสังคมท่ีใหความสําคัญกับวัตถุ จนเกิดความเช่ือผิด ๆ ท่ีวา ความสุขคือการ
ไดครอบครองเปนเจาของในสิ่งตาง ๆ หลายคนจึงใชเวลาไปทํางานหาเงินเพ่ือใชซื้อสิ่งท่ีคิดกันวาเปนความสุข และเมื่อบุคคล
เหลานั้นไมสามารถปรับตัวตอความกดดัน จากสังคมแหงการแขงขันได ก็เกิดความเครียด วิตกกังวล และบางคร้ังอาจรุนแรง
ถึงขั้นปวยเปนโรคซึมเศรา (3-4)  
 ความสุขของวัยรุนตอนตน หรือ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน (อายุประมาณ 11-14 ป) มีความหลากหลาย ข้ึนกับ
ความแตกตางของขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒธรรม ตลอดจนความแตกตางทางสังคม และการเปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยา 
ของวัยรุน ในแตละแหง นอกจากน้ีวัยรุนตอนตนเปนวัยท่ีเขาสูชวงที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งรางกายและจิตใจซึ่งสงผลตอ
พฤติกรรมและความตองการท่ีตนเองพึงพอใจ ดังนั้น สถานการณท่ีลอมรอบตัวมาตั้งแตวัยเด็กจนถึงวัยรุน จึงเปนบทเรียนและ
แบบอยางที่วัยรุนเรียนรูและมักเลียนแบบ โดยทั่วไปสะทอนออกมาเปนเจตคติ คานิยม และพฤติกรรม ผลสะทอนดังกลาวนั้น 
ถาออกมาตรงกับความตองการมักเปนประสบการณของความสุข ถาไมตรงกับส่ิงท่ีตองการมักเปนประสบการณของความ
ทุกข ประสบการณเชนนี้มีผลตอทัศนคติ ทักษะการใชชีวิตและการเผชิญปญหาเมื่อยางเขาสูวัยรุนจนถึงวัยผูใหญ 
ขณะเดียวกัน ในแวดวงการศึกษาท้ังทางสังคมศาสตรและวิทยาศาสตรยอมรับวา ทัศนคติของการมองโลกในแงดีนั้น มีสวนทํา
ใหผูปฏิบัติมีชีวิตท่ีมีความสุขมากขึ้น มีความสามารถในการเผชิญปญหาและจัดการปญหาไดอยางมั่นใจและเขมแข็ง (5)    
 การศึกษาเก่ียวกับ “ความสุข” นั้นมีหลากหลายแงมุมดวยศาสตรตางๆ เชน จิตวิทยา สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร 
และวิทยาศาสตร พบวา คนเรามีความสุข ข้ึนกับคุณลักษณะเฉพาะของแตละบุคคล หรือคุณลักษณะทางพันธุกรรมท่ีติดตัวมา
เมื่อมีเหตุการณมากระทบ เชน ความเจ็บปวย โศกนาฏกรรม ก็จะทําใหระดับความสุขเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุการณ แตเมื่อ
เหตุการณผานไประยะหนึ่งความสุขจะกลับมาอยูท่ีระดับเดิม (3)  แตสําหรับศาสนาพุทธแลว ความสุขสามารถเพ่ิมระดับขึ้นได
เร่ือยๆ อยูที่การพัฒนาจิตใจของปจเจกบุคคล ดังกลาวขางตน ท้ังนี้การสรางความสุขของชีวิต มีนักวิชาการหลากหลายสาขา
ท่ีศึกษามาตลอด ตัวอยาง เชน ศาสนาปรัชญา ชีววิทยา และจิตวิทยา โดยเฉพาะอยางยิ่งในศาสตรของจิตวิทยานับวาเปน
ศาสตรท่ีเริ่มตนและพัฒนาแนวคิดมาโดยตลอด เร่ิมตนจากการศึกษาถึงพฤติกรรมบุคคลที่เนนภาวะเชิงลบ เชน จิตวิทยาดาน
จิตวิเคราะหหรือพฤติกรรมนิยม จนปจจุบันเกิดแนวคิดใหม เรียกวาจิตวิทยาเชิงบวก (Positive psychology) เปนแนวคิดท่ี
ศึกษาเรื่องความสุขและการสรางความสุขใหกับชีวิต ท้ังนี้การเจริญเมตตาภาวนา (The love kindness meditation-LKM) เปน
สวนหนึ่งในการสรางแนวคิดของจิตวิทยาเชิงบวก ท่ีประกอบดวย หลักความประพฤติท่ีประเสริฐ มีไวเปนหลักในการกํากับ
ความประพฤติ และปฏิบัติตนตอมนุษยสัตวท้ังหลายโดยชอบ  ซึ่งประกอบดวย (1) เมตตา: ความรักใคร ปรารถนาดีอยากให
เขามีความสุข มีจิตอันแผไมตรีและคิดทําประโยชนแกมนุษยสัตวท่ัวหนา (Loving-kindness, friendliness, goodwill) (2) 
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Abstract  
Purpose: The purposes of this study were to develop the self-happiness enhance program for adolescence by the 
positive psychology and the love kindness meditation and evaluate the self-happiness enhance program. 
Methods: This study was conducted in four phases, as follows: (1) study and review of positive psychology and the 
love kindness meditation from related documents and literatures, also survey the factors associated with happiness; 
(2) analyze and synthetize the data from the first stage, then create the components of a program (3) check the 
content validity of a program by 5 experts; (3) evaluate a program by compared the level of happiness before and 
after using the program of 25 low-middle happiness level students who were selected by purposive sampling. Data 
were analyzed using descriptive statistics and Paired Sample t-test. 
Results: The research showed that the self-happiness enhance program consists of 6 activities, 50 minutes per 
activity, 1 time per week. The content validity index of program had high validity--activities 1 to 2 were 0.80 and 
activities 3 to 6 were 1.00. After using the program, the students with low-middle happiness level had higher 
happiness score than before which showed statistically significant difference (p< 0.05). 
Conclusion: It could be concluded that the self-happiness enhance program is an effective program for increasing 
happiness of students. In addition, this program could be helped students to coping for face undue stress and 
reduces anxiety. It also affects to the success of learning by doing short meditation before the start of every lesson.  

 
Keywords: positive psychology, the love-kindness meditation, self-happiness, adolescences 
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บทนํา 
 มนุษยทุกคนตางตองการมีความสุขดวยกันท้ังสิ้น และเหตุผลท่ีทําใหผูคนมีความสุขไมวาชาติใด ภาษาใดก็
เหมือนกันหรือมีความคลายคลึงกัน ดังนั้น จึงกลาวไดวา ความสุขเปนสากลศาสตรเกี่ยวกับความสุขมีมานานมากแลว ดังเชน
ในคําสอนของพระพุทธเจา ศาสดาของศาสนาพุทธ ไดกลาวถึงความสุขไววา มีหลายระดับ ท้ังสําหรับผูครองเรือนหรือผู
ดํารงชีวิตอยูในสังคมซ่ึงเปนคําสอนเพื่อประโยชนทางวัตถุ และคําสอนสําหรับผูสละเรือนแลว คือเปนคําสอนเพ่ือประโยชน
ลึกซ้ึงทางจิตใจ การฝกฝนจิตใจขั้นสูงสุดหรือจุดหมายสูงสุดของศาสนาพุทธ คือ “ความสุขท่ีแทจริง” หรือ “นิพพาน” สวน
ความสุขของคฤหัสถหรือผูครองเรือน สามารถทําไดดวยการมีจริยธรรม และสามารถฝกฝนจิตใจใหสูงข้ึนไดตามความสามารถ
ของแตละบุคคล เพื่อใหมีความสุขในระดับท่ีสูงขึ้น (1-2) 
 ประเทศไทยกาวสูการรวมกลุมกันเปนสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of Southeast 
Asian Nation, ASEAN) หรือประชาคมอาเซียน ทําใหปจจุบันนี้สังคมเต็มไปดวยบรรยากาศของการแขงขัน ท่ีมีตั้งแตการแขงขัน
ระดับบุคคลไปถึงระดับประเทศ ตัวอยางท่ีเห็นไดชัดเจน คือการแขงขันทางดานเศรษฐกิจมากข้ึน การแพรหลายของ
เทคโนโลยี สื่อออนไลนตาง ๆ เกิดเปนคานิยมของสังคมท่ีใหความสําคัญกับวัตถุ จนเกิดความเช่ือผิด ๆ ท่ีวา ความสุขคือการ
ไดครอบครองเปนเจาของในสิ่งตาง ๆ หลายคนจึงใชเวลาไปทํางานหาเงินเพื่อใชซื้อสิ่งที่คิดกันวาเปนความสุข และเมื่อบุคคล
เหลานั้นไมสามารถปรับตัวตอความกดดัน จากสังคมแหงการแขงขันได ก็เกิดความเครียด วิตกกังวล และบางคร้ังอาจรุนแรง
ถึงขั้นปวยเปนโรคซึมเศรา (3-4)  
 ความสุขของวัยรุนตอนตน หรือ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน (อายุประมาณ 11-14 ป) มีความหลากหลาย ข้ึนกับ
ความแตกตางของขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒธรรม ตลอดจนความแตกตางทางสังคม และการเปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยา 
ของวัยรุน ในแตละแหง นอกจากน้ีวัยรุนตอนตนเปนวัยท่ีเขาสูชวงที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งรางกายและจิตใจซึ่งสงผลตอ
พฤติกรรมและความตองการท่ีตนเองพึงพอใจ ดังนั้น สถานการณท่ีลอมรอบตัวมาตั้งแตวัยเด็กจนถึงวัยรุน จึงเปนบทเรียนและ
แบบอยางที่วัยรุนเรียนรูและมักเลียนแบบ โดยทั่วไปสะทอนออกมาเปนเจตคติ คานิยม และพฤติกรรม ผลสะทอนดังกลาวนั้น 
ถาออกมาตรงกับความตองการมักเปนประสบการณของความสุข ถาไมตรงกับสิ่งท่ีตองการมักเปนประสบการณของความ
ทุกข ประสบการณเชนนี้มีผลตอทัศนคติ ทักษะการใชชีวิตและการเผชิญปญหาเมื่อยางเขาสูวัยรุนจนถึงวัยผูใหญ 
ขณะเดียวกัน ในแวดวงการศึกษาท้ังทางสังคมศาสตรและวิทยาศาสตรยอมรับวา ทัศนคติของการมองโลกในแงดีนั้น มีสวนทํา
ใหผูปฏิบัติมีชีวิตท่ีมีความสุขมากขึ้น มีความสามารถในการเผชิญปญหาและจัดการปญหาไดอยางมั่นใจและเขมแข็ง (5)    
 การศึกษาเก่ียวกับ “ความสุข” นั้นมีหลากหลายแงมุมดวยศาสตรตางๆ เชน จิตวิทยา สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร 
และวิทยาศาสตร พบวา คนเรามีความสุข ข้ึนกับคุณลักษณะเฉพาะของแตละบุคคล หรือคุณลักษณะทางพันธุกรรมท่ีติดตัวมา
เมื่อมีเหตุการณมากระทบ เชน ความเจ็บปวย โศกนาฏกรรม ก็จะทําใหระดับความสุขเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุการณ แตเมื่อ
เหตุการณผานไประยะหนึ่งความสุขจะกลับมาอยูท่ีระดับเดิม (3)  แตสําหรับศาสนาพุทธแลว ความสุขสามารถเพ่ิมระดับขึ้นได
เร่ือยๆ อยูที่การพัฒนาจิตใจของปจเจกบุคคล ดังกลาวขางตน ท้ังนี้การสรางความสุขของชีวิต มีนักวิชาการหลากหลายสาขา
ท่ีศึกษามาตลอด ตัวอยาง เชน ศาสนาปรัชญา ชีววิทยา และจิตวิทยา โดยเฉพาะอยางยิ่งในศาสตรของจิตวิทยานับวาเปน
ศาสตรท่ีเริ่มตนและพัฒนาแนวคิดมาโดยตลอด เร่ิมตนจากการศึกษาถึงพฤติกรรมบุคคลที่เนนภาวะเชิงลบ เชน จิตวิทยาดาน
จิตวิเคราะหหรือพฤติกรรมนิยม จนปจจุบันเกิดแนวคิดใหม เรียกวาจิตวิทยาเชิงบวก (Positive psychology) เปนแนวคิดท่ี
ศึกษาเรื่องความสุขและการสรางความสุขใหกับชีวิต ท้ังนี้การเจริญเมตตาภาวนา (The love kindness meditation-LKM) เปน
สวนหนึ่งในการสรางแนวคิดของจิตวิทยาเชิงบวก ท่ีประกอบดวย หลักความประพฤติท่ีประเสริฐ มีไวเปนหลักในการกํากับ
ความประพฤติ และปฏิบัติตนตอมนุษยสัตวท้ังหลายโดยชอบ  ซึ่งประกอบดวย (1) เมตตา: ความรักใคร ปรารถนาดีอยากให
เขามีความสุข มีจิตอันแผไมตรีและคิดทําประโยชนแกมนุษยสัตวท่ัวหนา (Loving-kindness, friendliness, goodwill) (2) 
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กรุณา:ความสงสาร คิดชวยใหพนทุกข ใฝใจในอันจะปลดเปล้ืองบําบัดความทุกขยากเดือดรอนของปวงสัตว (Compassion) 
(3) มุทิตา: ความยินดี ในเมื่อผูอื่นอยูดีมีสุข มีจิตผองใสบันเทิง กอปรดวยอาการแชมชื่นเบิกบานอยูเสมอ ตอสัตวท้ังหลายผู
ดํารงในปกติสุข พลอยยินดีดวยเมื่อเขาไดดีมีสุข เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไป (Sympathetic joy, altruistic joy) และ (4) อุเบกขา: 
ความวางใจเปนกลาง อันจะใหดํารงอยูในธรรมตามที่พิจารณาเห็นดวยปญญา คือมีจิตเรียบตรงเที่ยงธรรมดุจตราช่ัง ไมเอน
เอียงดวยรักและชัง พิจารณาเห็นกรรมที่สัตวท้ังหลายกระทําแลว อันควรไดรับผลดีหรือชั่ว สมควรแกเหตุอันตนประกอบ 
พรอมที่จะวินิจฉัยและปฏิบัติไปตามธรรม รวมทั้งรูจักวางเฉยสงบใจมองดู ในเมื่อไมมีกิจท่ีควรทํา เพราะเขารับผิดชอบตนไดดี
แลว เขาสมควรรับผิดชอบตนเอง หรือเขาควรไดรับผลอันสมกับความรับผิดชอบของตน (Equanimity, neutrality, poise) (2) 
 การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการเสริมสรางความสุขดวยตนเองโดยจิตวิทยาเชิงบวก และการเจริญเมตตาภาวนา 
ในชวง 5 ปท่ีผานมาพบวา งานวิจัยในเรื่องดังกลาวมีจํานวนมากขึ้น และผลลัพธท่ีสําคัญของงานวิจัยที่ใชจิตวิทยาเชิงบวก 
และการเจริญเมตตาภาวนาดังกลาว คือ การลดลงของอารมณทางลบ ไดแก ความวิตกกังวล การซึมเศรา และความเครียด 
ตลอดจนเพิ่มอารมณทางบวก คือ ความสุข/ความพึงพอใจในชีวิต  ซึ่งงานวิจัยเหลานี้ประกอบไปดวยกลุมตัวอยางทดลอง 
หรือมีกลุมควบคุมและกลุมทดลอง (6-10) ดังนั้นความสุขของวัยรุนตอนตนเปนเรื่องท่ีนาติดตามอยางตอเนื่อง เนื่องจากวัยรุน
มักเปนเร่ืองละเอียดออน และตองมีการเฝาระวังกันอยางใกลชิด ผูวิจัยในฐานะที่เปนอาจารยนิเทศปฏิบัติการสอนไดสังเกต
พฤติกรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน/วัยรุนตอนตน พบวานักเรียนบางคนไมมีความสุข มีความเครียดและความวิตก
กังวลสูง และมีสภาวะของอารมณไมแนนอน มีความสับสนและยุงยากเก่ียวกับตนเอง เนื่องจากตองเผชิญกับการเปล่ียนแปลง
ตางๆ และประสบการณท่ีไดรับมาเพ่ือหาอัตมโนทัศนและเจตคติตอตนเอง จึงเปนเหตุผลใหผูวิจัยเลือกกลุมตัวอยางที่เปน
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน/วัยรุนตอนตน  เพ่ือเสริมสรางความสุข ลดความเครียดและลดความวิตกกังวล จากเหตุผล
ดังกลาวขางตนผูวิจัยจึงสนใจที่จะตองศึกษาความสุขในระดับบุคคลของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน/วัยรุนตอนตน  และ
เสริมสรางความสุขดวยตนเองใหกับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน โดยประยุกตแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก ซึ่งเปนแนวคิดท่ีศึกษา
เร่ืองความสุขและการสรางความสุขใหกับชีวิต และการเจริญเมตตาภาวนา เพ่ือใหนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน เกิดความรู
ความเขาใจในวิธีการสรางความสุขดวยตนเอง สามารถจัดการอารมณทางลบ  ความเครียดใหลดลง และมีความสุขเพ่ิมข้ึน  
ซึ่งสงผลตอการเรียนและประสบความสําเร็จในการเรียนรู ตลอดจนนําความรูท่ีไดเปนขอมูลพ้ืนฐานในการศึกษาวิจัยเพ่ือ
พัฒนารูปแบบการสรางเสริมสุขภาพเพื่อใหเกิดความสุขในระบบครอบครัวและชุมชนตอไป 
 
วัตถุประสงค  
     1. เพ่ือพัฒนาโปรแกรมเสริมสรางความสุขดวยตนเองโดยประยุกตใชแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก และการเจริญเมตตาภาวนา 
ใหกับเด็กนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายมัธยม) 
     2. เพ่ือประเมินผลการใชโปรแกรมเสริมสรางความสุขดวยตนเองของเด็กนกัเรียนมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายมัธยม) ตัวแปรที่ศึกษา คือ คะแนนความสุข 
 
วิธีดําเนินการวิจัย  
 อาสาสมัคร   
 ประชากร ไดแก นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 296 คน 
 กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 25 คน เลือกแบบเฉพาะเจาะจง ตาม
เกณฑการคัดเขา   
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 เกณฑการคัดเลือกผูเขารวมวิจัย  
- เปนนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 2 ปการศึกษา 2560 และไมเคยเขารวมกิจกรรมของการวิจัยในครั้งนี้มากอน  
- มีคะแนนเฉล่ียระดับคะแนนความสุขอยูในระดบันอยถึงปานกลาง   
- ยินยอมเขารวมการศึกษาโดยสมัครใจตลอดจนไมมีปญหาดานการสื่อสาร และการไดยิน 

 เกณฑการคัดเลือกผูเขารวมวิจัยออกจากการวิจัย  
-     กลุมตัวอยางไมสะดวกเขารวมในการทํากิจกรรมไดครบ 2 ครั้ง และ/ หรือตอบแบบสอบถามไมครบตามที่

กําหนดไวในโปรแกรม   
- มีการเจ็บปวยรนุแรงท่ีเปนอุปสรรคตอการเขารวมโปรแกรม  
- มีปญหาดานการอาน ฟง เขียนภาษาไทย 

 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้เปนวิจัยกึ่งทดลองแบบกลุมเดยีว (One group pre-posttest experimental research) เพื่อศึกษาผล
ของการใชโปรแกรมการเสริมสรางความสุขดวยตนเอง โดยประยุกตแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก และการเจริญเมตตาภาวนา โดย
มีวิธีการดําเนินการวิจัยดังนี้ 
 กําหนดรางกรอบแนวคิดในการสรางโปรแกรมเสริมสรางความสุขดวยตนเองจากการประยุกตแนวคิดจิตวิทยาเชิง
บวก และการเจริญเมตตาภาวนา ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (ฝายมัธยม) ดวยการศึกษาทบทวนเอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการเสริมสรางความสุขดวยตนเองของ
วัยรุนโดยจิตวิทยาเชิงบวกและการเจริญเมตตาภาวนา และทําแบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยท่ีเก่ียวของกับความสุข กลุม
ตัวอยางคือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (อายุ 12-15 ป) โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร จํานวน 300 คน ไดมา
จากสุมหองเรียนจํานวน 10 หอง ๆ ละ 30 คน โดยวิธีสุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster sampling) ซึ่งแบบสอบถามดังกลาวมีคา
อํานาจจําแนกระหวาง .21-.85 และมีคาความเช่ือมั่นท้ังฉบับ (Alpha coefficient) ของ ครอนบัค เทากับ .84 จากน้ัน
ดําเนินการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปและวิเคราะหระดับความสุขของนักเรียนวัยรุน และปจจัยที่เก่ียวของกับความสุขดวยสถิติ 
Logistic regression analysis ผลการวิจัยพบวา คะแนนเฉลี่ยสะสม สถานภาพสมรสของบิดา-มารดา ลักษณะบุคลิกภาพแบบ
ผูนําและการมีความสัมพันธท่ีดีกับเพ่ือน สามารถอธิบายความผันแปรของโอกาสท่ีจะมีความสุขในระดับนอยกวาคนทั่วไป 
รอยละ 36.10  ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 กลาวคือ นักเรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียสะสมระดับต่ํา โอกาสที่จะมีความสุขในระดับ
ต่ํากวาคนทั่วไป มากกวา นักเรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียสะสมระดับสูง นักเรียนท่ีบิดามารดาอยูดวยกัน มีโอกาสท่ีจะมีความสุขใน
ระดับต่ํากวาคนทั่วไป เมื่อเปรียบเทียบกับกลุมท่ีบิดามารดาไมไดอยูดวยกัน นักเรียนท่ีมีลักษณะบุคลิกภาพแบบผูนํา มีโอกาส
ท่ีจะมีความสุขในระดับต่ํากวาคนทั่วไป เมื่อเปรียบเทียบกับนักเรียนท่ีมีลักษณะบุคลิกภาพแบบเพอฝน และนักเรียนที่มี
ความสัมพันธท่ีดีกับเพื่อนระดับมาก โอกาสที่จะมีความสุขในระดับต่ํากวาคนท่ัวไป นอยกวาคนท่ีมีสัมพันธท่ีดีกับเพื่อนระดับ
นอย   
 สรางรางโปรแกรมเสริมสรางความสุขดวยตนเองของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายมัธยม) โดยประยุกตแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก และการเจริญเมตตาภาวนา มาพัฒนาราง
โปรแกรม รวมกับการสังเคราะห ขอมูลจากข้ันตอนที่ 1 เพ่ือออกแบบองคประกอบโปรแกรม กลาวคือ 
 แนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก ของ Sopontammarak (11) ไดกลาวถึงการสรางสุขภาวะทางจิต (Well-being therapy) วา
เปนการเนนการพัฒนาคุณลักษณะดานบวกของบุคคล 6 ดาน ไดแก 1. การเปนนายเหนือสภาพแวดลอมรอบตัว ดวยการ
เลือกสภาพการณท่ีเหมาะสมตอความตองการและคุณคาท่ีตนเองยึดถือ อยางกระตือรือรน โดยไมยอมจํานนตอโชคชะตา     
2. การมุงพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง ดวยการเปดใจกวางรับประสบการณใหมๆ รวมทั้งมีการปรับปรุงและพัฒนาตนเอง
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 กําหนดรางกรอบแนวคิดในการสรางโปรแกรมเสริมสรางความสุขดวยตนเองจากการประยุกตแนวคิดจิตวิทยาเชิง
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วัยรุนโดยจิตวิทยาเชิงบวกและการเจริญเมตตาภาวนา และทําแบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยท่ีเก่ียวของกับความสุข กลุม
ตัวอยางคือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (อายุ 12-15 ป) โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร จํานวน 300 คน ไดมา
จากสุมหองเรียนจํานวน 10 หอง ๆ ละ 30 คน โดยวิธีสุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster sampling) ซึ่งแบบสอบถามดังกลาวมีคา
อํานาจจําแนกระหวาง .21-.85 และมีคาความเช่ือมั่นท้ังฉบับ (Alpha coefficient) ของ ครอนบัค เทากับ .84 จากน้ัน
ดําเนินการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปและวิเคราะหระดับความสุขของนักเรียนวัยรุน และปจจัยที่เก่ียวของกับความสุขดวยสถิติ 
Logistic regression analysis ผลการวิจัยพบวา คะแนนเฉลี่ยสะสม สถานภาพสมรสของบิดา-มารดา ลักษณะบุคลิกภาพแบบ
ผูนําและการมีความสัมพันธท่ีดีกับเพ่ือน สามารถอธิบายความผันแปรของโอกาสท่ีจะมีความสุขในระดับนอยกวาคนทั่วไป 
รอยละ 36.10  ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 กลาวคือ นักเรียนที่มีคะแนนเฉล่ียสะสมระดับต่ํา โอกาสที่จะมีความสุขในระดับ
ต่ํากวาคนทั่วไป มากกวา นักเรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียสะสมระดับสูง นักเรียนท่ีบิดามารดาอยูดวยกัน มีโอกาสท่ีจะมีความสุขใน
ระดับต่ํากวาคนท่ัวไป เมื่อเปรียบเทียบกับกลุมท่ีบิดามารดาไมไดอยูดวยกัน นักเรียนที่มีลักษณะบุคลิกภาพแบบผูนํา มีโอกาส
ท่ีจะมีความสุขในระดับต่ํากวาคนทั่วไป เมื่อเปรียบเทียบกับนักเรียนท่ีมีลักษณะบุคลิกภาพแบบเพอฝน และนักเรียนที่มี
ความสัมพันธท่ีดีกับเพื่อนระดับมาก โอกาสที่จะมีความสุขในระดับต่ํากวาคนท่ัวไป นอยกวาคนที่มีสัมพันธท่ีดีกับเพื่อนระดับ
นอย   
 สรางรางโปรแกรมเสริมสรางความสุขดวยตนเองของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายมัธยม) โดยประยุกตแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก และการเจริญเมตตาภาวนา มาพัฒนาราง
โปรแกรม รวมกับการสังเคราะห ขอมูลจากข้ันตอนที่ 1 เพ่ือออกแบบองคประกอบโปรแกรม กลาวคือ 
 แนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก ของ Sopontammarak (11) ไดกลาวถึงการสรางสุขภาวะทางจิต (Well-being therapy) วา
เปนการเนนการพัฒนาคุณลักษณะดานบวกของบุคคล 6 ดาน ไดแก 1. การเปนนายเหนือสภาพแวดลอมรอบตัว ดวยการ
เลือกสภาพการณท่ีเหมาะสมตอความตองการและคุณคาท่ีตนเองยึดถือ อยางกระตือรือรน โดยไมยอมจํานนตอโชคชะตา     
2. การมุงพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง ดวยการเปดใจกวางรับประสบการณใหมๆ รวมทั้งมีการปรับปรุงและพัฒนาตนเอง
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เพ่ือใหมีชีวิตท่ีดีข้ึนตลอดเวลา 3. การใชชีวิตอยางมีเปาหมายและมีความมุงหมายที่ชัดเจน ดวยการรับรูถึงพลังชีวิตหรือเสียง
เรียกรองจากภายใน ท่ีบอกใหทําสิ่งท่ีเขารับรูวามีความหมายและคุณคาตอชีวิต 4. การมีอิสระท่ีจะเลือกทําสิ่งตางๆ ดวย
พิจารณาใครครวญดวยเหตุและผล โดยยังคงรักษาความสมดุลทั้งจากภายในตนและคนรอบขาง 5. การมีทัศนะเชิงบวกตอ
ตนเอง ดวยการยอมรับท้ังดานบวกและดานลบของตนเอง มีความรูสึกทางบวกกับชวงชีวิตของตนเองที่ผานมา และ 6. การมี
ความสัมพันธแบบผูกพันใกลชิดกับคนรอบขาง มีความไวใจ สามารถเปดใจรับคนอื่น และใหความรัก ความเมตตาตอผูอื่นได   
และการเจริญเมตตาภาวนา (Loving kindness meditation) ของ Fredickson (12) ไดทําการวิจัยเรื่อง การสรางจิตวิทยาเชิง
บวกดวยการฝกการเจริญเมตตาภาวนาท่ีสามารถประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ซึ่งใชบทพูดการฝกการเจริญเมตตาภาวนาท่ี
เปนการฝกกําหนดจิตไวท่ีใจของตนเอง แลวแผเมตตา ความสุขและความซาบซึ้งในจิตใจตอตนเองและบุคคลอื่น มีทั้งหมด 6 
ครั้ง โดยในการฝกจะมี 4 ข้ันตอน ไดแก ข้ันตอนที่ 1 คือ สัมผัส “ลมหายใจเขาออก” และความรูสึกผอนคลาย  ขั้นตอนที่ 2  
คือ การนอมใจสู “ความรัก เมตตา คุณความดี และความสุขสงบ” ในปจจุบันขณะ  ขั้นตอนที่ 3 มี 6 ขั้นตอนยอย คือ 3.1 การ
นอมใจสู “ความรัก เมตตา คุณความดี และความสุขสงบ” ตอตนเอง ในคร้ังที่ 1  3.2 การนอมใจสู “ความรัก เมตตา คุณความ
ดี และความสุขสงบ” ตอตนเองและผูมีพระคุณ ในครั้งที่ 2   3.3 การนอมใจสู “ความรัก เมตตา คุณความดี และความสุขสงบ” 
ตอตนเอง ผูมีพระคุณ และคนรัก เพ่ือนสนิท ในคร้ังที่ 3   3.4 การนอมใจสู “ความรัก เมตตา คุณความดี และความสุขสงบ” 
ตอตอตนเอง ผูมีพระคุณ คนรัก เพื่อนสนิท และคนท่ัวไป ในครั้งที่ 4    3.5 การนอมใจสู “ความรัก เมตตา คุณความดี และ
ความสุขสงบ” ตอตอตนเอง ผูมีพระคุณ คนรัก เพ่ือนสนิท คนทั่วไป และคนที่มุงรายตอเรา ในครั้งท่ี 5  3.6 การนอมใจสู 
“ความรัก เมตตา คุณความดี และความสุขสงบ” ตอตอตนเอง ผูมีพระคุณ คนรัก เพ่ือนสนิท คนทั่วไป คนที่มุงรายตอเรา และ
สรรพสัตวทั้งหลาย ในครั้งที่ 6   และขั้นตอนท่ี 4 คือ กลับมาอยูกับลมหายใจอีกครั้ง   ผลการศึกษาพบวา  ผูเขารับการฝกการ
เจริญภาวนาเมตตาในชีวิตประจําวัน รายงานตนวา พวกเขามีอารมณทางบวกในชีวิตประจําวันเพ่ิมขึ้น (เชน เกิดความรัก 
ความเพลิดเพลินใจ ความรูสึกกตัญูรูคุณ ความพึงพอใจ และความหวัง เปนตน)  สรุปไดวา อารมณดานบวกที่เกิดข้ึน จะ
เปนตัวนําใหเกิดผลลัพธท่ีสําคัญตอการมีชีวิตท่ีมีความสุข  มาพัฒนาเปนโปรแกรมเสริมสรางความสุขดวยตนเอง   
 ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาและกิจกรรมของโปรแกรมเสริมสรางความสุขดวยตนเอง โดยการตรวจสอบดาน
เนื้อหา และเครื่องมือผานผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน วามีความเหมาะสมหรือไม   โดยมีการกําหนดคุณสมบัติผูเชี่ยวชาญท่ีใช
ยืนยันคุณภาพของกิจกรรมและเน้ือหาของการจัดกิจกรรมในโปรแกรมที่รางขึ้น ดังนี้ (1) อาจารย ดานสุขภาพจิตวัยรุน 2 ทาน 
อาจารยดานพุทธศาสนา 2 ทาน และ ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาจิตวิทยา จํานวน 1 ทาน (2) จบการศึกษาระดับปริญญาโท
ข้ึนไป ทางดานจิตวิทยา สุขภาพจิต พุทธศาสนา และ (3) มีประสบการณดานดังกลาวอยางนอย 5 ป  
 ดําเนินการหาความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) โดยผูวิจัยนําเนื้อหาของการจัดกิจกรรมในโปรแกรมที่รางข้ึน 
ไปใหผูเชี่ยวชาญท้ัง 5 ทาน ตรวจสอบความถูกตองตามเนื้อหาและความเหมาะสมของกิจกรรมท่ีใชในการสรางรางโปรแกรม 
หลังจากนั้นผูวิจัยนําคาความตรงเชิงเนื้อหาท่ีผูเชี่ยวชาญประเมิน มาคํานวณหาคาดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity 
Index = CVI) คาท่ียอมรับได คือ เทากับหรือมากกวา .80  และนําขอเสนอแนะท่ีไดมาปรับปรุงแกไขตอไป  ซึ่งคาดัชนีความ
ตรงเชิงเน้ือหาในกิจกรรมที่ 1 = .80 กิจกรรมท่ี 2 = .80 กิจกรรมที่ 3 = 1.00  กิจกรรมท่ี 4 = 1.00 กิจกรรมท่ี 5 = 1.00 และ 
กิจกรรมท่ี 6 = 1.00 
 ประเมินผลการใชโปรแกรม โดยการเปรียบเทียบคะแนนความสุขกอนและหลังการใชโปรแกรม จํานวน 6 สัปดาห ๆ 
ละ1 ครั้งละ 50 นาที ตัวแปรท่ีศึกษา คือ คะแนนความสุข กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคือนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 2 ท่ีมี
ความสุขอยูในระดับนอยและปานกลาง จํานวน 25 คน และยินยอมเขารวมการศึกษาโดยสมัครใจตลอดจนไมมีปญหาดานการ
สื่อสาร และการไดยิน 
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 โปรแกรมการเสริมสรางความสุขดวยตนเองของวัยรุน โดยจิตวิทยาเชิงบวกและการเจริญเมตตาภาวนา 
ประกอบดวย 6 กิจกรรม (สัปดาห ละ 1 ครั้งๆ ละ 50 นาที) กลาวคือ   
 กิจกรรมครั้งท่ี 1 เปนระยะท่ีเริ่มจากการเมตตาตอตนเองดวยการสวดมนต กราบพระรัตนตรัย นมัสการพระพุทธเจา 
ถวายพรพระและแผเมตตาแกตนเอง เจริญภาวนาไดอยางมีสมาธิในเวลา 5 นาที ถามนักเรียนวา มีใครจะสะทอนความรูสึก-
นึกคิด เกี่ยวกับกิจกรรมเจริญภาวนาที่ปฏิบัติไปบาง ตามดวยกิจกรรมการเขาใจตนเองและคนหาการมีสุขภาวะท่ีดีจากการ
บอกเลา สะทอนและเขียนความรูสึกความคิดเก่ียวกับความสุขของตน 
 กิจกรรมครั้งท่ี 2 เปนระยะที่มีการเมตตาตอตนเอง และผูมีพระคุณดวยการสวดมนต กราบพระรัตนตรัย นมัสการ
พระพุทธเจา ถวายพรพระและแผเมตตาตอตนเอง และผูมีพระคุณ  เจริญภาวนาไดอยางมีสมาธิในเวลา 5 นาที ถามนักเรียน
วา มีใครจะสะทอนความรูสึก-นึกคิด เกี่ยวกับกิจกรรมเจริญภาวนาที่ปฏิบัติไปบาง จากนั้นชมคลิปวิดีโอผูมีพระคุณ (ลูกชาย
พิการใชปากคาบชอนปอนขาวแม) และฟงเพลงผูมีพระคุณ  ถามนักเรียนทุกกลุมวา นักเรียนไดเรียนรูอะไรจากคลิปวิดีโอ ผูมี
พระคุณคือใครบาง ผูมีพระคุณมีความสําคัญอยางไรกับนักเรียน และจะปฏิบัติตนอยางไรกับผูมีพระคุณ จากนั้นใหนักเรียน
พิจารณาชีวิตความเปนอยูในปจจุบัน เต็มใจสวดมนตและเจริญภาวนาเพื่อสุขภาวะที่ดีของตน รับรูสภาวะความเมตตาตอผูมี
พระคุณของตนเอง สะทอนและแบงปนความเมตตาตอผูมีพระคุณใหผูอื่นไดรับรูอยางภาคภูมิใจ นักเรียนสามารถปฏิบัติได
หรือไม นักเรียนรูสึกอยางไร ใหนักเรียนสะทอนความคิดภายในกลุมและนําเสนอ 
 กิจกรรมครั้งท่ี 3 เปนระยะที่มีการเมตตาตอตนเอง ตอผูมีพระคุณ และตอคนรัก เพ่ือนสนิทดวยการสวดมนต กราบ
พระรัตนตรัย นมัสการพระพุทธเจา ถวายพรพระและแผเมตตาตอตนเอง ตอผูมีพระคุณ และตอคนรัก เพ่ือนสนิทเจริญภาวนา
ไดอยางมีสมาธิในเวลา 10 นาที  ถามนักเรียนวา มีใครจะสะทอนความรูสึก-นึกคิด เกี่ยวกับกิจกรรมเจริญภาวนาที่ปฏิบัติไป
บาง จากนั้นแบงกลุม 6  กลุมละ 4 – 5 คน ดูคลิปวิดีโอ “สักวันหนึ่ง ฉบับพ่ีโชน” และคําถามวา ไดเรียนรูอะไรจากคลิปวิดีโอ 
ถานักเรียนเปนน้ํา นักเรียนจะปฏิบัติตัวกับพ่ีโชนอยางไร ถานักเรียนเปนพ่ีโชนนักเรียนจะปฏิบัติตัวตอน้ําอยางไร ตอมาให
นักเรียนมีการรับรูถึงพลังชีวิตจากภายใน ท่ีบอกใหทําสิ่งท่ีเขารับรูวามีความหมายและคุณคาตอชีวิต ดวยการใหนักเรียน
พิจารณาชีวิตความเปนอยูในปจจุบัน เต็มใจสวดมนตและเจริญภาวนาเพื่อสุขภาวะที่ดีของตนรับรูสภาวะความเมตตาตอผูมี
พระคุณ และตอคนรัก เพื่อนสนิทของตนเอง สะทอนและแบงปนความเมตตาตอผูอื่นไดรับรูอยางภาคภูมิใจ นักเรียนสามารถ
ปฏิบัติไดหรือไม นักเรียนรูสึกอยางไร ใหนักเรียนสะทอนความคิดภายในกลุมและนําเสนอ 
 กิจกรรมครั้งท่ี 4 เปนระยะท่ีมีการเมตตาตอตนเอง ตอผูมีพระคุณ ตอคนรัก เพ่ือนสนิท และเมตตาตอคนทั่วไป ดวย
การสวดมนต กราบพระรัตนตรัย นมัสการพระพุทธเจา ถวายพรพระและแผเมตตาตอตนเอง ตอผูมีพระคุณ ตอคนรัก เพ่ือน
สนิทและ และเมตตาตอคนท่ัวไป เจริญภาวนาไดอยางมีสมาธิในเวลา 10 นาที ถามนักเรียนวา มีใครจะสะทอนความรูสึก-นึก
คิด เกี่ยวกับกิจกรรมเจริญภาวนาที่ปฏิบัติไปบาง จากนั้นใหนักเรียนทําแบบฝกหัดโดยพิจารณาใครครวญดวยเหตุและผล 
ยังคงรักษาความสมดุลท้ังจากภายในตนและคนรอบขาง และจบดวยการสะทอนความรูสึก-ความคิดในกลุม และนําเสนอ  
 กิจกรรมครั้งท่ี 5 เปนระยะท่ีการเมตตาตอตนเอง ตอผูมีพระคุณ ตอคนรัก เพื่อนสนิท เมตตาตอคนท่ัวไป และตอคน
ท่ีมุงรายตอเรา ดวยการสวดมนต กราบพระรัตนตรัย นมัสการพระพุทธเจา ถวายพรพระและแผเมตตาตอตนเอง ตอผูมี
พระคุณ ตอคนรัก เพื่อนสนิท เมตตาตอคนท่ัวไป และตอคนที่มุงรายตอเรา  ถามนักเรียนวา มีใครจะสะทอนความรูสึก-นึกคิด 
เกี่ยวกับกิจกรรมเจริญภาวนาที่ปฏิบัติไปบาง  เจริญภาวนาไดอยางมีสมาธิในเวลา 15 นาที จากน้ันแบงกลุม 6  กลุมละ 4-5 
คน ดูคลิปวิดีโอ “การตูนพระพุทธศาสนา (ฉบับเต็ม) ตอน นางนุตราและนางสิริมา” และคําถามวา ทําไมนางนุตราจึงจางนาง
สิริมา หญิงกลางเมืองมาใหอยูปรนนิบัติสามี 15 วัน นางสิริมาเปนคนอยางไร นักเรียนไดเรียนรูอะไรจากคลิปวิดีโอ  และให
นักเรียนสะทอนความคิดภายในกลุมและนําเสนอ วานักเรียนยอมรับในคุณคาของตนเองหรือไม การยอมรับน้ันนักเรียน
ยอมรับดานใด (ดานบวกและดานลบ)  นักเรียนมีความรูสึกทางบวกกับชวงชีวิตของตนเองที่ผานมาหรือไม เพราะเหตุใด 
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 โปรแกรมการเสริมสรางความสุขดวยตนเองของวัยรุน โดยจิตวิทยาเชิงบวกและการเจริญเมตตาภาวนา 
ประกอบดวย 6 กิจกรรม (สัปดาห ละ 1 ครั้งๆ ละ 50 นาที) กลาวคือ   
 กิจกรรมครั้งท่ี 1 เปนระยะที่เริ่มจากการเมตตาตอตนเองดวยการสวดมนต กราบพระรัตนตรัย นมัสการพระพุทธเจา 
ถวายพรพระและแผเมตตาแกตนเอง เจริญภาวนาไดอยางมีสมาธิในเวลา 5 นาที ถามนักเรียนวา มีใครจะสะทอนความรูสึก-
นึกคิด เกี่ยวกับกิจกรรมเจริญภาวนาที่ปฏิบัติไปบาง ตามดวยกิจกรรมการเขาใจตนเองและคนหาการมีสุขภาวะท่ีดีจากการ
บอกเลา สะทอนและเขียนความรูสึกความคิดเก่ียวกับความสุขของตน 
 กิจกรรมครั้งท่ี 2 เปนระยะที่มีการเมตตาตอตนเอง และผูมีพระคุณดวยการสวดมนต กราบพระรัตนตรัย นมัสการ
พระพุทธเจา ถวายพรพระและแผเมตตาตอตนเอง และผูมีพระคุณ  เจริญภาวนาไดอยางมีสมาธิในเวลา 5 นาที ถามนักเรียน
วา มีใครจะสะทอนความรูสึก-นึกคิด เกี่ยวกับกิจกรรมเจริญภาวนาที่ปฏิบัติไปบาง จากนั้นชมคลิปวิดีโอผูมีพระคุณ (ลูกชาย
พิการใชปากคาบชอนปอนขาวแม) และฟงเพลงผูมีพระคุณ  ถามนักเรียนทุกกลุมวา นักเรียนไดเรียนรูอะไรจากคลิปวิดีโอ ผูมี
พระคุณคือใครบาง ผูมีพระคุณมีความสําคัญอยางไรกับนักเรียน และจะปฏิบัติตนอยางไรกับผูมีพระคุณ จากนั้นใหนักเรียน
พิจารณาชีวิตความเปนอยูในปจจุบัน เต็มใจสวดมนตและเจริญภาวนาเพื่อสุขภาวะที่ดีของตน รับรูสภาวะความเมตตาตอผูมี
พระคุณของตนเอง สะทอนและแบงปนความเมตตาตอผูมีพระคุณใหผูอื่นไดรับรูอยางภาคภูมิใจ นักเรียนสามารถปฏิบัติได
หรือไม นักเรียนรูสึกอยางไร ใหนักเรียนสะทอนความคิดภายในกลุมและนําเสนอ 
 กิจกรรมครั้งที่ 3 เปนระยะที่มีการเมตตาตอตนเอง ตอผูมีพระคุณ และตอคนรัก เพ่ือนสนิทดวยการสวดมนต กราบ
พระรัตนตรัย นมัสการพระพุทธเจา ถวายพรพระและแผเมตตาตอตนเอง ตอผูมีพระคุณ และตอคนรัก เพื่อนสนิทเจริญภาวนา
ไดอยางมีสมาธิในเวลา 10 นาที  ถามนักเรียนวา มีใครจะสะทอนความรูสึก-นึกคิด เกี่ยวกับกิจกรรมเจริญภาวนาที่ปฏิบัติไป
บาง จากนั้นแบงกลุม 6  กลุมละ 4 – 5 คน ดูคลิปวิดีโอ “สักวันหนึ่ง ฉบับพ่ีโชน” และคําถามวา ไดเรียนรูอะไรจากคลิปวิดีโอ 
ถานักเรียนเปนนํ้า นักเรียนจะปฏิบัติตัวกับพ่ีโชนอยางไร ถานักเรียนเปนพ่ีโชนนักเรียนจะปฏิบัติตัวตอน้ําอยางไร ตอมาให
นักเรียนมีการรับรูถึงพลังชีวิตจากภายใน ท่ีบอกใหทําสิ่งท่ีเขารับรูวามีความหมายและคุณคาตอชีวิต ดวยการใหนักเรียน
พิจารณาชีวิตความเปนอยูในปจจุบัน เต็มใจสวดมนตและเจริญภาวนาเพื่อสุขภาวะที่ดีของตนรับรูสภาวะความเมตตาตอผูมี
พระคุณ และตอคนรัก เพื่อนสนิทของตนเอง สะทอนและแบงปนความเมตตาตอผูอื่นไดรับรูอยางภาคภูมิใจ นักเรียนสามารถ
ปฏิบัติไดหรือไม นักเรียนรูสึกอยางไร ใหนักเรียนสะทอนความคิดภายในกลุมและนําเสนอ 
 กิจกรรมครั้งท่ี 4 เปนระยะที่มีการเมตตาตอตนเอง ตอผูมีพระคุณ ตอคนรัก เพ่ือนสนิท และเมตตาตอคนทั่วไป ดวย
การสวดมนต กราบพระรัตนตรัย นมัสการพระพุทธเจา ถวายพรพระและแผเมตตาตอตนเอง ตอผูมีพระคุณ ตอคนรัก เพ่ือน
สนิทและ และเมตตาตอคนท่ัวไป เจริญภาวนาไดอยางมีสมาธิในเวลา 10 นาที ถามนักเรียนวา มีใครจะสะทอนความรูสึก-นึก
คิด เกี่ยวกับกิจกรรมเจริญภาวนาที่ปฏิบัติไปบาง จากนั้นใหนักเรียนทําแบบฝกหัดโดยพิจารณาใครครวญดวยเหตุและผล 
ยังคงรักษาความสมดุลท้ังจากภายในตนและคนรอบขาง และจบดวยการสะทอนความรูสึก-ความคิดในกลุม และนําเสนอ  
 กิจกรรมครั้งท่ี 5 เปนระยะที่การเมตตาตอตนเอง ตอผูมีพระคุณ ตอคนรัก เพื่อนสนิท เมตตาตอคนท่ัวไป และตอคน
ท่ีมุงรายตอเรา ดวยการสวดมนต กราบพระรัตนตรัย นมัสการพระพุทธเจา ถวายพรพระและแผเมตตาตอตนเอง ตอผูมี
พระคุณ ตอคนรัก เพื่อนสนิท เมตตาตอคนท่ัวไป และตอคนที่มุงรายตอเรา  ถามนักเรียนวา มีใครจะสะทอนความรูสึก-นึกคิด 
เกี่ยวกับกิจกรรมเจริญภาวนาที่ปฏิบัติไปบาง  เจริญภาวนาไดอยางมีสมาธิในเวลา 15 นาที จากน้ันแบงกลุม 6  กลุมละ 4-5 
คน ดูคลิปวิดีโอ “การตูนพระพุทธศาสนา (ฉบับเต็ม) ตอน นางนุตราและนางสิริมา” และคําถามวา ทําไมนางนุตราจึงจางนาง
สิริมา หญิงกลางเมืองมาใหอยูปรนนิบัติสามี 15 วัน นางสิริมาเปนคนอยางไร นักเรียนไดเรียนรูอะไรจากคลิปวิดีโอ  และให
นักเรียนสะทอนความคิดภายในกลุมและนําเสนอ วานักเรียนยอมรับในคุณคาของตนเองหรือไม การยอมรับนั้นนักเรียน
ยอมรับดานใด (ดานบวกและดานลบ)  นักเรียนมีความรูสึกทางบวกกับชวงชีวิตของตนเองที่ผานมาหรือไม เพราะเหตุใด 
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 กิจกรรมครั้งท่ี 6 เปนระยะที่การเมตตาตอตนเอง ตอผูมีพระคุณ ตอคนรัก เพ่ือนสนิท เมตตาตอคนท่ัวไป ตอคนท่ีมุง
รายตอเรา และตอสรรพสัตวท้ังหลาย  ดวยการสวดมนต กราบพระรัตนตรัย นมัสการพระพุทธเจา ถวายพรพระและแผเมตตา
ตอตนเอง ตอผูมีพระคุณ ตอคนรัก เพ่ือนสนิทและ เมตตาตอคนท่ัวไป ตอคนท่ีมุงรายตอเรา และตอสรรพสัตวท้ังหลาย ถาม
นักเรียนวา มีใครจะสะทอนความรูสึก-นึกคิด เกี่ยวกับกิจกรรมเจริญภาวนาที่ปฏิบัติไปบาง เจริญภาวนาไดอยางมีสมาธิใน
เวลา 15 นาที จากนั้นใหนักเรียนทําแบบฝกหัดและการสะทอนความรูสึก-ความคิดในกลุม เกี่ยวกับนักเรียนมีเพื่อนสนิทกี่คน 
นักเรียนรูจักกับเพ่ือนหองเดียวกันทุกคนหรือไม  นักเรียนมีความสัมพันธแบบผูกพันใกลชิดกับคนรอบขาง มีความไวใจ 
สามารถเปดใจรับคนอื่น 
 คณะกรรมการจริยธรรม  
 งานวิจัยนี้ไดผานการรับรองจากคณะกรรมการการทําวิจัยในมนุษยจาก คณะกรรมการจริยธรรมสําหรับโครงการวิจัย
ท่ีทําในมนุษย ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลขท่ี SWUEC 020/60   กอนการจัดเก็บขอมูลผูวิจัยไดชี้แจงวัตถุประสงค
ของการวิจัย วิธีการดําเนินการ ประโยชนท่ีจะไดรับจากการศึกษา ความสมัครใจของกลุมตัวอยาง และขณะเขารวมการศึกษา 
สามารถยกเลิกใหขอมูลการเขารวมกิจกรรมในระหวางการวิจัยได โดยจะไมมีผลเสียใด ๆ ตออาสาสมัคร ทุกประเด็นคําถาม
คําตอบและการแสดงความคิดเห็นจะถือเปนความลับ และนําเสนอผลการศึกษาออกมาเปนภาพรวมเพ่ือใชประโยชนตาม
วัตถุประสงคของการวิจัยเทานั้น และอาสาสมัคร ตองลงลายมือชื่อไวเปนลายลักษณอักษรในการใหขอมูลตอบแบบสอบถาม
และหรือเขารวมการโปรแกรม 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
ชุดท่ี 1 เครื่องมือในการดําเนินการวิจัยการจิตวิทยาเชิงบวกและการเจริญเมตตาภาวนาประกอบดวย 6 กิจกรรม 1) 

การเจริญเมตตาภาวนา กับคนหาความสุขและการเขาใจตนเอง 2) การเจริญเมตตาภาวนา กับและการพัฒนาตนเองเพื่อสุข
ภาวะท่ีดี 3)การเจริญเมตตาภาวนา กับการใชชีวิตอยางมีเปาหมายและมีความมุงหมายที่ชัดเจน 4) การเจริญเมตตาภาวนา 
กับพัฒนาและเพิ่มความเชื่อมั่นในการทําสิ่งตาง ๆ 5) การเจริญเมตตาภาวนา กับการเสริมสรางทัศนะเชิงบวกตอตนเอง และ 
6) การเจริญเมตตาภาวนา กับการพัฒนาและเพิ่มความเชื่อมั่นในการเห็นอกเห็นใจ และการเลือกท่ีจะมีความสุขได จาก
ภายในสูภายนอก ซึ่งกิจกรรมเสริมสรางความสุขมีท้ังหมด 6 ครั้ง ครั้งละ 50 นาที สัปดาหละ 1 ครั้ง และมีการประเมินระดับ
ความสุขดวยแบบวัดความสุขของวัยรุนในสัปดาหท่ี 1 และประเมินหลังสิ้นสุดโปรแกรมทันที ซึ่งเวลาท่ีใชในการตอบแบบวัด
ความสุขประมาณ 10 นาที 

ชุดท่ี 2 แบบวัดความสุขของวัยรุน The oxford happiness questionnaire (OHQ) โดย Hills และ Argyle (13)  
จํานวน 29 ขอและนํามาดัดแปลงใหเขากับกลุมตัวอยาง โดยใชกระบวนการแปลเคร่ืองมือแบบยอนกลับ (Back translation) 
ของ Brislin (14) ซึ่งประกอบดวยขั้นตอนตางๆ ดังนี้  ขั้นแรกเริ่มจาก ผูวิจัยนําแบบวัดความสุขของวัยรุน OHQ ชุดตนฉบับ 
จากภาษาอังกฤษ มาแปลเปนภาษาไทย (Forward translation)  จากนั้นนํามาตรวจสอบแบบวัดความสุขของวัยรุนฉบับแปล
โดยผูทรงคุณวุฒิ 1 ทาน เปนการตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมของภาษาที่ใชในการแปล  ตอมาผูวิจัยใหผูแปลจํานวน 3 
คนมาแปลยอนกลับ (Backward translation) จากภาษาอังกฤษมาเปนภาษาไทย แลวนําแบบวัดความสุข OHQ ชุดตนฉบับ
มาเปรียบเทียบกับชุดท่ีแปลยอนกลับ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของภาษา  พบวา ขอคําถามในแบบวัดความสุขมีความ
เหมาะสมดี  ขั้นตอนสุดทายผูวิจัยนําแบบวัดความสุข OHQ ไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง คือ นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 2 
จํานวน  30 คน มีคาอํานาจจําแนกท้ังฉบับ (Item total correlation coefficient) ระหวาง .21-.67  และมีคาความเชื่อมั่นท้ัง
ฉบับ (Alpha coefficient) ของ ครอนบัค เทากับ .79  ประกอบดวยขอคําถามเชิงบวกจํานวน 17 ขอ คือ ขอ 2, 3, 4, 7, 8, 9, 
11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 26 และขอคําถามเชิงลบจํานวน 12 ขอ คือ ขอ 1, 5, 6, 10, 13, 14, 19, 23, 24, 
27, 28, 29 โดยแบงระดับความรูสึกเปน 6 ระดับ มีเกณฑการใหคะแนนแตละขอคําถามดังนี้ ขอความทางบวก: ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง = 1 ไมเห็นดวยคอนขางมาก= 2 คอนขางไมเห็นดวย= 3 คอนขางเห็นดวย= 4 เห็นดวยคอนขางมาก= 5 และ เห็น
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ดวยอยางยิ่ง = 6 สวนขอความทางลบ: ไมเห็นดวยอยางยิ่ง = 6 ไมเห็นดวยคอนขางมาก= 5 คอนขางไมเห็นดวย= 4 คอนขาง
เห็นดวย= 3 เห็นดวยคอนขางมาก = 2 และ เห็นดวยอยางยิ่ง = 1  

 สําหรับเกณฑการแปลความหมาย พิจารณาจากระดับคาเฉล่ีย ดังนี้ 1.00-2.00 หมายถึง มีความสุขระดับนอยท่ีสุด, 
2.01-3.00 หมายถึง มีความสุขระดับนอย 3.01-4.00 หมายถึง มีความสุขระดับปานกลาง 4.01-5.00 หมายถึง มีความสุขระดับ
มาก และ 5.01-6.00 หมายถึงมีความสุขระดับมากท่ีสุด  
 การวิเคราะหขอมูล  

 ผลการวิเคราะหขอมูลโดยใชไดนําเสนอในรูปแบบของตารางประกอบคําบรรยาย โดยแบง ดังนี้ 
1) วิเคราะหปจจัยที่เกี่ยวของกับความสุข ดวย Logistic regression analysis  2) ตรวจสอบความถูกตองตามเนื้อหา

และความเหมาะสมของกิจกรรมท่ีใชในโปรแกรมจากผูทรงคุณวุฒิ ดวยการคํานวนนําคาคาดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา (Content 
validity index = CVI)   3) ขอมูลสวนบุคคลของนักเรียน วิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่และรอยละ 4) ผลการใชโปรแกรม 
โดยเปรียบเทียบ กอนและหลังการทดลอง นักเรียนมัธยมศึกษาช้ันปท่ี 2 ในประเด็นของระดับความสุข  

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล มีดังนี้ 1) ผูวิจัยวิเคราะหปจจัยท่ีเกี่ยวของกับความสุข โดยใชสถิติ Logistic regression 

analysis 2) ผูวิจัยใชคาดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity index = CVI) ในการตรวจสอบความถูกตองตามเนื้อหา
และความเหมาะสมของกิจกรรมท่ีใชในโปรแกรม 3) วิเคราะหขอมูลท่ัวไปและวิเคราะหระดับความสุข โดยใชสถิติบรรยาย
ไดแก คาความถี่ รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4) เปรียบเทียบความแตกตางโดย Paired sample t-test กําหนด
นัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 
 
ผลการวิจัย  
 ปจจัยท่ีเก่ียวของกับความสุขของวัยรุนตอนตนในระยะท่ี 1 กลุมตัวอยางคือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 
(อายุ 12-15 ป) โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร จํานวน 300 คน ไดมาจากสุมหองเรียนจํานวน 10 หอง ๆ ละ 30 คน โดย
วิธีสุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster sampling) พบวา  คะแนนเฉล่ียสะสม สถานภาพสมรสของบิดา-มารดา ลักษณะบุคลิกภาพ
แบบผูนําและการมีความสัมพันธท่ีดีกับเพ่ือน สามารถอธิบายความผันแปรของโอกาสที่จะมีความสุขในระดับนอยกวาคน
ท่ัวไป รอยละ 36.10  ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 กลาวคือ นักเรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับต่ํา โอกาสท่ีจะมีความสุขใน
ระดับต่ํากวาคนท่ัวไป มากกวา นักเรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียสะสมระดับสูง นักเรียนที่บิดามารดาอยูดวยกัน มีโอกาสที่จะมี
ความสุขในระดับต่ํากวาคนท่ัวไป เมื่อเปรียบเทียบกับกลุมท่ีบิดามารดาไมไดอยูดวยกัน นักเรียนท่ีมีลักษณะบุคลิกภาพแบบ
ผูนํา มีโอกาสท่ีจะมีความสุขในระดับต่ํากวาคนท่ัวไป เมื่อเปรียบเทียบกับนักเรียนท่ีมีลักษณะบุคลิกภาพแบบเพอฝน และ
นักเรียนท่ีมีความสัมพันธท่ีดีกับเพื่อนระดับมาก โอกาสที่จะมีความสุขในระดับต่ํากวาคนท่ัวไป นอยกวาคนที่มีสัมพันธท่ีดีกับ
เพ่ือนระดับนอย    
 โปรแกรมการเสริมสรางความสุขดวยตนเอง ประกอบดวย กิจกรรมท้ังหมด 6 คร้ัง ครั้งละ 50 นาที สัปดาหละ 1 คร้ัง  
โปรแกรมมีคาดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity index = CVI) อยูในระดับสูง (กิจกรรมที่ 1 และ 2 เทากับ 0.80, 
กิจกรรมท่ี 3 ถึง 6 เทากับ 1.00) ไดแก 1) การเจริญเมตตาภาวนา กับคนหาความสุขและการเขาใจตนเอง 2) การเจริญเมตตา
ภาวนา กับและการพัฒนาตนเองเพ่ือสุขภาวะท่ีดี 3) การเจริญเมตตาภาวนา กับการใชชีวิตอยางมีเปาหมายและมีความมุง
หมายท่ีชัดเจน 4) การเจริญเมตตาภาวนา กับพัฒนาและเพ่ิมความเชื่อมั่นในการทําสิ่งตาง ๆ  5) การเจริญเมตตาภาวนา กับ
การเสริมสรางทัศนะเชิงบวกตอตนเอง และ 6) การเจริญเมตตาภาวนา กับการพัฒนาและเพิ่มความเชื่อมั่นในการเห็นอกเห็น
ใจ และการเลือกท่ีจะมีความสุขได จากภายในสูภายนอก    
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ดวยอยางยิ่ง = 6 สวนขอความทางลบ: ไมเห็นดวยอยางยิ่ง = 6 ไมเห็นดวยคอนขางมาก= 5 คอนขางไมเห็นดวย= 4 คอนขาง
เห็นดวย= 3 เห็นดวยคอนขางมาก = 2 และ เห็นดวยอยางยิ่ง = 1  

 สําหรับเกณฑการแปลความหมาย พิจารณาจากระดับคาเฉล่ีย ดังนี้ 1.00-2.00 หมายถึง มีความสุขระดับนอยท่ีสุด, 
2.01-3.00 หมายถึง มีความสุขระดับนอย 3.01-4.00 หมายถึง มีความสุขระดับปานกลาง 4.01-5.00 หมายถึง มีความสุขระดับ
มาก และ 5.01-6.00 หมายถึงมีความสุขระดับมากท่ีสุด  
 การวิเคราะหขอมูล  

 ผลการวิเคราะหขอมูลโดยใชไดนําเสนอในรูปแบบของตารางประกอบคําบรรยาย โดยแบง ดังนี้ 
1) วิเคราะหปจจัยที่เกี่ยวของกับความสุข ดวย Logistic regression analysis  2) ตรวจสอบความถูกตองตามเนื้อหา

และความเหมาะสมของกิจกรรมท่ีใชในโปรแกรมจากผูทรงคุณวุฒิ ดวยการคํานวนนําคาคาดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา (Content 
validity index = CVI)   3) ขอมูลสวนบุคคลของนักเรียน วิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่และรอยละ 4) ผลการใชโปรแกรม 
โดยเปรียบเทียบ กอนและหลังการทดลอง นักเรียนมัธยมศึกษาช้ันปท่ี 2 ในประเด็นของระดับความสุข  

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล มีดังนี้ 1) ผูวิจัยวิเคราะหปจจัยท่ีเกี่ยวของกับความสุข โดยใชสถิติ Logistic regression 

analysis 2) ผูวิจัยใชคาดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity index = CVI) ในการตรวจสอบความถูกตองตามเนื้อหา
และความเหมาะสมของกิจกรรมท่ีใชในโปรแกรม 3) วิเคราะหขอมูลท่ัวไปและวิเคราะหระดับความสุข โดยใชสถิติบรรยาย
ไดแก คาความถี่ รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4) เปรียบเทียบความแตกตางโดย Paired sample t-test กําหนด
นัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 
 
ผลการวิจัย  
 ปจจัยท่ีเก่ียวของกับความสุขของวัยรุนตอนตนในระยะท่ี 1 กลุมตัวอยางคือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 
(อายุ 12-15 ป) โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร จํานวน 300 คน ไดมาจากสุมหองเรียนจํานวน 10 หอง ๆ ละ 30 คน โดย
วิธีสุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster sampling) พบวา  คะแนนเฉล่ียสะสม สถานภาพสมรสของบิดา-มารดา ลักษณะบุคลิกภาพ
แบบผูนําและการมีความสัมพันธท่ีดีกับเพ่ือน สามารถอธิบายความผันแปรของโอกาสที่จะมีความสุขในระดับนอยกวาคน
ท่ัวไป รอยละ 36.10  ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 กลาวคือ นักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับต่ํา โอกาสท่ีจะมีความสุขใน
ระดับต่ํากวาคนท่ัวไป มากกวา นักเรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียสะสมระดับสูง นักเรียนที่บิดามารดาอยูดวยกัน มีโอกาสท่ีจะมี
ความสุขในระดับต่ํากวาคนท่ัวไป เมื่อเปรียบเทียบกับกลุมท่ีบิดามารดาไมไดอยูดวยกัน นักเรียนท่ีมีลักษณะบุคลิกภาพแบบ
ผูนํา มีโอกาสท่ีจะมีความสุขในระดับต่ํากวาคนท่ัวไป เมื่อเปรียบเทียบกับนักเรียนท่ีมีลักษณะบุคลิกภาพแบบเพอฝน และ
นักเรียนที่มีความสัมพันธท่ีดีกับเพื่อนระดับมาก โอกาสที่จะมีความสุขในระดับต่ํากวาคนท่ัวไป นอยกวาคนที่มีสัมพันธท่ีดีกับ
เพ่ือนระดับนอย    
 โปรแกรมการเสริมสรางความสุขดวยตนเอง ประกอบดวย กิจกรรมท้ังหมด 6 ครั้ง ครั้งละ 50 นาที สัปดาหละ 1 ครั้ง  
โปรแกรมมีคาดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity index = CVI) อยูในระดับสูง (กิจกรรมที่ 1 และ 2 เทากับ 0.80, 
กิจกรรมท่ี 3 ถึง 6 เทากับ 1.00) ไดแก 1) การเจริญเมตตาภาวนา กับคนหาความสุขและการเขาใจตนเอง 2) การเจริญเมตตา
ภาวนา กับและการพัฒนาตนเองเพื่อสุขภาวะท่ีดี 3) การเจริญเมตตาภาวนา กับการใชชีวิตอยางมีเปาหมายและมีความมุง
หมายท่ีชัดเจน 4) การเจริญเมตตาภาวนา กับพัฒนาและเพ่ิมความเชื่อมั่นในการทําสิ่งตาง ๆ  5) การเจริญเมตตาภาวนา กับ
การเสริมสรางทัศนะเชิงบวกตอตนเอง และ 6) การเจริญเมตตาภาวนา กับการพัฒนาและเพิ่มความเชื่อมั่นในการเห็นอกเห็น
ใจ และการเลือกท่ีจะมีความสุขได จากภายในสูภายนอก    
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 ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางท่ีเขารวมโปรแกรมการเสริมสรางความสุขดวยตนเอง พบวา กลุมตัวอยางเปนนักเรียน
มัธยมศึกษาช้ันปท่ี 2 จํานวน 25 คน เปนนักเรียนชาย 12 คน (รอยละ 48) และเปนนักเรียนหญิง 13 คน (รอยละ52)  นักเรียน
สวนใหญมีคะแนนเฉลี่ยสะสมอยูในชวง 3.01-3.50 (รอยละ 60) นอกจากนี้ นักเรียนกลุมตัวอยางจํานวน 20 คน (รอยละ 80.0) บิดา
มารดาอาศัยอยูดวยกัน  อาชีพของบิดา-มารดาสวนใหญของนักเรียนกลุมตัวอยาง คือ คาขายหรือธุรกิจสวนตัว (รอยละ40)  ท้ังนี้
เมื่อนักเรียนประสบปญหาหรือมีความทุกขใจ บุคคลที่มักจะปรึกษาหรือของความชวยเหลือสวนใหญคือ บิดาหรือมารดา (รอยละ 
60)  รองลงมาคือ คุณครู (รอยละ 20) และเพื่อน (รอยละ 20) ตามลําดับ  สวนความมีสัมพันธภาพระหวางบุคคล พบวากลุมตัวอยาง
สวนใหญมีความสัมพันธที่ดีกับเพื่อนอยูในระดับมาก (รอยละ 64.0) รองลงมาคือ มีความสัมพันธท่ีดีกับเพ่ือนอยูในระดับมากที่สุด 
(รอยละ 32) สวนความมีสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครอบครัวนั้นสวนใหญมีความสัมพันธท่ีดีกับครอบครัวอยูในระดับมาก
ท่ีสุด คิดเปนรอยละ 80.0 และ ระดับมาก คิดเปนรอยละ 12 ตลอดจนกลุมตัวอยางสวนใหญมีสัมพันธภาพกับอาจารยประจําชั้น
เรียนอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 60 และระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 16  
 ผลการใชโปรแกรมเสริมสรางความสุขดวยตนเอง โดยการเปรียบเทียบ กอนและหลังการทดลอง ของนักเรียนมัธยมศึกษา
ชั้นปท่ี 2 ในประเด็นของคะแนนความสุข พบวา  นักเรียนที่เขารวมโปรแกรม มีคะแนนความสุขท่ีเพิ่มข้ึน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05 โดยมีคาเฉล่ียของคะแนนความสุขกอนเขารวมโปรแกรม เทากับ 3.49 หมายถึง มีความสุขอยูในระดับปานกลาง  และ 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ .22  ซึ่งหลังจากเขารวมโปรแกรมแลว พบวา มีคาเฉล่ียของคะแนนความสุข เทากับ 3.99 หมายถึง
มีความสุขอยูในระดับปานกลาง  และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ .37 (ตารางที่ 1)  
   
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบคาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสถิติทดสอบที และระดับนัยสําคัญทางสถิติ ของความสุข  
               กอนและหลังเขารวมโปรแกรม ของนักเรียนมัธยมศึกษาช้ันปท่ี 2 (n=25) 
 
การทดสอบ n คาเฉล่ีย การแปลผล S.D. D t p-value 
กอนเขาโปรแกรม 25 3.49 ปานกลาง 0.22 0.50 6.71* < .001 
หลังผานโปรแกรม 25 3.99 ปานกลาง 0.37 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
อภิปรายผล  
 ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่เกี่ยวของกับความสุขของวัยรุนตอนตน ไดแก คะแนนเฉล่ียสะสม สถานภาพสมรสของ
บิดา-มารดา ลักษณะบุคลิกภาพแบบผูนําและการมีความสัมพันธที่ดีกับเพ่ือน สามารถอธิบายความผันแปรของโอกาสที่จะมี
ความสุขในระดับนอยกวาคนท่ัวไป ซึ่งการศึกษาในคร้ังนี้ศึกษาเฉพาะเด็กนักเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร ทําใหผลการศึกษาอาจ
ไมสามารถอางอิงไปสูประเด็นความสุขของนักเรียนวัยรุนในภาคกลาง หรือ ประเทศไทยไดมากนัก การนําผลการวิจัยไปใชจึง
ควรระมัดระวังหากจะอางอิงไปสูประชากร สอดคลองกับผลศึกษาของ Gray (1) พบวา ปจจัยดานสถานะทางสุขภาพ 
เศรษฐกิจและสังคม การมีเครือขายทางสังคม และ สัมพันธภาพของครอบครัว เปนปจจัยที่เกี่ยวของกับความสุข และ
การศึกษาของ Gray et al (15) ทําการศึกษาเรื่อง ความสุขของวัยรุนในประเทศไทย: ปจจัยดานครอบครัวและที่ไมใช
ครอบครัว พบวา ปจจัยดานครอบครัวมีผลตอความสุขของวัยรุน กลาวคือ โครงสรางครอบครัว การมีเวลาท่ีเพียงพอกับ
ครอบครัว เชนเดียวกับการศึกษา Theerapachaisri (16) ไดทําการศึกษาเรื่อง ความสุขในนักเรียนมัธยมศึกษา พบวากลุม
ตัวอยางมีความสุขอยูในระดับต่ํา รอยละ 46.9 ระดับปกติรอยละ 37.7 ตามลําดับ และพบวาปจจัยตาง ๆ ไดแก เพศ คะแนน
สัมพันธภาพระหวางเพื่อน ระยะเวลาการใชคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต ความฉลาดทางอารมณ แรงสนับสนุนทางสังคม 
และการมีคุณคาในตนเองมีความสัมพันธกับคะแนนความสุขอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .01 ตลอดจนพบวาครอบครัวมี
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ความสัมพันธกับคะแนนความสุขอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 และเสนอแนะใหบุคลากรผูปฏิบัติงานกับนักเรียนมัธยมศึกษา
และกลุมวัยรุนควรตระหนักถึงปจจัยดังกลาว 
 ผลการศึกษา พบวา นักเรียนมัธยมศึกษาช้ันปท่ี 2 ซึ่งผานการเขารวมโปรแกรมเสริมสรางความสุขดวยตนเอง มี
คะแนนความสุขท่ีเพ่ิมข้ึน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีคาเฉลี่ยของคะแนนความสุขกอนเขารวมโปรแกรม 
เทากับ 3.49 และหลังจากผานโปรแกรมมีคาเฉล่ียของคะแนนความสุข เทากับ 3.99 ตามลําดับ  โดยโปรแกรมดังกลาวจะชวย
สงเสริมความสามารถในการปรับตัวเมื่อตองเผชิญกับความยากลําบากหรือภาวะวิกฤติในชีวิต ดวยการเลือกสภาพการณท่ี
เหมาะสมตอความตองการและคุณคาท่ีตนเองยึดถือ กลาวคือยอมรับท้ังดานบวกและดานลบของตนเอง  รวมถึงชวย
เสริมสรางความรูสึกทางบวกกับชวงชีวิตของตนเองที่ผานมา  ทําใหมีการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง เพ่ือท่ีจะนํา ไปใชในการ
เตรียมความพรอมในการเรียน การนําไปใชในชีวิตประจําวันตอไปในชั้นปท่ีสูงขึ้น การท่ีนักเรียนมัธยมศึกษาช้ันปท่ี 2 มี
คะแนนความสุขเพ่ิมขึ้นหลังการเขารวมโปรแกรม อาจเปนผลมาจากการท่ีนักเรียนไดรับการสงเสริมพลังสุขภาพจิตหรือ
ความสุขมาอยางตอเนื่องจากครอบครัว ชุมชน สังคม และอีกปจจัยหน่ึงอาจเปนผลมาจากการที่นักเรียนไดเขารวมโปรแกรม
เสริมสรางความสุขดวยตนเอง ท่ีจัดข้ึนโดยอาจารยคณะพลศึกษา เพราะโปรแกรมเปนกิจกรรมที่สงเสริมความสามารถในการ
คิดเชิงบวก และการเจริญเมตตาภาวนา ดวยการเปดใจกวางในการใหความรัก ความเมตตาตอผูอื่นได  รวมถึงการรับ
ประสบการณใหมๆ เพื่อการใชชีวิตอยางมีเปาหมายและมีความมุงหมายที่ชัดเจน ดวยความมีอิสระที่จะเลือกทําสิ่งตางๆ ดวย
การพิจารณาใครครวญดวยเหตุและผล ตลอดจนมีความสัมพันธแบบผูกพันใกลชิดกับคนรอบขางไดดวยพลังใจท่ีเขมแข็ง ดังที่ 
Diener (17)  กลาววา ความสุขเปนสิ่งสําคัญในการดํารงชีวิต เปนความรูสึกภายใน ประกอบดวยความพึงพอใจในชีวิต ความ
พอใจในส่ิงท่ีตนเปนและกระทําอยู สอดคลองกับความเปนจริงและยอมรับกับสิ่งท่ีเกิดข้ึน สอดคลองกับแนวคิดของ Goleman 
(18) กลาววา ควรจัดการศึกษาใหกับเด็กตั้งแตอยูในวัยทารก จนถึงเด็กวัยรุนตอนกลาง เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการพัฒนา
ความฉลาดทางอารมณจิตใจ มากท่ีสุด ปญหาที่เกิดขึ้นตางๆ มากมายในสังคมลวนมาจากการท่ีคนเราไมรูจักอารมณของ
ตนเอง และไมสามารถควบคุมอารมณของตนเองใหดีพอ อีกท้ังการกระทํา ตามอารมณของตนมากไปทํา ใหขาดการยับยั้ง
ทางความคิด ไมคํานึงถึงความรูสึกของผูอื่น และผลเสียท่ีมีตอสภาพสังคม สงผลใหพฤติกรรมที่แสดงออกมาเปนไปในลักษณะ
ท่ีรุนแรง ยากตอการควบคุม และผลรายท่ีเกิดข้ึนก็จะทวีความรุนแรงมากเปนลําดับ  
 ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับผลการวิจัยของ Wangmanee (19) ไดทําการศึกษาเรื่องการพัฒนาความสุขของวัยรุนไทย
โดยใชโปรแกรมการพัฒนาตนเอง ผลการศึกษาพบวา  วัยรุนไทยมีความสุขโดยรวมอยูในระดับมาก และภายหลังเขารวม
โปรแกรมพัฒนาความสุขของวัยรุนไทย พบวา มีคะแนนความสุขโดยรวมเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
เชนเดียวกับการศึกษาของ Sathuensirikul (20) ไดทําการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางการคิดทางบวกความสุข และความ
วิตกกังวลในนิสิตนักศึกษาปริญญาตรีท่ีไดรับการฝกการเจริญสมาธิแบบเมตตา พบวา (1) การคิดทางบวกมีสหสัมพันธ
ทางบวกกับความสุขอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 (2) การคิดทางบวกมีสหสัมพันธทางลบกับความวิตกกังวลตอ
สภาพการณ และความวิตกกังวลที่เปนลักษณะเฉพาะตัว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (3) คะแนนการคิดทางบวก 
ความสุข และความวิตกกังวลทั้งสองแบบของกลุมตัวอยางในการวัดครั้งท่ี 1 (กอนการฝกการเจริญสมาธิแบบเมตตา) การวัด
คร้ังท่ี 2 (หลังการฝกการเจริญสมาธิแบบเมตตาครั้งท่ี 3) และการวัดครั้งท่ี 3 (หลังเสร็จสิ้นการฝกการเจริญสมาธิแบบเมตตา) 
มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 (4) คะแนนความสุขและคะแนนความวิตกกังวลทั้งสองแบบระหวางผูท่ีมี
คะแนนการคิดทางบวกสูงและผูท่ีมีการคิดทางบวกการวัดคร้ังท่ี 1 การวัดคร้ังท่ี 2 และการวัดคร้ังท่ี 3 ไมมีความแตกตางกัน    
 ตลอดจนสอดคลองกับงานวิจัยในตางประเทศ ไดแก การศึกษาของ Fredickson (12) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การ
สรางจิตวิทยาเชิงบวกดวยการฝกการเจริญเมตตาภาวนาท่ีสามารถประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ผลการศึกษาพบวา ผูเขารับ
การฝกการเจริญเมตตาภาวนาในชีวิตประจําวัน รายงานตนวา พวกเขามีอารมณทางบวกในชีวิตประจําวันเพ่ิมขึ้น (เชน เกิด
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ความสัมพันธกับคะแนนความสุขอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 และเสนอแนะใหบุคลากรผูปฏิบัติงานกับนักเรียนมัธยมศึกษา
และกลุมวัยรุนควรตระหนักถึงปจจัยดังกลาว 
 ผลการศึกษา พบวา นักเรียนมัธยมศึกษาช้ันปท่ี 2 ซึ่งผานการเขารวมโปรแกรมเสริมสรางความสุขดวยตนเอง มี
คะแนนความสุขท่ีเพ่ิมข้ึน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีคาเฉลี่ยของคะแนนความสุขกอนเขารวมโปรแกรม 
เทากับ 3.49 และหลังจากผานโปรแกรมมีคาเฉล่ียของคะแนนความสุข เทากับ 3.99 ตามลําดับ  โดยโปรแกรมดังกลาวจะชวย
สงเสริมความสามารถในการปรับตัวเมื่อตองเผชิญกับความยากลําบากหรือภาวะวิกฤติในชีวิต ดวยการเลือกสภาพการณท่ี
เหมาะสมตอความตองการและคุณคาท่ีตนเองยึดถือ กลาวคือยอมรับท้ังดานบวกและดานลบของตนเอง  รวมถึงชวย
เสริมสรางความรูสึกทางบวกกับชวงชีวิตของตนเองที่ผานมา  ทําใหมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง เพ่ือท่ีจะนํา ไปใชในการ
เตรียมความพรอมในการเรียน การนําไปใชในชีวิตประจําวันตอไปในชั้นปท่ีสูงขึ้น การท่ีนักเรียนมัธยมศึกษาช้ันปท่ี 2 มี
คะแนนความสุขเพ่ิมขึ้นหลังการเขารวมโปรแกรม อาจเปนผลมาจากการท่ีนักเรียนไดรับการสงเสริมพลังสุขภาพจิตหรือ
ความสุขมาอยางตอเนื่องจากครอบครัว ชุมชน สังคม และอีกปจจัยหน่ึงอาจเปนผลมาจากการที่นักเรียนไดเขารวมโปรแกรม
เสริมสรางความสุขดวยตนเอง ท่ีจัดข้ึนโดยอาจารยคณะพลศึกษา เพราะโปรแกรมเปนกิจกรรมที่สงเสริมความสามารถในการ
คิดเชิงบวก และการเจริญเมตตาภาวนา ดวยการเปดใจกวางในการใหความรัก ความเมตตาตอผูอื่นได  รวมถึงการรับ
ประสบการณใหมๆ เพื่อการใชชีวิตอยางมีเปาหมายและมีความมุงหมายที่ชัดเจน ดวยความมีอิสระที่จะเลือกทําสิ่งตางๆ ดวย
การพิจารณาใครครวญดวยเหตุและผล ตลอดจนมีความสัมพันธแบบผูกพันใกลชิดกับคนรอบขางไดดวยพลังใจท่ีเขมแข็ง ดังท่ี 
Diener (17)  กลาววา ความสุขเปนสิ่งสําคัญในการดํารงชีวิต เปนความรูสึกภายใน ประกอบดวยความพึงพอใจในชีวิต ความ
พอใจในสิ่งที่ตนเปนและกระทําอยู สอดคลองกับความเปนจริงและยอมรับกับสิ่งที่เกิดข้ึน สอดคลองกับแนวคิดของ Goleman 
(18) กลาววา ควรจัดการศึกษาใหกับเด็กตั้งแตอยูในวัยทารก จนถึงเด็กวัยรุนตอนกลาง เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการพัฒนา
ความฉลาดทางอารมณจิตใจ มากท่ีสุด ปญหาที่เกิดขึ้นตางๆ มากมายในสังคมลวนมาจากการท่ีคนเราไมรูจักอารมณของ
ตนเอง และไมสามารถควบคุมอารมณของตนเองใหดีพอ อีกท้ังการกระทํา ตามอารมณของตนมากไปทํา ใหขาดการยับยั้ง
ทางความคิด ไมคํานึงถึงความรูสึกของผูอื่น และผลเสียท่ีมีตอสภาพสังคม สงผลใหพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาเปนไปในลักษณะ
ท่ีรุนแรง ยากตอการควบคุม และผลรายท่ีเกิดข้ึนก็จะทวีความรุนแรงมากเปนลําดับ  
 ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับผลการวิจัยของ Wangmanee (19) ไดทําการศึกษาเรื่องการพัฒนาความสุขของวัยรุนไทย
โดยใชโปรแกรมการพัฒนาตนเอง ผลการศึกษาพบวา  วัยรุนไทยมีความสุขโดยรวมอยูในระดับมาก และภายหลังเขารวม
โปรแกรมพัฒนาความสุขของวัยรุนไทย พบวา มีคะแนนความสุขโดยรวมเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
เชนเดียวกับการศึกษาของ Sathuensirikul (20) ไดทําการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางการคิดทางบวกความสุข และความ
วิตกกังวลในนิสิตนักศึกษาปริญญาตรีท่ีไดรับการฝกการเจริญสมาธิแบบเมตตา พบวา (1) การคิดทางบวกมีสหสัมพันธ
ทางบวกกับความสุขอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 (2) การคิดทางบวกมีสหสัมพันธทางลบกับความวิตกกังวลตอ
สภาพการณ และความวิตกกังวลที่เปนลักษณะเฉพาะตัว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (3) คะแนนการคิดทางบวก 
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ความรัก ความเพลิดเพลินใจ ความรูสึกกตัญูรูคุณ ความพึงพอใจ และความหวัง เปนตน)  นอกจากนี้ ในชวงระยะเวลา 9 
สัปดาหนับตั้งแตเริ่มฝกการเจริญเมตตาภาวนาเพ่ือเสริมสรางความสุข พบวา ผูเขารวมไดแสดงพฤติกรรมตาง ๆ ตอไปนี้  
กลาวคือ  ฉันทําสิ่งตางๆ ในชีวิตประจําวัน อยางทุมเทและใสใจ   ฉันทําสิ่งตาง ๆ ใหคนรอบขางมีความสุขและมีชีวิตท่ีดี  ฉัน
มองอนาคตในแงมุมบวก ฉันมีคนรอบขางที่เก้ือหนุนและมอบสิ่งดีๆ ใหแกฉัน  ฉันเปนคนดีและใชชีวิตอยางมีคุณธรรม  ฉัน
เปนคนมีความสามารถและทํากิจกรรมหลักตางๆ ในชีวิตไดเปนอยางดี และ ผูคนใหการยอมรับ นับถือและยกยองฉัน เปนตน  
สรุปไดวา อารมณดานบวกท่ีเกิดขึ้น จะเปนตัวนําใหเกิดผลลัพธท่ีสําคัญตอการมีชีวิตท่ีมีความสุข เชนเดียวกับการศึกษาของ 
Hofmann (21) เร่ืองการเจริญเมตตาภาวนาและการเจริญสติ: ศักยภาพที่มีตอการทดลองทางจิตวิทยา พบวา การเจริญเมตตา
ภาวนาและการเจริญสติมีความสัมพันธกับการเพิ่มข้ึนของอารมณทางบวกและการลดลงของอารมณทางลบ กลาวคือ การ
ลดลงของความเครียด ความทุกขทางใจ และเพ่ิมขึ้นของภูมิคุมกันรางกาย อาจเน่ืองมาจากการเจริญเมตตาภาวนาและการ
เจริญสติเปนการเสริมสรางสมองเกี่ยวกับอารมณและการเห็นอกเห็นใจผูอื่น  การศึกษา Kaplan (22) ไดศึกษาเรื่องการสอน
ดวยเมตตา: โมเดลสําหรับการประเมินการศึกษาความเมตตาในโรงเรียน พบวา โรงเรียนท่ีใชการสอนดวยเมตตา สามารถ
ชวยใหนักเรียนมีอารมณทางบวกเพ่ิมขึ้น และลด ความเครียดและความวิตกกังวล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 และ
การศึกษาของ  Bamber และ Schneider (23) เรื่อง การฝกสติสงผลใหความความเครียดและความวิตกกังวลในนักศึกษา
มหาวิทยาลัยลดลง: การทบทวนอยางเปนระบบ พบวา มีงานวิจัยเกี่ยวกับการฝกสติจํานวน 7 เรื่อง (24-30)  ซึ่งรายงานผลการวิจัย
วา การฝกสติมีผลตอการลดลงของความเครียดในนักศึกษามหาวิทยาลัย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05  
 การศึกษาในครั้งนี้ มีขอจํากัดเก่ียวกับการไมมีกลุมควบคุม เนื่องจาก จํานวนนักเรียนตามเกณฑการคัดเขาของกลุม
ตัวอยางที่กําหนดไว มีจํานวนนอยและเปนนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยระดับคะแนนความสุขอยูในระดับนอยถึงปานกลาง  ผูวิจัย
ตัดสินใจดําเนินการวิจัยแบบกึ่งทดลองแบบกลุมเดียว (One group pre-posttest experimental research) นอกจากน้ี
การศึกษาครั้งน้ีเปนการทําโปรแกรมภายใตบริบทของเด็กนักเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร ทําใหผลการศึกษาอาจไมสามารถ
อางอิงไปสูวัยรุนในภาคกลาง หรือ ประเทศไทยไดมาก 
 
สรุปผล  
 โปรแกรมเสริมสรางความสุขดวยตนเองของวัยรุนโดยจิตวิทยาเชิงบวกและการเจริญเมตตาภาวนา เปนโปรแกรมที่มี
ประสิทธิผล ประกอบดวย กิจกรรมท้ังหมด 6 ครั้ง ครั้งละ 50 นาที สัปดาหละ 1 ครั้ง ไดแก 1) การเจริญเมตตาภาวนา กับ
คนหาความสุขและการเขาใจตนเอง 2) การเจริญเมตตาภาวนา กับและการพัฒนาตนเองเพื่อสุขภาวะที่ดี 3) การเจริญเมตตา
ภาวนา กับการใชชีวิตอยางมีเปาหมายและมีความมุงหมายที่ชัดเจน 4) การเจริญเมตตาภาวนา กับพัฒนาและเพิ่มความ
เชื่อมั่นในการทําสิ่งตาง ๆ  5) การเจริญเมตตาภาวนา กับการเสริมสรางทัศนะเชิงบวกตอตนเอง และ 6) การเจริญเมตตา
ภาวนา กับการพัฒนาและเพิ่มความเชื่อมั่นในการเห็นอกเห็นใจ และการเลือกท่ีจะมีความสุขได จากภายในสูภายนอก  ซึ่ง
เปนผลนักเรียนที่เขารวมโปรแกรม พบวานักเรียนมีความสุขเพ่ิมข้ึน ใชในการเผชิญปญหาเพ่ือตอสูกับความเครียดและลด
ความวิตกกังวลได 
  
ขอเสนอแนะ  
 - โปรแกรมเสริมสรางความสุขดวยตนเองเปนกิจกรรมท่ีสงเสริมความสามารถในการคิดเชิงบวก และการเจริญ
เมตตาภาวนา ดวยการเปดใจกวางในการใหความรัก ความเมตตาตอผูอื่นได  รวมถึงรับประสบการณใหมๆ และมีการใชชีวิต
อยางมีเปาหมายและมีความมุงหมายที่ชัดเจน ดวยความมีอิสระที่จะเลือกทําสิ่งตางๆ ดวยพิจารณาใครครวญดวยเหตุและผล 
ตลอดจนมีความสัมพันธแบบผูกพันใกลชิดกับคนรอบขางไดดวยพลังใจที่เขมแข็ง จึงควรมีการศึกษาเปรียบเทียบใน
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กลุมเปาหมายอื่น เชน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือนิสิต/นักศึกษาระดับอุดมศึกษาในชั้นปอื่น เพ่ือท่ีจะนําไปใช
ในการเตรียมความพรอมในการเรียน  การฝกประสบการณวิชาชีพตอไปในช้ันปท่ีสูงข้ึน 
 -  ควรมีการศึกษาการติดตามหลังจากการทดลอง 3 เดือน เพ่ือดูผลการคงอยูของระดับความสุขหลังการใชโปรแกรม  
 -  ควรมีการทํากิจรรมสงเสริมความสุขดวยตนเองตอไปเพราะจากการศึกษา เมื่อระยะเวลานานขึ้น นักเรียนอาจจะมี
คะแนนความสุขลดลง 
 -  ควรมีการสรางโปรแกรมเสริมสรางความสุขของนักเรียน ดวยเทคนิคที่หลากหลาย ไดแก เทคนิคการใหคําปรึกษา
รายบคุคล และแบบกลุม การแนะแนว 
 
กิตติกรรมประกาศ  
 ผูวิจัยขอขอบคณุทุนสนับสนุนงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และขอขอบคุณผูอาํนวยการ คณะครู และ
นักเรียนโรงเรียนสาธิตมศว ประสานมิตร (ฝายมัธยม) ท่ีใหความรวมมือในการวิจัยครั้งนี้จนสําเร็จมาไดดวยด ี
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Abstract 
Purpose: To study the relationships among static jump, countermovement jump and anaerobic power;  
and compare the high between static jump and countermovement jump in Thai national sepak takraw female 
athletes. 
Methods: Participants were 13 Thai national sepak takraw female athletes. They were measured anthropometric, 
the maximal oxygen consumption, static jump, countermovement jump, and anaerobic power. The data were 
analyzed for percentage, mean, standard deviation, Spearman Rank Correlation, and Wilcoxon Signed-ranks 
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countermovement jump (  = 34.23) was significantly higher than the high of static jump (  = 28.76). 
Conclusion: Thai national sepak takraw female athletes have a positively correlation between the jumping 
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บทนํา 
 แนวนโยบายทางดานการกีฬาในประเทศไทย ณ ปจจุบัน ระบุไวในดานท่ี 5 ความวา การยกระดับคุณภาพ
บริการดานสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน ขอ 5.5 สงเสริมกีฬาเพ่ือสุขภาพ ใชกีฬาเปนสื่อในการพัฒนาลักษณะ
นิสัยเยาวชนใหมีน้ําใจนักกีฬา มีวินัย ปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท และมีความสามัคคี อีกท้ังพัฒนานักกีฬาใหมีศักยภาพ 
สามารถแขงขันในระดับนานาชาติจนสรางชื่อเสียงแกประเทศชาติ ศักยภาพทางดานการกีฬาของประเทศไทยนั้น นับวา
อยูในระดับตนๆ ของทวีปเอเชีย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ในการแขงขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส หรือ กีฬาซีเกมส
แตละครั้ง ประเทศไทยจะมีการประเมินความหวังเหรียญทองในหลายชนิดกีฬา อาทิ กรีฑา แบดมินตัน ยกน้ําหนัก    
เทควันโด ฟุตบอล รวมถึงเซปกตะกรอ นับตั้งแตกีฬาเซปกตะกรอไดรับการผลักดันจนสามารถบรรจุแขงขันมหกรรม
กีฬาแหงเอเชีย หรือ เอเชียนเกมส เปนครั้งแรก เมื่อป 1990 ท่ีกรุงปกก่ิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเปนหนึ่ง
ในชนิดกีฬาท่ีทัพนักกีฬาไทยสามารถควาเหรียญทองไดเปนจํานวนมาก ทั้งจากประเภททีมชาย ทีมหญิง และทีมชุด
ชาย กับทีมชุดหญิง (1) โดยดูไดจากผลงานของนักกีฬาเซปกตะกรอทีมชาติไทย ในการแขงขันมหกรรมกีฬาระดับ
นานาชาติ ระหวางพุทธศักราช 2550-2560 ซึ่งแบงเปนการแขงขันกีฬาซีเกมส 6 ครั้ง คือ ครั้งท่ี 24 ถึงครั้งท่ี 29 นักกีฬา
เซปกตะกรอทีมชาติไทย ความาได 34 เหรียญทอง จากการชิงชัยท้ังหมด 58 เหรียญทอง และการแขงขันกีฬาเอเช่ียนเกมส 
2 ครั้ง คือ ครั้งท่ี 16 และครั้งท่ี 17 นักกีฬาเซปกตะกรอทีมชาติไทย ความาได 8 เหรียญทอง จากการชิงชัยท้ังหมด 12 
เหรียญทอง 
 กีฬาเซปกตะกรอ ในการแขงขันจะมีผูเลนฝงละ 3 คน แบงออกเปน 3 ตําแหนง คือ หนาขวา หนาซาย และแบ็ค 
เปนกีฬาท่ีตองใชทักษะความสามารถของการว่ิง การเตะ และการกระโดดหลายรูปแบบ เชน การกระโดดฟาด  
กระโดดเหยียบ กระโดดบล็อก กระโดดโหมง ควบคูไปกับการเคล่ือนไหวรางกายอยางรวดเร็วในระหวางการแขงขัน (2) 
ทักษะท่ีสําคัญของนักกีฬา คือ การกระโดด ซึ่งแตละตําแหนงจะใชความสามารถในการกระโดดแตกตางกันไป  
ซึ่งจะตองมีท้ังพลัง ความเร็ว และความสามารถในการลอยตัวในอากาศไดนานพอท่ีจะสามารถเตะหรือฟาดลูกตะกรอ 
ไปยังแดนฝายตรงขามได อีกท้ังตองอาศัยความแข็งแรงของกลามเนื้อ โดยเฉพาะอยางยิ่งความสามารถท่ีกระทําได
อยางรวดเร็ว (3) รูปแบบการเคล่ือนไหวตองใชพลังงานแบบใชออกซิเจน (Aerobic) และพลังงานแบบไมใชออกซิเจน 
(Anaerobic) สลับกันตลอดการแขงขัน (4) และการเปล่ียนแปลงทางจลนศาสตรของการใชออกซิเจนขณะออกกําลังกาย 
(VO2kinetics) ซึ่งสัมพันธกับคาแอนแอโรบิกเทรดโฮลดและปริมาณการใชออกซิเจนสูงสุด (VO2max) ซึ่งแสดงถึง
ความสามารถในการใชออกซิเจนและความอดทนของรางกาย ความสามารถของรางกายในการท่ีจะสรางพลังงานแบบ
แอนแอโรบิกเปนความสามารถของรางกายในการรักษาระดับการทํางานของกลามเนื้อโดยใชพลังงานแบบเอทีพี - พีซี 
และกระบวนการแอนแอโรบิก ไกลโคไลซิส (Anaerobic glycolysis) โดยปราศจากการใชออกซิเจน จําแนกออกเปน 2 
ลักษณะ คือ ความสามารถในการทํางานแบบแอนแอโรบิก (Anaerobic capacity) เปนความสามารถของกลามเนื้อท่ีทน
ตอการทํางานตอไปไดในสภาวะที่กลามเน้ือไมไดรับออกซิเจนอยางเพียงพอ และพลังงานสูงสุดแบบแอนแอโรบิก 
(Anaerobic power) เปนความสามารถของกลามเนื้อในการที่จะปลอยพลังงานสูงสุดในเวลาสั้นท่ีสุด (5) 
 การใชกระบวนการดานวิทยาศาสตรการกีฬา เปนปจจัยที่สําคัญยิ่งตอความสําเร็จในการแขงขันกีฬา และมี
สวนสําคัญตอการพัฒนาการกีฬาของประเทศใหมีความเจริญกาวหนา สามารถนําผลการวิจัยที่ไดจากการทดลองหรือ
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กระบวนการดานวิทยาศาสตรการกีฬาทางชีวกลศาสตรท่ีมีความสําคัญตอกีฬาท่ีตองอาศัยทักษะการเคล่ือนไหวของ
นักกีฬาท่ีถูกตองนํามาประประยุกตใชในการฝกกีฬา เพ่ือแกไข ปรับปรุงขอบกพรองซึ่งมีสวนสําคัญตอการพัฒนาการ
กีฬาของประเทศใหมีความเจริญกาวหนา สามารถนําผลการวิจัยท่ีไดจากการทดลองหรือทดสอบมาเปนขอมูลเพ่ือนําไป
พัฒนาแผนการฝกซอมในการพัฒนาศักยภาพ ทักษะของนักกีฬา รวมถึงปรับปรุงแกไขใหมีผลการแขงขันหรือสถิติ
ตางๆ เปนท่ีนาพอใจมากยิ่งขึ้น และเปนการเสริมสรางองคความรูใหมใหกับกีฬาเซปกตะกรอเพ่ือจะไดนําไปประยุกตใช
ใหเกิดประโยชนตอไปในอนาคต  
 
วัตถุประสงค 
 - เพ่ือศึกษาความสัมพันธของการกระโดดแบบสแตติค การกระโดดแบบเคาทเตอรมูฟเมนท กับการใชพลัง
สูงสุดแบบไมใชออกซิเจนของนักกีฬาเซปกตะกรอหญิงทีมชาติไทย 
 - เพื่อเปรียบเทียบความสูงระหวางการกระโดดแบบสแตติคและการกระโดดแบบเคาทเตอรมูฟเมนท  
ของนักกีฬาเซปกตะกรอหญิงทีมชาติไทย 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร คือ นักกีฬาเซปกตะกรอหญิงทีมชาติไทย จํานวน 15 คน ท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีสมาคมตะกรอ 
แหงประเทศไทยกําหนดไว 
 กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป G* Power กําหนดขนาดอิทธิพล (Effect 
size) ที่ระดับ 0.6 คาความคลาดเคลื่อนที่ระดับ .05 และอํานาจในการทดสอบ (Power of test) ที่ระดับ 0.80 
(7) จากประชากร จํานวน 15 คน ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 13 คน 
 เกณฑการคัดเลือกผูเขารวมวิจัย 
 - เปนนักกีฬาเซปกตะกรอหญิงทีมชาติไทย 
 - มีการฝกซอมอยางตอเน่ือง สม่ําเสมอ อยางนอย 3 วันตอสัปดาห 
 - ไมมีปญหาการบาดเจ็บของเสนเอ็น กลามเนื้อ และขอตอ ท่ีเปนอุปสรรคตอการวิจัย 
 - มีความสมัครใจเขารวมการวิจัย 
 เกณฑการคัดเลือกผูเขารวมวิจัยออกจากการวิจัย 
 - เกิดเหตุสุดวิสัยท่ีนักกีฬาไมสามารถเขารวมการวิจัยตอได เชน เกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ เปนตน 
 - ขาดการเขารวมวิจัยตามวันและระยะเวลาที่ผูวิจัยกําหนดไว 
 - กลุมตัวอยางไมสมัครใจท่ีจะเขารวมการวิจัยตอ 
 
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้มีเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 1 ชิ้น คือ แบบทดสอบความสามารถในการกระโดดแบบสแตติค  
การกระโดดแบบเคาทเตอรมูฟเมนท และการใชพลังสูงสุดแบบไมใชออกซิเจนสําหรับนักกีฬาเซปกตะกรอ โดยมี
กระบวนการวิจัย ดังนี้ 
 - ประสานงานกับสมาคมตะกรอแหงประเทศไทยเพ่ือทราบรายชื่อนักกีฬา โปรแกรมการฝกซอม ท่ีพักนักกีฬา 
และสถานที่เก็บตัว 
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 - ประสานกับผูจัดการทีมและผูฝกสอนของสมาคมตะกรอแหงประเทศไทย เพื่อขอความรวมมือในการเก็บขอมลู 
 - จัดทําหนังสือเพื่อติดตอประสานงานขอยืมเครื่องมือที่ใชในการทดสอบนักกีฬา ที่คณะพลศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 - ดําเนินการชี้แจงขอมูลเกี่ยวกับการวิจัย โดยผูวิจัยอธิบายตอผูเขารวมการวิจัยเกี่ยวกับวัตถุประสงค 
และกระบวนการวิจัย เพื่อใหผูเขารวมการวิจัยทราบขอมูลกอนการตัดสินใจเขารวมการวิจัย 
 - ดําเนินการทดสอบกับกลุมตัวอยาง โดยใชอปุกรณในการทดสอบ มีขั้นตอนดังนี้ 
  สัปดาหที่1 เก็บขอมูลสมรรถภาพทั่วไปและความสามารถในการใชออกซิเจนสูงสุด (VO2max)  
สมรรถภาพทั่วไป อายุ สวนสูง (HDS, ASK, Thailand) น้ําหนัก และเปอรเซ็นตไขมัน โดยใชเครื่องชั่ง
น้ําหนักและวัดเปอรเซ็นตไขมัน (TANITA UM-051, Japan) 
  จากน้ันใหกลุมตัวอยางพักกอนการทดสอบ VO2max ประมาณ 10-15 นาที ดวยวิธีของ อัสทรานดและไรมิ่ง 
(Astrand & Rhyming) โดยใชจักรยานวัดงาน (Bicycle ergometer) กอนท่ีจะวัดอัตราการเตนของหัวใจเฉล่ีย น้ําหนักถวง 
และความสามารถในการใชออกซิเจนสูงสุด ตั้งความเร็วของการปนจักรยาน 50 รอบตอนาที ตั้งน้ําหนักถวงที่ 75  
หรือ 100 W ใหกลุมตัวอยางปนจักรยานดวยน้ําหนักท่ีตั้งไวเปนเวลา 6 นาที วัดอัตราการเตนหัวใจทุกนาที ถาชีพจร
นาทีท่ี 5 และ 6 ตางกันไมเกิน 5 ครั้งตอนาที คาเฉลี่ยอัตราการเตนของหัวใจไดประมาณ 130-170 ครั้งตอนาที  
ใหสิ้นสุดการทดสอบ นําคาเฉลี่ยอัตราการเตนของหัวใจและน้ําหนักถวงไปหาคา VO2max  
  สัปดาหท่ี 2 เก็บขอมูลการกระโดดและการใชพลังสูงสุดแบบไมใชออกซิเจน ทดสอบพลังการกระโดด  
การลอยในอากาศ และความสูงของการกระโดดแบบสแตติคและการกระโดดแบบเคาทเตอรมูฟเมนท โดยใชอุปกรณ 
Smart Jump (Fusion Sport, Brisbane, Australia) ใหกลุมตัวอยางเหยียบบนแผนทดสอบแลวกระโดดตามรูปแบบ 
ของการกระโดดแบบสแตติคและการกระโดดแบบเคาทเตอรมูฟเมนท ดําเนินการทดสอบการกระโดดแบบสแตติค 
เปนลําดับแรก โดยใหกลุมตัวอยางกระโดด 2 ครั้ง ใชเวลา 2 นาที จากนั้น ใหกลุมตัวอยางพักประมาณ 10-15 นาที 
กอนจะเริ่มทดสอบการกระโดดแบบเคาทเตอรมูฟเมนท โดยใหกลุมตัวอยางกระโดด 2 ครั้ง ใชเวลา 2 นาที 
  ทดสอบความสามารถการใชพลังสูงสุดแบบไมใชออกซิเจน โดยวิธี วินเกต แอนแอโรบิค เทสต (Wingate 
Anaerobic test) โดยใหกลุมตวัอยางปนจักรยานวัดงาน (Monark 984E Peak bike, MONARK, Varberg, Wweden) 
อบอุนรางกาย ประมาณ 3-5 นาที ดวยความเร็วสูงโดยท่ีไมมีแรงตาน จากน้ัน ปรับแรงตานเพิ่มข้ึน (0.067 × น้ําหนักตัว) 
ใหกลุมตัวอยางออกแรงปนใหเร็วท่ีสุดพรอมกับการนับจํานวนรอบปนทุกๆ 5 วินาที จนครบ 30 วินาที แลวจึงนําคาท่ีได 
มาเขาสูตรการคํานวณตามวิธีของวินเกต เพื่อคํานวณหาคาพลังสูงสุดแบบแอนแอโรบิกและสมรรถนะในการยืนระยะ 
แบบแอนแอโรบิก 
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 การวิเคราะหขอมูล 
 - หาคาความถี่ คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการกระจายของขอมูลท่ีไดจากการทดสอบ 
 - หาคาความสัมพันธของการกระโดดแบบสแตติค การกระโดดแบบเคาทเตอรมูฟเมนท และการใชพลัง 
สูงสุดแบบไมใชออกซิเจนของนักกีฬาเซปกตะกรอหญิงทีมชาติไทย โดยใชสถิตินอนพาราเมตริก สถิติท่ีใชทดสอบ คือ 
Spearman Rank Correlation 
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 - หาคาความแตกตางระหวางความสูงของการกระโดดแบบสแตติคและการกระโดดแบบเคาทเตอรมูฟเมนท 
โดยใชสถิตินอนพาราเมตริก สถิติท่ีใชทดสอบ คือ Wilcoxon Signed-ranks Test 
 
ผลการวิจัย 
 นักกีฬาเซปกตะกรอหญิงทีมชาติไทย จํานวน 13 คน มีอายุ น้ําหนัก สวนสูง ปริมาณไขมัน อัตราการเตน 
ของหัวใจขณะพัก ความดันโลหิต ความสามารถในการใชออกซิเจนสูงสุด (VO2max) และความสามารถการใชพลัง 
สูงสุดแบบไมใชออกซิเจน ดังแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ยของขอมูลพ้ืนฐานของนักกีฬาเซปกตะกรอหญิงทีมชาติไทย 
 

ขอมูลพื้นฐาน คาเฉลี่ย 
อายุ (ป) 24 

น้ําหนัก (กิโลกรัม) 57 
สวนสูง (เซนติเมตร) 164 
ปริมาณไขมัน (%) 21.52 

อตัราการเตนของหัวใจขณะพัก (ครั้งตอนาที) 112/66 
ความดันโลหิต (มม.ปรอท) 75.07 

ความสามารถในการใชออกซิเจนสูงสุด (VO2max) 51.80 
ความสามารถการใชพลังสูงสุดแบบไมใชออกซเิจน (W) 9.83 

 

  
 ความสามารถในการกระโดดแบบสแตติคของนักกีฬาเซปกตะกรอหญิงทีมชาติไทย มีความสูงเฉลี่ยอยูที่ 
28.76 เซนติเมตร และมีพลังการลอยตัวเฉลี่ยอยู ที่ 483.31 วัตตตอวินาทีโดยนักกีฬาที่มีความสามารถ
กระโดดไดสูงท่ีสุดอยูท่ี 33.29 เซนติเมตร และมีพลังการลอยตัวอยูท่ี 521 วัตตตอวินาที สวนนักกีฬาท่ีมีความสามารถ
กระโดดไดนอยที่สุดอยูท่ี 23.74 เซนติเมตร และมีพลังการลอยตัวอยูท่ี 440 วัตตตอวินาที 
 ความสามารถในการกระโดดแบบเคาทเตอรมูฟเมนท มีความสูงเฉล่ียอยูที่ 34.23 เซนติเมตร และมี         
พลังการลอยตัวเฉลี่ยอยูที่ 527.38 วัตตตอวินาที โดยนักกีฬาที่มีความสามารถกระโดดไดสูงที่สุดอยูที่ 41.18 
เซนติเมตร และมีพลังการลอยตัวอยูท่ี 598 วัตตตอวินาที สวนนักกีฬาท่ีมีความสามารถกระโดดไดนอยท่ีสุดอยูที่ 
24.83 เซนติเมตร และมีพลังการลอยตัวอยูท่ี 450 วัตตตอวินาที ดังตารางที่ 2 
 เมื่อทําการเปรียบเทียบความสามารถในการกระโดดแบบสแตติคและการกระโดดแบบเคาทเตอรมูฟเมนท 
นักกีฬาเซปกตะกรอหญิงทีมชาติไทย มีความสามารถในการกระโดดแบบเคาทเตอรมูฟเมนทสูงกวาการกระโดดแบบ 
สแตติค อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) และพลังการลอยตัว นักกีฬาเซปกตะกรอหญิงทีมชาติไทย มีความสามารถ
ในการกระโดดแบบเคาทเตอรมูฟเมนทโดยรวมสูงกวาการกระโดดแบบสแตติค อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) ดัง
ตารางที่ 2 
 เมื่อวิเคราะหคาความสัมพันธระหวางความสามารถในการกระโดดกับการใชพลังสูงสุดแบบไมใชออกซิเจน 
ของนักกีฬาเซปกตะกรอหญิงทีมชาติไทย การกระโดดแบบสแตติค มีความสัมพันธทางบวกท่ีระดับปานกลาง (r = .547) 
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      ความสามารถในการกระโดดแบบสแตติค การกระโดดแบบเคาท์เตอร์มูฟเม้นท์ และการใช้พลังสูงสุดแบบไม่ใช้ออกซิเจนของนักกีฬาเซปักตะกร้อหญิงทีมชาติไทย 

STATIC JUMP, COUNTERMOVEMENT JUMP AND ANAEROBIC POWER PERFORMANCE IN THAI NATIONNAL SAPAK TAKRAW FEMALE ATHLETES 

 6

 - หาคาความแตกตางระหวางความสูงของการกระโดดแบบสแตติคและการกระโดดแบบเคาทเตอรมูฟเมนท 
โดยใชสถิตินอนพาราเมตริก สถิติท่ีใชทดสอบ คือ Wilcoxon Signed-ranks Test 
 
ผลการวิจัย 
 นักกีฬาเซปกตะกรอหญิงทีมชาติไทย จํานวน 13 คน มีอายุ น้ําหนัก สวนสูง ปริมาณไขมัน อัตราการเตน 
ของหัวใจขณะพัก ความดันโลหิต ความสามารถในการใชออกซิเจนสูงสุด (VO2max) และความสามารถการใชพลัง 
สูงสุดแบบไมใชออกซิเจน ดังแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ยของขอมูลพ้ืนฐานของนักกีฬาเซปกตะกรอหญิงทีมชาติไทย 
 

ขอมูลพื้นฐาน คาเฉลี่ย 
อายุ (ป) 24 

น้ําหนัก (กิโลกรัม) 57 
สวนสูง (เซนติเมตร) 164 
ปริมาณไขมัน (%) 21.52 

อตัราการเตนของหัวใจขณะพัก (ครั้งตอนาที) 112/66 
ความดันโลหิต (มม.ปรอท) 75.07 

ความสามารถในการใชออกซิเจนสูงสุด (VO2max) 51.80 
ความสามารถการใชพลังสูงสุดแบบไมใชออกซเิจน (W) 9.83 

 

  
 ความสามารถในการกระโดดแบบสแตติคของนักกีฬาเซปกตะกรอหญิงทีมชาติไทย มีความสูงเฉลี่ยอยูที่ 
28.76 เซนติเมตร และมีพลังการลอยตัวเฉลี่ยอยู ที่ 483.31 วัตตตอวินาทีโดยนักกีฬาที่มีความสามารถ
กระโดดไดสูงท่ีสุดอยูท่ี 33.29 เซนติเมตร และมีพลังการลอยตัวอยูท่ี 521 วัตตตอวินาที สวนนักกีฬาท่ีมีความสามารถ
กระโดดไดนอยที่สุดอยูท่ี 23.74 เซนติเมตร และมีพลังการลอยตัวอยูท่ี 440 วัตตตอวินาที 
 ความสามารถในการกระโดดแบบเคาทเตอรมูฟเมนท มีความสูงเฉล่ียอยูที่ 34.23 เซนติเมตร และมี         
พลังการลอยตัวเฉลี่ยอยูที่ 527.38 วัตตตอวินาที โดยนักกีฬาที่มีความสามารถกระโดดไดสูงที่สุดอยูที่ 41.18 
เซนติเมตร และมีพลังการลอยตัวอยูท่ี 598 วัตตตอวินาที สวนนักกีฬาท่ีมีความสามารถกระโดดไดนอยท่ีสุดอยูที่ 
24.83 เซนติเมตร และมีพลังการลอยตัวอยูท่ี 450 วัตตตอวินาที ดังตารางที่ 2 
 เมื่อทําการเปรียบเทียบความสามารถในการกระโดดแบบสแตติคและการกระโดดแบบเคาทเตอรมูฟเมนท 
นักกีฬาเซปกตะกรอหญิงทีมชาติไทย มีความสามารถในการกระโดดแบบเคาทเตอรมูฟเมนทสูงกวาการกระโดดแบบ 
สแตติค อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) และพลังการลอยตัว นักกีฬาเซปกตะกรอหญิงทีมชาติไทย มีความสามารถ
ในการกระโดดแบบเคาทเตอรมูฟเมนทโดยรวมสูงกวาการกระโดดแบบสแตติค อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) ดัง
ตารางที่ 2 
 เมื่อวิเคราะหคาความสัมพันธระหวางความสามารถในการกระโดดกับการใชพลังสูงสุดแบบไมใชออกซิเจน 
ของนักกีฬาเซปกตะกรอหญิงทีมชาติไทย การกระโดดแบบสแตติค มีความสัมพันธทางบวกท่ีระดับปานกลาง (r = .547) 



54 JOURNAL OF FACULTY OF PHYSICAL EDUCATION 
Volume 21  |  Number 1  |  January-June 2018

บทความวิจัย
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กับการใชพลังสูงสุดแบบไมใชออกซิเจนของนักกีฬาเซปกตะกรอหญิงทีมชาติไทย และการกระโดดแบบเคาทเตอรมูฟเมนท 
มีความสัมพันธทางบวกที่ระดับนอยกับการใชพลังสูงสุดแบบไมใชออกซิเจนของนักกีฬาเซปกตะกรอหญิงทีมชาติไทย 
(r = .374) ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบและความสัมพันธ ความสามารถในการกระโดดแบบสแตติคและการกระโดดแบบเคาทเตอร
มูฟเมนทกับการใชพลังสูงสุดแบบไมใชออกซิเจนของนักกีฬาเซปกตะกรอหญิงทีมชาติไทย 
 

ความสามารถ 
ในการกระโดด 

แบบสแตติค แบบเคาทเตอร 
มูฟเมนท T p  

 S.D. S.D. 
ความสูง (CM) 28.76 3.786 34.23 4.715 -3.180 .001* 
พลังการลอยตัว (FT) 483.31 32.055 527.38 38.943 -3.181 .001*  

ความสัมพันธ    
การใชพลังสูงสุดแบบ 
ไมใชออกซิเจน 

.547* .373*    

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
อภิปรายผล 
 จากงานวิจัยนี้พบวา ความสามารถในการกระโดดแบบสแตติคและการกระโดดแบบเคาทเตอรมูฟเมนทของนักกีฬา
เซปกตะกรอหญิงทีมชาติไทย มีความสัมพันธทางบวกกับการใชพลังสูงสุดแบบไมใชออกซิเจน โดยการกระโดดแบบสแตติค มี
ความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลางกับการใชพลังสูงสุดแบบไมใชออกซิเจนของนักกีฬาเซปกตะกรอหญิง                     
ทีมชาติไทย มีคาเทากับ .547 สวนการกระโดดแบบเคาทเตอรมูฟเมนท มีความสัมพันธทางบวกในระดับนอย 
กับการใชพลังสูงสุดแบบไมใชออกซิเจนของนักกีฬาเซปกตะกรอหญิงทีมชาติไทย มีคาเทากับ .373 แสดงใหเห็น
วา ในการแขงขันกีฬาเซปกตะกรอ การใชพลังสูงสุดแบบไมใชออกซิเจน มีบทบาทสําคัญอยางมากตอการเคล่ือนที่หรือ
เคลื่อนไหวของรางกายเพื่อออกแรงดวยความรวดเร็วและมีการกระทําซ้ําท่ีบอยครั้ง สงผลใหการกระโดดท้ัง 2 แบบ  
มีความสัมพันธในทางบวกกับการใชพลังสูงสุดแบบไมใชออกซิเจนของนักกีฬาเซปกตะกรอหญิงทีมชาติไทย (8)          
สมรรถนะในการยืนระยะแบบแอนแอโรบิกเปนองคประกอบสําคัญในกีฬาหลายๆ ประเภท โดยเฉพาะกีฬาท่ีมีการแขงขันท่ีใช
ความสามารถสูงสุด หรือกําลังความเร็วสูงสุดมีการทํางานซ้ําหลายๆ เท่ียวเปนระยะเวลานาน เชน ฟุตบอล บาสเกตบอล รักบี้
ฟุตบอล เทนนิส เปนตน และยังสอดคลองกับ Tossavainen (9) ไดรายงานวา ความสามารถของกลามเนื้อในการออกแรงสูงสุดใน
เวลาสั้นๆ จะเปนความสามารถของกลามเนื้อท่ีจะตองประกอบดวยความแข็งแรงและความเร็วในการหดตัว โดยจะมีความสําคัญ
ยิ่งตอนักกีฬาท่ีตองการความรวดเร็วฉับพลันในการเคลื่อนไหวหรือการเปล่ียนทิศทาง รวมทั้งการปรับเปล่ียนจังหวะความเร็ว 
อัตราเรง โดยเฉพาะกีฬาประเภทท่ีตองเคล่ือนท่ีอยางรวดเร็วในชวงระยะทางสั้นๆ ยิ่งตองการการหดตัวในลักษณะดังกลาวนี้เปน
อยางมาก ดังนั้น ผลที่ไดจากการประเมินการใชพลังสูงสุดแบบไมใชออกซิเจนของนักกีฬาเซปกตะกรอหญิงทีมชาติไทย จะทําให
ผูฝกสอนสามารถนําไปเปนขอมูลในการจัดรูปแบบการฝกซอมใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน นอกจากน้ียังสอดคลองกับงานวิจัยของ 
Benesh (10) ท่ีไดทําการวิจัยเปรียบเทียบเทคนิคการฝกพลัยโอเมตริก 2 วิธี ซึ่งผลการทดลองพบวา การฝกพลัยโอเมตริกจะ
พัฒนาและปรับปรุงความสามารถในการกระโดดแตะฝาผนัง และชวยสงเสริมความแข็งแรงของขาและพลังงานกลามเนื้อ
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ขาดวย สวนการถวงดวยน้ําหนักในการฝกพลัยโอเมตริกไมไดชวยเสริมใหความสามารถดีกวาการฝกพลัยโอเมตริก
อยางเดียว ซึ่งการฝกพลัยโอเมตริกไมวาจะมีน้ําหนักถวงหรือไมมีน้ําหนักถวง ตางก็สงเสริมใหการกระโดดสูงและพลัง
ขาเชนเดียวกัน 
 ในดานความสามารถในการกระโดด ประสิทธิภาพของการกระโดดข้ึนอยูกับองคประกอบพ้ืนฐานของรางกาย 
ประกอบดวย ความเร็ว พลัง ความแข็งแรง และความคลองแคลววองไว ซึ่งนักกีฬาเกือบทุกประเภทจําเปนที่จะตองมี
การฝกพัฒนาพลังกลามเน้ือเพื่อใชในสถานการณตางๆ ของการแขงขัน เชน การเริ่มตนเคลื่อนท่ี การเรงความเร็ว  
การชะลอความเร็ว การกระโดดขึ้นจากพ้ืน การลงสูพ้ืน และการเปลี่ยนทิศทางอยางรวดเร็ว (11) และจากผลการวิจัย 
ท่ีพบวา นักกีฬาเซปกตะกรอหญิงทีมชาติไทยมีความสามารถในการกระโดดแบบเคาทเตอรมูฟเมนทมีคาเฉล่ียสูงกวา
การกระโดดแบบสแตติค อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงใหเห็นวา กีฬาเซปกตะกรอเปนกีฬาท่ีตองใชทักษะ
ความสามารถของการกระโดด ซึ่งแตละตําแหนงจะใชความสามารถในการกระโดดแตกตางกันไป กลาวคือ ในตําแนง
หนาขวา จะมีการกระโดดในลักษณะแบบเคาทเตอรมูฟเมนท ซึ่งจะตองมีท้ังพลัง ความเร็ว และสามารถลอยตัวใน
อากาศไดนานพอท่ีจะสามารถเตะหรือฟาดลูกตะกรอไปยังแดนฝายตรงขามได (12) จากผลการวิจัย การเปรียบเทียบ
สมรรถภาพการกระโดดระหวางนักกีฬาทีมวอลเลยบอลหญิงทีมชาติไทยและยุวชนทีมชาติไทย พบวา ความสูงของการ
กระโดดแบบเคาทเตอรมูฟเมนท จะมีคามากกวาเมื่อเปรียบเทียบกับการกระโดดแบบสแตติค ซึ่งรูปแบบการกระโดดใน
กีฬาเซปกตะกรอจะมีลักษณะคลายคลึงกับการกระโดดในกีฬาวอลเลยบอล กลาวคือ ในกีฬาวอลเลยบอลจะใชการ
กระโดดท้ังแบบเคาทเตอรมูฟเมนทและแบบสแตติค ในชวงจังหวะการกระโดดตบหรือการกระโดดเสิรฟ (13) จาก
ผลการวิจัย พลังสูงสุดแบบแอนแอโรบิกท่ีมีตอตําแหนงตางๆ ของผู เลนในกีฬาบาสเกตบอล ฟุตบอล ฮอกกี้           
แ ล ะนั ก กี ฬ า ท่ั ว ไ ป  ผลก า ร วิ จั ยพบว า  ตํ า แ หน ง ต า ง ๆ  ขอ งก า ร เ ล น กี ฬ า แ ต ล ะ ป ร ะ เ ภทขึ้ น อ ยู กั บ 
ความตองการของเกมส โดยพบวา ตําแหนงผูรักษาประตูของกีฬาฟุตบอลและฮอกกี้ มีพลังสูงสุดแบบแอนโรบิก 
ความสามารถในการกระโดดสูง ซึ่งนับวาเหมาะสมมากกับความตองการของเกมส เนื่องจากตองใชพลังทันทีในระหวาง
การเลน เชน วิ่งระยะสั้นท่ีมีการหดตัวของกลามเนื้อท่ีรวดเร็ว สําหรับผูเลนกองหนาท่ีจะนําบอลไปยิงน้ัน เปนผูเลนที่
วองไวมาก แสดงคาความสามารถในการกระโดดสูง และคาพลังสูงสุดอนากาศนิยมอยู ในระดับปานกลาง  
ซึ่งความสัมพันธระหวางสิ่งเหลานี้จะเห็นไดวาเปนภาวะทางสรีรสภาพที่ดีของตําแหนงกองหนาท่ีพรอมจะเลนได 
อยางยอดเยี่ยม 
 
สรุปผล 
 นักกีฬาเซปกตะกรอหญิงทีมชาติไทย มีความสามารถในการกระโดดแบบเคาทเตอรมูฟเมนทโดยรวมสูงกวา
การกระโดดแบบสแตติค อีกท้ังความสามารถในการกระโดดของนักกีฬาเซปกตะกรอหญิงทีมชาติไทย มีความสัมพันธ
ทางบวกกับการใชพลังสูงสุดแบบไมใชออกซิเจน 
 
ขอเสนอแนะ 
 งานวิจัยครั้งตอไปควรมีการศึกษาความสามารถในการกระโดดของนักกีฬาเซปกตะกรอในระดับการแขงขัน
ตางๆ เชน ระดับนักเรียน ระดับเยาวชน ระดับชาติ เพ่ือเปนเกณฑในการเปรียบเทียบ และเปนการพัฒนาประสิทธิภาพ
ของนักกีฬาเซปกตะกรอใหสูงยิ่งขึ้น อีกท้ังควรมีการศึกษาและติดตามผลการพัฒนาทางสมรรถภาพทางกายและ
ความสามารถในการกระโดดของนักกีฬาเซปกตะกรอหญิงทีมชาติไทย อยางนอย 3 เดือนตอการสํารวจและเก็บขอมูล
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ขาดวย สวนการถวงดวยน้ําหนักในการฝกพลัยโอเมตริกไมไดชวยเสริมใหความสามารถดีกวาการฝกพลัยโอเมตริก
อยางเดียว ซึ่งการฝกพลัยโอเมตริกไมวาจะมีน้ําหนักถวงหรือไมมีน้ําหนักถวง ตางก็สงเสริมใหการกระโดดสูงและพลัง
ขาเชนเดียวกัน 
 ในดานความสามารถในการกระโดด ประสิทธิภาพของการกระโดดข้ึนอยูกับองคประกอบพ้ืนฐานของรางกาย 
ประกอบดวย ความเร็ว พลัง ความแข็งแรง และความคลองแคลววองไว ซึ่งนักกีฬาเกือบทุกประเภทจําเปนที่จะตองมี
การฝกพัฒนาพลังกลามเน้ือเพื่อใชในสถานการณตางๆ ของการแขงขัน เชน การเริ่มตนเคลื่อนท่ี การเรงความเร็ว  
การชะลอความเร็ว การกระโดดขึ้นจากพ้ืน การลงสูพ้ืน และการเปลี่ยนทิศทางอยางรวดเร็ว (11) และจากผลการวิจัย 
ท่ีพบวา นักกีฬาเซปกตะกรอหญิงทีมชาติไทยมีความสามารถในการกระโดดแบบเคาทเตอรมูฟเมนทมีคาเฉล่ียสูงกวา
การกระโดดแบบสแตติค อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงใหเห็นวา กีฬาเซปกตะกรอเปนกีฬาท่ีตองใชทักษะ
ความสามารถของการกระโดด ซึ่งแตละตําแหนงจะใชความสามารถในการกระโดดแตกตางกันไป กลาวคือ ในตําแนง
หนาขวา จะมีการกระโดดในลักษณะแบบเคาทเตอรมูฟเมนท ซึ่งจะตองมีท้ังพลัง ความเร็ว และสามารถลอยตัวใน
อากาศไดนานพอท่ีจะสามารถเตะหรือฟาดลูกตะกรอไปยังแดนฝายตรงขามได (12) จากผลการวิจัย การเปรียบเทียบ
สมรรถภาพการกระโดดระหวางนักกีฬาทีมวอลเลยบอลหญิงทีมชาติไทยและยุวชนทีมชาติไทย พบวา ความสูงของการ
กระโดดแบบเคาทเตอรมูฟเมนท จะมีคามากกวาเมื่อเปรียบเทียบกับการกระโดดแบบสแตติค ซึ่งรูปแบบการกระโดดใน
กีฬาเซปกตะกรอจะมีลักษณะคลายคลึงกับการกระโดดในกีฬาวอลเลยบอล กลาวคือ ในกีฬาวอลเลยบอลจะใชการ
กระโดดท้ังแบบเคาทเตอรมูฟเมนทและแบบสแตติค ในชวงจังหวะการกระโดดตบหรือการกระโดดเสิรฟ (13) จาก
ผลการวิจัย พลังสูงสุดแบบแอนแอโรบิกท่ีมีตอตําแหนงตางๆ ของผู เลนในกีฬาบาสเกตบอล ฟุตบอล ฮอกกี้           
แ ล ะนั ก กี ฬ า ท่ั ว ไ ป  ผลก า ร วิ จั ยพบว า  ตํ า แ หน ง ต า ง ๆ  ขอ งก า ร เ ล น กี ฬ า แ ต ล ะ ป ร ะ เ ภทขึ้ น อ ยู กั บ 
ความตองการของเกมส โดยพบวา ตําแหนงผูรักษาประตูของกีฬาฟุตบอลและฮอกกี้ มีพลังสูงสุดแบบแอนโรบิก 
ความสามารถในการกระโดดสูง ซึ่งนับวาเหมาะสมมากกับความตองการของเกมส เนื่องจากตองใชพลังทันทีในระหวาง
การเลน เชน วิ่งระยะสั้นท่ีมีการหดตัวของกลามเนื้อท่ีรวดเร็ว สําหรับผูเลนกองหนาท่ีจะนําบอลไปยิงนั้น เปนผูเลนที่
วองไวมาก แสดงคาความสามารถในการกระโดดสูง และคาพลังสูงสุดอนากาศนิยมอยู ในระดับปานกลาง  
ซึ่งความสัมพันธระหวางสิ่งเหลานี้จะเห็นไดวาเปนภาวะทางสรีรสภาพที่ดีของตําแหนงกองหนาท่ีพรอมจะเลนได 
อยางยอดเยี่ยม 
 
สรุปผล 
 นักกีฬาเซปกตะกรอหญิงทีมชาติไทย มีความสามารถในการกระโดดแบบเคาทเตอรมูฟเมนทโดยรวมสูงกวา
การกระโดดแบบสแตติค อีกท้ังความสามารถในการกระโดดของนักกีฬาเซปกตะกรอหญิงทีมชาติไทย มีความสัมพันธ
ทางบวกกับการใชพลังสูงสุดแบบไมใชออกซิเจน 
 
ขอเสนอแนะ 
 งานวิจัยครั้งตอไปควรมีการศึกษาความสามารถในการกระโดดของนักกีฬาเซปกตะกรอในระดับการแขงขัน
ตางๆ เชน ระดับนักเรียน ระดับเยาวชน ระดับชาติ เพ่ือเปนเกณฑในการเปรียบเทียบ และเปนการพัฒนาประสิทธิภาพ
ของนักกีฬาเซปกตะกรอใหสูงยิ่งขึ้น อีกท้ังควรมีการศึกษาและติดตามผลการพัฒนาทางสมรรถภาพทางกายและ
ความสามารถในการกระโดดของนักกีฬาเซปกตะกรอหญิงทีมชาติไทย อยางนอย 3 เดือนตอการสํารวจและเก็บขอมูล
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การทดสอบในแตละครั้ง และดําเนินการศึกษาความสามารถในการกระโดดของนักกีฬาเซปกตะกรอในรูปแบบอื่นๆ เชน 
การทดสอบความสามารถการกระโดดขาเดียว หรือทีละขา และศึกษาการกระโดดในลักษณะท่ีใกลเคียงกับการแขงขัน
จริง นําไปสูการออกแบบโปรแกรมการฝกซอมเพื่อการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาตอไป 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่สนับสนุนทุนพัฒนาบุคลากรในการทํางาน
วิจัยนี้ ผูวิจัยขอขอบคุณ สมาคมตะกรอแหงประเทศไทย ผูจัดการทีม ผูฝกสอน และนักกีฬาเซปกตะกรอหญิง 
ทีมชาติไทยทุกคน ที่ใหความรวมมือและอํานวยความสะดวกในการเก็บขอมูลวิจัย และขอขอบคุณผูชวย
ศาสตราจารย ดร.สนธยา สีละมาด อาจารยท่ีปรึกษาหลักปริญญานิพนธ ท่ีใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะในการจัดทํา
งานวิจัยทุกขั้นตอน 
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บทคัดยอ 
วัตถุประสงค: เพ่ือศึกษาผลการกําหนดความหนักท่ีแตกตางกันของการฝกดวยเสื้อถวงน้ําหนัก มีผลตอความเร็วใน
การเล้ียงลูกฟุตบอลระยะ 20 เมตร 
วิธีดําเนินการวิจัย: กลุมตัวอยางเปนนักฟุตบอลชายมหาวิทยาลัยธนบุรี จํานวน 30 คน ไดรับการทดสอบความเร็วใน
การเล้ียงลูกฟุตบอลระยะ 20 เมตร จากนั้นจึงนําผลการทดสอบที่ไดไปแบงกลุมตัวอยาง โดยแบงออกเปน 3 กลุมแบบ
เปนระบบ กลุมตัวอยางท่ีไดรับการฝกดวยเส้ือถวงน้ําหนัก (กําหนดความหนักดวยน้ําหนักตัว) จํานวน 9 คน กลุม
ตัวอยางท่ีไดรบัการฝกดวยเส้ือถวงน้ําหนัก (กําหนดความหนักดวยเปอรเซ็นตความเร็วคํานวณจากนํ้าหนักตัว) จํานวน 
10 คน กลุมควบคุมทําการฝกตามโปรแกรมเล้ียงลูกฟุตบอลดวยความเร็วสูงสุด จํานวน 9 คน จากน้ันทําการฝกตาม
โปรแกรมทําการฝก 2 วันตอสัปดาห เปนระยะเวลา 6 สัปดาห การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดทําการเปรียบเทียบความเร็วใน
การเล้ียงลูกระยะ 20 เมตรของท้ัง 3 กลุม ระหวางกอนการฝก หลังการฝกสัปดาหท่ี 2  4 และ 6  
ผลการวิจัย: เวลาท่ีไดจากการทดสอบเลี้ยงลูกฟุตบอลดวยความเร็วในระยะ 20 เมตรของกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
กอนการฝก หลังการฝกสัปดาหท่ี 2  4 และ 6 พบวา ไมแตกตางกันทางสถิติ แตมีแนวโนมคาความเร็วท่ีดีขึ้น 
สรุปผล: ผลการทดสอบเวลาของการเลี้ยงลูกฟุตบอลดวยความเร็วของกลุมทดลองและกลุมควบคุม กอนการฝก หลัง
การฝกสัปดาหท่ี 2 4 และ 6 พบวา ไมแตกตางกันทางสถิติ แตมีแนวโนมของเวลาที่ลดลง (P = 0.09) แสดงใหเห็นถึง
ความเร็วในการเลี้ยงลูกฟุตบอลที่มีการพัฒนาจากสัปดาหกอนการฝก 
 
คําสําคัญ: การเล้ียงลูกฟุตบอล, ฝกแบบถวงน้ําหนัก, ความเร็วสูงสุด
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Abstract 

Purpose: The purpose was to study the effects of determination different intensities in weight-vest training on 
the 20-meters soccer dribbling speed.  
Methods: The participants consisted of thirty Thonburi University soccer players. They were tested in terms 
of their twenty meter dribbling speed. After that, the participants were divided into three groups by using an 
ordinal system; in Group One, nine participants were assigned to train by dribbling speed with weight vests, 
which were determined by the body weight of the user, in Group Two, ten participants were assigned to train 
by dribbling speed with weight vests, with the percentage of speed computed by body weight, and Group 
Three, nine participants were assigned to train using the dribbling speed program for two days a week and 
for a duration of six weeks.  
Results: On the week before and after training and on weeks two, four and six was not was not different in 
statistically significant terms with regard to the trend of speed dribbling was better in terms of the lower 
average times of the participants. 
Conclusion: Although, 20-meters soccer dribbling speed of all groups were not different significantly, but 
trends of time which were decreased of each group (P = 0.09) showed higher soccer dribbling speed than 
before training. 
 
Keywords: soccer dribbling, weight-vest, maximum speed 
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บทนํา  
 ปจจุบันกีฬาฟุตบอลเปนท่ีนิยมเปนอยางมาก การพัฒนาสมรรถภาพและความพรอมในนักกีฬาฟุตบอลจึงมี
ความจําเปนอยางย่ิง โดยเฉพาะการพัฒนารูปแบบการฝกซอมท่ีมีความเหมาะสม ในนักกีฬาฟุตบอล การฝกซอมท่ีมี
ความเฉพาะเจาะจงนั้นจะสงผลทําใหนักกีฬาสามารถเลนไดตามรูปแบบการเลนท่ีผูฝกสอนตองการและอาจสราง
ประสิทธิภาพระหวางเกมการแขงขันไดดวย (1)  

ในเกมการแขงขัน 90 นาทีของกีฬาฟุตบอล ความเร็วเปนปจจัยหนึ่งท่ีมีความสําคัญ และ ถูกนํามาใชบอยคร้ัง 
โดยรูปแบบของความเร็วที่ใชในเกมการแขงขันจะถูกแบงออกเปน 2 แบบ คือ ความเร็ว และ การเปล่ียนทิศทาง โดย
ความเร็วนั้นยังแบงออกเปน ความเรง และ ความเร็วสูงสุด ซึ่งมีระยะทางที่แตกตางกัน ถูกนํามาใชในลักษณะที่
แตกตางกัน เชน การเลนเกมโตกลับ ส่ิงท่ีรูปแบบการเลนโตกลับตองการคือ การโจมตีสวนกลับอยางรวดเร็วท่ีสุดเทาท่ี
เปนไปได โดยการสวนกลับอยางรวดเร็วสามารถทําไดท้ัง การเตะลูกยาว หรือ การเล้ียงบอลอยางรวดเร็ว การใช
ความเร็วสูงสุดในการเลี้ยงลูกฟุตบอล เปนสมรรถภาพทางกายที่ตองใชพลังงานคอนขางมาก การฝกเพ่ือใหเกิดการ
พัฒนาความเร็วจึงมีความสําคัญมาก  (2) 

เกมฟุตบอลมีระยะเวลาการแขงขันที่นาน กิจกกรรมในขณะแขงขันฟุตบอลประกอบไปดวย การเดิน 24% วิ่ง
เหยาะ 36% วิ่งดวยความเร็วสูงสุด 11% เคล่ือนที่ถอยหลัง 7% และ การเคล่ือนที่พรอมลูกบอล 2% (3) ขณะแขงขัน
นักกีฬานักกีฬาฟุตบอลจะมีการวิ่งดวยความเร็วสูงสุดประมาณ 232 เมตรในเกมที่ชนะ ในขณะที่เกมที่แพนักกีฬา
ฟุตบอลมีการวิ่งดวยความเร็วสูงสุดประมาณ 253 เมตร สวนในเกมที่เสมอมีการวิ่งดวยความเร็วสูงสุดประมาณ 234 เมตร  
จะเห็นไดวามีการว่ิงดวยความเร็วสูงสุดมีระยะทางที่แตกตางกันเพียงเล็กนอย โดยพบวาในเกมที่แพจะมีระยะทางการ
วิ่งดวยความเร็วสูงสุดมากกวาเกมอื่น  (4) 

ในฤดูกาล 2007/2008 ของบุนเดสลีกา 61% ของผูทําประตูจาก 360 ลูกเกิดขึ้นมาจากการวิ่งดวยความเร็ว
สูงสุดเขาทําประตู (5)  การว่ิงดวยความเร็วสูงหรือ มากกวา 18 กิโลเมตรตอชั่วโมงมักเกิดขึ้นในชวงเวลาครึ่งหลังและ
สวนใหญเปนตําแหนง ฟูลแบ็ค กองกลาง ท่ีมีการใชความเร็วในรูปแบบการวิ่งดวยความเร็วสูงสุดท่ีมากกวาตําแหนง
อื่น (6) ความเร็วสูงสุดท่ีเกิดขึ้นในเกมฟุตบอลเกิดขึ้นทั้งขณะที่ครอบครองบอล และ ไมไดครอบครองบอล ซึ่งจะมีการ
วิ่งดวยความเร็วสูงสุดแบบแอโรบิคผสมอยูพียง 20.9% เทานั้นโดยความเร็วสูงสุดมีคาความเร็วอยูท่ี 19.8-25.2 
กิโลเมตรตอชั่วโมง เห็นไดวาการว่ิงดวยความเร็วสูงสุดสงผลตอการทําประตู การครอบครองบอล และ รูปแบบการเลน  
(7)  

การฝกว่ิงความความเร็วสูงสุด 120% แบบแอโรบิคเปนเวลา 15 วินาทีสลับพัก 15 วินาที 12-15 ครั้ง และการ
วิ่งดวยความเร็วสูงสุด 40 เมตร พัก 30 วินาที สงผลทําใหเพ่ิมความเร็วสูงสุดได 8.1% จาก 15.9 เปน 17.3 กิโลเมตร
ตอชั่วโมง (8) นอกจากน้ียังพบวา การฝกความเร็วสูงสุดแบบซ้ําๆ ท่ีความเร็ว 90% ของความเร็วสูงสุด ระยะ 20 เมตร
จํานวน 12 รอบ สามารถพัฒนาสมรรถภาพดานความเร็วใหดีขึ้นอีกท้ังยังมีความใกลเคียงกับเกมการแขงขัน หรือ มี
ความเฉพาะเจาะจงตอกีฬาฟุตบอล  (9) การพัฒนาสมรรถภาพทางกายและการพัฒนาทักษะควบคูไปพรอมกันสงผล
ทําใหประสิทธิภาพการเล้ียงลูกฟุตบอลดวยความเร็วสูงสุดมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น (10)    

การฝกแบบถวงน้ําหนักหรือการฝกแบบมีแรงตานสามารถพัฒนาความเร็วได แตการฝกดวยน้ําหนักท่ี
แตกตางกันจะสงผลทําใหเกิดรูปแบบและวิธีการฝกท่ีไมเหมือนกัน (9) การฝกแบบถวงน้ําหนักดวยอุปกรณท่ีไมเหมือนกัน
เชน เครื่องลากถวงน้ําหนัก (Sled) และ เส้ือถวงน้ําหนัก (Weight-vest) สงผลทําใหรูปแบบหรือวิธีการในการฝกท่ี
เฉพาะเจาะจงมีความแตกตางกัน (11) การกําหนดความหนักดวยน้ําหนักตัว หรือ การกําหนดความหนักดวย
เปอรเซ็นตความเร็ว การเปรียบเทียบผลของการฝกและวิธีการในการฝกท่ีจะสามารถพัฒนาความเร็วในการเล้ียงลูก
ฟุตบอลดวยความเร็วสูงสุดท่ีมีความเฉพาะเจาะจงตอชนิดกีฬา (12)  

การกําหนดระดับความหนักดวยน้ําหนักตัวคํานวณจากเปอรเซ็นตท่ีตองการกําหนดความหนักคํานวณจาก
น้ําหนักตัว (9) กําหนดความหนักดวยเปอรเซ็นตความเร็วคํานวณจากนํ้าหนักตัว ไดมาจากการทดสอบความเร็วสูงสุด 

จากนั้นจึงทําการคํานวณหาระดับความหนักท่ีตองการฝกโดยทําการสรางสมการเชิงเสน และ หาคา slope ของกราฟ 
เมื่อไดสมการแลวจึงแทนคาดวยเปอรเซ็นตความเร็วท่ีตองการฝก (9) งานวิจัยท่ีผานมาไดพัฒนาสมการที่ใชกําหนดระดับ
ความหนักของการฝก  

ดังน้ันรูปแบบการฝกซอมท่ีเหมาะสมจะทําใหการแสดงความสามารถมีประสิทธิภาพ  (5) การฝกดวยเส้ือถวง
น้ําหนักสามารถทําไดควบคูกับทักษะการเลี้ยงลูกฟุตบอลอยางเปนธรรมชาติ ลักษณะการฝกท่ีสามารถทําไดอยาง
สะดวกและเปนการฝกท่ีเสมือนจริง การกําหนดระดับความหนักของการฝกดวยน้ําหนักตัวและกําหนดระดับความหนัก
ของการฝกดวยเปอรเซ็นตความเร็ว อาจสงผลทําใหความเร็วในการเล้ียงลูกฟุตบอลมีความแตกตางกัน ดังนั้นงานวิจัย
นี้จึงมีวัตถุประสงคเพ่ือ ศึกษาการฝกเล้ียงลูกฟุตบอลเสริมดวยเส้ือถวงน้ําหนัก ท่ีมีการกําหนดความหนักแตกตางกัน 
ตอความเร็วในการเลี้ยงลูกฟตุบอลระยะ 20 เมตร เพ่ือการพัฒนาความเร็วในการเลี้ยงลูกฟุตบอลดวยความเร็วสูงสุด   
 
วัตถุประสงค 
 - เพ่ือศึกษาผลการกําหนดความหนักท่ีแตกตางกันของการฝกดวยเส้ือถวงน้ําหนัก มีผลตอความเร็วในการ
เล้ียงลูกฟุตบอลระยะ 20 เมตร 

- เพ่ือศึกษารูปแบบการกําหนดความหนักในการฝกดวยเสื้อถวงน้ําหนัก ท่ีมีผลตอความเร็วในการเลี้ยงลูก
ฟุตบอลระยะ 20 เมตร 
  
วิธีดําเนินการวิจัย 

กลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคนควาไดแกนักฟุตบอลชายมหาวิทยาลัยธนบุรี จํานวน 30 คน ท่ีมีรายชื่อเขา

รวมรายการแขงขันฟุตบอลระดับมหาวิทยาลัยประจําป ไดแก กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ฟุตบอลอุดมศึกษา
ลีก ฟุตบอลดิวิชั่น 3 
 เกณฑการคัดเลือกผูเขารวมวิจัย 

- เปนนักกีฬาฟุตบอลมหาวิทยาลัยธนบุรีท่ีมีชื่อเขารวมการแขงขัน กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย 

ฟุตบอลอุดมศึกษาลีก  ฟุตบอลดิวิชั่น 3 

- ไดรับการฝกซอมอยางสม่ําเสมอ 

- ไมมีอาการบาดเจ็บเร้ือรัง 

 เกณฑการคัดเลือกผูเขารวมวิจัยออกจากการวิจัย 

- ผูเขารวมวิจัยไมสามารถเขารวมกระบวนการวิจัยไดครบกําหนดเวลา เชน เกิดอาการบาดเจ็บใน 

ชวงเวลาของกระบวนการวิจัย 
ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง กลุมตัวอยางท้ังหมด 30 คนทําการศึกษาทดลอง (Pilot Study) กอนทํา
การทดลองเพ่ือแบงกลุมตัวอยาง และ สรางโปรแกรมของกลุมทดลอง 
 การศึกษาทดลอง (Pilot study) ทําการชั่งน้ําหนักกลุมตัวอยางและทดสอบความเร็วสูงสุดของการเล้ียงลูก
ฟุตบอลระยะ 20 เมตร โดยทําการทดสอบท้ังหมด 4 แบบ คือ (การทดสอบเล้ียงลูกฟุตบอลดวยความเร็วสูงสุดแบบไม
ถวงน้ําหนัก และ การทดสอบเล้ียงลูกฟุตบอลดวยความเร็วสูงสุดแบบถวงน้ําหนัก 5%  7.5% และ 10% ของน้ําหนัก
ตัว) โดยมีรูปแบบการกําหนดความหนักในการฝกแตกตางกัน(1)ไดทําการทดลองความตางของการฝกเล้ียงลูกฟุตบอล
เสริมดวยเส้ือถวงน้ําหนัก นําผลการทดสอบที่ไดไปใชแบงกลุมตัวอยาง และ สรางโปรแกรมการฝก ดังตารางที่ 1  
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บทความวิจัย
ผลการก�าหนดความหนักที่แตกต่างกันของการฝึกด้วยเสื้อถ่วงน�้าหนัก ที่มีต่อความเร็วในการเลี้ยงลูกฟุตบอลระยะ 20 เมตร

EFFECTS OF DETERMINATION DIFFERENT INTENSITIES IN WEIGHT-VEST TRAINING ON THE 20 METERS SOCCER DRIBBLING 

จากนั้นจึงทําการคํานวณหาระดับความหนักท่ีตองการฝกโดยทําการสรางสมการเชิงเสน และ หาคา slope ของกราฟ 
เมื่อไดสมการแลวจึงแทนคาดวยเปอรเซ็นตความเร็วท่ีตองการฝก (9) งานวิจัยท่ีผานมาไดพัฒนาสมการที่ใชกําหนดระดับ
ความหนักของการฝก  

ดังนั้นรูปแบบการฝกซอมท่ีเหมาะสมจะทําใหการแสดงความสามารถมีประสิทธิภาพ  (5) การฝกดวยเส้ือถวง
น้ําหนักสามารถทําไดควบคูกับทักษะการเลี้ยงลูกฟุตบอลอยางเปนธรรมชาติ ลักษณะการฝกท่ีสามารถทําไดอยาง
สะดวกและเปนการฝกท่ีเสมือนจริง การกําหนดระดับความหนักของการฝกดวยน้ําหนักตัวและกําหนดระดับความหนัก
ของการฝกดวยเปอรเซ็นตความเร็ว อาจสงผลทําใหความเร็วในการเล้ียงลูกฟุตบอลมีความแตกตางกัน ดังน้ันงานวิจัย
นี้จึงมีวัตถุประสงคเพ่ือ ศึกษาการฝกเล้ียงลูกฟุตบอลเสริมดวยเส้ือถวงน้ําหนัก ท่ีมีการกําหนดความหนักแตกตางกัน 
ตอความเร็วในการเลี้ยงลูกฟตุบอลระยะ 20 เมตร เพ่ือการพัฒนาความเร็วในการเลี้ยงลูกฟุตบอลดวยความเร็วสูงสุด   
 
วัตถุประสงค 
 - เพ่ือศึกษาผลการกําหนดความหนักท่ีแตกตางกันของการฝกดวยเส้ือถวงน้ําหนัก มีผลตอความเร็วในการ
เล้ียงลูกฟุตบอลระยะ 20 เมตร 

- เพ่ือศึกษารูปแบบการกําหนดความหนักในการฝกดวยเสื้อถวงน้ําหนัก ท่ีมีผลตอความเร็วในการเลี้ยงลูก
ฟุตบอลระยะ 20 เมตร 
  
วิธีดําเนินการวิจัย 

กลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคนควาไดแกนักฟุตบอลชายมหาวิทยาลัยธนบุรี จํานวน 30 คน ท่ีมีรายชื่อเขา

รวมรายการแขงขันฟุตบอลระดับมหาวิทยาลัยประจําป ไดแก กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ฟุตบอลอุดมศึกษา
ลีก ฟุตบอลดิวิชั่น 3 
 เกณฑการคัดเลือกผูเขารวมวิจัย 

- เปนนักกีฬาฟุตบอลมหาวิทยาลัยธนบุรีท่ีมีชื่อเขารวมการแขงขัน กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย 

ฟุตบอลอุดมศึกษาลีก  ฟุตบอลดิวิชั่น 3 

- ไดรับการฝกซอมอยางสม่ําเสมอ 

- ไมมีอาการบาดเจ็บเรื้อรัง 

 เกณฑการคัดเลือกผูเขารวมวิจัยออกจากการวิจัย 

- ผูเขารวมวิจัยไมสามารถเขารวมกระบวนการวิจัยไดครบกําหนดเวลา เชน เกิดอาการบาดเจ็บใน 

ชวงเวลาของกระบวนการวิจัย 
ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง กลุมตัวอยางท้ังหมด 30 คนทําการศึกษาทดลอง (Pilot Study) กอนทํา
การทดลองเพ่ือแบงกลุมตัวอยาง และ สรางโปรแกรมของกลุมทดลอง 
 การศึกษาทดลอง (Pilot study) ทําการชั่งน้ําหนักกลุมตัวอยางและทดสอบความเร็วสูงสุดของการเล้ียงลูก
ฟุตบอลระยะ 20 เมตร โดยทําการทดสอบท้ังหมด 4 แบบ คือ (การทดสอบเล้ียงลูกฟุตบอลดวยความเร็วสูงสุดแบบไม
ถวงน้ําหนัก และ การทดสอบเล้ียงลูกฟุตบอลดวยความเร็วสูงสุดแบบถวงน้ําหนัก 5%  7.5% และ 10% ของน้ําหนัก
ตัว) โดยมีรูปแบบการกําหนดความหนักในการฝกแตกตางกัน(1)ไดทําการทดลองความตางของการฝกเล้ียงลูกฟุตบอล
เสริมดวยเส้ือถวงน้ําหนัก นําผลการทดสอบที่ไดไปใชแบงกลุมตัวอยาง และ สรางโปรแกรมการฝก ดังตารางที่ 1  
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บทความวิจัย
ผลการก�าหนดความหนักที่แตกต่างกันของการฝึกด้วยเสื้อถ่วงน�้าหนัก ที่มีต่อความเร็วในการเลี้ยงลูกฟุตบอลระยะ 20 เมตร
EFFECTS OF DETERMINATION DIFFERENT INTENSITIES IN WEIGHT-VEST TRAINING ON THE 20 METERS SOCCER DRIBBLING 

ตารางที่ 1 แสดงตัวอยางการกําหนดระดับความหนักในการฝกโปรแกรมควบคุมระดับความหนักดวยเปอรเซ็นต
ความเร็วคํานวณจากน้ําหนักตัว  

คนท่ี 
น้ําหนัก 

(กิโลกรัม) 

ผลทดสอบ
ความเร็วแบบไม
ถวงน้ําหนัก 

(วินาที) 

ผลทดสอบ
ความเร็วแบบ
ถวงน้ําหนัก 5% 
ของน้ําหนักตัว 

(วินาที) 

ผลทดสอบ
ความเร็วแบบ
ถวงน้ําหนัก 
7.5% ของ
น้ําหนักตัว 
(วินาที) 

ผลทดสอบ
ความเร็วแบบ
ถวงน้ําหนัก 
10% ของ
น้ําหนักตัว 
(วินาที) 

1 55 2.8 3.2 3.7 4.3 

เวลาที่เพ่ิมขึ้น (วินาที) - 0 0.4 0.5 0.6 

เวลาที่เพ่ิมขึ้นคิดเปน
เปอรเซ็นต 

- 0 14% 17% 21% 

คิดเปนเปอรเซ็นตความเร็ว
ของความเร็วสูงสุด 

- 100% 86% 83% 79% 

โดยนําผลการทดสอบมาสรางโปรแกรมการฝกแบบกําหนดความหนักดวยเปอรเซ็นตความเร็วคํานวณจาก
น้ําหนักตัว กําหนดความหนักในการฝก 90% 92.5% และ 95% ของความเร็วสูงสุด ทําการแทนคาในสมการ Y= mx+c 
ท่ีไดมาจากการสรางสมการเชิงเสนเพ่ือหาคา Slope ของกราฟ เชน Y = mx+c  { Y= (-0.46x + 45.645) } ทําการแทน
คาดังนี้  

Y = %Body Mass 
M = -0.46 (ไดมาจากการหาคาใตกราฟ) 
X = เปอรเซ็นตความเร็วท่ีใชในการฝก  

(90% 92.5% 95%) 
C = 45.645 (ไดมาจากการหาคาใตกราฟ) 

Y = Mx+C 
%BM = (-0.46 x 90) + 45.645 
%BM = (-41.4 + 45.645) 
%BM = 4.3 

จากสมการพบวา การถวงน้ําหนักท่ีความหนัก 4.3 เปอรเซ็นตของน้ําหนักตัวคือการฝกท่ีความเร็ว 90% ของ
ความเร็วสุงสุด เมื่อน้ําหนักตัวของกลุมตัวอยาง คือ 55 กิโลกรัม การถวงน้ําหนักท่ี 4.3% ของน้ําหนักตัว คือ 2.36 
กิโลกรัม ( 4.3% ของ 55 เทากับ 2.36 ) หรือการฝกท่ีความเร็ว 90% ของความเร็วสูงสุด 
 การทดลอง 

เมื่อแบงกลุมตัวอยางออกเปน กลุมทดลอง 2 กลุม (กลุมทดลองที่ 1 ควบคุมความหนักดวยน้ําหนักตัว, กลุม
ทดลองท่ี 2 ควบคุมความหนักดวยเปอรเซ็นตความเร็วคํานวณจากน้ําหนักตัว) และ กลุมควบคุม ทําการฝกตามโปรแกรม
เปนระยะเวลา 6 สัปดาห โดยทําการทดสอบการเล้ียงลูกฟุตบอลดวยความเร็วสูงระยะ 20 เมตรหลังการทดลองสัปดาหท่ี 2 4 
และ 6 โดยใชเครื่องทดสอบเวลา บันทึกผลอัตโนมัติ (Smart speed, Fusion Sport, Queensland, Australia) โดยวันทําการ
ทดลองมีขั้นตอนดังนี้ ทําการอบอุนรางกายดวยการวิ่งความหนักต่ําเปนระยะเวลา 2 นาที จากนั้นทําการยืดเหยียดกลามเนื้อ
แบบเคลื่อนไหว (Dynamic Stretching) จํานวน 10 ทา การยืดเหยียดกลามเนื้อใชเวลารวมประมาณ 5 นาที จากนั้นทําการ
เล้ียงลูกฟุตบอลดวยความเร็วปานกลางระยะ 20 เมตรจํานวน 2 เที่ยว แลวจึงทําการฝกเล้ียงลูกฟุตบอลเสริมดวยเส้ือถวง
น้ําหนักระยะ 20 เมตร จํานวน 4 เซต เซตละ 2 เท่ียว พักระหวางเที่ยว 30 วินาที พักระหวางเซต 1 นาที เมื่อทําการฝกเสร็จ
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EFFECTS OF DETERMINATION DIFFERENT INTENSITIES IN WEIGHT-VEST TRAINING ON THE 20 METERS SOCCER DRIBBLING 

ตารางที่ 1 แสดงตัวอยางการกําหนดระดับความหนักในการฝกโปรแกรมควบคุมระดับความหนักดวยเปอรเซ็นต
ความเร็วคํานวณจากน้ําหนักตัว  

คนท่ี 
น้ําหนัก 

(กิโลกรัม) 

ผลทดสอบ
ความเร็วแบบไม
ถวงน้ําหนัก 

(วินาที) 

ผลทดสอบ
ความเร็วแบบ
ถวงน้ําหนัก 5% 
ของน้ําหนักตัว 

(วินาที) 

ผลทดสอบ
ความเร็วแบบ
ถวงน้ําหนัก 
7.5% ของ
น้ําหนักตัว 
(วินาที) 

ผลทดสอบ
ความเร็วแบบ
ถวงน้ําหนัก 
10% ของ
น้ําหนักตัว 
(วินาที) 

1 55 2.8 3.2 3.7 4.3 

เวลาท่ีเพ่ิมขึ้น (วินาที) - 0 0.4 0.5 0.6 

เวลาที่เพ่ิมขึ้นคิดเปน
เปอรเซ็นต 

- 0 14% 17% 21% 

คิดเปนเปอรเซ็นตความเร็ว
ของความเร็วสูงสุด 

- 100% 86% 83% 79% 

โดยนําผลการทดสอบมาสรางโปรแกรมการฝกแบบกําหนดความหนักดวยเปอรเซ็นตความเร็วคํานวณจาก
น้ําหนักตัว กําหนดความหนักในการฝก 90% 92.5% และ 95% ของความเร็วสูงสุด ทําการแทนคาในสมการ Y= mx+c 
ท่ีไดมาจากการสรางสมการเชิงเสนเพ่ือหาคา Slope ของกราฟ เชน Y = mx+c  { Y= (-0.46x + 45.645) } ทําการแทน
คาดังนี้  

Y = %Body Mass 
M = -0.46 (ไดมาจากการหาคาใตกราฟ) 
X = เปอรเซ็นตความเร็วท่ีใชในการฝก  

(90% 92.5% 95%) 
C = 45.645 (ไดมาจากการหาคาใตกราฟ) 

Y = Mx+C 
%BM = (-0.46 x 90) + 45.645 
%BM = (-41.4 + 45.645) 
%BM = 4.3 

จากสมการพบวา การถวงน้ําหนักท่ีความหนัก 4.3 เปอรเซ็นตของน้ําหนักตัวคือการฝกที่ความเร็ว 90% ของ
ความเร็วสุงสุด เมื่อน้ําหนักตัวของกลุมตัวอยาง คือ 55 กิโลกรัม การถวงน้ําหนักท่ี 4.3% ของน้ําหนักตัว คือ 2.36 
กิโลกรัม ( 4.3% ของ 55 เทากับ 2.36 ) หรือการฝกท่ีความเร็ว 90% ของความเร็วสูงสุด 
 การทดลอง 

เมื่อแบงกลุมตัวอยางออกเปน กลุมทดลอง 2 กลุม (กลุมทดลองที่ 1 ควบคุมความหนักดวยน้ําหนักตัว, กลุม
ทดลองท่ี 2 ควบคุมความหนักดวยเปอรเซ็นตความเร็วคํานวณจากน้ําหนักตัว) และ กลุมควบคุม ทําการฝกตามโปรแกรม
เปนระยะเวลา 6 สัปดาห โดยทําการทดสอบการเล้ียงลูกฟุตบอลดวยความเร็วสูงระยะ 20 เมตรหลังการทดลองสัปดาหท่ี 2 4 
และ 6 โดยใชเครื่องทดสอบเวลา บันทึกผลอัตโนมัติ (Smart speed, Fusion Sport, Queensland, Australia) โดยวันทําการ
ทดลองมีขั้นตอนดังนี้ ทําการอบอุนรางกายดวยการวิ่งความหนักต่ําเปนระยะเวลา 2 นาที จากนั้นทําการยืดเหยียดกลามเนื้อ
แบบเคลื่อนไหว (Dynamic Stretching) จํานวน 10 ทา การยืดเหยียดกลามเนื้อใชเวลารวมประมาณ 5 นาที จากนั้นทําการ
เล้ียงลูกฟุตบอลดวยความเร็วปานกลางระยะ 20 เมตรจํานวน 2 เที่ยว แลวจึงทําการฝกเล้ียงลูกฟุตบอลเสริมดวยเส้ือถวง
น้ําหนักระยะ 20 เมตร จํานวน 4 เซต เซตละ 2 เท่ียว พักระหวางเที่ยว 30 วินาที พักระหวางเซต 1 นาที เมื่อทําการฝกเสร็จ

ส้ินจึงทําการคลายอุนดวยการวิ่เหยาะและการเดิน จากนั้นจึงทําการยืดเหยียดกลามเนื้อ แบบคงคาง (Static stretching) 
จํานวน 10 ทา ใชเวลารวมประมาณ 5 นาที และ ในวันทดสอบทําการอบอุนรางกายเชนเดียวกันกับวันทดลอง แลวจึงทําการ
ทดสอบเลี้ยงลูกฟุตบอลเสริมดวยเสื้อถวงน้ําหนักระยะ 20 เมตร จํานวน 2 ครั้ง เมื่อทําการทดสอบครั้งแรกเสร็จแลว พัก 1 
นาที จึงทําการทดสอบครั้งที่สองเมื่อทดสอบเสร็จแลวทําการคลายอุนและยืดเหยียดกลามเนื้อ 
 คณะกรรมการจริยธรรม 
 งานวิจัยนี้ไดผานการรับรองจากคณะกรรมการทําวิจัยในมนุษยจาก สถาบันยุทธศาสตรทางปญญา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หมายเลขรับรอง:SWUEC/E-288/2559 

การวิเคราะหขอมูล 
 การวิจัยเรื่อง ผลการฝกดวยเส้ือถวงน้ําหนักท่ีมีความหนักแตกตางกันตอความเร็วในการเลี้ยงลูกฟุตบอลระยะ 
20 เมตร ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลนําเสนอมาในรูปตารางขอมูล โดยนําผลการทดสอบของผูเขารับการทดสอบท่ี
ไดมาดําเนินการตามขั้นตอน ดวยการใชโปรแกรม SPSS Version 23.0 เพ่ือเปรียบเทียบผลการฝก เพ่ือนําไปใชใน
การสรุปผลการทดลองโดยมีการจัดกระทําขอมูล 

ทําการวิเคราะห คาเฉล่ีย อายุและน้ําหนัก คาเฉล่ียเวลาของการเล้ียงลูกฟุตบอลดวยความเร็วสูงสุดระย 20
เมตรของกลุมตัวอยาง (กลุมทดลองที่ 1 ฝกแบบควบคุมความหนักดวยน้ําหนักตัว, กลุมทดลองที่ 2 ฝกแบบควบคุม
ความหนักดวยเปอรเซ็นตความเร็วคํานวณจากน้ําหนักตัว กลุมควบคุม ฝกแบบไมถวงน้ําหนัก โดยทําการวิเคราะห 
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One way ANOVA) เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียเวลาในการเลี้ยงลูกฟุตบอล
ในระยะ 20 เมตร (วินาที) ของกลุมตัวอยางท้ัง 3 กลุม กําหนดคานัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
ผลการวิจัย 

กลุมทดลองมีอายุระหวาง 20 ถึง 21 ป น้ําหนักระหวาง 64 ถึง 69  กิโลกรัม จากการทดสอบทางสถิติพบวา
คาเฉล่ียของอายุ และ น้ําหนัก ระหวางกลุม ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

ตารางที่ 2 แสดงคาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของ อายุ และน้ําหนัก ของของกลุมควบคุม กลุมควบคุมความ
หนักดวยน้ําหนักตัว กลุมควบคุมความหนักดวยเปอรเซ็นตความเร็วคํานวณจากน้ําหนักตัว 

   กลุมทดลองที่ 1    กลุมทดลองที่ 2  กลุมควบคุม 
อายุ (ป)   20.22±0.97  21.00±1.05  20.53±0.70 
น้ําหนัก (กิโลกรัม)  66.71±8.53  69.32±8.64  64.75±11.63 

ตารางท่ี 3 แสดงคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของเวลาท่ีไดจากการทดสอบเล้ียงลูกฟุตบอดลวยความเร็ว
สูงสุด (วินาที) ของกลุมควบคุม กลุมควบคุมความหนักดวยน้ําหนักตัว กลุมควบคุมความหนักดวยเปอรเซ็นตความเร็ว
คํานวณจากน้ําหนักตัว 

   กลุมทดลองที่ 1  กลุมทดลองที่ 2  กลุมควบคุม 
กอนการฝก  3.63±0.51  3.69±0.54  3.72±0.49 
หลังการฝก (สัปดาหท่ี 2) 3.39±0.25  3.36±0.20  3.51±0.26 
หลังการฝก (สัปดาหท่ี 4) 3.26±0.24  3.20±0.20  3.41±0.27 
หลังการฝก (สัปดาหท่ี 6) 3.11±0.30  3.02±0.22  3.30±0.26 
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บทความวิจัย
ผลการก�าหนดความหนักที่แตกต่างกันของการฝึกด้วยเสื้อถ่วงน�้าหนัก ที่มีต่อความเร็วในการเลี้ยงลูกฟุตบอลระยะ 20 เมตร
EFFECTS OF DETERMINATION DIFFERENT INTENSITIES IN WEIGHT-VEST TRAINING ON THE 20 METERS SOCCER DRIBBLING 
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กอนการฝก (สัปดาหกอนการทดลอง) เวลาที่ไดจากการทดสอบในการเลี้ยงลูกฟุตบอลทั้งสามกลุม ไมมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P=0.931) ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของเวลาที่ไดจากการทดสอบในการ
เล้ียงลูกฟุตบอลสัปดาหกอนการทดลองกับภายหลังการฝกสัปดาห  2 (P=0.373)  4 (P=0.177)  6 (P=0.090) พบวา
ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ อยางไรก็ตามภายหลังการฝก 6 สัปดาห  เวลาท่ีไดจากการทดสอบใน
กลุมที่ฝกควบคุมความหนักดวยเปอรเซ็นตความเร็วที่คํานวณจากน้ําหนักตัวมีแนวโนมนอยกวากลุมควบคุม 
(P=0.094)  พบวาเวลาท่ีไดจากการทดสอบมีแนวโนมนอยกวากลุมควบคุม (หลังการทดลองสัปดาหที่ 6)  

คาเฉล่ียของเวลาที่ลดลง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 1 แสดงการเปลี่ยนแปลง ของเวลาท่ีไดจากการทดสอบเล้ียงลูกฟุตบอดดวยความเร็วสูงสุด (วินาที) 
ของกลุมควบคุม กลุมควบคุมความหนักดวยน้ําหนักตัว กลุมควบคุมความหนักดวยเปอรเซ็นตความเร็วคํานวณจาก
น้ําหนักตัว 

เปอรเซ็นตการเปล่ียนแปลงของภายในกลุมควบคุมความหนักดวยเปอรเซ็นตความเร็วคํานวณจากนํ้าหนักตัว
มีคา 18.16 มีคามากกวา กลุมควบคุมความหนักดวยน้ําหนักตัว (14.33) และกลุมควบคุม (11.29) 

 
อภิปรายผลการวิจัย  

ผลการเปรียบเทียบการกําหนดระดับความหนักของการฝกดวยน้ําหนักตัวและกําหนดระดับความหนักของ
การฝกดวยเปอรเซ็นตความเร็วคํานวณจากน้ําหนักตัว เปนระยะเวลา 6 สัปดาห สงผลทําใหความเร็วในการเลี้ยงลูก
ฟุตบอลไมมีความแตกตางกัน อยางไรก็ตามภายหลังการฝก 6 สัปดาห ความเร็วในการเลี้ยงลูกฟุตบอลภายในกลุม
ควบคุมความหนักดวยเปอรเซ็นตความเร็วคํานวณจากน้ําหนักตัวมีแนวโนมดีขึ้นกวากลุมควบคุมและกลุมควบคุมความ
หนักดวยน้ําหนักตัว  
 พบวาไมเกิดความแตกตางภายในกลุมตลอดระยะเวลา 6 สัปดาห แตมีแนวโนมของการพัฒนาความสามารถ
ในการเล้ียงลูกฟุตบอลดวยความเร็วสูงสุดท่ีดีขึ้น ความแตกตางของโปรแกรมการฝกสมรรถภาพสําหรับการพัฒนา
ความเร็วในนักกีฬาฟุตบอลโดยทําการฝกท่ีแตกตางกัน เชน กลุมทดลองที่ 1 ทําการฝกดวย กลุมทดลองที่ 2 ทําการ
ฝกแบบพลัยโอเมติค (รูปแบบของการกระโดด) กลุมทดลองที่ 3 ทําการฝกวิ่งดวยความเร็วสูงสุดและการว่ิงเปล่ียน
ทิศทางอยางรวดเร็ว กลุมทดลองที่ 4 ทําการฝกแบบผสมผสาน มีการเปล่ียนแปลงของความสามารถในการวิ่งดวย

กลุมทดลองที่ 1 กลุมทดลองที่ 2  กลุมควบคุม 

ความเร็วสูงสุด คือ มีแนวโนมการพัฒนาที่ดีขึ้น แตไมมีความแตกตางทางสถิติ ในทุกกลุมทดลอง ซึ่งสาเหตุท่ีทําใหไม
เกิดความแตกตางนั้น อาจประกอบดวยหลายปจจัย เชน รูปแบบการฝก ปริมาณและความหนักในการฝก หรือ ระดับ
สมรรถภาพทางกายพ้ืนฐานของกลุมตัวอยาง (13) ทําการทดลองฝกพัฒนาความเร็วดวยเครื่องลากถวงน้ําหนักและเส้ือ
ถวงน้ําหนัก กลุมท่ีฝกดวยเครื่องลากถวงน้ําหนักมีความเร็วหลังการทดสอบในสัปดาหท่ี 7 มีคาเฉล่ียของเวลาที่ลดลง
ไมแตกตางตางจากกลุมที่ฝกดวยเส้ือถวงน้ําหนัก แตในสองกลุมทดลองมีแนวโนมของความเร็วท่ีดีขึ้น เมื่อคาเฉล่ียของ
เวลาท่ีทดสอบลดลงในทุกๆสัปดาหทดสอบ ซึ่งการควบคุมความหนักในการฝกเปนตัวแปรที่สงผลตอการเปล่ียนแปลง
ความเร็ว เพราะเม่ือเสร็จส้ินการทดลองคาเฉล่ียความเร็วของกลุมตัวอยางลดลงเพียง 0.086 วินาที 
 ผลการทดลองของการฝกหลังสัปดาหท่ี 6 มีคาเฉลี่ยเวลาที่ลดลง มีแนวโนมความเร็วในการเล้ียงลูกฟุตบอล
ดวยความเร็วสูงสุดท่ีดีขึ้น ซึ่งนอกจากองคประกอบของการพัฒนาสมรรถภาพทางกายแลวยังรวมไปถึงการพัฒนา
ทักษะการเลี้ยงลูกฟุตบอล ท่ีเฉพาะเจาะจงตอการพัฒนาความเร็วในการเลี้ยงลูกฟุตบอลดวยความเร็วสุงสุดดวย 
 เมื่อวิเคราะหและพบวาไมเกิดความแตกตางระหวางกลุมทดลองท้ัง 3 กลุม แตคาเฉล่ียเวลาในการเล้ียงลูก
ฟุตบอลท่ีลดลงแสดงใหเห็นถึงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายดานความเร็วที่เพ่ิมข้ึน การใชเส้ือถวงน้ําหนักในการวิ่ง
ดวยความเร็วสูงสุดระยะ 20 เมตร ทําการทดลอง กลุมท่ีใชเส้ือถวงน้ําหนัก และ กลุมท่ีไมใชเส้ือถวงน้ําหนัก กลุมท่ีใช
เส้ือถวงน้ําหนักทําการถวงน้ําหนัก 3% ของนํ้าหนักตัว ผลการศึกษาพบวาไมเกิดความแตกตางทางสถิต ิ(14) การใส
เส้ือถวงน้ําหนักทําใหความเร็วในการว่ิง พลังในการกระโดด และ ความคลองตัวมากขึ้นสงผลมาจากการเปลี่ยนแปลง
ดานสรีระวิทยาทําใหกลามเนื้อมีสมรรถภาพที่สูงขึ้นจึงสามารถทํากิจกรรมตางๆไดดีขึ้นและยังพัฒนาสมรรถภาพทาง
กายดานความเร็วอีกดวย (15) การใชเครื่องลากถวงน้ําหนักท่ีมีผลตอความเร็วสูงสุดในระยะ 15 เมตร ทําการควบคุม
ความหนักแตกตางกันโดยกลุมทดลองท่ี 1 ควบคุมความหนักดวยการถวงน้ําหนัก 90% ความเร็วสูงสุด กลุมทดลองท่ี 
2 ควบคุมความหนักดวยการถวงน้ําหนัก 80% ความเร็วสูงสุด และ กลุมทดลองที่ไมใชเครื่องลากถวงน้ําหนัก ผล
การศึกษาพบวา กลุมที่ทดลองทั้ง 3 กลุมเกิดความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ และ พบวามีแนวโนมความสามารถในการ
วิ่งดวยความเร็วสูงสุดระยะ 15 เมตรที่ดีขึ้น แตไมเกิดความแตกตางในกลการเคลื่อนไหวของรางกาย ซึ่งสาเหตุท่ีไม
เกิดความแตกตางอยางชัดเจนนั้นมีหลายปจจัย เชน ความแตกตางของความหนักในการฝก สมรรถภาพทางกาย
พ้ืนฐานของกลุมตัวอยางท่ีมีความแตกตางกัน (16) 

การกําหนดความหนักท่ีแตกตางกันสงผลตอแนวโนมของความเร็วในการเลี้ยงลูกฟุตบอลที่ดีขึ้นเปนผลมาจาก
การพัฒนาความสามารถของกลามเนื้อท่ีไดรับการฝกแบบมีแรงตาน ทําใหเกิดกลไกการพัฒนาความแข็งแรงกลามเนื้อ 
เมื่อมีความแข็งแรงเพ่ิมมากขึ้น ทําใหกลามเนื้อสามารถออกแรงสูงสุดไดมากขึ้น ยืดหยุนไดดีขึ้นเนื่องมาจากกลไลการ
พัฒนากลามเนื้อการเปลี่ยนแปลงทางสรีระวิทยา ในกลุมนักกีฬาอายุไมเกิน 15 ปมีคาเฉล่ียเวลาในการทดสอบ
ความเร็วสูงสุดแบบซ้ํา และ การเปล่ียนทิศทางแบบซ้ํา ท่ีดีกวาชวงอายุอื่นๆ อาจเกิดจากหลายปจจัย (17) ตําแหนงใน
การเลนท่ีแตกตางกัน สงผลตอการใชสมรรถภาพทางกายท่ีแตกตางกันทั้งในการฝกซอมและแขงขัน ตําแหนงปก มี
ระยะทางในการวิ่งดวยความเร็วสูงสุด 13.7 เมตรคาเฉล่ียความเร็วอยูท่ี 81.62 เมตรตอนาทีในการซอม 4 วันกอนการ
แขงขัน และใน 1 วันกอนการแขงขัน ระยะทางในการสปรินทเหลือเพียง 1.17 เมตรคาเฉล่ียความเร็ว 75.2 เมตรตอนาที 
แสดงใหเห็นถึงความแตกตางของจํานวนและความหนักในการฝกเพ่ือแขงขันที่มีความแตกตางกัน (18) ความเร็วสูงสุด
ของนักกีฬาฟุตบอลอาชีพและสมัครเลน ในวันที่ทําการแขงขันและฝกซอม พบวา ความเร็วของนักกีฬาอาชีพและ
สมัครเลนมีความแตกตางกันในการทดสอบ แตไมมีความแตกตางกันทางสถิติในตําแหนงเดียวกัน ขณะที่วันแขงขัน
นักกีฬาอาชีพจะมีการใชความเร็วสูงสุดท่ีแตกตางจากนักกีฬาสมัครเลนชัดเจน (19) 
 นอกจากการพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อพัฒนาความเร็วแลว การพัฒนาทักษะควบคูไปพรอมๆ กันชวย
ใหความสามารถในการเล้ียงลูกฟุตบอลดวยความเร็วสูงสุด มีแนวโนมของผลการฝกท่ีดีขึ้น มีความเร็วเพ่ิมขึ้น ใชเวลา
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ความเร็วสูงสุด คือ มีแนวโนมการพัฒนาที่ดีขึ้น แตไมมีความแตกตางทางสถิติ ในทุกกลุมทดลอง ซึ่งสาเหตุท่ีทําใหไม
เกิดความแตกตางนั้น อาจประกอบดวยหลายปจจัย เชน รูปแบบการฝก ปริมาณและความหนักในการฝก หรือ ระดับ
สมรรถภาพทางกายพ้ืนฐานของกลุมตัวอยาง (13) ทําการทดลองฝกพัฒนาความเร็วดวยเครื่องลากถวงน้ําหนักและเส้ือ
ถวงน้ําหนัก กลุมท่ีฝกดวยเครื่องลากถวงน้ําหนักมีความเร็วหลังการทดสอบในสัปดาหท่ี 7 มีคาเฉล่ียของเวลาที่ลดลง
ไมแตกตางตางจากกลุมที่ฝกดวยเส้ือถวงน้ําหนัก แตในสองกลุมทดลองมีแนวโนมของความเร็วท่ีดีขึ้น เมื่อคาเฉล่ียของ
เวลาท่ีทดสอบลดลงในทุกๆสัปดาหทดสอบ ซึ่งการควบคุมความหนักในการฝกเปนตัวแปรที่สงผลตอการเปล่ียนแปลง
ความเร็ว เพราะเมื่อเสร็จส้ินการทดลองคาเฉล่ียความเร็วของกลุมตัวอยางลดลงเพียง 0.086 วินาที 
 ผลการทดลองของการฝกหลังสัปดาหท่ี 6 มีคาเฉลี่ยเวลาที่ลดลง มีแนวโนมความเร็วในการเล้ียงลูกฟุตบอล
ดวยความเร็วสูงสุดท่ีดีขึ้น ซึ่งนอกจากองคประกอบของการพัฒนาสมรรถภาพทางกายแลวยังรวมไปถึงการพัฒนา
ทักษะการเลี้ยงลูกฟุตบอล ท่ีเฉพาะเจาะจงตอการพัฒนาความเร็วในการเลี้ยงลูกฟุตบอลดวยความเร็วสุงสุดดวย 
 เมื่อวิเคราะหและพบวาไมเกิดความแตกตางระหวางกลุมทดลองท้ัง 3 กลุม แตคาเฉล่ียเวลาในการเล้ียงลูก
ฟุตบอลท่ีลดลงแสดงใหเห็นถึงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายดานความเร็วที่เพ่ิมขึ้น การใชเส้ือถวงน้ําหนักในการวิ่ง
ดวยความเร็วสูงสุดระยะ 20 เมตร ทําการทดลอง กลุมท่ีใชเส้ือถวงน้ําหนัก และ กลุมท่ีไมใชเส้ือถวงน้ําหนัก กลุมท่ีใช
เส้ือถวงน้ําหนักทําการถวงน้ําหนัก 3% ของน้ําหนักตัว ผลการศึกษาพบวาไมเกิดความแตกตางทางสถิต ิ(14) การใส
เส้ือถวงน้ําหนักทําใหความเร็วในการวิ่ง พลังในการกระโดด และ ความคลองตัวมากขึ้นสงผลมาจากการเปลี่ยนแปลง
ดานสรีระวิทยาทําใหกลามเนื้อมีสมรรถภาพที่สูงขึ้นจึงสามารถทํากิจกรรมตางๆไดดีขึ้นและยังพัฒนาสมรรถภาพทาง
กายดานความเร็วอีกดวย (15) การใชเคร่ืองลากถวงน้ําหนักท่ีมีผลตอความเร็วสูงสุดในระยะ 15 เมตร ทําการควบคุม
ความหนักแตกตางกันโดยกลุมทดลองท่ี 1 ควบคุมความหนักดวยการถวงน้ําหนัก 90% ความเร็วสูงสุด กลุมทดลองท่ี 
2 ควบคุมความหนักดวยการถวงน้ําหนัก 80% ความเร็วสูงสุด และ กลุมทดลองที่ไมใชเคร่ืองลากถวงน้ําหนัก ผล
การศึกษาพบวา กลุมที่ทดลองทั้ง 3 กลุมเกิดความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ และ พบวามีแนวโนมความสามารถในการ
วิ่งดวยความเร็วสูงสุดระยะ 15 เมตรท่ีดีขึ้น แตไมเกิดความแตกตางในกลการเคลื่อนไหวของรางกาย ซึ่งสาเหตุท่ีไม
เกิดความแตกตางอยางชัดเจนนั้นมีหลายปจจัย เชน ความแตกตางของความหนักในการฝก สมรรถภาพทางกาย
พ้ืนฐานของกลุมตัวอยางท่ีมีความแตกตางกัน (16) 

การกําหนดความหนักท่ีแตกตางกันสงผลตอแนวโนมของความเร็วในการเลี้ยงลูกฟุตบอลที่ดีขึ้นเปนผลมาจาก
การพัฒนาความสามารถของกลามเนื้อท่ีไดรับการฝกแบบมีแรงตาน ทําใหเกิดกลไกการพัฒนาความแข็งแรงกลามเนื้อ 
เมื่อมีความแข็งแรงเพ่ิมมากขึ้น ทําใหกลามเนื้อสามารถออกแรงสูงสุดไดมากขึ้น ยืดหยุนไดดีขึ้นเนื่องมาจากกลไลการ
พัฒนากลามเนื้อการเปลี่ยนแปลงทางสรีระวิทยา ในกลุมนักกีฬาอายุไมเกิน 15 ปมีคาเฉล่ียเวลาในการทดสอบ
ความเร็วสูงสุดแบบซ้ํา และ การเปล่ียนทิศทางแบบซ้ํา ท่ีดีกวาชวงอายุอื่นๆ อาจเกิดจากหลายปจจัย (17) ตําแหนงใน
การเลนท่ีแตกตางกัน สงผลตอการใชสมรรถภาพทางกายท่ีแตกตางกันทั้งในการฝกซอมและแขงขัน ตําแหนงปก มี
ระยะทางในการวิ่งดวยความเร็วสูงสุด 13.7 เมตรคาเฉล่ียความเร็วอยูท่ี 81.62 เมตรตอนาทีในการซอม 4 วันกอนการ
แขงขัน และใน 1 วันกอนการแขงขัน ระยะทางในการสปรินทเหลือเพียง 1.17 เมตรคาเฉล่ียความเร็ว 75.2 เมตรตอนาที 
แสดงใหเห็นถึงความแตกตางของจํานวนและความหนักในการฝกเพ่ือแขงขันที่มีความแตกตางกัน (18) ความเร็วสูงสุด
ของนักกีฬาฟุตบอลอาชีพและสมัครเลน ในวันที่ทําการแขงขันและฝกซอม พบวา ความเร็วของนักกีฬาอาชีพและ
สมัครเลนมีความแตกตางกันในการทดสอบ แตไมมีความแตกตางกันทางสถิติในตําแหนงเดียวกัน ขณะที่วันแขงขัน
นักกีฬาอาชีพจะมีการใชความเร็วสูงสุดท่ีแตกตางจากนักกีฬาสมัครเลนชัดเจน (19) 
 นอกจากการพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อพัฒนาความเร็วแลว การพัฒนาทักษะควบคูไปพรอมๆ กันชวย
ใหความสามารถในการเล้ียงลูกฟุตบอลดวยความเร็วสูงสุด มีแนวโนมของผลการฝกท่ีดีขึ้น มีความเร็วเพ่ิมขึ้น ใชเวลา
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นอยลง เพราะ หากพัฒนาแตสมรรถภาพทางกายไมไดทําการฝกทักษะควบคูกันอาจทําใหความชํานาญการเล้ียง หรือ 
ควบคุมลูกฟุตบอลลดลง จะเปนปจจัยที่ทําใหการพัฒนาความเร็วในการเล้ียงลูกฟุตบอลไมเปนไปตามเปาหมายของ
การทดลองอีกท้ังยังรวมไปถึงประสบการณและระดับความสามารถที่แตกตางกันก็อาจมีสมรรถภาพทางกายพ้ืนฐาน
แตกตางกัน 
 
สรุปผล 

เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียของเวลาที่ไดจากการทดสอบเล้ียงลูกฟุตบอลดวยความเร็วสูงสุดใน
ระยะ 20 เมตรของกลุมทดลองและกลุมควบคุม  ในสัปดาห กอนการฝก หลังการฝกสัปดาหท่ี 2 หลังการฝกสัปดาหท่ี 4 
และ หลังการฝกสัปดาหท่ี 6 โดยใชสถิติ One-Way ANOVA พบวาในสัปดาห กอนการฝก หลังการฝกสัปดาหท่ี 2 หลัง
การฝกสัปดาหท่ี 4 และ หลังการฝกสัปดาหท่ี 6 ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05  
 
ขอเสนอแนะ 
 การฝกเพ่ือพัฒนาความเร็วในการเลี้ยงลูกฟุตบอลดวยความเร็วสูงสุดระยะ 20 เมตรนั้น ควรมีความแตกตาง
ของ ตัวแปรในการควบคุมความหนัก มีความหลากหลายของตัวแปรในการศึกษา ควรประเมิน ความแข็งแรง ความ
อดทน เพ่ิมเติม 
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บทคัดยอ 
วัตถุประสงค: เพ่ือเปรียบเทียบผลของการฝกพลัยโอเมตริกควบคูกับการฝกดวยน้ําหนัก การฝกพลัยโอเมตริก และ
การฝกดวยน้ําหนัก ท่ีมีตอความสามารถในการกระโดด พลังของกลามเนื้อขา และความแข็งแรงของกลามเนื้อขา ของ
นักกีฬาบาสเกตบอล 
วิธีดําเนินการวิจัย: กลุมตัวอยางเปนนักกีฬาบาสเกตบอลหญิง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 30 คน 
แบงเปน 3 กลุม กลุมละ 10 คน คือ กลุมการฝกพลัยโอเมตริกคูกับการฝกดวยน้ําหนัก กลุมการฝกพลัยโอเมตริก และ
กลุมการฝกดวยน้ําหนักโดยทําการทดสอบความสามารถในการกระโดดเรียงลําดับคะแนนความสามารถในการกระโดด
จากมากไปหานอย แลวแบงแบบเปนระบบ จากนั้นใหแตละกลุมทําการฝกตามโปรแกรมที่กําหนดไว 2 วัน ตอสัปดาห 
เปนระยะเวลา 6 สัปดาห การวิเคราะหขอมูล ดวยการเปรียบเทียบความสามารถในการกระโดด พลังของกลามเนื้อขา 
และความแข็งแรงของกลามเนื้อขา กอนการฝก หลังการฝกสัปดาหท่ี 3 และหลังการฝกสัปดาหท่ี 6  
ผลการวิจัย: ความสามารถในการกระโดดเพิ่มขึ้นหลังการฝกสัปดาหท่ี 6 ในทั้ง 3 กลุม พลังของกลามเนื้อขาเพ่ิมขึ้น
หลังการฝกสัปดาหท่ี 6 ในกลุมการฝกพลัยโอเมตริกควบคูกับการฝกดวยน้ําหนัก และกลุมการฝกพลัยโอเมตริก แตไม
พบความแตกตางในกลุมการฝกดวยน้ําหนัก ผลการทดสอบความแข็งแรงของกลามเนื้อขา ไมพบความแตกตางในทั้ง 
3 กลุม และไมพบความแตกตาง ระหวางกลุมการฝกท้ัง 3 กลุม 
สรุปผล: แมวาในการศึกษาครั้งนี้จะไมพบความแตกตางระหวางกลุม อยางไรก็ตามทุกกลุมสามารถพัฒนาความสามารถในการ
กระโดด พลังของกลามเนื้อขา และความแข็งแรงของกลามเนื้อขาได  
 
คําสําคัญ: บาสเกตบอล, การฝกควบคู, กระโดด, พลังของกลามเนื้อ, ความแขง็แรงของกลามเนื้อ 
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Abstract 

Purpose: The purpose of this study was to compare the effect of plyometric training combined with weight 
training, plyometric training, and weight training on jumping ability, leg muscular power, and leg muscular 
strength of female basketball players.  
Methods: There were thirty female Srinakharinwirot University basketball players participated in this study. 
Each group was composed ten participants. The samples were divided into three groups. First group used 
plyometric training combined with weight training program, second group used plyometric training program, 
and third group used a weight training program. Participants were scored from high to low on the jumping 
ability test and equally divided as a systematic sampling into groups. Then, each group was assigned to train 
as followed the programs, 2 days per week, for 6 weeks. For the data analysis, comparison of jumping ability, 
leg muscular power, and leg muscular strength among before training, after 3 weeks and after 6 weeks.  
Results: Jumping ability was increases after 6 weeks of training in three groups, leg muscular power was 
increases after 6 weeks of training in the plyometric training combine with weight training group and 
plyometric training group, but no significant in weight training group, the results of leg muscular strength test 
there were no significant in the three groups. And there were no significant between three groups. 
Conclusion: Although there was no difference between three groups. However jumping ability, leg muscular 
power, and leg muscular strength was increases in three groups.  
 
Keywords: basketball, combine training, jumping, muscular power, muscular strength 
 
 
 
 
 
 
 
 



70 JOURNAL OF FACULTY OF PHYSICAL EDUCATION 
Volume 21  |  Number 1  |  January-June 2018

บทความวิจัย
ผลการฝึกพลัยโอเมตริกควบคู่กับการฝึกด้วยน�้าหนัก การฝึกพลัยโอเมตริกและการฝึกด้วยน�้าหนัก ที่มีต่อความสามารถในการกระโดดของนักกีฬาบาสเกตบอลหญิง          
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บทนํา  
 บาสเกตบอลเปนกีฬาท่ีไดรับความนิยมอยางแพรหลาย สามารถเลนไดทุกเพศทุกวัย มีการจัดการแขงขัน
หลากหลายระดับ และยังสามารถเลนเพ่ือเปนอาชีพสรางชื่อเสียงและรายไดแกผูเลนไดอีกดวย นักกีฬาบาสเกตบอลชั้น
ยอดจึงตองประกอบไปดวยทักษะที่เฉพาะเจาะจงกับกีฬาบาสเกตบอลและสมรรถภาพทางกายที่ดี พลังของกลามเนื้อ
เปนสมรรถภาพทางกายที่สําคัญในกีฬาบาสเกตบอลในดานตางๆ ดังตอไปนี้  การกระโดดยิงประตู การกระโดดเพ่ือ
สกัดกั้นการยิงประตู การกระโดดเพ่ือแยงลูกบาสเกตบอล เปนตน หากทีมใดมีความสามารถในการกระโดดท่ีดี ก็จะมี
โอกาสทําคะแนน ปองกัน และครอบครองลูกบาสเกตบอลไดมากกวาคูตอสู สงผลใหมีโอกาสไดรับชัยชนะมากขึ้น  
 การกระโดดในกีฬาบาสเกตบอลมีอยูดวยกัน 2 รูปแบบ คือ การยืนกระโดดในแนวดิ่ง และการวิ่งกระโดด การ
กระโดดเปนกิจกรรมท่ีตองใชความแข็งแรงของกลามเน้ือเพ่ือเอาชนะแรงตานและแรงกดดัน ดังนั้นการกระโดดจึงเปน
ความสามารถของกลามเนื้อท่ีมีความแข็งแรงเพียงพอในการปลดปลอยพลังระเบิด (Explosive Strength) ออกมาโดยมี
รูปแบบการทํางาน แบบรวมการหดตัว 2 แบบ ตอเนื่องเขาดวยกัน โดยเริ่มดวยการหดตัวแบบกลามเนื้อยืดยาวออก 
(Eccentric Contraction) และการหดตัวของกลามเนื้อในแบบหดสั้นเขา (Concentric Contraction) การพัฒนาพลังของ
กลามเนื้อจึงเปนส่ิงจําเปนในการเพิ่มความสามารถในการกระโดดของนักกีฬาบาสเกตบอล (1) การพัฒนาความสามารถ    
ในการกระโดด จึงมีผลมาจากการพัฒนาพลัง และความแข็งแรงของกลามเนื้อ พลัง เกิดจาก แรง x ความเร็ว (ความเร็ว 
= ระยะทาง/เวลา) ดังนั้นการจะพัฒนาพลัง จึงตองพัฒนาความแข็งแรงหรือพัฒนาความเร็วอยางใดอยางหน่ึง หรือเกิด
จากการพัฒนาของท้ังสองอยาง (2) การพัฒนาพลังของกลามเนื้อจะสามารถพัฒนาความสามารถในการกระโดดให
สูงขึ้นได (3) และการพัฒนาความแข็งแรงของกลามเน้ือจะสงผลตอการพัฒนาความสามารถในการกระโดดไดเชนกัน 
หากนักกีฬาตองการพัฒนาความสามารถในการกระโดดใหสูงขึ้นจะตองมีความแข็งแรงของกลามเนื้อขามากกวา
คาเฉล่ียปกติ ส่ิงสําคัญในการพัฒนาการกระโดดใหสูงขึ้นเกิดจากการพัฒนาความแข็งแรงของกลามเนื้อเปนอันดับแรก 
(4) 
 วิธีการฝกดวยน้ําหนักเปนการฝกเพ่ือพัฒนาความแข็งแรงของกลามเนื้อโดยใหกลามเนื้อทํางานออกแรงสูกับ
น้ําหนักหรือแรงตานภายนอก และการฝกดวยวิธีพลัยโอเมตริกเปนการฝกท่ีมีเปาหมายอยูท่ีการสรางพลังสูงที่สุดโดย
ใชระยะเวลานอยที่สุด จึงสงผลดีตอการพัฒนาพลังระเบิด เปนที่นิยมอยางมากในกีฬาที่ตองใชพลังอยางสูงในการ
เคล่ือนไหว เชน บาสเกตบอล วอลเลยบอล และวิ่งระยะสั้น (5) ในปจจุบันรูปแบบการฝกเพ่ือพัฒนาความแข็งแรง และ
พลังของกลามเนื้อ ท่ีนิยมและไดรับการยอมรับมีอยู 3 รูปแบบ คือ วิธีการฝกพลัยโอเมตริกควบคูกับการฝกดวยน้ําหนัก 
สอดคลองกับผลของการศึกษาการฝกพลัยโอเมตริกควบคูกับการฝกดวยน้ําหนักท่ีมีตอความสามารถในการกระโดด 
พบวากลุมตัวอยางมีความสามารถในการกระโดดเพ่ิมขึ้น (6) ผลการฝกดวยน้ําหนักควบคูพลัยโอเมตริก สามารถเพิ่ม
พลังกลามเนื้อขาในการกระโดดในแนวดิ่งได (7) ผลการศึกษาการฝกดวยน้ําหนักควบคูกับการฝกแบบ 
พลัยโอเมตริกโดยใชเครื่องแกวงแบบลูกตุม พบวามีการเหยียดของเขาสูงท่ีสุดซึ่งทําใหนักกีฬาสามารถกระโดดไดสูงขึ้น    
(8) วิธีการฝกพลัยโอเมตริก สอดคลองกับผลการศึกษาท่ีพบวาสามารถเพิ่มความสูงในการกระโดด และความคลองแคลว
วองไว (9) และวิธีการฝกดวยน้ําหนัก สอดคลองกับผลการศึกษาที่พบวาการฝกดวยน้ําหนัก สามารถเพ่ิมพลังของ
กลามเนื้อและความแข็งแรงของกลามเนื้อได (10)  
 จะเห็นไดวาวิธีการฝกท้ัง 3 รูปแบบ สามารถพัฒนาความสามารถในการกระโดดของนักกีฬาบาสเกตบอลได 
แตยังไมสามารถบอกไดวาวิธีการฝกรูปแบบใดที่สามารถพัฒนาความสามารถในการกระโดด และอาจมีความเกี่ยวของ
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กับการเปลี่ยนแปลงของพลังของกลามเนื้อและความแข็งแรงของกลามเนื้อ อาจจะเปนไปไดวาการฝกแบบควบคู
ระหวางการฝกพลัยโอเมตริกควบคูกับการฝกดวยน้ําหนัก อาจสงผลทําใหเพ่ิมความสามารถในการกระโดดมากกวา
กลุมการฝกพลัยโอเมตริก และการฝกดวยน้ําหนัก เนื่องจากวิธีการฝกพลัยโอเมตริกควบคูกับการฝกดวยน้ําหนักจะ
ไดรับการฝกในรูปแบบของการกระโดด และการฝกดวยน้ําหนักควบคูไปดวยกัน แตการฝกอีก 2 รูปแบบนั้นไดรับการ
ฝกเพียงอยางใดอยางหน่ึงเทานั้น 

ดังนั้นผูวิจัยจึงไดทําการศึกษาเปรียบเทียบผลของการฝก 3 รูปแบบที่แตกตางกัน คือ การฝกพลัยโอเมตริก
ควบคูกับการฝกดวยน้ําหนัก การฝกพลัยโอเมตริก และการฝกดวยน้ําหนัก ท่ีมีตอความสามารถในการกระโดด พลัง
ของกลามเนื้อขา และความแข็งแรงของกลามเนื้อขา ของนักกีฬาบาสเกตบอล เพ่ือเปนแนวทางแกผูฝกสอนกีฬา
บาสเกตบอล หรือผูท่ีสนใจในกีฬาบาสเกตบอล ไดเลือกรูปแบบวิธีการฝกท่ีดีท่ีสุดและสามารถนําไปใชในการฝกซอม
นักกีฬาบาสเกตบอลใหเกิดการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพ่ือกาวสูความเปนเลิศตอไป 
  
วัตถุประสงค 
 เพ่ือเปรียบเทียบผลของการฝกพลัยโอเมตริกควบคูกับการฝกดวยน้ําหนัก การฝกพลัยโอเมตริก และการฝก
ดวยน้ําหนัก ท่ีมีตอความสามารถในการกระโดด พลังของกลามเน้ือขา และความแข็งแรงของกลามเน้ือขา ในนักกีฬา
บาสเกตบอล 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 กลุมตัวอยาง 
 นักกีฬาบาสเกตบอลหญิง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตําบลองครักษ อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก 
จํานวน 30 คน คัดเลือกกลุมตัวอยางดวยวิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง โดยนักกีฬาทุกคนเปนผูท่ีมีรายชื่อในการเก็บ
ตัวฝกซอมเพ่ือเตรียมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย แบงกลุมตัวอยางออกเปน 3 กลุม คือ กลุมที่ 1 
กลุมการฝกพลัยโอเมตริกควบคูกับการฝกดวยน้ําหนัก จํานวน 10 คน กลุมท่ี 2 กลุมการฝกพลัยโอเมตริก จํานวน 10 
คน และกลุมที่ 3 กลุมการฝกดวยน้ําหนัก จํานวน 10 คน โดยการทดสอบความสามารถในการกระโดด ดวยอุปกรณวัด
ความสามารถในการกระโดด (Smart jump) จากนั้นทําการเรียงลําดับคะแนนความสามารถในการกระโดดที่ไดจากการ
ทดสอบจากมากไปหานอย แลวแบงแบบเปนระบบ (Systematic sampling) โดยใหคะแนนความสามารถในการกระโดดลําดับ
แรกอยูกลุมที่ 1 ลําดับตอไปอยูกลุมที่ 2 ลําดับตอไปอยูกลุมที่ 3 ทําซ้ําไปเรื่อยๆ จนถึงลําดับสุดทาย  

เกณฑการคัดเลือกผูเขารวมวิจัย 
- เปนนักกีฬาบาสเกตบอลหญิงมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
- มีอายุระหวาง 18 – 22 ป 
เกณฑการคัดเลือกผูเขารวมวิจัยออกจากการวิจัย 

มีอาการบาดเจ็บกอนหรือระหวางการทดลอง  
 ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย  
 จัดเตรียมอุปกรณท่ีใชในการฝก คือ อุปกรณการฝกพลัยโอเมตริก และอุปกรณการฝกดวยน้ําหนัก สถานท่ีท่ี
ใชในการฝก คือ หองฝกดวยน้ําหนัก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ กลุมตัวอยางเริ่มทําการอบอุนรางกาย
และยืดเหยียดกลามเน้ือ 15 นาที จากนั้นทําการฝกตามโปรแกรมของแตละกลุม โดยกลุมการฝกพลัยโอเมตริกควบคู
กับการฝกดวยน้ําหนัก ทําการฝกท้ังหมด 6 ทา ประกอบดวยการฝกพลัยโอเมตริก 3 ทา แลวตามดวยการฝกดวย
น้ําหนัก 3 ทา จํานวนชุดในการฝกทาละ 3 ชุด ฝกในวันจันทร และวันพุธ กลุมการฝกพลัยโอเมตริก ทําการฝกพลัยโอ
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ผลการฝึกพลัยโอเมตริกควบคู่กับการฝึกด้วยน�้าหนัก การฝึกพลัยโอเมตริกและการฝึกด้วยน�้าหนัก ที่มีต่อความสามารถในการกระโดดของนักกีฬาบาสเกตบอลหญิง          
THE EFFECT OF PLYOMETRIC TRAINING COMBINE WITH WEIGHT TRAINING, PLYOMETRIC TRAINING, AND WEIGHT TRAINING ON JUMPING ABILITY OF FEMALE BASKETBALL PLAYERS

เมตริกจํานวน 6 ทา จํานวนชุดในการฝกทาละ 3 ชุด ฝกในวันอังคาร และวันพฤหัสบดี และกลุมการฝกดวยน้ําหนัก ทํา
การฝกดวยน้ําหนักจํานวน 6 ทา จํานวนชุดในการฝกทาละ 3 ชุด ฝกในวันศุกร และวันอาทิตย แตละกลุมใชเวลาใน
การฝกประมาณ 60 นาที และการคลายอุน (Cool down) 15 นาที ทําการฝก 2 วันตอสัปดาห เปนระยะเวลา 6 สัปดาห 
 การทดสอบความสามารถในการกระโดดและพลังของกลามเนื้อขา ทดสอบดวยเครื่องวัดความสามารถในการ
กระโดด (Smart jump, Fusion sport, Australia) โดยใหผูเขารับการทดสอบยืนทาตรงบนแผนวัดแรงของอุปกรณ
ทดสอบความสามารถในการกระโดด (Smart jump, Fusion sport, Australia) เมื่อสัญญาณไฟสีเขียวแสดงขึ้นใหทําการ
กระโดดโดยยอเขาลง และกระโดดขึ้นในแนวดิ่งใหสูงที่สุด ขาเหยียดตรง แขนแนบลําตัว อุปกรณจะแสดงคา
ความสามารถในการกระโดด และพลังของกลามเนื้อขา ทําการทดสอบ 2 ครั้ง เวลาพักระหวางครั้ง 2 นาที จดบันทึก
คะแนนครั้งที่ดีท่ีสุดเพ่ือนําไปวิเคราะห และการทดสอบความแข็งแรงของกลามเนื้อขา ทดสอบดวยเคร่ืองวัดความ
แข็งแรงของกลามเน้ือขา (Leg dynamometer, Takei, United Kingdom)โดยใหผูเขารับการทดสอบยืนบนเครื่อง
ทดสอบความแข็งแรงกลามเนื้อขา (Leg dynamometer, Takei, United Kingdom) ยอเขาลง ใชมือจับท่ีดามจับของ
อุปกรณใหแนน โดยใหดามจับอยูกึ่งกลางระหวางขาทั้งสองขาง จากนั้นออกแรงเหยียดขาใหไดมากท่ีสุด อุปกรณจะ
แสดงคาแข็งแรงของกลามเนื้อขา ทําการทดสอบ 2 ครั้ง เวลาพักระหวางคร้ัง 2 นาที จดบันทึกคะแนนครั้งท่ีดีท่ีสุดเพ่ือ
นําไปวิเคราะห ชวงเวลาที่ทําการทดสอบ คือ กอนการฝก หลังการฝกสัปดาหท่ี 3 และหลังการฝกสัปดาหท่ี 6  
 คณะกรรมการจริยธรรม 

งานวิจัยนี้ไดผานการรับรองจากคณะกรรมการการทําวิจัยในมนุษยจากสถาบันยุทธศาสตรทางปญญาและ
วิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หมายเลขรับรอง: SWUEC/E-262/2559 
 การวิเคราะหขอมูล  

หาคาเฉล่ีย (x̄ ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนที่ไดจากการทดสอบ ของกลุมการฝกพลัยโอ
เมตริกควบคูกับการฝกดวยน้ําหนัก กลุมการฝกพลัยโอเมตริก และกลุมการฝกดวยน้ําหนัก หาความแตกตางของ
คาเฉล่ียจากผลคะแนนการทดสอบความสามารถในการกระโดด พลังของกลามเน้ือ และความแข็งแรงของกลามเนื้อ 

กอนการฝก หลังการฝกสัปดาหท่ี 3 และหลังการฝกสัปดาหท่ี 6 ภายในกลุมการฝก และระหวางกลุมการฝก โดยใช
สถิติเอฟ (F – test one way ANOVA with repeated measure) ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 หากพบความแตกตางจะทําการ
วิเคราะหรายคูโดยวิธีของตูรกี้ เอ (Turkey A) 
 
ผลการวิจัย  
ตารางที่ 1 แสดงคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตฐานของอายุ น้ําหนัก และสวนสูง ของกลุมตัวอยาง 

กลุมการฝก อายุ (ป) 
x ± S.D. 

น้ําหนัก (กิโลกรัม) 
x ± S.D. 

สวนสูง (เซนติเมตร) 
x ± S.D. 

ฝกพลัยโอเมตริกควบคู 
กับฝกดวยน้ําหนัก 

19.40 ± 0.51 55.45 ± 5.83 161.20 ± 5.87 

พลัยโอเมตริก 19.40 ± 0.51 54.95 ± 6.53 162.60 ± 7.33 
ฝกดวยน้ําหนัก 19.40 ± 0.51 54.73 ± 9.41 162.33 ± 6.03 
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THE EFFECT OF PLYOMETRIC TRAINING COMBINE WITH WEIGHT TRAINING, PLYOMETRIC TRAINING, AND WEIGHT TRAINING ON JUMPING ABILITY OF FEMALE BASKETBALL PLAYERS

 กลุมการฝกพลัยโอเมตริกควบคูกับการฝกดวยน้ําหนักมีอายุเฉลี่ย 19.40 ป น้ําหนักเฉล่ีย 55.45 กิโลกรัม 
สวนสูงเฉล่ีย 161.20 เซนติเมตร กลุมการฝกพลัยโอเมตริกมีอายุเฉล่ีย 19.40 ป น้ําหนักเฉล่ีย 54.95 กิโลกรัม สวนสูง
เฉล่ีย 162.60 เซนติเมตร และกลุมการฝกดวยน้ําหนักมีอายุเฉลี่ย 19.40  ป น้าํหนักเฉล่ีย 54.73 กิโลกรัม สวนสูงเฉล่ีย 
162.33  เซนติเมตร        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบที่ 1 แสดงคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสามารถในการกระโดด กอนการฝก หลังการฝก
สัปดาหท่ี 3 และหลังการฝกสัปดาหท่ี 6  
 ผลจากการทดสอบทางสถิติพบวาความสามารถในการกระโดด กอนการฝก (P = 0.78) หลังการฝกสัปดาหท่ี 
3 (P = 0.29) และหลังการฝกสัปดาห 6 (P = 0.21) ในท้ังสามกลุมไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
อยางไรก็ตามจากการเปรียบเทียบภายในกลุมพบวาหลังการฝกสัปดาหท่ี 6 ความสามารถในการกระโดดในกลุมการ
ฝกพลัยโอเมตริกควบคูกับการฝกดวยน้ําหนัก (P = 0.02) กลุมการฝกพลัยโอเมตริก (P = 0.02) และกลุมการฝกดวย
น้ําหนัก (P = 0.02) มีคาเพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับกอนการฝก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบที่ 2 แสดงคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพลังของกลามเนื้อขา กอนการฝก หลังการฝกสัปดาห
ท่ี 3 และหลังการฝกสัปดาหท่ี 6 
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 ผลจากการทดสอบทางสถิติพบวาพลังของกลามเนื้อขา กอนการฝก (P = 0.34) หลังการฝกสัปดาหท่ี 3 (P = 
0.28) และหลังการฝกสัปดาหท่ี 6 (P = 0.24) ในท้ังสามกลุมไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ อยางไรก็
ตามจากการเปรียบเทียบภายในกลุมพบวาหลังการฝกสัปดาหท่ี 6 พลังของกลามเนื้อขาในกลุมการฝกพลัยโอเมตริก
ควบคูกับการฝกดวยน้ําหนัก (P = 0.03) และกลุมการฝกพลัยโอเมตริก (P = 0.01) มีคาเพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ
กอนการฝก แตไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ในกลุมการฝกดวยน้ําหนัก (P = 0.73)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบที่ 3 แสดงคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความแข็งแรงของกลามเนื้อขา กอนการฝก หลังการ
ฝกสัปดาหท่ี 3 และหลังการฝกสัปดาหท่ี 6 
 ผลจากการทดสอบทางสถิติพบวาความแข็งแรงของกลามเนื้อขา กอนการฝก (P = 0.83) หลังการฝกสัปดาห
ท่ี 3 (P = 0.23) และหลังการฝกสัปดาห 6 (P = 0.06) ในท้ังสามกลุมไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
และจากการเปรียบเทียบภายในกลุมพบวากอนการฝก หลังการฝกสัปดาหท่ี 3 และหลังการฝกสัปดาหท่ี 6 ความแข็งแรงของ
กลามเนื้อขาในกลุมการฝกพลัยโอเมตริกควบคูกับการฝกดวยน้ําหนัก (P = 0.83) กลุมการฝกพลัยโอเมตริก (P = 0.23) 
และกลุมการฝกดวยน้ําหนัก (P = 0.06) ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
 
อภิปรายผล 

ความสามารถในการกระโดดมีคาเพ่ิมขึ้นภายหลังการฝกสัปดาหท่ี 6  ภายในกลุมกลุมการฝกพลัยโอเมตริก
ควบคูกับการฝกดวยน้ําหนัก กลุมการฝกพลัยโอเมตริก และกลุมการฝกดวยน้ําหนัก  พลังของกลามเนื้อขามีคาเพ่ิมขึ้น 
ภายหลังการฝกสัปดาหท่ี 6 ภายในกลุมการฝกพลัยโอเมตริกควบคูกับการฝกดวยน้ําหนัก และกลุมการฝกพลัยโอ
เมตริก 

ความสามารถในการกระโดด พลังของกลามเนื้อขา และความแข็งแรงของกลามเนื้อขา ไมมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ในการทดสอบระหวางกลุม เนื่องจากการฝกของทั้ง 3 รูปแบบ เปนการฝกในกลามเนื้อกลุม
เดียวกัน และมีเปาหมายในการพัฒนาความสามารถในการกระโดดเชนเดียวกัน จึงสงผลใหการฝกท้ัง 3 รูปแบบมีการ
พัฒนาความสามารถในการกระโดด พลังของกลามเนื้อขา และความแข็งแรงของกลามเนื้อขา ไมแตกตางกันสอดคลอง
กับการศึกษาผลของการฝกความแข็งแรงและการฝกพลัยโอเมตริกระยะส้ัน ท่ีมีตอความเร็วสูงสุดในการวิ่ง และ
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         ผลการฝึกพลัยโอเมตริกควบคู่กับการฝึกด้วยน�้าหนัก การฝึกพลัยโอเมตริกและการฝึกด้วยน�้าหนัก ที่มีต่อความสามารถในการกระโดดของนักกีฬาบาสเกตบอลหญิง 

THE EFFECT OF PLYOMETRIC TRAINING COMBINE WITH WEIGHT TRAINING, PLYOMETRIC TRAINING, AND WEIGHT TRAINING ON JUMPING ABILITY OF FEMALE BASKETBALL PLAYERS

ความสามารถในการกระโดด ไมพบความแตกตางระหวางกลุมฝกความแข็งแรงรวมกับฝกพลัยโอเมตริก และกลุมฝก
ความแข็งแรงเพียงอยางเดียว (11)   

ความสามารถในการกระโดดภายในกลุมการฝกพลัยโอเมตริกควบคูกับการฝกดวยน้ําหนัก กลุมการฝกพลัย
โอเมตริก และกลุมการฝกดวยน้ําหนักมีคาเพ่ิมขึ้นหลังจากไดรับการฝก 6 สัปดาห เปนไปตามกฎการใชความหนัก
มากกวาปกติ (Law of overload) คือ กลามเนื้อจะเกิดการพัฒนามากขึ้นหากไดรับงานหรือการกระตุนที่มากกวาปกติ 
ซึ่งความหนักมากกวาปกติจะเพิ่มแรงเครียดตอระบบการทํางานของรางกายในจํานวนที่มากกวาปกติหรือเคยชิน 
กลามเนื้อจึงตองออกแรงทํางานหนักมากกวาท่ีกลามเนื้อทํางานอยูในชีวิตประจําวัน สงผลใหเกิดการพัฒนา สอดคลอง
กับผลการศึกษาท่ีพบวาการฝกพลัยโอเมตริกสามารถเพ่ิมความสูงในการกระโดดได (12) การศึกษาผลของการฝกพลัย
โอเมตริก การฝกดวยน้ําหนัก และการฝกพลัยโอเมตริกรวมกับการฝกดวยน้ําหนัก ผลการศึกษาพบวา ทุกกลุมท่ีไดรับ
การฝกมีการเพิ่มข้ึนในการทดสอบความสามารถในการกระโดด ภายหลังจากไดรับการฝก (13) การศึกษาการฝกพลัย
โอเมตริกตอการพัฒนาพลัง และความคลองแคลววองไว ในผูเลนเนตบอลทีมชาติจาเมกา ผลการศึกษาพบวาความสาม
รถในการกระโดด เพิ่มข้ึนในสัปดาหท่ี 3 ของการฝก (14) การศึกษาผลของการฝกพลัยโอเมตริกควบคูกับการฝกดวย
น้ําหนักท่ีมีตอความสามารถในการกระโดด พบวากลุมตัวอยางมีความสามารถในการกระโดดเพ่ิมขึ้น (6) และ
การศึกษาผลของการฝกพลัยโอเมตริก และการฝกดวยน้ําหนัก พบวาเวลาขณะลอยตัวอยูกลางอากาศ และความสูงใน

การกระโดดของกลุมตัวอยางเพ่ิมขึ้น (15)  
 พลังของกลามเนื้อขาภายในกลุมการฝกพลัยโอเมตริกควบคูกับการฝกดวยน้ําหนัก กลุมการฝกพลัยโอเมตริก
มีคาเพ่ิมขึ้น  เนื่องจากโปรแกรมการฝกท่ีกลุมตัวอยางไดรับในการศึกษาครั้งนี้ มุงเนนไปท่ีการพัฒนาพลังของ
กลามเนื้อ และความแข็งแรงของกลามเนื้อ กลาวคือพลังของกลามเนื้อ เกิดจากการทํางานรวมกันของกลามเนื้อท่ีสงผล
ใหเกิดแรงระเบิด และพลังในการเคลื่อนไหว พลัง เกิดจาก แรง x ความเร็ว (ความเร็ว = ระยะทาง/เวลา) ดังน้ันการจะ
พัฒนาพลัง จึงตองเพ่ิมการพัฒนาความสามารถในการหดตัวของกลามเนื้อ (2) และพัฒนาความแข็งแรงของกลามเนื้อ 
เพราะความแข็งแรงของกลามเนื้อกับพลังของกลามเนื้อ ไมไดแยกออกจากกันอยางชัดเจน และการฝกพลังของ
กลามเนื้อก็เปนผลมาจากการฝกความแข็งแรงของกลามเนื้อ และการฝกวงจรการยืดยาวออก และหดสั้นเขา (16) 
สอดคลองกับผลการศึกษาท่ีพบวาการฝกพลัยโอเมตริกสามารถเพิ่มพลังของกลามเน้ือได (12) การศึกษาผลของการ
ฝกพลัยโอเมตริก สามารถเพิ่มความสูงในการกระโดด และความเร็วในการวิ่ง 50 หลา ซึ่งเปนผลมาจากการเพ่ิมขึ้นของ
พลังกลามของเนื้อ ภายหลังจากไดรับการฝก (13) ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความแตกตางของการฝกพลัยโอเมตริก
แบบถวงน้ําหนัก และแบบไมถวงน้ําหนัก ผลการศึกษาพบวาการฝกพลัยโอเมตริกไมวาจะมีน้ําหนักถวงหรือไม 
สามารถเพิ่มพลังกลามเนื้อขา (17) และผลการศึกษาการฝกพลัยโอเมตริกในระหวางฤดูกาลแขงขัน ใหผลทางบวกใน
การเพ่ิมพลังของกลามเนื้อ (9) 
 พลังของกลามเนื้อขาไมพบความแตกตางในกลุมการฝกดวยน้ําหนัก เปนเพราะวาการพัฒนาพลังของ
กลามเนื้อเปนผลมาจากการพัฒนาความเร็วในการหดตัวของกลามเนื้อ แตการฝกดวยน้ําหนักจะมีน้ําหนักจากภายนอก
เปนแรงตาน ทําใหตองออกแรงตานกับน้ําหนัก สงผลใหความเร็วในการหดตัวของกลามเนื้อไมสามารถทําไดรวดเร็ว
เทาท่ีควร จึงเปนผลทําใหพลังของกลามเนื้อขาไมแตกตางกันในกลุมการฝกดวยน้ําหนัก เปนไปในแนวทางเดียวกันกับ
งานวิจัยท่ีไดทําการศึกษาผลของการฝกดวยน้ําหนัก และการฝกพลัยโอเมตริกท่ีมีตอความแข็งแรงของกลามเน้ือ และ
พลังของกลามเนื้อ ผลการศึกษาพบวา ไมมีการเพ่ิมความสามารถในการวิ่งดวยความเร็วสูงสุด ซึ่งเปนผลมาจากพลัง
ของกลามเนื้อ ในกลุมการฝกดวยน้ําหนัก (18)  
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THE EFFECT OF PLYOMETRIC TRAINING COMBINE WITH WEIGHT TRAINING, PLYOMETRIC TRAINING, AND WEIGHT TRAINING ON JUMPING ABILITY OF FEMALE BASKETBALL PLAYERS
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 ความแข็งแรงของกลามเน้ือขา ไมพบความแตกตางภายในกลุมท้ัง 3 กลุม เมื่อเปรียบเทียบระหวางกอนการ
ฝก หลังการฝกสัปดาหท่ี 3 และหลังการฝกสัปดาหท่ี 6 อาจเปนเพราะกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักกีฬา
บาสเกตบอลในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งมีการฝกซอมอยูเปนประจํา จึงมีความแข็งแรงของกลามเน้ืออยูในระดับท่ีดีมาก
อยูแลว อีกท้ังความแข็งแรงของกลามเนื้อ เกิดจากความสามารถของระบบประสาทกลามเนื้อท่ีสามารถเอาชนะแรงตาน
ท้ังจากภายนอกและภายใน รวมถึงจํานวนในการหดตัวของกลามเนื้อ และกระแสประสาทท่ีกระตุนกลามเนื้อ ซึ่งเกิด
จากจํานวนของหนวยยนตท่ีระดมมาใชงานและความถี่ในการกระตุน ซึ่งจะสามารถพัฒนาไดตามความหนักในการออก
กําลังกาย ในการฝกของกลุมการฝกพลัยโอเมตริกควบคูกับการฝกดวยน้ําหนัก และกลุมการฝกดวยน้ําหนัก จะใช
น้ําหนักเปนแรงตานไมมาก สวนกลุมการฝกพลัยโอเมตริก มีเพียงน้ําหนักตัวเปนแรงตาน เนื่องจากโปรแกรมการฝกท้ัง 
3 รูปแบบจะใหความสําคัญในการพัฒนาทั้งความแข็งแรง และพลังของกลามเน้ือควบคูไปดวยกัน จึงทําใหไมสามารถ
ใชน้ําหนักเปนแรงตานที่สูงมากได เพราะจะทําใหความเร็วในการหดตัวของกลามเน้ือทําไดไมดีเทาท่ีควร ทําใหความ
หนักในการฝกอาจจะมีความหนักไมเพียงพอ จึงไมสงผลตอการพัฒนาความแข็งแรงของกลามเนื้อขา สอดคลองกับ
การศึกษาผลของพลัยโอเมตริกตอสรีรวิทยา และ สมรรถภาพทางกายของนักกีฬาบาสเกตบอล ผลการศึกษาพบวา 
การฝกพลัยโอเมตริกไมสามารถพัฒนาความแข็งแรงของกลามเนื้อขา (19) และเปนไปในทิศทางตรงกันขามกับการ
กลาวสรุปผลการวิจัยวาการฝกความแข็งแรงอยางหนักนําไปสูการเพ่ิมความแข็งแรงของกลามเนื้อ (11) 
  
สรุปผล  
 กลุมการฝกพลัยโอเมตริกควบคูกับการฝกดวยน้ําหนัก กลุมการฝกพลัยโอเมตริก และกลุมการฝกดวยน้ําหนัก 
มีความความสามารถในการกระโดดเพิ่มขึ้น หลังการฝกสัปดาหท่ี 6 กลุมการฝกพลัยโอเมตริกควบคูกับการฝกดวย
น้ําหนัก และกลุมการฝกพลัยโอเมตริก มีพลังของกลามเนื้อขาเพ่ิมขึ้น หลังการฝกสัปดาหท่ี 6 แตไมพบความแตกตาง
ในกลุมการฝกดวยน้ําหนัก ผลการทดสอบความแข็งแรงของกลามเนื้อขา ไมพบความแตกตางทั้ง 3 กลุม และผลการ
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วิธีการดําเนินการวิจัย: ผูวิจัยสรางโปรแกรมการเตนแอโรบิคมวยไทย ใชระยะเวลาในการฝก 8 สัปดาห สัปดาหละ   
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COMPARISON RESULT OF MUAY THAI AEROBIC TRAINING, EFFECTS OF PHYSICAL FITNESS ON FEMALE STUDENTS GRADE 5, ANUBANPHONTHONG SCHOOL ROI ET PROVINCE

บทนํา   
จากรายงานในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (1) พบวา ท่ีผานมาศักยภาพและ

คุณภาพชีวิตของคนไทยยังคงต่ํากวาเปาหมายและ ไมสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ฐานความรู โดยเฉพาะประเด็นสุขภาพพบวา คนไทยสวนใหญยังมีพฤติกรรมและปจจัยแวดลอมที่เส่ียงตอการ
ทําลายสุขภาพจนทําใหประชาชนเจ็บปวยดวยโรคไมติดตอเรื้อรัง (Non-communicable disease: NCD) ท่ีมากขึ้น 
เน่ืองจากขาดการออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ ดังนั้น แผนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ ฉบับที่ 6 (2) ไดกําหนดเปาหมาย
การพัฒนาการกีฬาของไทยใหสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกันกับวิสัยทัศนและทิศทางการพัฒนาของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 โดยการมุงเนนการพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาของไทยอยางครบวงจรเพ่ือเปนกลไกใน
การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจอยางมั่นคง มั่งคั่ง และย่ังยืน ดวยการสรางความเขมแข็งของการกีฬาพ้ืนฐานและ
มวลชน โดยพัฒนารูปแบบการออกกําลังกายและโภชนาการที่เหมาะสมกับแตละชวงวัย และปรับสภาพแวดลอม
ดานการกีฬาท่ีเอื้อตอการสงเสริมการมีสุขภาพท่ีดีของคนไทยทุกคน  

มวยไทยเปนศิลปะการตอสูและปองกันตัวประจําชาติไทย ท่ีมีการสืบทอดกันมาชานาน จากสมัยกรุง
สุโขทัย กรุงศรีอยุธยา สูกรุงรัตนโกสินทร จนถึงปจจุบัน (3) นอกจากมวยไทยจะเปนมรดกทางวัฒนธรรมท่ีโดดเดน
ของไทยแลว ชาวตางชาติใหความสนใจและหันมาเรียนรูเอาศิลปะการตอสูอยางแมไมมวยไทย เราจะเห็นไดวา ใน
ปจจุบัน ชาวตางชาติไมวาจะเปนเพศชายหรือเพศหญิงใหความสนใจเดินทางมายังประเทศไทยเพื่อเรียนวิชามวย
ไทยและสามารถรายรําไหวครูมวยได ซึ่งฝไมลายมือไมแพคนไทยเลยทีเดียว รวมท้ังทักษะการตอสูท่ีไมแพนักมวย
ของไทยเราเชนกัน มวยไทยเปนกีฬาท่ีชวยพัฒนารางกาย อารมณ สังคม จิตใจ และสติปญญาใหเปนผูมีความ
สมบูรณทางกายและจิตใจ สามารถปรับตัวอยูในสังคมอยางมีความสุข (4) สอดคลองกับงานวิจัยของ Piwngern 
Suttitum และ Pasurivong (5) ศึกษาผลของการฝกออกกําลังกายดวยโปรแกรมมวยไทยโบราณสกลนครประยุกต 
ใน 12 สัปดาหตอระดับความด้ือตอ อินซูลินและไขมันในเลือด ในหญิงไทยวัยสูงอายุ ที่มีอายุระหวาง 61-70 
ป จํานวน 30 คน ท่ีมีสุขภาพทั่วไปแข็งแรงสมบูรณ  ไมมีโรคติดตอหรือโรคเรื้อรังรายแรงใดๆ สรุปวาการฝกออกกําลัง
กายดวยโปรแกรมมวยไทยโบราณสกลนครประยุกตสามารถลดระดับความดื้อตออินซูลิน ลดคลอเรสเตอรอลและ
ไตรกลีเซอไรด  

การเตนแอโรบิคเปนกิจกรรมท่ีไดรับความนิยมอยางยิ่งในบรรดาคนรักสุขภาพ เพราะเปนกิจกรรมท่ี
นอกจากจะทําใหรางกายแข็งแรงและมีรูปรางท่ีสวยงามแลว ยังเปนการออกกําลังกายที่ทุกวัยสามารถกระทําได อีก
ท้ังการเตนแอโรบิคยังใหความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และสามารถผอนคลายความเครียดได ซึ่งมวยไทยถูกนําไป
ประยุกตผสมผสานกับการออกกําลังกายในรูปแบบของการเตนแอโรบิค โดยการกีฬาแหงประเทศไทย (6) ได
กลาวถึงมวยไทยกับการเตนแอโรบิคไววา เปนกิจกรรมท่ีผสมผสานระหวางการเตนแอโรบิคกับกีฬามวยไทย 
จัดเปนการออกกําลังกายแบบแอโรบิคอีกรูปแบบหนึ่ง มวยไทยแอโรบิคเปนการนําลักษณะการออกอาวุธของ    
มวยไทย เชน การออกหมัด การใชเทา เขา ศอก มาประยุกตเปนทาเตนแอโรบิครวมกับทากายบริหารหรือการ
เคล่ือนไหวรางกายเบื้องตน โดยใชดนตรีประกอบจังหวะในการเคล่ือนไหว (7) จากการศึกษาท่ีผานมาของ        
Poosalee และ Preechawong (8) ศึกษาผลของโปรแกรมการสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพท่ีเนนการเตนแอโรบิคแบบ
มวยไทยตอความดันโลหิตและดัชนีมวลกายของผูท่ีมีภาวะความดันโลหิตเกือบสูง กลุมตัวอยางคือผูท่ีมีความดัน
โลหิต 120 - 139/ 80 - 89 มิลลิเมตรปรอท โปรแกรมดังกลาวประกอบดวย การใหความรูเกี่ยวกับการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพ การออกกําลังกายแอโรบิคแบบมวยไทย สัปดาหละ 5 วัน ติดตอกัน 10 สัปดาห และการติดตาม
สรางแรงจูงใจ  ผลการวิจัย พบวา ภายหลังเขารวมโปรแกรมการสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่เนนการเตนแอโรบิค 
แบบมวยไทยของผูท่ีมีความดันโลหิตเกือบสูง กลุมทดลองมีคาเฉล่ียดัชนีมวลกาย ความดันซิสโทลิก และความดัน
ไดแอสโทลิกต่ํากวากอนการเขารวมโปรแกรม และคาเฉลี่ยดัชนีมวลกาย ความดันซิสโทลิก และความดัน          
ไดแอสโทลิกของ ผูท่ีมีภาวะความดันโลหิตเกือบสูงกลุมทดลองยังต่ํากวากลุมควบคุมอีกดวย อีกท้ังยังมีงานวิจัย

COMPARISON RESULT OF MUAY THAI AEROBIC TRAINING, EFFECTS OF PHYSICAL 
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Abstract 
Purpose: Research for compare the result of Muay Thai aerobic training program that effect to physical 
fitness of females student in grade 5 Anubanphonthong school Roi Et province. Amount 39 students are 
choosed from purposive sampling method. The instruments of this research such as Muay Thai aerobic 
training program and physical fitness test. 
Methods: Researcher created the Muay Thai aerobic program for training in 8 weeks, 3 days per week 
and 45 minutes per day. The physical fitness tests have 4 steps include; trunk forward flexion, standing 
broad jump, shuttle run and grip strength. For comparison the result of physical fitness of flexibility, agility, 
legs strength, and arm strength from before and after training in 2nd, 4th, 6th and 8th week following by 
brought data to calculate the mean ( x ), standard deviation (S.D.) and t-test dependent at level of 0.5 
statistically significant. 
Results: The result of comparing means of physical fitness test that had done before and after of Muay 
Thai training program in 2nd, 4th, 6th and 8th week found the value of physical fitness of flexibility, agility, 
legs strength, and arms strength increased since 2nd week of training. When the researcher compared 
the physical fitness of before and after for 8th week found there is a different level of 0.5 statistically 
significant. 
Conclusion: Training by Muay Thai aerobic program within 8 weeks; 3 days per week and 45 minutes 
per day; can develop the physical fitness of flexibility, agility, legs strength, and arms strength. 
 
Keywords:  muay thai, aerobic, physical fitness 
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บทความวิจัย
เปรียบเทียบผลของการฝึกโปรแกรมแอโรบิคมวยไทยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสมรรถภาพทางกายของนักเรียนหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

COMPARISON RESULT OF MUAY THAI AEROBIC TRAINING, EFFECTS OF PHYSICAL FITNESS ON FEMALE STUDENTS GRADE 5, ANUBANPHONTHONG SCHOOL ROI ET PROVINCE

บทนํา   
จากรายงานในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (1) พบวา ท่ีผานมาศักยภาพและ

คุณภาพชีวิตของคนไทยยังคงต่ํากวาเปาหมายและ ไมสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ฐานความรู โดยเฉพาะประเด็นสุขภาพพบวา คนไทยสวนใหญยังมีพฤติกรรมและปจจัยแวดลอมท่ีเส่ียงตอการ
ทําลายสุขภาพจนทําใหประชาชนเจ็บปวยดวยโรคไมติดตอเร้ือรัง (Non-communicable disease: NCD) ท่ีมากขึ้น 
เนื่องจากขาดการออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ ดังนั้น แผนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ ฉบับที่ 6 (2) ไดกําหนดเปาหมาย
การพัฒนาการกีฬาของไทยใหสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกันกับวิสัยทัศนและทิศทางการพัฒนาของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 โดยการมุงเนนการพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาของไทยอยางครบวงจรเพ่ือเปนกลไกใน
การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจอยางมั่นคง มั่งคั่ง และย่ังยืน ดวยการสรางความเขมแข็งของการกีฬาพ้ืนฐานและ
มวลชน โดยพัฒนารูปแบบการออกกําลังกายและโภชนาการที่เหมาะสมกับแตละชวงวัย และปรับสภาพแวดลอม
ดานการกีฬาท่ีเอื้อตอการสงเสริมการมีสุขภาพท่ีดีของคนไทยทุกคน  

มวยไทยเปนศิลปะการตอสูและปองกันตัวประจําชาติไทย ท่ีมีการสืบทอดกันมาชานาน จากสมัยกรุง
สุโขทัย กรุงศรีอยุธยา สูกรุงรัตนโกสินทร จนถึงปจจุบัน (3) นอกจากมวยไทยจะเปนมรดกทางวัฒนธรรมท่ีโดดเดน
ของไทยแลว ชาวตางชาติใหความสนใจและหันมาเรียนรูเอาศิลปะการตอสูอยางแมไมมวยไทย เราจะเห็นไดวา ใน
ปจจุบัน ชาวตางชาติไมวาจะเปนเพศชายหรือเพศหญิงใหความสนใจเดินทางมายังประเทศไทยเพื่อเรียนวิชามวย
ไทยและสามารถรายรําไหวครูมวยได ซึ่งฝไมลายมือไมแพคนไทยเลยทีเดียว รวมท้ังทักษะการตอสูท่ีไมแพนักมวย
ของไทยเราเชนกัน มวยไทยเปนกีฬาท่ีชวยพัฒนารางกาย อารมณ สังคม จิตใจ และสติปญญาใหเปนผูมีความ
สมบูรณทางกายและจิตใจ สามารถปรับตัวอยูในสังคมอยางมีความสุข (4) สอดคลองกับงานวิจัยของ Piwngern 
Suttitum และ Pasurivong (5) ศึกษาผลของการฝกออกกําลังกายดวยโปรแกรมมวยไทยโบราณสกลนครประยุกต 
ใน 12 สัปดาหตอระดับความด้ือตอ อินซูลินและไขมันในเลือด ในหญิงไทยวัยสูงอายุ ที่มีอายุระหวาง 61-70 
ป จํานวน 30 คน ท่ีมีสุขภาพทั่วไปแข็งแรงสมบูรณ  ไมมีโรคติดตอหรือโรคเร้ือรังรายแรงใดๆ สรุปวาการฝกออกกําลัง
กายดวยโปรแกรมมวยไทยโบราณสกลนครประยุกตสามารถลดระดับความดื้อตออินซูลิน ลดคลอเรสเตอรอลและ
ไตรกลีเซอไรด  

การเตนแอโรบิคเปนกิจกรรมท่ีไดรับความนิยมอยางยิ่งในบรรดาคนรักสุขภาพ เพราะเปนกิจกรรมท่ี
นอกจากจะทําใหรางกายแข็งแรงและมีรูปรางท่ีสวยงามแลว ยังเปนการออกกําลังกายท่ีทุกวัยสามารถกระทําได อีก
ท้ังการเตนแอโรบิคยังใหความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และสามารถผอนคลายความเครียดได ซึ่งมวยไทยถูกนําไป
ประยุกตผสมผสานกับการออกกําลังกายในรูปแบบของการเตนแอโรบิค โดยการกีฬาแหงประเทศไทย (6) ได
กลาวถึงมวยไทยกับการเตนแอโรบิคไววา เปนกิจกรรมท่ีผสมผสานระหวางการเตนแอโรบิคกับกีฬามวยไทย 
จัดเปนการออกกําลังกายแบบแอโรบิคอีกรูปแบบหนึ่ง มวยไทยแอโรบิคเปนการนําลักษณะการออกอาวุธของ    
มวยไทย เชน การออกหมัด การใชเทา เขา ศอก มาประยุกตเปนทาเตนแอโรบิครวมกับทากายบริหารหรือการ
เคล่ือนไหวรางกายเบื้องตน โดยใชดนตรีประกอบจังหวะในการเคล่ือนไหว (7) จากการศึกษาท่ีผานมาของ        
Poosalee และ Preechawong (8) ศึกษาผลของโปรแกรมการสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพท่ีเนนการเตนแอโรบิคแบบ
มวยไทยตอความดันโลหิตและดัชนีมวลกายของผูท่ีมีภาวะความดันโลหิตเกือบสูง กลุมตัวอยางคือผูท่ีมีความดัน
โลหิต 120 - 139/ 80 - 89 มิลลิเมตรปรอท โปรแกรมดังกลาวประกอบดวย การใหความรูเกี่ยวกับการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพ การออกกําลังกายแอโรบิคแบบมวยไทย สัปดาหละ 5 วัน ติดตอกัน 10 สัปดาห และการติดตาม
สรางแรงจูงใจ  ผลการวิจัย พบวา ภายหลังเขารวมโปรแกรมการสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่เนนการเตนแอโรบิค 
แบบมวยไทยของผูท่ีมีความดันโลหิตเกือบสูง กลุมทดลองมีคาเฉล่ียดัชนีมวลกาย ความดันซิสโทลิก และความดัน
ไดแอสโทลิกต่ํากวากอนการเขารวมโปรแกรม และคาเฉลี่ยดัชนีมวลกาย ความดันซิสโทลิก และความดัน          
ไดแอสโทลิกของ ผูท่ีมีภาวะความดันโลหิตเกือบสูงกลุมทดลองยังต่ํากวากลุมควบคุมอีกดวย อีกท้ังยังมีงานวิจัย
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ของ Samunya (9) ศึกษาผลการฝกแอโรบิคดวยศิลปะมวยไทยที่มีตอสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 พบวา ภายหลังการฝกนักเรียนมีคาดัชนีมวลกายอยูในเกณฑพอเหมาะ มีเปอรเซ็นต
การสะสมไขมันในรางกายอยูในเกณฑสมสวน และจากการทดสอบสมรรถภาพทางกายจํานวน 4 รายการ ไดแก 
วิ่ง/เดิน 1 ไมล นั่งกมตัวไปขางหนา ลุก-นั่ง 1 นาทีและดึงขอพบวานักเรียนมีสมรรถภาพทางกายที่ดีข้ึน  

สมรรถภาพทางกาย คือการที่รางกายอยูในสภาพดี สามารถทํางานประกอบกิจกรรม เลนกีฬา 
หรือออกกําลังกายไดอยางมีประสิทธิภาพ และพรอมรับภาวะฉุกเฉินท่ีคาดไมถึง ผูท่ีมีสมรรถภาพทางกายดี และ
ไดรับการฝกซอมอยางตอเนื่องและถูกวิธี ปจจัยท่ีมีสวนชวยเสริมสรางสมรรถภาพทางกายคือ การออกกําลังกาย       
การสนับสนุนใหเด็กและเยาวชนไดออกกําลังกาย ควรจะกระทําอยางตอเนื่อง และเปนระบบ ซึ่งสถานศึกษามี
ความสําคัญอยางย่ิงท่ีจะสงเสริมใหมีการออกกําลังกายใหมีสุขภาพและสมรรถภาพที่ดีได ดังจะเห็นไดจากงานวิจัย
ของ Tanomsing-Ha (10) ท่ีศึกษาการพัฒนารูปแบบกิจกรรมการออกกําลังกายโดยใชศิลปะมวยไทยเพ่ือสงเสริม
คุณภาพชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พบวา รูปแบบของกิจกรรมที่พัฒนาขึ้นสงผลใหคุณภาพชีวิต
ดานรางกายในสวนเปอรเซ็นตไขมัน ความออนตัว ความแข็งแรงของกลามเนื้อขา ความอดทนของระบบไหลเวียน
โลหิต การหายใจ และความอดทนของกลามเนื้อ ของกลุมทดลองดีขึ้น แสดงใหเห็นวารูปแบบของกิจกรรม        
การออกกําลังกายโดยใชศิลปะมวยไทยสงผลใหคุณภาพชีวิตของนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลายดีขึ้น 

ดวยเหตุผลดังกลาวขางตนผูวิจัยเชื่อวาการออกกําลังกายดวยแอโรบิคมวยไทยจะชวยพัฒนาสมรรถภาพ
ทางกายและสรางคานิยมการรักการออกกําลังกายใหกับนักเรียนได ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาผลของ
การฝกแอโรบิคมวยไทยท่ีมีผลตอการเปลี่ยนแปลงสมรรถภาพทางกายของนักเรียนหญิง ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5  
และเปรียบเทียบระดับสมรรถภาพทางกายของนักเรียนหญิง กอนการฝกและหลังการฝกดวยโปรแกรมแอโรบิค  
มวยไทย ซึ่งคาดวานาจะเปนวิธีของการออกกําลังกายอีกทางเลือกหน่ึงท่ีเหมาะสมอีกสําหรับนักเรียนชั้นประถม  
อีกท้ังยังเปนการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยทําใหรูสึกภาคภูมิใจในความเปนไทยมากขึ้นและเปนการอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณของชาติไทยเรา ใหคงอยูสืบตอไป 

 
วัตถุประสงค  
 - เพ่ือศึกษาระดับสมรรถภาพทางกายของนักเรียนหญิง ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 กอนการฝกและหลัง
การฝกดวยโปรแกรมแอโรบิคมวยไทย  
 - เพ่ือเปรียบเทียบระดับสมรรถภาพทางกายของนักเรียนหญิง ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 กอนการฝกและ
หลังการฝกดวยโปรแกรมแอโรบิคมวยไทย

วิธีดําเนินการวิจัย  
 อาสาสมัคร  
 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด จํานวน 
39 คน ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)  
 เกณฑการคัดเลือกผูเขารวมวิจัย 
 - ผูวิจัยไดกําหนดขนาดประชากร คือชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด 
ท่ีลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน  50 คน (ขอมูลใบรายชื่อจํานวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 
5 สืบคนเมื่อ วันท่ี 1 กันยายน 2560) 
 -  กลุมตัวอยางในการวิจัยทดลองไดแกนักเรียนหญิง ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 
จํานวน 39 คน  ใชวิธีการสุมตัวอยางโดยไมใชความนาจะเปน (Nonprobability sampling) และผูวิจัยไดเลือกสุม
ตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling)  ซึ่งไดจํานวนกลุมตัวอยางในการทดลองทั้งส้ิน 39 คน 

 เกณฑการคัดเลือกผูรวมวิจัยออกจากการวิจัย 
 เกณฑการคัดออกของกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ คือผูท่ีมีโรคสวนประจําตัวหรือเหตุผลอื่นที่ไมสามารถ
ฝกตามโปรแกรมได รวมถึงไมสะดวกเขารวมในการฝกตามโปรแกรมการฝกไดครบ 2 ครั้ง หรือทดสอบสมรรถภาพ
ไมครบตามที่กําหนดไว ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ไมมีผูท่ีถูกคัดออกจาการวิจัย 
 ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย  

-  ผูวิจัยไดสรางโปรแกรมการฝกเตนแอโรบิคมวยไทยจากหลักการและทฤษฏี มีความเร็วของจังหวะ
ดนตรีอยูในชวง 140 - 160 จังหวะตอนาที และใหผูเชี่ยวชาญตรวจคุณภาพเครื่องมือวิจัย จํานวน 3 ทาน เพ่ือพิจารณา
คุณภาพเคร่ืองมือเชิงประจักษ และศึกษารายละเอียดเก่ียวกับแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายสําหรับเด็กอายุ   
10-12 ป โดยใชแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายมาตรฐานระหวางประเทศ (International Committee for The 
Standardization of Physical Fitness Test = ICSPFT) ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยเลือกมา 4 รายการ เพ่ือทดสอบ
สมรรถภาพทางกายดานความออนตัว ความคลองตัว ความแข็งแรงของกลามเนื้อแขน ความแข็งแรงของกลามเนื้อ
ขา มีดังนี้ 
   - นั่งงอตัว (Trunk forward flexion) 
   - ยืนกระโดดไกล (Standing broad jump) 
   - วิ่งเก็บของ (Shuttle run) 
   - แรงบีบมือ (Grip strength)  

-  ผูวิจัยพบกับผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลโพนทอง อําเภอโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด เพ่ือแจง
รายละเอียดงานวิจัย ขออนุเคราะหสถานที่ และขอความรวมมือจากนักเรียนหญิง ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 เพ่ือเขา
รวมในการวิจัย 

-  ในวันแรกนักวิจัยพบกับกลุมตัวอยางเพ่ือทําความเขาใจและอธิบายรายละเอียดของการทําการวิจัย 
รวมถึงขอการอนุญาตยินยอมจากผูปกครอง  

-  ในวันท่ีสองนักวิจัยพบกับกลุมตัวอยางเพื่อบันทึกขอมูลประจําตัวกลุมตัวอยางเปนรายบุคคล (ขอมูล
เปนความลับ) และทําการทดสอบสมรรถภาพทางกายโดยใชแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายมาตรฐานระหวาง
ประเทศ (International Committee for The Standardization of Physical Fitness Test = ICSPFT) ซึ่งการวิจัย
คร้ังนี้ ผูวิจัยเลือกมา 4 รายการ ไดแก นั่งงอตัว ยืนกระโดดไกล วิ่งเก็บของ แรงบีบมือ และบันทึกผลการทดสอบ
กอนฝกโปรแกรมการฝกเตนแอโรบิคมวยไทย และทําการนัดหมายในการฝกเตนแอโรบิคมวยไทย 

-  ฝกเตนแอโรบิคมวยไทยตามโปรแกรมท่ีกําหนดให ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลโพนทอง เปนเวลา        
8 สัปดาหๆ ละ 3 วัน คือ วันจันทร วันพุธ และวันศุกร เวลา 14.00 - 15.00 น. ระยะเวลาในการฝก 45 นาที คือ ชวง
อบอุนรางกาย (Warm up) 10 นาที ชวงการเตน (Aerobic) 30 นาที และชวงผอนคลาย (Cool down) 5 นาที 

-  ทําการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 4 รายการ ไดแก นั่งงอตัว ยืนกระโดดไกล วิ่งเก็บของ แรงบีบมือ 
และบันทึกผลการทดสอบหลังการฝกในสัปดาหท่ี 2, 4, 6 และเมื่อส้ินสุดการฝกเตนแอโรบิคมวยไทยในสัปดาหท่ี 8 

คณะกรรมการจริยธรรม  
 งานวิจัยนี้ไดผานการรับรองจากคณะกรรมการการทําวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด         
ชื่อโครงการเปรียบเทียบผลการฝกแอโรบิคมวยไทยท่ีมีผลตอการเปล่ียนแปลงสมรรถภาพทางกายของนักเรียน
หญิง ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด เอกสารรับรองเลขท่ี  003/2561 

 การวิเคราะหขอมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูล ผลของการทดสอบสมรรถภาพทางกาย กอนการฝกและ
หลังการฝกดวยโปรแกรมแอโรบิคมวยไทยสัปดาหท่ี 2, 4, 6 และสัปดาหท่ี 8 มาวิเคราะหผลทางสถิติ ตามลําดับ 
หาคาเฉล่ีย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สมรรถภาพทางกายดานความออนตัว ความคลองแคลว ความ
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บทความวิจัย
เปรียบเทียบผลของการฝึกโปรแกรมแอโรบิคมวยไทยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสมรรถภาพทางกายของนักเรียนหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

COMPARISON RESULT OF MUAY THAI AEROBIC TRAINING, EFFECTS OF PHYSICAL FITNESS ON FEMALE STUDENTS GRADE 5, ANUBANPHONTHONG SCHOOL ROI ET PROVINCE

 เกณฑการคัดเลือกผูรวมวิจัยออกจากการวิจัย 
 เกณฑการคัดออกของกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ คือผูท่ีมีโรคสวนประจําตัวหรือเหตุผลอื่นที่ไมสามารถ
ฝกตามโปรแกรมได รวมถึงไมสะดวกเขารวมในการฝกตามโปรแกรมการฝกไดครบ 2 คร้ัง หรือทดสอบสมรรถภาพ
ไมครบตามที่กําหนดไว ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ไมมีผูท่ีถูกคัดออกจาการวิจัย 
 ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย  

-  ผูวิจัยไดสรางโปรแกรมการฝกเตนแอโรบิคมวยไทยจากหลักการและทฤษฏี มีความเร็วของจังหวะ
ดนตรีอยูในชวง 140 - 160 จังหวะตอนาที และใหผูเชี่ยวชาญตรวจคุณภาพเครื่องมือวิจัย จํานวน 3 ทาน เพ่ือพิจารณา
คุณภาพเคร่ืองมือเชิงประจักษ และศึกษารายละเอียดเก่ียวกับแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายสําหรับเด็กอายุ   
10-12 ป โดยใชแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายมาตรฐานระหวางประเทศ (International Committee for The 
Standardization of Physical Fitness Test = ICSPFT) ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยเลือกมา 4 รายการ เพ่ือทดสอบ
สมรรถภาพทางกายดานความออนตัว ความคลองตัว ความแข็งแรงของกลามเนื้อแขน ความแข็งแรงของกลามเนื้อ
ขา มีดังนี้ 
   - นั่งงอตัว (Trunk forward flexion) 
   - ยืนกระโดดไกล (Standing broad jump) 
   - วิ่งเก็บของ (Shuttle run) 
   - แรงบีบมือ (Grip strength)  

-  ผูวิจัยพบกับผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลโพนทอง อําเภอโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด เพ่ือแจง
รายละเอียดงานวิจัย ขออนุเคราะหสถานที่ และขอความรวมมือจากนักเรียนหญิง ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 เพ่ือเขา
รวมในการวิจัย 

-  ในวันแรกนักวิจัยพบกับกลุมตัวอยางเพ่ือทําความเขาใจและอธิบายรายละเอียดของการทําการวิจัย 
รวมถึงขอการอนุญาตยินยอมจากผูปกครอง  

-  ในวันท่ีสองนักวิจัยพบกับกลุมตัวอยางเพ่ือบันทึกขอมูลประจําตัวกลุมตัวอยางเปนรายบุคคล (ขอมูล
เปนความลับ) และทําการทดสอบสมรรถภาพทางกายโดยใชแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายมาตรฐานระหวาง
ประเทศ (International Committee for The Standardization of Physical Fitness Test = ICSPFT) ซึ่งการวิจัย
ครั้งนี้ ผูวิจัยเลือกมา 4 รายการ ไดแก นั่งงอตัว ยืนกระโดดไกล วิ่งเก็บของ แรงบีบมือ และบันทึกผลการทดสอบ
กอนฝกโปรแกรมการฝกเตนแอโรบิคมวยไทย และทําการนัดหมายในการฝกเตนแอโรบิคมวยไทย 

-  ฝกเตนแอโรบิคมวยไทยตามโปรแกรมที่กําหนดให ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลโพนทอง เปนเวลา        
8 สัปดาหๆ ละ 3 วัน คือ วันจันทร วันพุธ และวันศุกร เวลา 14.00 - 15.00 น. ระยะเวลาในการฝก 45 นาที คือ ชวง
อบอุนรางกาย (Warm up) 10 นาที ชวงการเตน (Aerobic) 30 นาที และชวงผอนคลาย (Cool down) 5 นาที 

-  ทําการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 4 รายการ ไดแก นั่งงอตัว ยืนกระโดดไกล วิ่งเก็บของ แรงบีบมือ 
และบันทึกผลการทดสอบหลังการฝกในสัปดาหท่ี 2, 4, 6 และเมื่อส้ินสุดการฝกเตนแอโรบิคมวยไทยในสัปดาหท่ี 8 

คณะกรรมการจริยธรรม  
 งานวิจัยนี้ไดผานการรับรองจากคณะกรรมการการทําวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด         
ชื่อโครงการเปรียบเทียบผลการฝกแอโรบิคมวยไทยที่มีผลตอการเปล่ียนแปลงสมรรถภาพทางกายของนักเรียน
หญิง ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด เอกสารรับรองเลขท่ี  003/2561 

 การวิเคราะหขอมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูล ผลของการทดสอบสมรรถภาพทางกาย กอนการฝกและ
หลังการฝกดวยโปรแกรมแอโรบิคมวยไทยสัปดาหท่ี 2, 4, 6 และสัปดาหท่ี 8 มาวิเคราะหผลทางสถิติ ตามลําดับ 
หาคาเฉล่ีย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สมรรถภาพทางกายดานความออนตัว ความคลองแคลว ความ
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แข็งแรงของกลามเนื้อแขนและความแข็งแรงของกลามเนื้อขา กอนการฝกและหลังการฝกดวยโปรแกรม             
แอโรบิคมวยไทย สัปดาหท่ี 2, 4, 6 และ 8 สัปดาห นําขอมูลจากการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ดานความออนตัว 
ความคลองตัว ความแข็งแรงของกลามเนื้อแขนและความแข็งแรงของกลามเนื้อขา เพ่ือเปรียบเทียบคาเฉล่ียที่ได
จากการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนหญิง กอนการฝกและหลังการฝกดวยโปรแกรมแอโรบิคมวยไทย 
โดยใชสถิติที (t-test dependent) ทดสอบความมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และนําเสนอขอมูลในรูปแบบตาราง
ประกอบความเรียง 
 
ผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการรวบรวมขอมูล ผลของการเปล่ียนแปลงสมรรถภาพทางกาย หลังการฝก
ดวยโปรแกรมแอโรบิคมวยไทย หาคาเฉล่ีย ( x ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเปรียบเทียบกอนการฝก 
และหลังการฝกสัปดาหท่ี 2, 4, 6 และสัปดาหท่ี 8 โดยใชสถิติที (t-test dependent) ทดสอบความมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05  
 
 ตารางท่ี 1 คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสมรรถภาพทางกาย กอนการฝก และหลังการฝกดวยโปรแกรม   
แอโรบิคมวยไทยของนักเรียนหญิง โดยแยกเปนแตละรายการ ดังนี้ (N = 39) 

 จากตารางท่ี 1 สามารถสรุปไดวา ภายหลังจากฝกในสัปดาหท่ี 2, 4, 6 และ 8 สมรรถภาพทางกายดาน
ความออนตัว ความคลองตัว ความแข็งแรงของกลามเนื้อแขน ความแข็งแรงของกลามเนื้อขา มีคาเฉล่ียท่ีสูงขึ้นเมื่อ
เปรียบเทียบกับกอนการฝก 
 
 
 
 
 
 
 

รายการทดสอบ กอนการฝก สัปดาหท่ี 2 สัปดาหท่ี 4 สัปดาหท่ี 6 สัปดาหท่ี 8 

 x          S.D. x          S.D. x          S.D. x          S.D. x          S.D. 
ความออนตัว 
(เซนติเมตร) 

8.81      2.51 11.86     2.09 12.27     2.17 12.65     1.97 13.23     1.81 

ความคลองตัว 
(วินาที) 

14.18     1.01 13.44     1.10 12.79     1.10 12.30     1.10 12.00     1.10 

ความแข็งแรงของ
กลามเนื้อแขน 

(กิโลกรัม) 

18.08     3.33 18.57     3.34 18.94     3.31 19.15     3.20 19.54     3.12 

ความแข็งแรงของ
กลามเนื้อขา 
(เซนติเมตร) 

140.85  14.41 143.85  13.74 145.38  12.57 146.44  11.56 150.21  11.54 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคาเฉล่ียของสมรรถภาพทางกายกอนการฝก และหลังการฝก 8 สัปดาห ดวยโปรแกรม    
แอโรบิคมวยไทยของนักเรียนหญิง (N = 39) 

*  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
จากตารางที่ 2 สามารถสรุปไดวา เมื่อเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายกอนการฝก และหลังการฝก 8 

สัปดาห พบวา สมรรถภาพทางกายดานความออนตัว ความคลองตัว ความแข็งแรงของกลามเน้ือแขน ความ
แข็งแรงของกลามเนื้อขา เพ่ิมขึ้นในทุกรายการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบระดับสมรรถภาพทางกายของนักเรียนหญิง กอนการฝก
และหลังการฝกดวยโปรแกรมแอโรบิคมวยไทย พบวาสมรรถภาพทางกายดานความออนตัว ความคลองตัว ความ
แข็งแรงของกลามเนื้อแขน และความแข็งแรงของกลามเนื้อขา เปล่ียนแปลงในทางท่ีดีและมีการพัฒนามากขึ้นตั้งแต
สัปดาหท่ี 2 และเมื่อเปรียบเทียบผลภายหลังการฝกสัปดาหท่ี 8 พบวาผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายเฉลี่ยสูง
กวากอนการฝก และแตกตางกัน อยางนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ทุกรายการ เนื่องจากผูวิจัยไดกําหนด
โปรแกรมการฝกแอโรบิคมวยไทย ใหมีการเคล่ือนไหวรางกายทุกสวน โดยนําเอาศิลปะมวยไทยมาประยุกตรวมกับ
ทาเตนแอโรบิคประกอบกับจังหวะเพลงในการเตนอยางตอเนื่อง ท่ีมีความเร็วของจังหวะดนตรีอยูในชวง 140-160 
จังหวะตอนาที เปนเวลา 8 สัปดาหๆ ละ 3 วัน ระยะเวลาในการฝก 45 นาที และปฏิบัติอยางสม่ําเสมอจึงสงผลตอ
การเปลี่ยนแปลงสมรรถภาพทางกาย สอดคลองกับ Kritpetch และ Changchalad (11) ไดกลาววาผลของการ
ฝกซอม คือการปรับตัวทางสรีรวิทยามีแนวโนมทําใหความแข็งแรงของกลามเนื้อเพ่ิมขึ้นและเปนไปตามหลักการฝก
ของวิทยาลัยเวชศาสตรการกีฬาแหงอเมริกา โดยการกําหนดความหนักของงาน 60-80 เปอรเซ็นตของอัตราการ
เตนของหัวใจสูงสุด โดยใชความเร็วของจังหวะดนตรีอยูในชวง 136-148 จังหวะตอนาที ความถี่ในการฝกสัปดาห
ละ 3 วันๆ ละ 40 นาที ระยะเวลา 10 สัปดาห และวิธีการปฏิบัติตามโปรแกรมที่กําหนด ในการพัฒนาสมรรถภาพ
ทางกายใหเพ่ิมขึ้น และสอดคลองกับงานวิจัยของ Vejpipat (12) ไดกลาววาการออกกําลังกายเปนประจําจะชวยทํา
ใหความออนตัวคงท่ี และความคลองตัวที่มากกวาปกติสามารถทําใหเกิดขึ้นได โดยการออกกําลังกายเฉพาะอยาง  
นอกจากน้ียังมีงานวิจัยของ Chabairum และ Homchan (13) ศึกษาการออกกําลังกายดวยทามวยไทยโบราณที่มี
ตอสมรรถภาพทางกายผูสูงอายุ พบวา คาเฉลี่ยการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ประกอบดวย ลุก-ยืน-นั่ง 30 
วินาที นั่งยกนํ้าหนัก 30 วินาที นั่งเกาอ้ีแตะปลายเทา มือไขวแตะหลัง ลุก-เดิน-นั่ง ไปกลับ และเดิน 6 นาที ของ

รายการทดสอบ 
กอนการฝก หลังการฝก ผลตาง 
x      (S.D.) x           (S.D.)   x           (S.D.) t df P-value 

ความออนตัว 
(เซนติเมตร) 

8.81 2.51 13.23 1.81 4.42 1.45 19.02 38 .00* 

ความคลองตัว 
(วินาที) 

14.18 1.01 12.00 1.10 2.18 0.67 20.37 38 .00* 

ความแข็งแรงของ
กลามเนื้อแขน 

(กิโลกรัม) 

18.08 3.33 19.54 3.12 1.46 0.93 9.87 38 .00* 

ความแข็งแรงของ
กลามเนื้อขา 
(เซนติเมตร) 

140.85 14.41 150.21 11.54 9.36 7.30 8.01 38 .00* 



JOURNAL OF FACULTY OF PHYSICAL EDUCATION 
Volume 21  |  Number 1  |  January-June 2018

85

บทความวิจัย
เปรียบเทียบผลของการฝึกโปรแกรมแอโรบิคมวยไทยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสมรรถภาพทางกายของนักเรียนหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

COMPARISON RESULT OF MUAY THAI AEROBIC TRAINING, EFFECTS OF PHYSICAL FITNESS ON FEMALE STUDENTS GRADE 5, ANUBANPHONTHONG SCHOOL ROI ET PROVINCE

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคาเฉล่ียของสมรรถภาพทางกายกอนการฝก และหลังการฝก 8 สัปดาห ดวยโปรแกรม    
แอโรบิคมวยไทยของนักเรียนหญิง (N = 39) 

*  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
จากตารางที่ 2 สามารถสรุปไดวา เมื่อเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายกอนการฝก และหลังการฝก 8 

สัปดาห พบวา สมรรถภาพทางกายดานความออนตัว ความคลองตัว ความแข็งแรงของกลามเน้ือแขน ความ
แข็งแรงของกลามเนื้อขา เพ่ิมขึ้นในทุกรายการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบระดับสมรรถภาพทางกายของนักเรียนหญิง กอนการฝก
และหลังการฝกดวยโปรแกรมแอโรบิคมวยไทย พบวาสมรรถภาพทางกายดานความออนตัว ความคลองตัว ความ
แข็งแรงของกลามเนื้อแขน และความแข็งแรงของกลามเนื้อขา เปล่ียนแปลงในทางท่ีดีและมีการพัฒนามากขึ้นต้ังแต
สัปดาหท่ี 2 และเมื่อเปรียบเทียบผลภายหลังการฝกสัปดาหท่ี 8 พบวาผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายเฉลี่ยสูง
กวากอนการฝก และแตกตางกัน อยางนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ทุกรายการ เนื่องจากผูวิจัยไดกําหนด
โปรแกรมการฝกแอโรบิคมวยไทย ใหมีการเคล่ือนไหวรางกายทุกสวน โดยนําเอาศิลปะมวยไทยมาประยุกตรวมกับ
ทาเตนแอโรบิคประกอบกับจังหวะเพลงในการเตนอยางตอเนื่อง ท่ีมีความเร็วของจังหวะดนตรีอยูในชวง 140-160 
จังหวะตอนาที เปนเวลา 8 สัปดาหๆ ละ 3 วัน ระยะเวลาในการฝก 45 นาที และปฏิบัติอยางสม่ําเสมอจึงสงผลตอ
การเปลี่ยนแปลงสมรรถภาพทางกาย สอดคลองกับ Kritpetch และ Changchalad (11) ไดกลาววาผลของการ
ฝกซอม คือการปรับตัวทางสรีรวิทยามีแนวโนมทําใหความแข็งแรงของกลามเนื้อเพ่ิมขึ้นและเปนไปตามหลักการฝก
ของวิทยาลัยเวชศาสตรการกีฬาแหงอเมริกา โดยการกําหนดความหนักของงาน 60-80 เปอรเซ็นตของอัตราการ
เตนของหัวใจสูงสุด โดยใชความเร็วของจังหวะดนตรีอยูในชวง 136-148 จังหวะตอนาที ความถี่ในการฝกสัปดาห
ละ 3 วันๆ ละ 40 นาที ระยะเวลา 10 สัปดาห และวิธีการปฏิบัติตามโปรแกรมที่กําหนด ในการพัฒนาสมรรถภาพ
ทางกายใหเพ่ิมขึ้น และสอดคลองกับงานวิจัยของ Vejpipat (12) ไดกลาววาการออกกําลังกายเปนประจําจะชวยทํา
ใหความออนตัวคงท่ี และความคลองตัวที่มากกวาปกติสามารถทําใหเกิดขึ้นได โดยการออกกําลังกายเฉพาะอยาง  
นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยของ Chabairum และ Homchan (13) ศึกษาการออกกําลังกายดวยทามวยไทยโบราณที่มี
ตอสมรรถภาพทางกายผูสูงอายุ พบวา คาเฉลี่ยการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ประกอบดวย ลุก-ยืน-นั่ง 30 
วินาที นั่งยกนํ้าหนัก 30 วินาที นั่งเกาอ้ีแตะปลายเทา มือไขวแตะหลัง ลุก-เดิน-นั่ง ไปกลับ และเดิน 6 นาที ของ

รายการทดสอบ 
กอนการฝก หลังการฝก ผลตาง 
x      (S.D.) x           (S.D.)   x           (S.D.) t df P-value 

ความออนตัว 
(เซนติเมตร) 

8.81 2.51 13.23 1.81 4.42 1.45 19.02 38 .00* 

ความคลองตัว 
(วินาที) 

14.18 1.01 12.00 1.10 2.18 0.67 20.37 38 .00* 

ความแข็งแรงของ
กลามเนื้อแขน 

(กิโลกรัม) 

18.08 3.33 19.54 3.12 1.46 0.93 9.87 38 .00* 

ความแข็งแรงของ
กลามเนื้อขา 
(เซนติเมตร) 

140.85 14.41 150.21 11.54 9.36 7.30 8.01 38 .00* 
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ผูสูงอายุดีขึ้น และสอดคลองกับงานวิจัยของ Samunya (9) ศึกษาผลการฝกแอโรบิคดวยศิลปะมวยไทยที่มีตอ
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มวลกายอยูในเกณฑพอเหมาะ มีเปอรเซ็นตการสะสมไขมันในรางกายอยูในเกณฑสมสวน และจากการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายจํานวน 4 รายการ ไดแก วิ่ง/เดิน 1 ไมล นั่งกมตัวไปขางหนา ลุก-นั่ง 1 นาทีและดึงขอพบวา
นักเรียนมีสมรรถภาพทางกายที่ดีข้ึน  
 
สรุปผล  

 

 การฝกดวยโปรแกรมแอโรบิคมวยไทยที่ผูวิจัยไดสรางขึ้น เปนเวลา 8 สัปดาห สัปดาหละ 3 วันๆ ละ 45 
นาที สามารถเพิ่มสมรรถภาพทางกายดานความออนตัว ความคลองตัว ความแข็งแรงของกลามเนื้อแขน และความ
แข็งแรงของกลามเนื้อขา ภายหลังการฝกตั้งแตสัปดาหท่ี 2 และเมื่อเปรียบเทียบผลภายหลังการฝกสัปดาหท่ี 8 
พบวาผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายเฉล่ียสูงกวากอนการฝก และแตกตางกัน อยางนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 ทุกรายการ ดังนั้นการฝกดวยโปรแกรมแอโรบิคมวยไทยใหกับนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 สามารถ
พัฒนาสมรรถภาพทางกายใหดีขึน้ได  
 
ขอเสนอแนะ 
 - ควรมีการควบคุมกลุมตัวอยาง ในการใชชีวิตประจําวันทั้งทางดานโภชนาการและการพักผอน 
 - ควรเพ่ิมความหนักของโปรแกรมการฝกแอโรบิคมวยไทยเพิ่มขึ้นในแตละสัปดาห 
 - การทดสอบสมรรถภาพกอนและหลังการฝกดวยโปรแกรมแอโรบิคมวยไทยควรมีการเปรียบเทียบกับกลุม
ตัวอยางท่ีใชกับโปรแกรมอื่นๆ 
 - ใชโปรแกรมแอโรบิคมวยไทย เปนกิจกรรมการออกกําลังกายเพื่อแกไขในผูปวยโรคเบาหวาน 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้สําเร็จลุลวงไดดี ขอขอบพระคุณคณาจารย สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬาและ      
พลศึกษา ท่ีกรุณาเปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ตลอดท้ังใหคําปรึกษา แนะนําแนวทาง พรอม
ท้ังถายทอดทักษะและประสบการณแกผูวิจัย ขอขอบพระคุณผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลโพนทอง อําเภอโพนทอง 
จังหวัดรอยเอ็ด ท่ีไดใหความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล สุดทายขอขอบคุณนักศึกษาสาขาวิชา
วิทยาศาสตรการกีฬา นายอาคม วิเวกวิน และนางสาวอนุชาวดี สุขเสมอ ท่ีอยูเบ้ืองหลังความสําเร็จท่ีคอยชวยเหลือ
ในการฝกแอโรบิคมวยไทยที่ดีเสมอมา จนทําใหการศึกษาวิจัยดําเนินการสําเร็จลุลวงไดดวยดี  
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วิธีดําเนินการวิจัย: นักกีฬาตัวแทนมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ท่ีเขารวมการแขงขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย  คร้ังท่ี  45  ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี   ชาย  จํานวน 
212 คน  และหญิงจํานวน  131  คน  รวมท้ังหมด 343 คน  อายุระหวาง 18 - 28  ป โดยการสุมแบบเฉพาะเจาะจง 
เคร่ืองมือท่ีใชเก็บรวบรวมขอมูลประกอบดวย  แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย 15 รายการไดแก 1.วัดปริมาณไขมัน
ในรางกาย 2. วัดความออนตัว 3. ทดสอบแรงบีบมือ 4. ทดสอบแรงเหยียดขา 5. ทดสอบดันพ้ืน 1 นาที  6. ทดสอบลุก-
นั่ง 1 นาที  7. ทดสอบยืนกระโดดสูง 8. ทดสอบยืนกระโดดไกล 9. ทดสอบทุมบอล 10. ทดสอบวิ่งเก็บของ 3 จุด  11. 
ทดสอบการกระโดด 6 เหลี่ยม 12. ทดสอบวิ่ง 40 เมตร  2 รอบ 13. ทดสอบการว่ิงเพ่ิมระยะความเร็ว  14. ทดสอบวิ่ง  
35  เมตร  6  รอบ 15. ยืนเขยงกาวกระโดด นําขอมูลท่ีไดมาทําการวิเคราะหและเปรียบเทียบกับเกณฑสมรรถภาพทาง
กายนักกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย 
ผลการวิจัย: สมรรถภาพทางกายอยูในระดับปกติ ไขมันในรางกาย ความแข็งแรงกลามเน้ือขาและแขน ความออนตัว 
พบวาอยูในเกณฑดีในทุกกลุมยกเวนกลุม 5 ท่ีอยูในเกณฑปกติพลังกลามเนื้อขา ความเร็ว ดานความคลองตัว ดานความ
แข็งแรงของแขน ดานความทนทานของกลามเน้ือหนาทองและแขน พบวาอยูในเกณฑดีในทุกกลุม ดานความสามารถ
สูงสุดในการทํางานแบบไมใชออกซิเจนและดานความสามารถสูงสุดในการทํางานแบบใชออกซิเจน พบวาอยูในเกณฑดี
มากในกลุมที่ 1 และ 6 กลุมอื่นๆอยูในเกณฑดี 
สรุปผล: สมรรถภาพทางกายนักกีฬามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒผานเกณฑสมรรถภาพทางกายนักกีฬา
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย 
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Abstract  

Purpose: The purpose of this research was to study the physical fitness of Srinakharinwirot university 
athletes   
Methods: Athletes attended the 45th Thailand University Games at Rajamangala university of technology 
thanyaburi pathum thani province, were composed of 343 athletes 212 male and 131 females, whose age 
between 18-28 years old. This research conducted specific random sampling. Physical fitness test of athletes 
were consisted of 15 items 1) body fat test, 2) flexibility test, 3) hand grip test, 4) leg strength test, 5) 1 
minute push-ups test, 6) 1 minute sit-up test, 7) vertical jump test,  8) standing long jump test, 9)  overhead 
throw test, 10) 3 shuttle run test, 11) hexagon test, 12) sprint 40 m. for 2 rounds test, 13) multistage fitness 
test, 14) running-based  anaerobic  sprint  Test : RAST and 15) triple jump test using for collecting data and 
comparing with the physical fitness criterion of university athletes 
Results: physical fitness was in normal level. Body fat, muscle strength both legs and arms, and flexibility 
were in good level except group 5 was in normal level. Leg muscle power and speed, agility, arm strength as 
well as abdominal and arm endurance were in good level. The maximum capacity of anaerobic respiration 
and aerobic respiration showed that group 1 and group 6 were very good level   
Conclusion: All the athletes of Srinakharinwirot university passed the physical fitness criteria of university 
athletes  
 
Keywords: physical fitness, athletes, muscle strength, agility, flexibility 
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well as abdominal and arm endurance were in good level. The maximum capacity of anaerobic respiration 
and aerobic respiration showed that group 1 and group 6 were very good level   
Conclusion: All the athletes of Srinakharinwirot university passed the physical fitness criteria of university 
athletes  
 
Keywords: physical fitness, athletes, muscle strength, agility, flexibility 
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บทนํา   

 การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยในปจจุบันมีเปาหมายจัดการแขงขันเพ่ือความเปนเลิศ
มหาวิทยาลัยตางๆในระดับอุดมศึกษากวา 120 มหาวิทยาลัย  ไดพัฒนาการฝกซอมนักกีฬา เพ่ือสงเขารวมการแขงขัน  
โดยแตละปมีจํานวนนักกีฬาเขารวมแขงขันกวา 15,000 คนจากจํานวนนักกีฬาดังกลาวเปนที่ยืนยันถึงการใหความสําคัญ 
ตอการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยอยางมากอยางไรก็ตามมหาวิทยาลัยตางๆยังไมมีความชัดเจนในการ
วางแผนพัฒนานักกีฬาโดยเฉพาะยังขาดการประยุกตใชวิทยาศาสตรการกีฬาเพ่ือมาพัฒนานักกีฬาท่ีมีมาตรฐานหรือ
ยังไมไดนํามาใชในการพัฒนาอยางจริงจังเทาที่ควร นอกจากน้ันแลวมหาวิทยาลัยตาง ๆ ท่ีสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันไดพยายามที่จะพัฒนามาตรฐานในการเตรียมนักกีฬาหรือสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันใหสูงขึ้น หลาย
มหาวิทยาลัยไดจัดใหมีการประเมินความพรอมทางดานรางกายนักกีฬา  โดยกําหนดใหมีการทดสอบสมรรถภาพทาง
กายและการตรวจรางกายพื้นฐานทางดานการแพทยกระบวนการดังกลาวบางมหาวิทยาลัยไดใหความสําคัญสูง โดยนํา
ผลการตรวจหรือการทดสอบไปใชประเมินภาวะความพรอมทางดานรางกายนักกีฬา รวมท้ังนําไปปรับปรุงหรือ
พัฒนาการฝกซอมอยางจริงจัง ซึ่งจะเปนประโยชนตอการพัฒนานักกีฬาใหมีประสิทธิภาพการเลนใหดียิ่งขึ้นท่ีผานมา
พบขอบกพรองหลาย ๆ อยาง ท่ีเกิดจากการดําเนินการทดสอบสมรรถภาพทางกาย เชน จะพบอุปสรรคและปญหาใน
การขาดองคความรูความเขาใจในวิธีการและขั้นตอน  เพราะในมหาวิทยาลัยสวนใหญ ไมมีการเรียนการสอนทางดาน
พลศึกษาหรือวิทยาศาสตรการกีฬา ทําใหไมสามารถดําเนินการไดเอง หรือบางมหาวิทยาลัยใหหนวยงานอื่นเขามา
ดําเนินการให  แตส่ิงท่ีเปนปญหาสําคัญ คือ ในระดับอุดมศึกษายังไมมีเกณฑสมรรถภาพทางกายมาใชในการ
เปรียบเทียบหรือประเมินผลการทดสอบที่เปนของนักกีฬาในระดับอุดมศึกษาโดยตรง นอกจากนั้นกระบวนการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายยังมิไดมีแบบทดสอบที่มีความเฉพาะเจาะจงของแตละชนิดกีฬา จึงทําใหกระบวนการและวิธีการท่ี
ใชหรือปฏิบัติกันอยู ยังไมตรงตอความตองการอยางแทจริง (1) 

จากการศึกษาวิจัยเพ่ือใหไดมาซึ่งกระบวนการทดสอบและเกณฑการทดสอบท่ีตรงกับความตองการของแตละ
กลุมกีฬามากขึ้นนั้น จะทําใหการทดสอบสมรรถภาพทางกายเกิดประโยช นตอการนําไปใชพัฒนานักกีฬามากขึ้นและ
ส่ิงสําคัญเกณฑใชเปรียบเทียบเพ่ือบงบอกระดับความพรอมทางดานรางกายของนักกีฬาแตละคน แตละทีม จะเปนการ
ยกมาตรฐานของการพัฒนากีฬาในระดับตาง ๆ ใหเทียบเทาระดับสากลหรือนานาชาติมากยิ่งขึ้น (2) 

คณะพลศึกษา ท่ีเปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบตอการสงเสริมกิจกรรมกีฬา โดยเฉพาะในการสงนักกีฬาเขารวม
แขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ประกอบกับผูวิจัยไดผานการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องวิธีการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายและการประเมินผลสมรรถภาพทางกายนักกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย จึงไดเล็งเห็น
ความสําคัญของปญหาท่ีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยังไมไดจัดทําวิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อใชกับ
ตัวแทนนักกฬีามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาสมรรถภาพทางกายนักกีฬามหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ เพ่ือนําผลการศึกษามาใชในการเปรียบเทียบและประเมินระดับสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาที่จะเขารวม
การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ในทุก ๆ ป โดยคาดวาจะเปนประโยชนตอการพัฒนามาตรฐานการจัดสง
นักกีฬา และการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยใหมีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นแลว
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒก็จะสามารถกลั่นกรองหรือติดตามพัฒนาการของนักกีฬาไดดียิ่งขึ้น สงผลตอความ
ปลอดภัยในการแขงขันกีฬาเปนการลดภาวะเส่ียงในการเกิดการบาดเจ็บ และทําใหเกิดความพรอมของนักกีฬาหรือมี
คุณภาพในการเขารวมแขงขันมากย่ิงขึ้น  
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วัตถุประสงค            

เพ่ือศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักกีฬามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
วิธีดําเนินการวิจัย 
 อาสาสมัคร          
 กลุมตัวอยางประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ เปนนิสิตนักศึกษาที่เปนนักกีฬามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ท้ังชายและหญิง ท่ีมีอายุระหวาง 18 – 28 ป จํานวน 343 คน แยกเปนเพศชาย 212 คน เพศหญงิ จํานวน 131 คนที่จะ
เขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยครั้งท่ี 45 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 เกณฑการคัดเลือกผูเขารวมวิจัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนิสิตนักศึกษาท่ีเปนนักกีฬามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ท้ังชายและหญิง     
ท่ีมีอายุระหวาง 18 – 28 ป จํานวน 323 คน แยกเปนเพศชาย 184 คน เพศหญิง จํานวน 139 คนท่ีจะเขารวมการแขงขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยครั้งท่ี 45 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 เกณฑการคัดเลือกผูเขารวมวิจัยออกจากการวิจัย 
  กลุมตัวอยางทําการทดสอบสมรรถภาพทางกายไมครบทั้ง 15 รายการ 

 ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย  
 ในการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลวิจัยครั้งนี้ คณะผูวิจัยไดทําการจัดเก็บและรวบรวมขอมูลอยางเปนขั้นตอน  
เริ่มจากการศึกษารายละเอียด เกี่ยวกับเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ การจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ ทําความ
เขาใจเกี่ยวกับขั้นตอน การเชิญผูทรงคุณวุฒิดานพลศึกษาและวิทยาศาสตรการกีฬาเพ่ือคัดเลือกวิธีการหรือ
แบบทดสอบใหสอดคลองกับชนิดกีฬา  การจัดเตรียมเคร่ืองมืออุปกรณและจัดอบรมใหเจาหนาท่ีอาสาสมัครใน
กระบวนการเก็บขอมูลและขั้นตอนวิธีการดําเนินการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลตามวันเวลาที่
กําหนด ชี้แจงรายละเอียด ความสําคัญของการวิจัย และสาธิตการทดสอบใหกับกลุมตัวอยาง ตลอดจนประสานงานกับ
ผูฝกสอนทุกชนิดกีฬาในการเก็บขอมูล โดยมีขั้นตอนในการปฏิบัติ ดังตอไปนี้ จัดเตรียมกลุมตัวอยางใหพรอม  โดยการ
ใหทราบวัตถุประสงคและกรอกขอมูลรายละเอียด แลวใหนั่งพัก 10 นาที เริ่มทําการทดสอบสมรรถภาพทางกายในแต
ละรายการตามข้ันตอนตาง ๆ ของแตละกลุมกีฬาที่กําหนดไวในขอตกลงเบ้ืองตน โดยกําหนดใหกลุมตัวอยางแตละคน
จะตองทําการทดสอบสมรรถภาพทางกายใหเสร็จส้ินภายใน 2 วัน นําขอมูลที่ไดจากการทดสอบสมรรถภาพทางกายใน
แตละรายการไปเปรียบเทียบกับเกณฑสมรรถภาพทางกายนักกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดลแลวสรุประดับสมรรถภาพ
ทางของนักกีฬามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 คณะกรรมการจริยธรรม  
 งานวิจัยนี้ไดผานการรับรองจากคณะกรรมการการทําวิจัยในมนุษยจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
หมายเลขรับรอง : SWUE / E-097/2560 
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 การวิเคราะหขอมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ใชการวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอรโปรแกรม SPSS Version 17 โดยมีขั้นตอนดังนี้ จัดเตรียม
ขอมูลดวยการลงรหัสขอมูลเปนตัวเลขในสมุดรหัส ลงรหัสขอมูลการทดสอบสมรรถภาพทางกายในคอมพิวเตอร  จัดทํา
แฟมคําส่ังเพ่ือหาคาสถิติตาง ๆ ไดแก คาเฉล่ีย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) นําผลของ
สมรรถภาพทางกายของนักกีฬามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมาเทียบกับเกณฑสมรรถภาพทางกายนักกีฬา
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
ผลการวิจัย  

ตารางที่ 1 แสดงจํานวนกลุมประชากรและกลุมตัวอยางท่ีแบงตามกลุมกีฬา 

กลุมที่ กลุมตัวอยาง รอยละ 

กลุมที่  1 
  ฟุตบอล,บาสเกตบอล,แฮนดบอล,รักบ้ี

ฟุตบอลและบาสเกตบอล 3 คน 
กลุมที่  2 

วอลเลยบอล,วอลเลยบอลชายหาด,และ
เซปกตะกรอ 
กลุมที่  3 

เทนนิส,แบดมินตัน,ลีลาศและกอลฟ 
กลุมที่  4 

เทควันโดและปนจักสีลัต 
กลุมที่  5 

เปตองและหมากกระดาน 
กลุมที่  6 
กรีฑา 

กลุมที่  7 
เรือพายและเพาะกาย 

กลุมที่  8 
มวยไทยสมัครเลน,มวยสากลสมัครเลน

,ยูโด ,ยูยิตสูและคาราเตโด 

116 
 
 
 

29 
 

34 
 

24 
 

19 
 

15 
 

64 
 
 

42

 
33.82 

 
 
 

8.45 
 

9.91 
 

7.00 
 

5.54 
 

4.38 
 

18.66 
 
 

12.24 
จํานวนรวม  ( คน ) 343 100 
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ตารางที่ 2 แสดงคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของสมรรถภาพทางกายในเพศชายและเพศหญิง 
 

  

เปอรเซ็นตไขมันโดยเฉล่ียของเพศชายมากกวาเพศหญิง ความแข็งแรงของกลามเนื้อแขนพบวากลุม 7 เรือ
พายและเพาะกายมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด ความแข็งแรงของกลามเนื้อขาพบวากลุม 8 มวยไทยสมัครเลน มวยสากลสมัครเลน 
ยูโด ยูยิตสูและคาราเตโดมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด และความออนตัวดานหนาพบวากลุม 7 เรือพายและเพาะกายมีคาเฉลี่ย
มากท่ีสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมที่ เพศ ปริมาณไขมัน (%) ความแข็งแรง
กลามเน้ือแขน 

( กก./กก.) 

ความแข็งแรง
กลามเน้ือขา 
( กก./กก.) 

ความออนตัว
ดานหนา ( ซม. ) 

  x  S.D. x S.D. x S.D. x  S.D.

1 ชาย 20.66 2.27 0.57 0.22 2.28 1.08 11.65 2.67 

  หญิง 29.18 
 

2.20 0.55 0.18 2.07 
 

0.30 13.21 3.19 
2 ชาย 27.94 3.97 0.51 0.10 2.05 0.71 12.75 1.70
  หญิง 28.23 4.20 0.52 0.09 2.07 0.72 12.85 2.73
3 ชาย 23.79 2.69 0.54 0.15 1.96 0.60 12.07 2.65
  หญิง 26.27 1.66 0.50 0.14 1.80 0.57 11.56 1.48
4 ชาย 27.92 2.35 0.51 0.13 2.09 0.69 13.77 2.32
  หญิง 28.41 2.47 0.49 0.12 2.03 0.65 14.08 2.05
5 ชาย 28.69 3.44 0.50 0.12 1.87 0.61 9.15 1.13
  หญิง 27.73 1.75 0.48 0.13 1.79 0.67 7.80 1.21
6 ชาย 19.02 3.15 0.66 0.06 2.66 0.44 13.18 1.84
  หญิง 28.21 2.39 0.57 0.05 2.39 0.41 16.21 1.29
7 ชาย 16.17 2.69 0.67 0.05 2.84 0.31 15.12 1.71
  หญิง 26.91 2.79 0.55 0.04 2.29 0.30 18.92 1.18
8 ชาย 12.09 2.06 - - 2.85 0.37 18.70 1.83
  หญิง 22.22 1.81 - - 2.19 0.33 18.59 2.67
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ตารางที่ 2 (ตอ) แสดงคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสมรรถภาพทางกายในเพศชายและเพศหญิง 

ทุมเมดิซินบอลพบวากลุม 6 กรีฑามีคาเฉล่ียสูงสุด ลุกนั่ง 1 นาทีพบวากลุม 7 เรือพายและเพาะกายมีคาเฉล่ีย
มากที่สุด ยืนกระโดดสูงพบวากลุม 1 ฟุตบอล บาสเกตบอล แฮนดบอล รักบ้ีฟุตบอลและบาสเกตบอล 3 คนมีคาเฉล่ีย
มากท่ีสุด และความเร็ว 40 เมตรพบวากลุม 6 กรีฑามีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมที่ เพศ ทุมเมดิซินบอล 
( ม.) 

ลุกน่ัง 1 นาที
( คร้ัง ) 

ยืนกระโดดสูง
( ซม. ) 

ความเร็ว 40 เมตร
( วินาที ) 

 

  x  S.D. x  S.D. x S.D. x S.D.
1 ชาย 6.01 1.15 - - 54.22 1.92 6.13 0.96
  หญิง 5.78 0.47 - - 35.74 2.56 7.01 0.28
2 ชาย 4.64 1.36 28.52 1.18 47.07 2.86 7.19 1.88
  หญิง 4.86 1.02 35.00 1.10 37.47 3.88 7.56 1.12
3 ชาย 4.11 2.39 35.88 1.16 36.01 2.23 5.36 1.77
  หญิง 4.15 2.09 33.59 1.21 33.73 2.05 5.62 1.57
4 ชาย 5.34 2.04 42.12 1.98 33.80 1.16 - -
  หญิง 5.36 1.97 41.52 1.20 31.94 2.69 - -
5 ชาย 3.91 1.26 - - - - - -
  หญิง 3.67 1.44 - - - - - -
6 ชาย 8.50 0.71 45.50 3.18 45.29 2.32 5.06 1.02
  หญิง 5.90 1.00 34.89 5.05 44.11 3.03 5.76 2.01
7 ชาย - - 51.72 5.43 - - - -
  หญิง - - 44.32 6.53 - - - -
8 ชาย - - 49.93 6.21 50.04 1.59 5.51 0.26
  หญิง - - 50.38 6.15 40.27 2.63 6.16 0.27
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ตารางที่ 2 (ตอ) แสดงคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสมรรถภาพทางกายในเพศชายและเพศหญิง 

ทุมเมดิซินบอลพบวากลุม 6 กรีฑามีคาเฉล่ียสูงสุด ลุกนั่ง 1 นาทีพบวากลุม 7 เรือพายและเพาะกายมีคาเฉล่ีย
มากที่สุด ยืนกระโดดสูงพบวากลุม 1 ฟุตบอล บาสเกตบอล แฮนดบอล รักบ้ีฟุตบอลและบาสเกตบอล 3 คนมีคาเฉล่ีย
มากท่ีสุด และความเร็ว 40 เมตรพบวากลุม 6 กรีฑามีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมที่ เพศ ทุมเมดิซินบอล 
( ม.) 

ลุกน่ัง 1 นาที
( คร้ัง ) 

ยืนกระโดดสูง
( ซม. ) 

ความเร็ว 40 เมตร
( วินาที ) 

 

  x  S.D. x  S.D. x S.D. x S.D.
1 ชาย 6.01 1.15 - - 54.22 1.92 6.13 0.96
  หญิง 5.78 0.47 - - 35.74 2.56 7.01 0.28
2 ชาย 4.64 1.36 28.52 1.18 47.07 2.86 7.19 1.88
  หญิง 4.86 1.02 35.00 1.10 37.47 3.88 7.56 1.12
3 ชาย 4.11 2.39 35.88 1.16 36.01 2.23 5.36 1.77
  หญิง 4.15 2.09 33.59 1.21 33.73 2.05 5.62 1.57
4 ชาย 5.34 2.04 42.12 1.98 33.80 1.16 - -
  หญิง 5.36 1.97 41.52 1.20 31.94 2.69 - -
5 ชาย 3.91 1.26 - - - - - -
  หญิง 3.67 1.44 - - - - - -
6 ชาย 8.50 0.71 45.50 3.18 45.29 2.32 5.06 1.02
  หญิง 5.90 1.00 34.89 5.05 44.11 3.03 5.76 2.01
7 ชาย - - 51.72 5.43 - - - -
  หญิง - - 44.32 6.53 - - - -
8 ชาย - - 49.93 6.21 50.04 1.59 5.51 0.26
  หญิง - - 50.38 6.15 40.27 2.63 6.16 0.27

 
 
ตารางที่ 2 (ตอ) แสดงคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสมรรถภาพทางกายในเพศชายและเพศหญิง 

 
วิ่งเก็บของ 3 จุดพบวากลุม 1 ฟุตบอล บาสเกตบอล แฮนดบอล รักบ้ีฟุตบอลและบาสเกตบอล 3 คนมีคาเฉล่ีย   

ต่ําท่ีสุด กระโดด 6 เหล่ียมพบวากลุม 3 เทนนิส แบดมินตัน ลีลาศและกอลฟมีคาเฉล่ียต่ําท่ีสุด ยืนกระโดดไกลพบวา
กลุม 7 เรือพายและเพาะกายมีคาเฉล่ียมากที่สุด และยืนเขยงกาวกระโดดพบวากลุม 8 มวยไทยสมัครเลน มวยสากล
สมัครเลน ยูโด และยูยิตสูและคาราเตโดมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมที่ เพศ วิ่งเก็บของ 3 จุด ( 
วินาที) 

กระโดด  6  เหลี่ยม 
( วินาที ) 

ยืนกระโดดไกล 
( ซม. ) 

ยืนเขยงกาวกระโดด
( วินาที) 

  x  S.D. x S.D. x S.D. x  S.D.
1 ชาย 7.51 1.49 - - 188.90 4.55 - -
  หญิง 8.41 0.40 - - 160.56 2.95 - -
2 ชาย 8.19 2.06 15.32 2.65 - - - -
  หญิง 8.67 0.75 15.53 2.03 - - - -
3 ชาย 11.81 5.10 14.15 4.22 - - - -
  หญิง 12.92 5.29 13.27 4.68 - - -- -
4 ชาย - - 14.60 3.55 - - - -
  หญิง - - 14.61 3.67 - - - -
5 ชาย - - - - - - - -
  หญิง - - - - - - - -
6 ชาย - - - - - - - -
  หญิง - - - - - - - -
7 ชาย - - - - 214.07 2.94 - -
  หญิง - - - - 168.74 1.52 - -
8 ชาย - - - - 119.56 3.37 3.20 1.86
  หญิง - - - - 197.50 3.54 2.13 1.12
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ตารางที่ 2 (ตอ) แสดงคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสมรรถภาพทางกายในเพศชายและเพศหญิง  

 
ดันพ้ืนพบวากลุม 7 เรือพายและเพาะกายมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด สมรรถภาพการทํางานแบบใชออกซิเจนโดย

การว่ิง (MFT) พบวากลุม 8 มวยไทยสมัครเลน มวยสากลสมัครเลน ยูโด ยูยิตสูและคาราเตโดมีคาเฉลี่ยมากที่สุด
สมรรถภาพการทํางานแบบไมใชออกซิเจนโดยการวิ่ง (Rast) พบวากลุม 1 ฟุตบอล บาสเกตบอล แฮนดบอลและรักบ้ี 
ฟุตบอลและบาสเกตบอล 3 คนมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด  
 
สรุปผล            
 ดานความสมบูรณทางกายพบวาอยูในระดับปกติ ขนาดรางกายพบวาดานปริมาณไขมันในรางกาย ความ
แข็งแรงกลามเนื้อขาและแขน ความออนตัวดานหนา พบวาอยูในเกณฑดีในทุกกลุมยกเวนกลุม 5 ท่ีอยูในเกณฑปาน
กลาง พลังกลามเนื้อขาและความเร็ว ดานความคลองตัว ดานพลังกลามเนื้อแขน ดานความทนทานของกลามเน้ือหนา
ทองและแขน พบวาอยูในเกณฑดีในทุกกลุม ดานความสามารถสูงสุดในการทํางานแบบไมใชออกซิเจนและดาน
ความสามารถสูงสุดในการทํางานแบบใชออกซิเจน  พบวาอยูในเกณฑดีมากในกลุมที่ 1และ 6 กลุมอื่นๆอยูในเกณฑดี 
สรุปผลคือสมรรถภาพทางกายนักกีฬามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒผานเกณฑสมรรถภาพทางกายนักกีฬา
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา 
มหาวิทยาลัยมหิดลทุกคน 

 

กลุมที่ เพศ ดันพื้น  
( คร้ัง ) 

สมรรถภาพการทํางาน
แบบใชออกซิเจน 

สมรรถภาพการทํางานแบบไมใชออกซิเจน
( Rast ) 

โดยการวิ่ง (MFT) พลัง สมรรถภาพ
( มล./กก./นาที) ( วัตต/กก. ) ( วัตต/กก. )

  x  S.D. x  S.D. x S.D. x  S.D.
1 ชาย - - 35.86 2.17 8.42 1.06 6.62 0.79
  หญิง - - 31.79 2.21 4.87 0.68 3.75 0.48
2 ชาย - - 36.14 1.13 - - - -
  หญิง - - 36.52 2.45 - - - -
3 ชาย 29.17 1.93 38.07 1.18 6.72 0.85 5.28 0.64
  หญิง 23.34 1.92 37.07 3.28 3.21 0.35 2.58 0.36
4 ชาย 35.19 1.40 34.96 1.02 - - - -
  หญิง 35.02 1.68 34.87 2.47 - - - -
5 ชาย - - 34.54 2.18 - - - -
  หญิง - - 33.94 1.49 - - - -
6 ชาย - - 33.37 4.39 - - - -
  หญิง - - 34.82 3.90 - - - -
7 ชาย 55.40 1.95 39.26 3.18 - - - -
  หญิง 46.78 1.09 37.69 2.28 - - - -
8 ชาย - - 41.71 2.13 - - - -
  หญิง - - 41.23 3.70 - - - -

 
 
อภิปรายผล           
 จากงานวิจัยฉบับนี้พบวา ปริมาณไขมันในรางกาย เปนส่ิงหน่ึงท่ีใชในการประเมินสุขภาพและสมรรถภาพทาง
กายของคนเราท่ัวไปไดในระดับหนึ่ง การดํารงชีวิตประจําวันท่ัวไปที่มีการเคล่ือนไหวเปนประจํา รางกายจะมีการเผา
ผลาญพลังงานโดยเฉพาะการออกกําลังกาย หรือเลนกีฬาเปนประจํา  มักจะมีปริมาณไขมันสะสมในรางกายนอย  สวน
คนที่มีพฤติกรรมตรงกันขามกลับมีปริมาณไขมันสะสมในรางกายมาก  ซึ่งจะนําไปสูการมีน้ําหนักเกินหรืออาจจะอยูใน
สภาวะโรคอวน (Obesity) โดยมักจะมีสาเหตุมาจากความไมสมดุลของการรับเอาพลังงานเขาสูรางกายโดยการกินหรือ
รับประทานอาหารที่มากเกินไป  แตขาดกิจกรรมออกกําลังกายหรือเคล่ือนไหวที่จะชวยใชพลังงานใหหมดไปไมใหเกิด
การสะสมในรูปของไขมันท่ีมีอยูตามสวนตาง ๆ ของรางกาย อันตราย (3) จากการเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งน้ีพบวา  
ท้ังเพศชายและเพศหญิงในทุกกลุมกีฬา พบวาคาเฉล่ียเปอรเซ็นตไขมันของชายและหญิงเมื่อเทียบกับประชาชนทั่วไป
อยูในเกณฑปกติอันเนื่องมาจากมีการฝกซอมกีฬาและออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอทําใหการสะสมไขมันในรางกายมี
โอกาสเกิดนอยลง (4) ความแข็งแรงของกลามเนื้อเปนองคประกอบสําคัญของรางกายโดยเฉพาะนักกีฬา การเคล่ือนที่
หรือเคล่ือนไหวรางกายเกิดจากการหดตัวทํางานของกลามเนื้อเพ่ือท่ีจะออกแรงสูกับแรงดานรูปแบบตาง ๆ ในการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกายจะทําการวัดการออกแรงของกลุมกลามเนื้อท่ีสามารถออกแรงตานน้ําหนักอยางเต็มที่ใน
กลุมกลามเนื้อปลายแขน (Forearm) และขอมือ (Wrist) โดยใชเคร่ืองมือวัดแรงบีบมือ (Grip dynamometer) สวนกลุม
กลามเนื้อขาจะใชเคร่ืองวัดแรงเหยียดขา (Leg dynamometer) โดยปกติในเพศชายจะมีความแข็งแรงของกลามเนื้อขา
มากกวาเพศหญิง  โดยพัฒนาการของกลามเนื้อจะเพ่ิมขึ้นไดสูงสุดในชวงอายุ  20-30  ป จากน้ันจะคอย ๆ ลดลง ซึ่งใน
การเก็บขอมูลกลุมตัวอยางทั้งหมดอยูในชวงวัยดังกลาว  และยังเปนนักกีฬาประเภทตาง ๆ ท่ีมีการฝกซอมสม่ําเสมอ 
ท้ังในขณะเลนกีฬาหรือมีการฝกเสริมดวยแรงตานในรูปแบบตาง ๆ  จึงมีความแข็งแรงเปนพ้ืนฐาน (5) จากการเก็บรวบรวม
ขอมูลในครั้งนี้ พบวา ความแข็งแรงของกลามเนื้อแขนและขา ของทุกกลุมอยูในเกณฑดี นักกีฬาเรือพายในกลุมที่ 7 
และบาสเกตบอลชายในกลุมท่ี 1 มีคาเฉล่ียมากที่สุด ในเพศชายและนักกีฬากรีฑา ในกลุมท่ี 6 มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด ใน
เพศหญิง (6) ความออนตัว (Flexibility) เปนองคประกอบสําคัญของสมรรถภาพทางกาย ท่ีมีความเชื่อมโยงกับ
สมรรถภาพทางกายดานอื่น ๆ ความออนตัว  คือ ความสามารถของรางกายท่ีจะทําการยืดเหยียดกลามเน้ือและขอตอ
ตาง ๆ ใหไดมุมหรือระยะทางในการยืดเหยียดกลามเนื้อและขอตอไดอยางเต็มท่ี เมื่อกลามเนื้อและขอตอตาง ๆ ของ
รางกายมีการเคล่ือนไหวไดมากขึ้น  ประสิทธิภาพในการออกแรงของกลามเนื้อจะไดแรงที่สูงขึ้น  ทําใหการเคล่ือนไหว
หรือเคล่ือนที่มีความรวดเร็วและมีพลังมากข้ึน การทดสอบเพ่ือหาคาความออนตัวในครั้งนี้ใชวิธีการทดสอบความออน
ตัวของกลามเนื้อหลังสวนลาง โดยการใชวิธีนั่งงอตัว (Sit and reach test) โดยผลจากการทดสอบในคร้ังนี้พบวา กลุม  
2 วอลเลยบอลชาย และเซปกตะกรอชาย  มีคาเฉลี่ยสูงสุดและหญิงพบวา กลุม 3 กีฬาลีลาศหญิงมีคาเฉล่ียสูงสุด (4) 
พลังของกลามเนื้อซึ่งเปนความแข็งแรงอีกรูปแบบหนึ่งโดยเฉพาะกลุมกีฬาท่ีมีการเคล่ือนไหว เคล่ือนท่ีหรือมีการ
กระโดดอยางรวดเร็ว ใชวิธีการทดสอบโดยการยืนกระโดดสูง (Vertical jump) โดยใชเคร่ืองมือปดกานบอกระยะความ
สูง (Yardstick) จากการทดสอบครั้งนี้ พบวากลุม 1 นักกีฬาบาสเกตบอลชายและกลุม 2 วอลเลยบอลชาย มีคาเฉล่ีย
มากท่ีสุด  ในเพศหญิง พลังกลามเนื้อแขนในการทุมลูกเมดิซีนบอล  เปนวิธีการทดสอบเพื่อดูพลังของกลามเนื้อของ
รางกายสวนบนโดยเฉพาะหัวไหลและหนาอก  ซึ่งเปนกลุมกลามเนื้อท่ีมีความสําคัญตอการเคล่ือนไหวเพ่ือออกแรงของ
หลายชนิดกีฬาท่ีใชมือและแขนในการเลน  จากผลการทดสอบ ในครั้งนี้พบวากลุม  1 กีฬาบาสเกตบอล กลุม 2 กีฬา
วอลเลยบอล กลุม 7 กีฬาเรือพายในเพศชายมีคาเฉล่ียสูงสุด และเพศหญิงพบวากลุม 7 กีฬาเรือพายมีคาเฉล่ียสูงสุด  
ซึ่งผลการทดสอบมีความสอดคลองกับธรรมชาติในการออกแรงในการเลนของกลุมกีฬานี้โดยตรง (1) ความแข็งแรง
อดทนของกลามเนื้อ (Strength endurance) คือ ความสามารถของกลามเนื้อในการหดตัวออกแรงเกือบสูงสุดในการสู
กับแรงตาน เพ่ือใหเกิดการเคล่ือนไหวของรางกายไดอยางตอเนื่อง หรือกลามเน้ือสามารถหดตัวออกแรงกระทําซ้ําได
อยางตอเนื่อง  ผลสรุปจากการทดสอบเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้ไดกําหนดใหมีการทดสอบกลุมกลามเนื้อท่ีมี
ความสําคัญและเกี่ยวของกับการเคล่ือนไหวในแตละกลุมกีฬา ดังตอไปนี้ความแข็งแรงอดทนของกลามเนื้อหนาทอง 
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อภิปรายผล           
 จากงานวิจัยฉบับนี้พบวา ปริมาณไขมันในรางกาย เปนส่ิงหนึ่งท่ีใชในการประเมินสุขภาพและสมรรถภาพทาง
กายของคนเราท่ัวไปไดในระดับหนึ่ง การดํารงชีวิตประจําวันท่ัวไปที่มีการเคล่ือนไหวเปนประจํา รางกายจะมีการเผา
ผลาญพลังงานโดยเฉพาะการออกกําลังกาย หรือเลนกีฬาเปนประจํา  มักจะมีปริมาณไขมันสะสมในรางกายนอย  สวน
คนที่มีพฤติกรรมตรงกันขามกลับมีปริมาณไขมันสะสมในรางกายมาก  ซึ่งจะนําไปสูการมีน้ําหนักเกินหรืออาจจะอยูใน
สภาวะโรคอวน (Obesity) โดยมักจะมีสาเหตุมาจากความไมสมดุลของการรับเอาพลังงานเขาสูรางกายโดยการกินหรือ
รับประทานอาหารที่มากเกินไป  แตขาดกิจกรรมออกกําลังกายหรือเคล่ือนไหวที่จะชวยใชพลังงานใหหมดไปไมใหเกิด
การสะสมในรูปของไขมันท่ีมีอยูตามสวนตาง ๆ ของรางกาย อันตราย (3) จากการเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้พบวา  
ท้ังเพศชายและเพศหญิงในทุกกลุมกีฬา พบวาคาเฉล่ียเปอรเซ็นตไขมันของชายและหญิงเมื่อเทียบกับประชาชนทั่วไป
อยูในเกณฑปกติอันเนื่องมาจากมีการฝกซอมกีฬาและออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอทําใหการสะสมไขมันในรางกายมี
โอกาสเกิดนอยลง (4) ความแข็งแรงของกลามเนื้อเปนองคประกอบสําคัญของรางกายโดยเฉพาะนักกีฬา การเคล่ือนที่
หรือเคล่ือนไหวรางกายเกิดจากการหดตัวทํางานของกลามเนื้อเพ่ือท่ีจะออกแรงสูกับแรงดานรูปแบบตาง ๆ ในการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกายจะทําการวัดการออกแรงของกลุมกลามเนื้อท่ีสามารถออกแรงตานน้ําหนักอยางเต็มที่ใน
กลุมกลามเนื้อปลายแขน (Forearm) และขอมือ (Wrist) โดยใชเคร่ืองมือวัดแรงบีบมือ (Grip dynamometer) สวนกลุม
กลามเนื้อขาจะใชเคร่ืองวัดแรงเหยียดขา (Leg dynamometer) โดยปกติในเพศชายจะมีความแข็งแรงของกลามเนื้อขา
มากกวาเพศหญิง  โดยพัฒนาการของกลามเนื้อจะเพิ่มขึ้นไดสูงสุดในชวงอายุ  20-30  ป จากนั้นจะคอย ๆ ลดลง ซึ่งใน
การเก็บขอมูลกลุมตัวอยางทั้งหมดอยูในชวงวัยดังกลาว  และยังเปนนักกีฬาประเภทตาง ๆ ท่ีมีการฝกซอมสม่ําเสมอ 
ท้ังในขณะเลนกีฬาหรือมีการฝกเสริมดวยแรงตานในรูปแบบตาง ๆ  จึงมีความแข็งแรงเปนพ้ืนฐาน (5) จากการเก็บรวบรวม
ขอมูลในครั้งนี้ พบวา ความแข็งแรงของกลามเนื้อแขนและขา ของทุกกลุมอยูในเกณฑดี นักกีฬาเรือพายในกลุมที่ 7 
และบาสเกตบอลชายในกลุมท่ี 1 มีคาเฉล่ียมากที่สุด ในเพศชายและนักกีฬากรีฑา ในกลุมท่ี 6 มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด ใน
เพศหญิง (6) ความออนตัว (Flexibility) เปนองคประกอบสําคัญของสมรรถภาพทางกาย ท่ีมีความเชื่อมโยงกับ
สมรรถภาพทางกายดานอื่น ๆ ความออนตัว  คือ ความสามารถของรางกายท่ีจะทําการยืดเหยียดกลามเน้ือและขอตอ
ตาง ๆ ใหไดมุมหรือระยะทางในการยืดเหยียดกลามเนื้อและขอตอไดอยางเต็มท่ี เมื่อกลามเนื้อและขอตอตาง ๆ ของ
รางกายมีการเคล่ือนไหวไดมากขึ้น  ประสิทธิภาพในการออกแรงของกลามเนื้อจะไดแรงที่สูงขึ้น  ทําใหการเคล่ือนไหว
หรือเคล่ือนที่มีความรวดเร็วและมีพลังมากขึ้น การทดสอบเพื่อหาคาความออนตัวในครั้งนี้ใชวิธีการทดสอบความออน
ตัวของกลามเนื้อหลังสวนลาง โดยการใชวิธีนั่งงอตัว (Sit and reach test) โดยผลจากการทดสอบในคร้ังนี้พบวา กลุม  
2 วอลเลยบอลชาย และเซปกตะกรอชาย  มีคาเฉลี่ยสูงสุดและหญิงพบวา กลุม 3 กีฬาลีลาศหญิงมีคาเฉล่ียสูงสุด (4) 
พลังของกลามเนื้อซึ่งเปนความแข็งแรงอีกรูปแบบหนึ่งโดยเฉพาะกลุมกีฬาท่ีมีการเคล่ือนไหว เคล่ือนท่ีหรือมีการ
กระโดดอยางรวดเร็ว ใชวิธีการทดสอบโดยการยืนกระโดดสูง (Vertical jump) โดยใชเครื่องมือปดกานบอกระยะความ
สูง (Yardstick) จากการทดสอบครั้งนี้ พบวากลุม 1 นักกีฬาบาสเกตบอลชายและกลุม 2 วอลเลยบอลชาย มีคาเฉล่ีย
มากท่ีสุด  ในเพศหญิง พลังกลามเนื้อแขนในการทุมลูกเมดิซีนบอล  เปนวิธีการทดสอบเพื่อดูพลังของกลามเนื้อของ
รางกายสวนบนโดยเฉพาะหัวไหลและหนาอก  ซึ่งเปนกลุมกลามเนื้อท่ีมีความสําคัญตอการเคล่ือนไหวเพ่ือออกแรงของ
หลายชนิดกีฬาท่ีใชมือและแขนในการเลน  จากผลการทดสอบ ในครั้งนี้พบวากลุม  1 กีฬาบาสเกตบอล กลุม 2 กีฬา
วอลเลยบอล กลุม 7 กีฬาเรือพายในเพศชายมีคาเฉล่ียสูงสุด และเพศหญิงพบวากลุม 7 กีฬาเรือพายมีคาเฉล่ียสูงสุด  
ซึ่งผลการทดสอบมีความสอดคลองกับธรรมชาติในการออกแรงในการเลนของกลุมกีฬานี้โดยตรง (1) ความแข็งแรง
อดทนของกลามเนื้อ (Strength endurance) คือ ความสามารถของกลามเนื้อในการหดตัวออกแรงเกือบสูงสุดในการสู
กับแรงตาน เพ่ือใหเกิดการเคล่ือนไหวของรางกายไดอยางตอเนื่อง หรือกลามเน้ือสามารถหดตัวออกแรงกระทําซ้ําได
อยางตอเนื่อง  ผลสรุปจากการทดสอบเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้ไดกําหนดใหมีการทดสอบกลุมกลามเนื้อท่ีมี
ความสําคัญและเกี่ยวของกับการเคล่ือนไหวในแตละกลุมกีฬา ดังตอไปนี้ความแข็งแรงอดทนของกลามเนื้อหนาทอง 
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กลามเนื้อหนาทองจัดเปนกลุมกลามเนื้อแกนกลางลําตัวท่ีสงผลตอการออกแรงหรือกระจายแรงไปสูแขน  ขา  และสวน
ตาง ๆ ของรางกายท้ังส้ิน นอกจากนั้นยังชวยใหมีความสมดุลของรางกายในขณะอยูกับที่และเคล่ือนไหว ซึ่งเปนส่ิง
สําคัญในการเลนกีฬา จากผลการทดสอบพบวา กลุม 7 นักกีฬาเรือพาย ท้ังเพศชายและเพศหญิงมีคาเฉล่ียสูงสุดใน
การทดสอบดวยวิธีการซิทอัพ (Sit up) (4) ความแข็งแรงอดทนของกลามเนื้อหัวไหล และหนาอก  เปนกลุมกลามเนื้อท่ี
สําคัญในการหดตัวออกแรง เคล่ือนไหว ในกลุมกีฬาที่ใชแขนหรือมือในการเลน การทดสอบในคร้ังนี้ใชการดันพ้ืน       
(Push up) 1 นาที เปนวิธีการทดสอบของกีฬาในกลุมนี้ใชกลามเนื้อแขนหัวไหลออกแรงอยางตอเนื่องตลอดการแขงขัน
จากผลการทดสอบพบวา กลุม 1 กีฬาบาสเกตบอลและกลุม 7 นักกีฬาเรือพาย เพศชายมีคาเฉล่ียสูงสุดและเพศหญิง
กลุม 9 กีฬามวยสากลสมัครเลนมีคาเฉล่ียสูงสุด (4) สมรรถภาพทางกายพิเศษ  หรือเปนสมรรถภาพทางกายท่ีมี
ความสัมพันธและเชื่อมโยงกับทักษะหรือเทคนิคในการเลนกีฬาประเภทตาง ๆ โดยตรง เชน ความเร็วสูงสุด ความ
คลองแคลววองไว ในการทดสอบคร้ังนี้ ใชการวิ่งระยะทาง  40 เมตร เปนการทดสอบความเร็ว และใชการวิ่งเก็บของ
ระยะทาง 20 เมตร 30 เมตร ทดสอบความคลองแคลววองไวซ่ึงพบวา กลุม 1 ฟุตบอล, บาสเกตบอล ท้ังเพศชายและ
เพศหญิงมีคาเฉล่ียสูงสุด (4) ระบบพลังงานแบบไมใชออกซิเจนมีบทบาทสําคัญอยางมากตอการเคล่ือนท่ีหรือ
เคล่ือนไหวของรางกายเพ่ือออกแรงดวยความรวดเร็วและมีการกระทําซ้ําท่ีบอยครั้ง  จึงมีความสอดคลองกับกิจกรรม
กีฬาหลากหลายประเภท ระบบพลังงานแบบนี้รางกายสะสมในรูปของ ATP - CP ในกลามเนื้อ รางกายจะดึงพลังงาน
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ขอเสนอแนะ 
 ควรมีการเสริมสรางสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาเพ่ือคุณภาพของการแขงขันท่ีดีและควรเก็บขอมูลกลุม
ตัวอยางโดยการเก็บขอมูลสมรรถภาพทางกายของนักกีฬามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อยางสม่ําเสมอทุก ๆ  ป    
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วัตถุประสงค: การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือสํารวจและหาปจจัยท่ีเกี่ยวของตอภาวะโภชนาการของเด็กกอนวัยเรียน   
ในอําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก  
วิธีดําเนินการวิจัย: รูปแบบวิจัยเชิงสํารวจ แบบภาคตัดขวางในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาล กลุมตัวอยาง
ประกอบดวย เด็กกอนวัยเรียนและผูดูแลหลัก จํานวน 556 ครอบครัว เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย สําหรับเด็กกอนวัน
เรียนใชแบบสอบถามขอมูลและแบบบันทึกภาวะโภชนาการจากการตรวจรางกาย และสําหรับผูดูแลใชแบบสอบถาม
ขอมูลสวนตวัและแบบประเมินความรูและทัศนคติของผูดูแลหลักในการจัดโภชนาการเด็กกอนวัยเรียน  
ผลการวิจัย: เด็กกอนวัยเรียนจํานวน 560 คน พบวา มีภาวะทุพโภชนาการ และมีอาการแสดงทางคลินิกและฟนผุ
เฉล่ีย 4-5 ซี่ 240 คน แบงเปน น้ําหนักเกินเกณฑ 100 คน และน้ําหนักต่ํากวาเกณฑ 140 คน และผูดูแลหลักจํานวน 
556 คน พบวา สวนใหญสถานะเปนพอ-แม รอยละ 53.96 อายุเฉลี่ยท่ี 34 ป ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 
48.20 รายไดเฉล่ีย 8500 บาท/เดือน สถานะภาพสมรส รอยละ 76.6 อาชีพคาขายหรือรับจาง รอยละ 39.57 และไมมี
ความรูทางโภชนาการรอยละ 23.56  มีความรูในระดับนอย ระดับปานกลาง และระดับมาก รอยละ 17.88, 50.59 และ 
31.53 ทัศนคติในการเลือกอาหารบริโภคคํานึงถึงราคาและความสะดวก รอยละ 43.34 และ 40.29 นอกจากนี้ ปจจัย
ดานอายุเด็กกอนวัยเรียนมีความสัมพันธเชิงบวก (P<0.05) และปจจัยของผูดูแลหลักท่ีสัมพันธทางบวก ไดแก สถานะ
ของผูดูแลโดยเฉพาะ พอ-แม  อาชีพ ความสัมพันธทางลบ ไดแก อายุของผูดูแลหลัก รายได ความรูดานโภชนาการ
และทัศนคติในการเลือกอาหาร  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.01)  ปจจัยอายุของเด็กท่ีมากขึ้น อายุผูดูแลหลักท่ีนอย 
รายไดท่ีมาก อาชีพคาขาย/รับจาง สถานะผูดูแลหลักท่ีเปนพอ-แม ความรูและทัศนคติของผูดูแลเลือกอาหารจากความ
สะดวก สามารถปจจัยทํานายภาวะโภชนาการไดรอยละ  77.3  
สรุปผล: จากการศึกษาในครั้งนี้ พบวา เด็กกอนวันเรียนยังมีปญหาโภชนาการทั้งน้ําหนักเกินเกณฑ และนํ้าหนักตํ่า
กวาเกณฑ นอกจากน้ี พบวา ปจจัยสวนบุคคลของเด็กกอนวัยเรียนและผูดูแลหลักมีความสัมพันธและสามารถทํานาย
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Abstract  

Purpose: These researches were studied the pre-school children nutrition status and factor related in 
Ongkharak district, Nakhonnayok province.  
Methods: The study design was cross-sectional survey from childcare center and kindergarten. Subjects 
were 556 families’ pre-school children and primary caregiver. Research instruments for pre-school were 
questionnaire and record form for nutrition status from physical examination and for primary caregiver were 
questionnaire for individual data and asses the knowledge and attitude of primary caregiver for pre-school 
children nutrition. 
Results: Pre-school children 560 people were malnutrition status and had clinical sign and caries 4-5 teeth  
240 people by over nutrition 100 people and under nutrition 140 people. Primary care giver 556 people were 
father-mother 53.96% and age average 34 years, graduated bachelor degree, average salary 8,500 
baht/month, married status 76.6%, trade or hire career and not had have knowledge 23.56%, have 
knowledge as low middle and high level as 17.88%, 50.59% and 31.53% and attitude for choose food by 
price and convenience as 43.34% and 40.29%. However, aged factor of preschool children had positive 
correlation (P<0.05) and individual factors of primary caregiver had positive correlation as status, father-
mother, career and for negative correlation factor as age of primary caregiver, salary, knowledge and attitude 
(P<0.01). Factors of pre-school children age, young age of primary caregiver, salary, trade/hire career, father-
mother status, knowledge and attitude of primary caregiver for choose the food from convenience could 
predicted as 77.3 %  
Conclusion:  From the study found that, preschool children not only had overweight but also underweight. 
Further, Individual factors of preschool children and primary caregiver correlated and predicted the pre-school 
nutrition status. 
 
Keywords: nutrition status, pre-school children, related factor 
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บทนํา  

ในการพัฒนาประเทศนั้น ตองมีทรัพยากรบุคคลท่ีคุณภาพ  เด็กถือเปนทรัพยากรบุคคลท่ีสําคัญของประเทศ 
จึงจําเปนตองพัฒนาเด็กใหมีความพรอมในทุกๆ ดานโดยเฉพาะอยางยิ่งดานสุขภาพอนามัย  ภาวะโภชนาการ ซึ่งเปน
ดัชนีบงชี้ท่ีดีของภาวะสุขภาพโดยรวมของเด็ก และภาวะโภชนาการที่ดีเปนตนทุนสําคัญท่ีสงเสริมใหเด็กเจริญเติบโตได
อยางเต็มศักยภาพ ในปจจุบันปญหาในเรื่องของภาวะโภชนาการยังเปนปญหาสําคัญในเด็กกอนวัยเรียนและเด็ก
ปฐมวัย ท้ังในเรื่องการมีภาวะโภชนาการเกิน หรือ น้ําหนักตัวเกินมาตรฐาน ในระดับเริ่มอวนและอวน และภาวะ
โภชนาการขาด หรือ ผอม หรือ น้ําหนักตัวต่ํากวามาตรฐานยังเปนปญหาอยูมาก จากผลการวิจัยของกรมอนามัยในปท่ี
ผานมา พบวา นักเรียนในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยเปนโรคอวนสูงถึง รอยละ 25.90-31.50 โรงเรียนในสังกัดสํานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาเอกชนรอยละ 25.70-28.10 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาแหงชาติ รอยละ 
23.3-27.4 และโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พบรอยละ 11.20-14.60 และยังพบวาเด็กอนุบาลเปนโรคอวนประมาณ
รอยละ 19.6 อีกท้ังผลการสํารวจสุขภาวะเด็กไทยอายุ 6-15 ปในป พ.ศ. 2553 พบวา เด็กไทยสวนใหญนิยมบริโภค
อาหารที่มีความเสี่ยงตอสุขภาพรางกาย เชน นิยมดื่มน้ําอัดลม น้ําหวาน สูงถึงรอยละ 97.54 รับประทานขนมกรุบกรอบ 
รอยละ 97.67 ซึ่งพฤติกรรมการบริโภคลักษณะนี้ นําไปสูโรคอวนสงผลใหเกิดโรคเรื้อรังตอไปในอนาคต เชน 
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด และจากการท่ีเด็กมีภาวะโภชนาการเกินจนอวนมีผลให
กระดูกตองรับน้ําหนักตัวมากกวาปกติ สงผลใหเด็กเหน่ือยงาย เปนโรคไขขอ หรือ โรคที่เกี่ยวกับขอกระดูก ลักษณะ
การเดินผิดปกติ ขาโกง ขาแป มีผื่นคันบริเวณขอพับจากการอับชื้นเกิดเปนแผลไดและยังมีความผิดปกติของระบบ
ทางเดินหายใจ และมีปญหาสุขภาพจิตเนื่องขาดความมั่นใจ ถูกเพ่ือนลอ เมื่อพิจารณาถึงความสามารถในการเรียนรู
ของสมองพบวา จะมีการเรียนรูท่ีชา เนื่องจากเด็กท่ีอวนมากจะมีระดับอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดต่ํากวารอยละ 90 
ตลอดเวลา สงผลใหเกิดอาการงวงซึม ปวดศีรษะในตอนเชา ผลการเรียนและความจําต่ํา ในการสํารวจภาวะโภชนาการ
ของเด็กวัย 1-6 ป พบวา เด็กมีน้ําหนักตํ่ากวาเกณฑ รอยละ 4.80 และเตี้ยกวาเกณฑรอยละ 6.30 และในเด็ก 2 ปมี
ปญหาทุพโภชนาการรอยละ 2.40 เมื่อสํารวจภาวะสุขภาพของเด็กในกลุมนี้ พบวา เด็กท่ีมีภาวะโภชนาการขาด (ผอม) 
จะสงผลใหเชาวน ปญญาลดลง การเรียนรูชา เฉื่อยชา ภูมิตานทานโรคตํ่า จึงมักมีการติดเชื้อรุนแรงบอย หายชา เชน 
ทองเสีย เปนหัด ไขหวัด ปอดบวม มีโอกาสเสียชีวิตเพ่ิมมากขึ้น (1, 2)  

ปจจัยที่มีผลตอภาวะโภชนาการที่สําคัญอีกอยางหนึ่งคือ ผูดูแลหลักในเรื่องของปจจัยครอบครัว การเล้ียงดู
และความรู ทัศนคติ เนื่องจากเด็กในวัยนี้จําเปนตองพ่ึงพิงผูดูแลหลักในการดูแลในเรื่องของภาวะสุขภาพและ
โภชนาการเปนหลัก ซึ่งจากขอมูลการศึกษาของรุงฟา โตะถม พบวา ปจจัยครอบครัว ดานการศึกษาของบิดามี
ความสัมพันธในทางบวกกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนประถมศึกษาชั้นปท่ี 4-6 (3) จากขอมูลดังกลาว
และจากการศึกษาเอกสารของผูวิจัยพบวา เคยมีการสํารวจภาวะสุขภาพเด็กกอนวัยเรียน แตยังมีการนํามาศึกษาหา
ปจจัยท่ีเกี่ยวของของผูดูแลหลักตอภาวะโภชนาการไมมากนัก  จึงทําใหผูวิจัยเห็นความสําคัญท่ีจะศึกษาปญหา ปจจัย
ท่ีมีอิทธิผล เพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานและเปนแนวทางในการแกไขปญหาในเรื่องของโภชนาการดงักลาว 
 
วัตถุประสงค  

- เพ่ือสํารวจภาวะโภชนาการของเด็กกอนวัยเรียน ไดแก การวัดองคประกอบของรางกาย (Body composition) 
อาการแสดงทางคลินิก (Clinical parameters) ในอําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก 

- เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอภาวะโภชนาการของเด็กกอนวัยเรียน ดานบุคคล ไดแก อายุ เพศ ชั้น 
เรียน ลักษณะของผูดูแลหลัก ไดแก อายุ เศรษฐานะ การศึกษา อาชีพ ความรูในเรื่องโภชนาการ ทัศนคติในการเลือก
อาหารของผูดูแลหลัก ในอําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก 

- เพ่ือศึกษาปจจัยทํานายภาวะโภชนาการของเด็กกอนวัยเรียนในอําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก  
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 กลุมตัวอยาง 

การศึกษาในครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจภาคตัดขวาง  (Cross sectional study) โดยผูวิจัยจะทําการศึกษาและ
เก็บขอมูลในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และ โรงเรียนอนุบาล ในพื้นที่อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก 

เกณฑในการคัดเขาสําหรับเด็กกอนวัยเรียนและผูดูแลหลัก 
- เขารวมโดยความสมัครใจ 
- สามารถเขาใจและสื่อสารภาษาไทยได 
- เด็กท่ีมีอายุระหวาง 3 - 7 ป และศึกษาชั้นอนุบาลในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาลที่สังกัด 

กระทรวงศึกษาธิการ อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายกและผูดูแลหลักยินดีใหเขารวมงานวิจัยได 
- ผูดูแลหลักของเด็กท่ีเขารวมโครงการ 

เกณฑในการคัดออก 
- ไมสมัครใจเขารวมงานวิจัย 
- ไมสามารถเขาใจภาษา หรือ ส่ือสารภาษาไทยได 
- เด็กท่ีมีอายุ 8 ปขึ้นไป 

ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 
กลุมตัวอยางท่ีใชทําการศึกษาวิจัยมี 2 กลุม คือ 1) เด็กกอนวัยเรียน อายุ 3-7 ป ท่ีศึกษาช้ันอนุบาลในศูนย

พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก จํานวน 560 คน และ 2) 
ผูดูแลหลักจํานวน 556 คน เนื่องจากเปนผูปกครองของเด็กท่ีเปนพ่ีนองกัน 4 ครอบครัว โดยการเลือกกลุมตัวอยาง 
ผูวิจัยใชวิธีการเลือกแบบหลายขั้น (Multi-stage sampling) จะทําการเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางโดยเลือกจากเด็กวัย
กอนเรียนในชั้นอนุบาลศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในอําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก โดยแบงตามเขตการ
ปกครองกระทรวงหาดไทย  ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล จากนั้นทําการสุมโรงเรียนในแตละเขตดวยวิธีการสุม
กลุมตัวอยางอยางงาย (Simple random sampling) โดยการจับฉลากและเก็บขอมูลของกลุมตัวอยางทุกหองเรียนใน
ระดับชั้นอนุบาลของโรงเรียน โดยใชเครื่องมือในการวิจัยท่ีประกอบดวย 2 สวน 

สวนท่ี 1 แบบประเมินภาวะโภชนาการของเด็กกอนวัยเรียน ซึ่งประกอบดวย แบบบันทึกขอมูลสวนบุคคล 
ไดแก เพศ อายุ และแบบประเมินภาวะโภชนาการของเด็ก โดยการช่ังน้ําหนักวัดสวนสูง (4) และการตรวจรางกาย 10 
ทา (5) และนํามาปรับปรุงใหเหมาะสมกับกลุมตัวอยางจากและนําไปทดสอบคาความเชื่อมั่นโดยใชคาสัมประสิทธิแอฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s coefficient alpha) เทากับ 0.85 เพ่ือใชในการประเมินในเรื่องของสัดสวนของรางกาย 
ไดแก น้ําหนัก สวนสูง คาดัชนีมวลกาย (6) และเพื่อประเมินหาอาการแสดงทางคลินิกท่ีแสดงถึงภาวะทุพโภชนาการ 
ไดแก ซีด ปากนกกระจอก เล็บมีดอกขาว ฟนผุ แผลเร้ือรัง 

สวนที่ 2  แบบประเมินลักษณะของผูดูแลหลัก ซึ่งหมายถึง  ผูดูแลหลักท่ีเปน พอแม ญาติ และมีกิจกรรมเปน 
ผูดูแลเด็กในเรื่องตางๆ เชน  ทํา/ซื้ออาหาร  สุขวิทยาของเด็ก และเรื่องการสั่งสอนอบรมประกอบไปดวย แบบบันทึก
ขอมูลสวนบุคคล  แบบประเมินความรูและทัศนคติดานโภชนาการเด็กกอนวัยเรียนโดยแบบสอบถามน้ีพัฒนาโดยผูวิจัย
และไดรับการตรวจความตรงของเนื้อหาจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทานและไดคา IOC เทากับ .94 

คณะกรรมการวิจัยจริยธรรม 
งานวิจัยนี้ไดรับการรับรองจากคณะกรรมการการทําวิจัยในมนุษยจาก สถาบันยุทธศาสตรทางปญญาและวิจัย 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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การวิเคราะหขอมูล  
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้จะรายงานผลการวิจัยแบบเปนภาพรวม และไมมีการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของกลุม

ตัวอยาง โดยจะนําเสนอการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป นําเสนอขอมูลทางสถิติเชิงพรรณนาใน
รูปของความถี่ รอยละ คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และในการเปรียบเทียบความแตกตางของขอมูลดวย Pair 
T-test และการหาความสัมพันธของขอมูลดวย Correlation และ Chi-square และวิเคราะหปจจัยทํานาย และใชศึกษา
ปจจัยทํานายท่ีมีผลตอภาวะโภชนาการของเด็กกอนวัยเรียน ไดแก คาดัชนีมวลกาย (BMI) ดวยสถิติการวิเคราะหการ
ถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) และเลือกตัวแปรเขาสมการดวยวิธี Stepwise selection และมีการ
แปลงเปนตัวแปลหุนกอนการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ ไดแก เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานะของผูดูแล  

 
 

 

 

 

 
 

 
 
ภาพประกอบที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย 
 
ผลการวิจัย  
 ผลจากการศึกษาในคร้ังนี้พบวา กลุมตัวอยางเด็กกอนวัยเรียนจํานวน 560 คนเปนเพศชายจํานวน 314 คน 
คิดเปนรอยละ 56.1 และเปนเพศหญิง 243 คน คิดเปนรอยละ 43.40 โดยสวนใหญอายุ 5 ป รอยละ 50.71 รองลงมาคือ 
6 ป 4 ปและ 7 ป คิดเปนรอยละ 32.32 13.04 และ 3.93 ตามลําดับ น้ําหนักเฉลี่ย 19.0 กิโลกรัม น้ําหนักสวนใหญคือ 
16-20 กิโลกรัม คิดเปนรอยละ 52.10 รองมาคือ 21-25 กิโลกรัมและ 26-30 กิโลกรัมและมากกวา 30 กิโลกรัม คิดเปน
รอยละ 19.46 และ 11.07 ตามลําดับ  และมีสวนสูงโดยเฉลี่ย 112 เซนติเมตร สวนสูงสวนใหญ 111-120 เซนติเมตร 
คิดเปนรอยละ 44.82 รองมาคือ 101-110 เซนติเมตร และ 121-130 เซนติเมตร คิดเปนรอยละ 42.86 และ 6.61 
ตามลําดับ เมื่อนํามาคํานวณคาดัชนีมวลกายจะสามารถจําแนกเปน กลุมท่ีมีภาวะโภชนาการปกติจํานวน 320 คน คิด
เปนรอยละ 57.14 และกลุมท่ีมีทุพโภชนาการ จํานวน 240 คนคิดเปนรอยละ 42.86 โดยเมื่อแยกตามปญหาทุพ
โภชนาการ ประกอบดวย กลุมท่ีมีน้ําหนักเกินเกณฑ 100 คน คิดเปนรอยละ 41.66 และกลุมท่ีมีน้ําหนักต่ํากวาเกณฑ 
140 คนรอยละ 58.33  
 
 
 
 
 
 

ปจจัยดานผูดูแล 
- อายุ เพศ ระดับการศึกษา เศรษฐานะ อาชีพ 

สถานะผูดูแล 
- ความรู ทัศนคติดานโภชนาการและการเลือก

อาหาร 

ภาวะโภชนาการ 

ของเด็กกอนวัยเรียน 

ปจจัยสวนบุคคลเด็กกอนวันเรียน 
- อายุ  
- เพศ 

6 
 

ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนและรอยละของลักษณะเด็กกอนวัยเรียน 

ตัวแปร จํานวน (คน) รอยละ 
เพศ 
ชาย 
หญิง 

 
314 
243 

 
56.10 
43.40 

ตัวแปร จํานวน (คน) รอยละ 
อายุ (ป) 

4 
5 
6 
7 

( Mean = 5.27, SD =  0.73 ) 

 
73 
284 
181 
22 

 
13.04 
50.71 
32.32 
3.93 

นํ้าหนัก (กิโลกรัม) 
<15 

16 – 20 
21 – 25 
26 – 30 

>30 
( Mean = 20.8, SD =  5.8 ) 

 
35 
292 
109 
62 
62 
 

 
6.30 
52.10 
19.46 
11.07 
11.07 

สวนสูง (เซนติเมตร) 
<100 

101 – 110 
111 – 120 
121 – 130 

> 130 
( Mean =  112 , SD = 6.6 ) 

 
23 
240 
251 
37 
9 

 
4.11 
42.86 
44.82 
6.61 
1.60 

ภาวะโภชนาการ 
ปกติ 

ภาวะทุพโภชนาการ 

 
320 
240 

 
57.14 
42.86 

ภาวะทุพโภชนาการ (n = 240) 
ผอมเล็กนอย 
ผอมปานกลาง 
น้ําหนักเกิน 
อวนเล็กนอย 
อวนปานกลาง 
อวนมาก 

 
105 
35 
32 
22 
7 
39 

 
43.75 
14.58 
13.33 
9.17 
2.92 
16.25 

จากการขอมูลการตรวจรางกายพบ เด็กกอนวัยเรียนจํานวน 257 คน  คิดเปนรอยละ 45.89 ท่ีมีอาการแสดง
ทางคลินิก ไดแก เย่ือบุตาซีด 53 คน เย่ือจมูกแดงและมีน้ํามูกไหลตลอด 69 คน ปากนกกระจอก 40 คน ล้ินเปนฝาและ
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ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนและรอยละของลักษณะเด็กกอนวัยเรียน 

ตัวแปร จํานวน (คน) รอยละ 
เพศ 
ชาย 
หญิง 

 
314 
243 
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43.40 
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อายุ (ป) 

4 
5 
6 
7 

( Mean = 5.27, SD =  0.73 ) 

 
73 
284 
181 
22 

 
13.04 
50.71 
32.32 
3.93 

นํ้าหนัก (กิโลกรัม) 
<15 

16 – 20 
21 – 25 
26 – 30 

>30 
( Mean = 20.8, SD =  5.8 ) 

 
35 
292 
109 
62 
62 
 

 
6.30 
52.10 
19.46 
11.07 
11.07 

สวนสูง (เซนติเมตร) 
<100 

101 – 110 
111 – 120 
121 – 130 

> 130 
( Mean =  112 , SD = 6.6 ) 

 
23 
240 
251 
37 
9 

 
4.11 
42.86 
44.82 
6.61 
1.60 

ภาวะโภชนาการ 
ปกติ 

ภาวะทุพโภชนาการ 

 
320 
240 

 
57.14 
42.86 

ภาวะทุพโภชนาการ (n = 240) 
ผอมเล็กนอย 
ผอมปานกลาง 
น้ําหนักเกิน 
อวนเล็กนอย 
อวนปานกลาง 
อวนมาก 

 
105 
35 
32 
22 
7 
39 

 
43.75 
14.58 
13.33 
9.17 
2.92 
16.25 

จากการขอมูลการตรวจรางกายพบ เด็กกอนวัยเรียนจํานวน 257 คน  คิดเปนรอยละ 45.89 ท่ีมีอาการแสดง
ทางคลินิก ไดแก เยื่อบุตาซีด 53 คน เยื่อจมูกแดงและมีน้ํามูกไหลตลอด 69 คน ปากนกกระจอก 40 คน ล้ินเปนฝาและ
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แตกแดง 15 คน เล็บขึ้นดอกขาว  80 คน คิดเปนรอยละ 20.62 26.85 15.56 5.84 และ 31.13 ตามลําดับ และผลการ
ตรวจอนามัยชองปาก พบวา เด็กกอนวัยเรียนสวนใหญฟนผุจํานวน  208 คน คิดเปนรอยละ 37.14  โดยเฉล่ียมีจํานวน
ฟนผุจํานวน 4-5 ซี่เปนซี่ดานบนมากกวาดานลาง 

จากการศึกษาปจจัยดานผูดูแลหลัก พบวา ผูดูแลหลักสวนใหญเปนพอ-แม 300 คน ญาติ 230 คน และไมใชญาติ 
จํานวน 26 คน ซึ่งเปนผูดูแลหลักของเด็กกอนวัยเรียนที่เปนพ่ีนองกัน 4 ครอบครัว คิดเปนรอยละ 53.96  41.37  และ 4.67 
ตามลําดับ และมีอายุตั้งแต  18-65 ป โดยมีอายุเฉล่ียที่ 34 ป สวนใหญอายุ 21-30 ป 260 คน คิดเปนรอยละ 46.76 รองมา
คือ 51-60 ป และ 41-50 ป คิดเปนรอยละ 22.48 และ 16.37 ตามลําดับ ระดับการศึกษามากที่สุด ระดับปริญญาตรี 268 คน 
รองมาคือ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 100 คน ระดับประถมศึกษา 97 คน และไมไดศึกษา 67 คน คิดเปนรอยละ 
48.20 17.98 17.47 และ 11.87 ตามลําดับ มีรายไดเฉล่ีย 8500 บาท/เดือน รายไดสวนใหญท่ี 10,001-15,000 บาท/เดือน 
จํานวน 222 คน คิดเปนรอยละ 39.93 รองลงมาคือ 5,001-10,000 บาท/เดือน จํานวน 137 คน และนอยกวา 5,000 บาท/
เดือน 122 คน คิดเปนรอยละ 21.67 และ 21.94 ตามลําดับ สถานะภาพสวนใหญสมรส จํานวน 429 คน คิดเปนรอยละ 76.6 
และเปนหมาย 131 คน คิดเปนรอยละ 23.4 อาชีพสวนใหญคือ คาขายหรือรับจาง จํานวน 220 คน คิดเปนรอยละ 39.57 
รองลงมาคือ แมบาน/ไมไดประกอบอาชีพ จํานวน 185 คน คิดเปนรอยละ 33.27 และเมื่อประเมินความรูทางโภชนาการ 
พบวา ไมมีความรู 131 คน คิดรอยละ 23.56 และมีความรู 425คิดรอยละ 76.44 แบงระดับความรูไดดังนี้ มีความรูในระดับ
นอย 134 คน ระดับปานกลาง 215 คนและระดับมาก 76 คน คิดเปนรอยละ 17.88 50.59 และ 31.53 ตามลําดับ สวนใหญมี
ทัศนคติในการเลือกอาหารบริโภคใหกับเด็กกอนวัยเรียนโดยคํานึงถึง ราคา รอยละ 43.34 และความสะดวกในการจัดซื้อ รอย
ละ 40.29 มากกวาประโยชนของอาหาร รอยละ 16.37 

 
ตารางท่ี 2 แสดงลักษณะของผูดูแล 

ตัวแปร จํานวน (คน) รอยละ 
ชนิดของผูดูแล 

พอ-แม 
ญาติ (ยา ยาย อา นา) 

ไมไดเปนญาติ 

 
300 
230 
26 

 
53.96 
41.37 
4.67 

อายุ (ป) 
< 21 

21 - 30 
31 - 40 
41 - 50 
51 - 60 
> 61 

( Mean = 37.0, SD = 15.05 ) 

 
48 
260 
17 
91 
125 
15 

 
8.63 
46.76 
3.06 
16.37 
22.48 
2.70 

ระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา 

มัธยมศึกษาตอนตน หรือ ปวช. 
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวส. 

ปริญญาตรี 
ไมไดศึกษา 

 
97 
25 
100 
268 
66 

 
17.45 
4.50 
17.98 
48.20 
11.87 
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ตัวแปร จํานวน (คน) รอยละ 
รายไดตอเดือน 

นอยกวา 5,000 บาท 
5,001 – 10,000 บาท 

10,0001 – 15,000 บาท 
15,001 – 20,001 บาท 
มากกวา 20,0001 บาท 

ไมตอบ 
(Mean = 10,443.0, SD = 1,008.05) 

 
122 
137 
222 
47 
2 
26 

 
21.94 
24.64 
39.93 
8.45 
0.36 
4.68 

 
อาชีพ 

พนักงานบริษัทเอกชน 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

รับราชการ 
คาขาย/รับจาง 

แมบาน / ไมไดประกอบอาชีพ 

 
80 
41 
30 
220 
185 

 
14.39 
7.37 
5.40 
39.57 
33.27 

ความรูทางโภชนาการ 
มีความรูทางโภชนาการ 
ไมมีความรูทางโภชนาการ

 
425 
131 

 
76.44 
23.56 

ระดับความรูทางโภชนาการ (n=425)
ระดับมาก 

ระดับปานกลาง 
ระดับนอย 

76 
215 
134 

17.88 
50.59 
31.53 

ทัศนคติในการเลือกอาหาร 
ราคา 

ความสะดวก 
ประโยชน 

 
241 
224 
91 

 
43.34 
40.29 
16.37 

เมื่อพิจารณาความสัมพันธของตัวแปรของเด็กกอนวันเรียน พบวา อายุมีความสัมพันธเชิงบวกกับภาวะ
โภชนาการ (P<0.05) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และในสวนของปจจัยของผูดูแลหลักท่ีเกี่ยวของกับภาวะโภชนาการ
ของเด็กกอนวัยเรียน  พบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธทางบวก ไดแก สถานะของผูดูแลโดยเฉพาะ พอ-แม  อาชีพ 
ความสัมพันธตรงกันขาม ไดแก อายุของผูดูแลหลัก รายได ความรูดานโภชนาการและทัศนคติในการเลือกอาหาร  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.01) และเมื่อทําการศึกษาวิเคราะหปจจัยทํานายสถิติการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ 
(Multiple regression analysis) หลังการแปลงตัวแปรปจจัยหุนไดแก เพศของเด็กกอนวัยเรียน  อาชีพ สถานะของ
ผูดูแลหลัก พบวา อายุของเด็กท่ีมากขึ้น อายุผูดูแลหลักท่ีนอย รายไดท่ีมาก อาชีพคาขาย/รับจาง สถานะผูดูแลหลักท่ี
เปนพอ-แม ความรูและทัศนคติของผูดูแลเลือกอาหารจากความสะดวก สามารถนําทํานายภาวะโภชนาการไดรอยละ  
77.3  
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ตารางท่ี 3  แสดงการวิเคราะหหาความสัมพันธของปจจัยผูดูแลหลักกับภาวะโภชนาการในเด็กกอนวัยเรียน 

ปจจัยดานผูดูแลหลักหลัก Pearson correlation Significant 
อายุผูดูแลหลัก (ป) -0.444 0.00** 

รายไดผูดูแลหลัก (ตอเดือน) -4.600 0.00** 
อาชีพ 0.424 0.00** 

สถานะผูดูแลหลัก 0.077 0.04* 
ความรูดานโภชนาการ -0.444 0.00** 

ทัศนคติในการเลือกอาหาร -0.520 0.00** 
     *p<0.05, **p<0.01 

ตารางท่ี 4  แสดงการวิเคราะหปจจัยทํานายที่มีผลตอภาวะโภชนาการของเด็กกอนวัยเรียน 

ปจจัยทํานาย t Standard 
Coefficients 

Adjust R 
square 

Significant 

- อายุเด็กกอนวัยเรียน (ป) 0.390 0.009 0.773 0.00** 
- อายุผูดูแลหลัก (ป) -0.726 -0.031   
- รายไดผูดูแลหลัก 0.723 0.002   
- อาชีพผูดูแลหลักคาขาย/ 
  รับจาง 

4.394 0.065   

- สถานะผูดูแลหลักพอ-แม 0.985 0.042   
- ความรูดานโภชนาการของ 
  ผูดูแลหลัก 

1.427 0.177   

- ทัศนคติในการเลือกอาหาร 
  ของผูดูแลหลักจากความ 
  สะดวก 

5.131 0.128   

**p<0.01 

อภิปรายผล 
ภาวะทุพโภชนาการท่ีพบในเด็กกอนวัยเรียนในพื้นท่ีศึกษา เมื่อนํามาเปรียบเทียบรายงานการสํารวจสุขภาพ

ประชนชาวไทยโดยการตรวจรางกายครั้งท่ี 4 พ.ศ. 2551-2552 ในสวนของสุขภาพเด็ก (7)  ท่ีมีภาวะน้ําหนักนอยกวา
เกณฑ และน้ําหนักมากกวาเกณฑ รอยละ 4.80 และ 8.50 พบวา มากกวาผลจากการสํารวจระดับประเทศ  โดยพบเด็ก
กอนวัยเรียนที่มีน้ําหนักต่ํากวาเกณฑ รอยละ 58.33 และกลุมท่ีมีน้ําหนักเกินเกณฑ รอยละ 41.67 แตเมื่อเปรียบเทียบ
แนวโนมของการเพ่ิมข้ึนของกลุมท่ีมีน้ําหนักเกินเกณฑพบวา มีความสอดคลองกันทั้งในระดับภาคกลางและในประเทศ  
ซึ่งอาจเปนผลจากการศึกษาในคร้ังนี้ ทําการศึกษาในพ้ืนทีเดียวและจํานวนกลุมตัวอยางไมมากนักจึงทําใหพบปญหา
ของภาวะโภชนาการที่สูงกวาเกณฑระดับประเทศ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของนพร อึ้งอาภรณ (7) นอกจากนี้จาก
ผลการตรวจรางกายพบวา กลุมตัวอยางอาการแสดงทางคลินิกของภาวะทุพโภชนาการ ไดแก เยื่อบุตาซีด 53 คน  เยื่อ
จมูกแดงและมีน้ํามูกไหลตลอด 69 คน ปากนกกระจอก 40 คน ล้ินเปนฝาและแตกแดง 15 คน เล็บขึ้นดอกขาว 80 คน 
คิดเปนรอยละ 20.62 26.85 15.56 5.84 และ 31.13 ตามลําดับ ซึ่งเปนอาการและอาการแสดงของการขาดวิตามินเอ 
วิตามินซี และวิตามินบีในกลุมของ วิตามินบี 2 (Riboflavin) วิตามินบี 3 (Niacin) วิตามินบี6 และกรอแพนโธนิค รวมถึง   
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ธาตุเหล็กดวย (8, 9)  และผลการตรวจอนามัยชองปาก พบวา เด็กกอนวัยเรียนสวนใหญฟนผุจํานวน  208 คน คิดเปน
รอยละ 37.14  โดยเฉล่ียมีจํานวนฟนผุจํานวน 4-5 ซี่เปนซี่ดานบนมากกวาดานลาง ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ
ประนอม  รอดคําดีและคณะ (10) ท่ีพบวา เด็กระดับประถมศึกษาในกรุงเทพมหานคร มีอาการแสดงทางคลินิก อาการ
ท่ีพบมากที่สุด คือ ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก จํานวนรอยละ 2.93 รองลงมา คือ ภาวะขาดไวตามินบีสอง มี
แผลที่มุมปาก รอยละ 2.02 อาการผิวแหง ผิวเปนหนังคางคกจากการขาดไวตามินเอ พบรอยละ 0.65 (10) ซึ่งเปนผล
มาจากการที่สามารถเขาถึงและหาซื้ออาหารที่ไมมีคุณคาไดงายและจากการรานคาอาหารท่ีจําหนายขนม ของหวาน 
น้ําหวานและของทอดรอบโรงเรียนหลังเลิกเรียน (3) 

 รวมท้ังในเรื่องของปจจัยท่ีผลกับภาวะโภชนาการจากผูดูแลนั้น พบวา สถานะของผูดูแลหลักโดยเฉพาะ พอ-
แม  อาชีพ อายุของผูดูแลหลัก รายได ซึ่งสอดคลองกับการทบทวนวรรณกรรมของจักรินทร  ปริมานนทและคณะ (11)   
ท่ีพบวา ปจจัยในดานของผูดูแลหลัก โดยเฉพาะพอ แมมีผลตอภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
เด็กกอนวัยเรียน เนื่องจากเด็กในวัยนี้ยังอยูในภาวะของการพ่ึงผูดูแลหลัก ในปจจัยดานความรูดานโภชนาการและ
ทัศนคติในการเลือกอาหาร มีความสัมพันธตอภาวะโภชนาการ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาในเรื่องของปจจัยดานความรู 
พบวาพฤติกรรมการบริโภคอาหารและระดับการศึกษาของผูดูแลหลักเปนปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับภาวะโภชนาการใน
เด็กกอนวัยเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p<.05  (12, 13, 14, 15) เนื่องจากเด็กกอนวัยเรียนจะรับประทาน
อาหารที่ผูดูแลจัดหาใหเปนสวนใหญ เมื่อมาท่ีโรงเรียนหากเปนอาหารท่ีไมชอบ หรือ ไมเคยทานเด็กกอนวัยเรียนมักจะ
มีพฤติกรรมในการเขี่ย หรือ ไมรับประทานอาหารที่ตนไมชอบ อีกท้ังส่ิงแวดลอมของการขายอาหารไมเหมาะสมกับเด็ก
กอนวัยเรียน และการที่โรงเรียนไมมีมาตรการในการควบคุมการจําหนวยทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน ซึ่งเปนสาเหตุ
หนึ่งท่ีมีผลตอภาวะโภชนาการของเด็ก (3, 16, 17) ในสวนของปจจัยทํานายสถิติการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ 
(Multiple regression analysis) ในดานของปจจัยทางของเด็กกอนวัยเรียนและปจจัยดานผูดูแลหลักท่ีมีผลตอภาวะ
โภชนาการของเด็กกอนวัยเรียน พบวา  อายุของเด็กท่ีมากขึ้น อายุผูดูแลหลักท่ีนอย รายไดท่ีมาก อาชีพคาขาย/รับจาง 
สถานะผูดูแลหลักท่ีเปนพอ-แม ความรูและทัศนคติของผูดูแลเลือกอาหารจากความสะดวก สามารถนําทํานายภาวะ
โภชนาการไดรอยละ 77.3 เนื่องจากปจจัยในเรื่องของผูดูแลหลักในดาน อายุ เศรษฐานะ อาชีพ ระดับการศึกษา สถาน
นะของผูดูแลมีผลตอการดูแลเด็กในเรื่องของการใหเวลาและการจัดเตรียมอาหารท่ีมีประโยชนใหกับเด็ก รวมถึงความรู
และทัศนคติของการเลือกอาหารใหกับเด็กจากความสะดวกในการจัดหาและราคามากกวาพิจารณาถึงประโยชนของ
อาหารมีผลตอภาวะโภชนาการและพัฒนาการของเด็กกอนวัยเรียนไดในระยะยาว (17,18)  
 
สรุปผล 
 ผลการศึกษาในคร้ังนี้ทําใหเห็นวา เด็กในวัยกอนเรียนพบปญหาในเรื่องของภาวะทุพโภชนาการทั้ง
โภชนาการเกินและโภชนการต่ํา ซึ่งเปนปญหาท่ีมีสําคัญของมากตอเด็กกอนวัยเรียน เนื่องจากจะสงผลตอพัฒนาการ
ทางกาย ซึ่งมีอาการแสดงทางคลินิกตาง เชน ภาวะตาบอดในที่มืดจากการขาดวิตามินเอ การเปนแผลอักเสบที่มุมปาก
และความแข็งแรงของผิวหนังไมดีจากการขาดวิตามินบีรวมกับวิตามินซี ซึ่งมีผลตอการทํางานของภูมิคุมกันของ
รางกาย การขาดธาตุเหล็กซึ่งสงผลการเรียนรูและการพัฒนาการของสมองของเด็กกอนวัยเรียน และหากไมไดรับการ
ดูแลแกไขจะสงผลตอเด็กในเรื่องของการเกิดโรคเรื้อรังตั้งแตอายุนอย เชน โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูงและโรค
ความดันโลหิตสูงตั้งแตในวัยเด็ก ซึ่งจะทําใหเปนภาระของผูดูแล และประเทศชาติ นอกจากนี้ในเรื่องของปจจัยของ
ผูดูแลท่ีสําคัญในเรื่องของความรู พบวา สวนใหญมีความรูแตกลับมีทัศนคติในการเลือกอาหารใหกับเด็กโดยพิจารณา
จากความสะดวกและราคามากกวาประโยชนของอาหารท่ีจัดหา สงผลทําใหเกิดปญหาไดมากขึ้น นอกจากน้ีบทบาทใน
การดูแลในเรื่องโภชนาการคงเปนบทบาทหลักของครอบครัวมากกวาโรงเรียน ถึงแมโรงเรียนจะจัดโครงการและอาหาร
กลางวันที่มีประโยชนเหมาะสมตามวัยและมีการเสริมนมใหกับเด็กวัยนี้ แตเวลาสวนใหญและการฝกพฤติกรรมการ
เลือกรับประทานอาหารจะมาจากผูดูแลหลักท่ีบานไดแก พอแมและปูยาตายายมากกวา 
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ขอเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาในครั้งนี้แสดงใหเห็นถึง ปญหาทาดานโภชนาการของเด็กกอนวัยเรียน นั้นยังเปนปญหาท่ี
สามารถพบไดถึงแมจะมีการจัดการในเรื่องของอนามัยโรงเรียน ซึ่งเปนบทบาทที่สําคัญของบุคคลากรทางสาธารณสุข
และเปนนโยบายพัฒนาของประเทศ แตในเรื่องของปจจัยท่ีเกี่ยวของจากตัวผูดูแลหลักมีผลมากตอปญหาโภชนาการที่
พบ จากการศึกษาในครั้งนี้ สามารถนําขอมูลไปใชในการเปนแนวทางในการวางแผนในเรื่องของการดูแลภาวะสุขภาพ
ของเด็กกอนวัยเรียนไดโดยใหผูดูแลหลัก หรือ ครอบครัวมีสวนรวม แตอยางไรก็ตาม การศึกษาครั้งนี้ทําการศึกษาใน
พ้ืนที่ของอําเภอองครักษ จังหวัดนครนายกเทานั้น ซึ่งหากไดมีการศึกษาในพ้ืนที่อื่นท่ีมีความแตกตางกันในบริบทของ
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลาก จะทําใหไดผลที่มีความชัดเจนและสามารถเปรียบเทียบไดมากขึ้น 
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ผลการวิจัย: เด็กกอนวัยเรียนจํานวน 560 คน พบวา มีภาวะทุพโภชนาการ และมีอาการแสดงทางคลินิกและฟนผุ
เฉล่ีย 4-5 ซี่ 240 คน แบงเปน น้ําหนักเกินเกณฑ 100 คน และน้ําหนักต่ํากวาเกณฑ 140 คน และผูดูแลหลักจํานวน 
556 คน พบวา สวนใหญสถานะเปนพอ-แม รอยละ 53.96 อายุเฉลี่ยท่ี 34 ป ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 
48.20 รายไดเฉล่ีย 8500 บาท/เดือน สถานะภาพสมรส รอยละ 76.6 อาชีพคาขายหรือรับจาง รอยละ 39.57 และไมมี
ความรูทางโภชนาการรอยละ 23.56  มีความรูในระดับนอย ระดับปานกลาง และระดับมาก รอยละ 17.88, 50.59 และ 
31.53 ทัศนคติในการเลือกอาหารบริโภคคํานึงถึงราคาและความสะดวก รอยละ 43.34 และ 40.29 นอกจากนี้ ปจจัย
ดานอายุเด็กกอนวัยเรียนมีความสัมพันธเชิงบวก (P<0.05) และปจจัยของผูดูแลหลักท่ีสัมพันธทางบวก ไดแก สถานะ
ของผูดูแลโดยเฉพาะ พอ-แม  อาชีพ ความสัมพันธทางลบ ไดแก อายุของผูดูแลหลัก รายได ความรูดานโภชนาการ
และทัศนคติในการเลือกอาหาร  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.01)  ปจจัยอายุของเด็กท่ีมากขึ้น อายุผูดูแลหลักท่ีนอย 
รายไดท่ีมาก อาชีพคาขาย/รับจาง สถานะผูดูแลหลักท่ีเปนพอ-แม ความรูและทัศนคติของผูดูแลเลือกอาหารจากความ
สะดวก สามารถปจจัยทํานายภาวะโภชนาการไดรอยละ  77.3  
สรุปผล: จากการศึกษาในครั้งนี้ พบวา เด็กกอนวันเรียนยังมีปญหาโภชนาการทั้งน้ําหนักเกินเกณฑ และนํ้าหนักตํ่า
กวาเกณฑ นอกจากน้ี พบวา ปจจัยสวนบุคคลของเด็กกอนวัยเรียนและผูดูแลหลักมีความสัมพันธและสามารถทํานาย
ภาวะโภชนาการเด็กกอนวัยเรียนได  
 
คําสําคัญ:  ภาวะโภชนาการ, เด็กกอนวัยเรียน, ปจจัยท่ีเกี่ยวของ 
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Abstract 
Purpose: To measure quality of life of regular and non-regular exercise in older adults. 
Methods: The research was descriptive study. Population in research is elderly living in the district, Muang 
Chaiyaphum, Chaiyaphum Province. Sample size calculation by estimating the population mean for 302 persons. 
Quota sampling selected volunteers who are able to communicate well and willing to cooperate. The instrument 
used in this study was an interview consisting of 2 parts: Part 1: Interviewing personal data and exercise. Part 2: 
Measuring quality of life for the older adults (This study brings Maurice's concept). It was tested for alpha coefficient 
and found to have a reliability value of 0.82. The collected data were analyzed for percentage, arithmetic mean and 
standard deviation. 
Results: The quality of life for the older adults is assessed by 5 levels: low moderate and high. Quality of life of 
regular and non-regular exercise older adults as a whole, was at a high level. 
Conclusion: The study findings could be utilized as the baseline data for the responsible organizations in the 
community to develop the plan for improving the quality of life of the elderly. Furthermore, the findings could be 
used for developing the guideline for providing the academic service which met the needs of the elderly. 
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บทนํา  
 ความเจริญกาวหนาทางการแพทยดานการรักษาพยาบาล ทําใหประชาชนมีชีวิตท่ียืนยาวขึ้น สงผลตอสัดสวน
ประชากรสูงอายุท่ีเพิ่มขึ้น (1) การพัฒนาความสามารถของผูสูงอายุใหชวยเหลือตนเองได เปนสิ่งท่ีจําเปนในปจจุบัน เพื่อลด
ความเสี่ยงเนื่องจากความเสื่อมของรางกาย การออกกําลังกายเปนการเคลื่อนไหวรางกายอยางมีแบบแผนเพ่ือการพัฒนา
สมรรถภาพรางกาย (2) การออกกําลังกายจึงมีประโยชนในการชวยชะลอความเสื่อมของรางกาย ทําใหอวัยวะตางๆ ของ
รางกายทํางานไดดี (3) รายงานระดับการออกกําลังกายขั้นต่ําสําหรับผูสูงอายุวาควรทําติดตอกันอยางนอย 30 นาที ในระดับ
ความหนัก 11-13 ของ Borg’s scale อยางนอย 3 คร้ังตอสัปดาห การออกกําลังกายที่เหมาะสมจะชวยใหการทํางานของ
ระบบกระดูกและกลามเน้ือ ระบบหัวใจและการไหลเวียนเลือดระบบหายใจ ระบบประสาท การเผาผลาญอาหารและการ
ควบคุมอุณหภูมิของรางกายดีข้ึน (3, 4) การออกกําลังกายสม่ําเสมอชวยลดภาวะกระดูกพรุน โดยเฉพาะในผูท่ีมีอายุ 65 ปข้ึน
ไป (5) กลามเน้ือแข็งแรง มีความคลองตัว รวมถึงภาวะทางจิตใจท่ีดีกลาวคือ การออกกําลังกายทําใหรูสึกสดช่ืนแจมใส มี
ความสุข (4) แตยังพบวาผูสูงอายุมากกวารอยละ 60 ขาดการออกกําลังกาย (6) 
 การศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในปจจุบัน มีการกําหนดนิยามและสรางเครื่องมือวัดท่ีมีลักษณะเปนรูปธรรม
ท่ีชัดเจน แตยังพบวามีความแตกตางกันตามวัฒนธรรมของสังคม ในความเปนจริงแลว ชีวิตท่ีมีคุณภาพควรมีการพิจารณาใน
หลายดานประกอบกัน คุณภาพชีวิตท่ีมีความสุข ควรเกิดจากความสุขทางกาย และความสุขทางใจ คําวาคุณภาพชีวิต มีการ
นํามาใชในหลายสาขา เปนเปาหมายในการพัฒนาชีวิตและความเปนอยูของประชาชน โดยเชื่อวาถาบุคคลมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
จะนําไปสูการพัฒนา และมีประสิทธิภาพ (7) องคการอนามัยโลกใหความหมายคุณภาพชีวิต หมายถึง ระดับการมีชีวิตท่ีดี มี
ความสุข ความพึงพอใจในชีวิต เปนเรื่องเกี่ยวของกับสภาพความเปนอยู และการดําเนินชีวิตของบุคคลในสังคม (8) 
ประชาชนจะมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีหลายองคประกอบดวยกัน Morris กลาววา คุณภาพชีวิตที่ดีประกอบดวย 9 องคประกอบ 
ไดแก การมีสุขภาพอนามัยดี ไดรับสารอาหารครบถวน การไดรับการศึกษา การประกอบอาชีพในสิ่งแวดลอมท่ีดี การมีท่ีอยู
อาศัย การมีเครื่องนุงหม มีการประกันสังคม มีการนันทนาการ และมีอิสระในการดําเนินชีวิต (9) องคประกอบพ้ืนฐานที่กลาว
ไปนั้น ผูสูงอายุควรไดรับ เมื่อพิจารณาผูสูงอายุในชนบทที่อยูทามกลางความเปล่ียนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมสูสังคมเมือง 
ยอมสงผลกระทบตอผูสูงอายุหลายประการ ดังนั้นการศึกษาจึงนําแนวคิดของมอริส (Morris) มาเปนพ้ืนฐานของการศึกษา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุครั้งนี้ การศึกษาของ สุกัลยา อมตฉายา เรื่องคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุท่ีออกกําลังกายและไมออกกําลัง
กายเปนประจํา พบวากลุมท่ีออกกําลังกายเปนประจําในระดับปานกลางมีความสามารถในการทรงตัวไดดีกวากลุมท่ีไมออก
กําลังกาย โดยพบอุบัติการณของการหกลมนอยกวากลุมท่ีไมออกกําลังกาย ศึกษาในผูสูงอายุในเขตเมือง จังหวัดชัยภูมิ (10) 
 ดวยเหตุดังกลาวมานี้ ผูวิจัยจึงตองการศึกษาคุณภาพชีวิตระหวางกลุมผูสูงอายุท่ีออกกําลังกายและไมออกกําลังกาย
เปนประจํา โดยผลการศึกษาน้ีทําใหทราบคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุท่ีออกกําลังกายเปนประจําและผูสูงอายุท่ีไมออกกําลังกาย 
ทําใหผูสูงอายุเห็นความสําคัญของการออกกําลังกายท่ีถูกตองมากขึ้น 
 
วัตถุประสงค  
 เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุท่ีออกกําลังกายเปนประจําและผูสูงอายุท่ีไมออกกําลังกาย 
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คํานิยามเชิงปฏิบัติการ 
 คุณภาพชีวิต คือ ชีวิตท่ีมีความสุขท้ังทางรางกายและจิตใจ เนื่องจากไดรับการตอบสนองความตองการดานตางๆ 
อยางเพียงพอและเหมาะสม ไดแก การมีอาหาร เสื้อผา ท่ีอยูอาศัย เคร่ืองอํานวยความสะดวกตามฐานะ ความสุขทางใจ ไดแก 
การไดรับความรัก ความอบอุน การยอมรับ และความมั่นคงทางใจ 
 การออกกําลังกายเปนประจํา คือ การออกกําลังกายท่ีสรางความอดทนของหัวใจ และระบบไหลเวียนเลือด ความ
แข็งแรงของกลามเน้ือและความออนตัวของขอตอ โดยลักษณะการออกกําลังกาย มีจํานวนครั้งตอสัปดาหไมนอยกวา 3 คร้ัง 
ใชเวลาตอครั้งอยางนอย 15 นาที  
 
วิธีดําเนินการวิจัย  
 อาสาสมัคร 
 ผูสูงอายุท่ีอาศัยอยูในตําบลนาฝาย อําเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิ ท่ีมีอายุ 60 ปขึ้นไป จํานวน 1,068 คน (11) คํานวณ
ขนาดตัวอยางโดยการประมาณคาเฉล่ียของประชากร (คาความแปรปรวนของประชากรจากการศึกษานํารอง มีคา 4.87     
คาความคลาดเคล่ือน เทากับ 0.55 และกําหนดระดับความเชื่อมั่นในการประมาณคา 1.96) ไดขนาดตัวอยาง 302 คน        
สุมตัวอยางผูสูงอายุแบบโควตา (Quota sampling) ในแตละหมูบาน 19 หมูบาน จนครบจํานวนที่กําหนดในแตละชุมชน  
 เกณฑการคัดเลือกผูเขารวมวจิัย 

- คัดเลือกโดยความสมัครใจของผูสูงอายุท่ีสือ่สารภาษาไทยได 
- ผูสูงอายยุินดีใหความรวมมือ 

 เกณฑการคัดเลือกผูเขารวมวจิัยออกจากการวิจัย 
ผูสูงอายุมปีญหาสุขภาพ 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนแบบสัมภาษณ ประกอบดวย 2 สวนคือ 
 สวนที่ 1 แบบสัมภาษณขอมูลสวนบุคคลและขอมูลการออกกําลังกาย ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา
อาชีพ รายได ท่ีอยูอาศัย สถานะสุขภาพ และการออกกําลังกาย  
 สวนท่ี 2 แบบวัดคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ไดแก ดานที่อยูอาศัย 5 ขอ ดานสังคม 6 ขอ ดานสุขภาพอนามัย 6 ขอ   
ดานนันทนาการ 6 ขอ ดานความคิดเห็นเก่ียวกับตนเอง 6 ขอ (การศึกษาครั้งนี้นําแนวคิดของมอริส (Morris) มาเปนพ้ืนฐาน
ของการศึกษาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ คุณภาพชีวิตท่ีดีประกอบดวย 9 องคประกอบ ไดแก การมีสุขภาพอนามัยดี           
ไดรับสารอาหารครบถวน การไดรับการศึกษา การประกอบอาชีพในสิ่งแวดลอมท่ีดี การมีท่ีอยูอาศัย การมีเครื่องนุงหม มีการ
ประกันสังคม มีการนันทนาการ และมีอิสระในการดําเนินชีวิต จากแนวคิดของมอริส จึงนํามาเปนพ้ืนฐานการศึกษาคุณภาพ
ชีวิตผูสูงอายุ ประกอบดวยดานที่อยูอาศัย ดานสังคม ดานสุขภาพอนามัย ดานนันทนาการและดานความรูสึกเก่ียวกับตนเอง) 
 เกณฑการใหคะแนน เปนแบบวัดประมาณคา 3 ระดับ กําหนด 

3 คะแนน เมื่อเลือกคําตอบขอท่ี 1  
2 คะแนน เมื่อเลือกคําตอบขอท่ี 2  

 1 คะแนน เมื่อเลือกคําตอบขอท่ี 3 
 เกณฑการแปลผลคะแนนกําหนดชวง 1.00-1.66 คุณภาพชีวิตระดับนอย ชวง 1.67-2.33 คุณภาพชีวิตระดับปาน
กลางและชวง 2.34-3.00 คุณภาพชีวิตระดับสูง 
 ทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาและการใชภาษาโดยผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน เพ่ือ
ตรวจสอบความถูกตองของขอคําถาม จากนั้นผูวิจัยไดปรับปรุงขอคําถามใหสมบูรณตามขอเสนอแนะ แลวตรวจสอบความ
เชื่อมั่นของเครื่องมือ โดยการทดลองใชกับผูสูงอายุ 30 คน นําคาท่ีไดมาคํานวณคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค มีคา 0.82 
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คํานิยามเชิงปฏิบัติการ 
 คุณภาพชีวิต คือ ชีวิตท่ีมีความสุขท้ังทางรางกายและจิตใจ เนื่องจากไดรับการตอบสนองความตองการดานตางๆ 
อยางเพียงพอและเหมาะสม ไดแก การมีอาหาร เสื้อผา ท่ีอยูอาศัย เคร่ืองอํานวยความสะดวกตามฐานะ ความสุขทางใจ ไดแก 
การไดรับความรัก ความอบอุน การยอมรับ และความมั่นคงทางใจ 
 การออกกําลังกายเปนประจํา คือ การออกกําลังกายท่ีสรางความอดทนของหัวใจ และระบบไหลเวียนเลือด ความ
แข็งแรงของกลามเน้ือและความออนตัวของขอตอ โดยลักษณะการออกกําลังกาย มีจํานวนครั้งตอสัปดาหไมนอยกวา 3 ครั้ง 
ใชเวลาตอครั้งอยางนอย 15 นาที  
 
วิธีดําเนินการวิจัย  
 อาสาสมัคร 
 ผูสูงอายุท่ีอาศัยอยูในตําบลนาฝาย อําเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิ ท่ีมีอายุ 60 ปขึ้นไป จํานวน 1,068 คน (11) คํานวณ
ขนาดตัวอยางโดยการประมาณคาเฉล่ียของประชากร (คาความแปรปรวนของประชากรจากการศึกษานํารอง มีคา 4.87     
คาความคลาดเคล่ือน เทากับ 0.55 และกําหนดระดับความเชื่อมั่นในการประมาณคา 1.96) ไดขนาดตัวอยาง 302 คน        
สุมตัวอยางผูสูงอายุแบบโควตา (Quota sampling) ในแตละหมูบาน 19 หมูบาน จนครบจํานวนที่กําหนดในแตละชุมชน  
 เกณฑการคัดเลือกผูเขารวมวจิัย 

- คัดเลือกโดยความสมัครใจของผูสูงอายุท่ีสือ่สารภาษาไทยได 
- ผูสูงอายยุินดีใหความรวมมือ 

 เกณฑการคัดเลือกผูเขารวมวจิัยออกจากการวิจัย 
ผูสูงอายุมปีญหาสุขภาพ 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนแบบสัมภาษณ ประกอบดวย 2 สวนคือ 
 สวนท่ี 1 แบบสัมภาษณขอมูลสวนบุคคลและขอมูลการออกกําลังกาย ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา
อาชีพ รายได ท่ีอยูอาศัย สถานะสุขภาพ และการออกกําลังกาย  
 สวนที่ 2 แบบวัดคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ไดแก ดานที่อยูอาศัย 5 ขอ ดานสังคม 6 ขอ ดานสุขภาพอนามัย 6 ขอ   
ดานนันทนาการ 6 ขอ ดานความคิดเห็นเก่ียวกับตนเอง 6 ขอ (การศึกษาครั้งนี้นําแนวคิดของมอริส (Morris) มาเปนพื้นฐาน
ของการศึกษาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ คุณภาพชีวิตที่ดีประกอบดวย 9 องคประกอบ ไดแก การมีสุขภาพอนามัยดี           
ไดรับสารอาหารครบถวน การไดรับการศึกษา การประกอบอาชีพในสิ่งแวดลอมท่ีดี การมีท่ีอยูอาศัย การมีเครื่องนุงหม มีการ
ประกันสังคม มีการนันทนาการ และมีอิสระในการดําเนินชีวิต จากแนวคิดของมอริส จึงนํามาเปนพื้นฐานการศึกษาคุณภาพ
ชีวิตผูสูงอายุ ประกอบดวยดานที่อยูอาศัย ดานสังคม ดานสุขภาพอนามัย ดานนันทนาการและดานความรูสึกเก่ียวกับตนเอง) 
 เกณฑการใหคะแนน เปนแบบวัดประมาณคา 3 ระดับ กําหนด 

3 คะแนน เมื่อเลือกคําตอบขอท่ี 1  
2 คะแนน เมื่อเลือกคําตอบขอท่ี 2  

 1 คะแนน เมื่อเลือกคําตอบขอท่ี 3 
 เกณฑการแปลผลคะแนนกําหนดชวง 1.00-1.66 คุณภาพชีวิตระดับนอย ชวง 1.67-2.33 คุณภาพชีวิตระดับปาน
กลางและชวง 2.34-3.00 คุณภาพชีวิตระดับสูง 
 ทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาและการใชภาษาโดยผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน เพื่อ
ตรวจสอบความถูกตองของขอคําถาม จากนั้นผูวิจัยไดปรับปรุงขอคําถามใหสมบูรณตามขอเสนอแนะ แลวตรวจสอบความ
เชื่อมั่นของเครื่องมือ โดยการทดลองใชกับผูสูงอายุ 30 คน นําคาท่ีไดมาคํานวณคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค มีคา 0.82 
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 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย  
 การเก็บขอมูล ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณ พรอมผูชวยวิจัย 1-2 คน ท่ีผานการอบรม การ
สัมภาษณ และมีความสามารถในการบันทึกขอมูลลงในแบบสัมภาษณไดถูกตองครบถวน ทําหนาท่ีชวยในการสัมภาษณและ
เก็บรวบรวมขอมูล 
 ลําดับข้ันตอนคือ ประสานกับผูนําชุมชนเพื่อชี้แจงวัตถุประสงคการศึกษาและรายละเอียดการดําเนินงานภาคสนาม 
จากน้ันผูวิจัยอบรมและช้ีแจงผูชวยวิจัยในการทําหนาท่ีเปนพนักงานสัมภาษณ พรอมกับเตรียมเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอมูล 
และดําเนินการเก็บขอมูลตามแผนท่ีกําหนดไว และการวิจัยครั้งนี้ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
 คณะกรรมการจริยธรรม  
 งานวิจัยนี้ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ผูวิจัยมีแนวทาง
ในการพิทักษสิทธิของกลุมตัวอยาง โดยการอธิบายวัตถุประสงค ขั้นตอน กระบวนการเก็บขอมูล รวมถึงการใหกลุมตัวอยาง
สอบถามขอสงสัยตางๆ ท่ีเกิดขึ้นเมื่อกลุมตัวอยางเขารวมในการศึกษาวิจัยนี้ ท้ังนี้เปนความสมัครใจของกลุมตัวอยาง 
 การวิเคราะหขอมูล  
 วิเคราะหขอมูลท่ัวไปดวยสถิติพรรณนา ไดแก จํานวนและรอยละ คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานสําหรับขอมูล
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ คํานวณคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
ผลการวิจัย  
 ตัวอยางเปนผูสูงอายุท่ีอาศัยในพ้ืนท่ีตําบลนาฝาย จํานวน 302 คน สวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ 58.9 อายุเฉล่ีย
ประมาณ 70 ป ผูสูงอายุสวนใหญอยูเปนคูรอยละ 73.2 ระดับการศึกษาชั้นประถมรอยละ 90.1 มีความสามารถในการอานและ
เขียนไดอยางสบายรอยละ 66.6 มีอาชีพหลักคือการทําเกษตรกรรม และถือวาเปนรายไดหลักของตนเองรอยละ 76.5 และ
74.5 ตามลําดับ ผูสูงอายุมีรายไดเพียงพอกับคาใชจายรอยละ 61.6 สวนใหญอาศัยกับหลานหรือญาติพ่ีนองรอยละ 55.6 และ
ผูสูงอายุรอยละ 92.4 ไมไดสังกัดสมาชิกชมรมใดในชุมชน (ตารางที่ 1) 
 
ตารางที่ 1 แสดงลักษณะทางประชากรของกลุมตัวอยาง 
 

ลักษณะทางประชากร ออกกําลังกาย 
(n=224)

ไมออกกําลังกาย 
(n=78)

รวม 
(n=302) 

 จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
เพศ       

ชาย 93 41.50 31 39.70 124 41.1 
หญิง 131 58.50 47 60.30 178 58.9 

สถานภาพสมรส       
โสด 3 1.30 3 3.80 6 2.0 
คู 175 78.10 46 59.00 221 73.2 
หมาย 43 19.20 28 35.90 71 23.5 
หยา/แยก 3 1.30 1 1.30 4 1.3 
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ลักษณะทางประชากร ออกกําลังกาย 
(n=224)

ไมออกกําลังกาย 
(n=78)

รวม 
(n=302) 

 จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
ระดับการศึกษาสูงสุด       

ไมไดเรียน 4 1.80 10 12.80 14 4.6 
ประถมศึกษา 207 92.40 65 83.30 272 90.1 
มัธยมศึกษาตอนตน 4 1.80 3 3.80 7 2.3
มัธยมศึกษาตอนปลาย 9 4.00 0 0.00 9 3.0 

ความสามารถในการอานเขียน    
อานและเขียนไดสบาย 153 68.30 48 61.50 201 66.6
อานและเขียนไดลําบาก 63 28.10 22 28.20 85 28.1 
อานและเขียนไมได 8 3.60 8 10.30 16 5.3

อาชีพ       
เกษตรกรรม 183 81.70 48 61.50 231 76.5
คาขาย 8 3.60 4 5.10 12 4.0 
ขาราชการ 2 0.90 0 0.00 2 0.7
รับจาง 11 4.90 1 1.30 12 4.0

แหลงท่ีมาของรายได       
ทํานา ทําไร ทําสวน 176 78.60 49 62.80 225 74.5
คาขาย 8 3.60 3 3.80 11 3.6 
รับจาง 13 5.80 0 0.00 13 4.3
บุตรหลานสงมาให 7 3.10 9 11.50 16 5.3 
ไมมีรายได 7 3.10 9 11.50 16 5.3
เงินผูสูงอาย ุ 13 5.80 8 10.30 21 7.0 

ความเพียงพอของรายได    
ไมเพียงพอ 67 29.90 49 62.80 116 38.4
เพียงพอ 157 70.10 29 37.20 186 61.6 

ลักษณะการอยูอาศยั    
อยูคนเดยีว 13 5.80 3 3.80 16 5.3 
อยูตามลําพังกับสามี ภรรยา 56 25.00 20 25.60 76 25.2
อยูกับลูก 19 8.50 22 28.20 41 13.6 
อยูกับหลาน หรือญาติพ่ีนอง 135 60.30 33 42.30 168 55.6
อยูกับผูอื่นท่ีไมใชญาต ิ 1 0.40 0 0.00 1 0.3

การเปนสมาชิกของชมรม       
ไมเปน 93 41.50 42 53.80 279 92.4
เปน  131 58.50 36 46.20 23 7.6 
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 ผูสูงอายุมีโรคประจําตัวรอยละ 55.3 ประวัติการเจ็บปวยท่ีผานมาดวยโรคปวดเมื่อยกลามเนื้อ รองลงมาคือโรคความ
ดันโลหิตสูง รอยละ 36.4 และ 26.5 ตามลําดับ การออกกําลังกาย 1 เดือนท่ีผานมา พบรอยละ 74.2 เหตุผลการออกกําลังกาย
คือการมีสุขภาพดี ตองการพักผอน และตองการพบปะบุคคลหรือกลุมบุคคล รอยละ 93.30 60.71 และ 53.13 ตามลําดับ 
รายละเอียดกิจกรรมการออกกําลังกายของผูสูงอายุท่ีออกกําลังกายเปนประจํา พบวาสวนใหญออกกําลังกายดวยการเดิน รด
น้ําตนไม และปนจักรยาน รอยละ 92.86 68.30 และ 27.23 ตามลําดับ (ตารางที่ 2) 
 คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ประเมิน 5 ดาน แบงระดับคุณภาพชีวิตเปน 3 ระดับ คือ นอย ปานกลาง และสูง รายละเอียด
ดังนี้ 
 กลุมท่ีออกกําลังกาย ภาพรวมระดับคุณภาพชีวิตสูง พิจารณารายดาน ดานท่ีอยูอาศัยระดับคุณภาพชีวิตสูง       
ดานสังคมระดับคุณภาพชีวิตสูง ดานสุขภาพอนามัยระดับคุณภาพชีวิตปานกลาง  ดานนันทนาการระดับคุณภาพชีวิตสูง  และ
ดานความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเองระดับคุณภาพชีวิตสูง  
 กลุมท่ีไมออกกําลังกาย ภาพรวมระดับคุณภาพชีวิตสูง  เมื่อพิจารณารายดาน พบวาดานท่ีอยูอาศัยระดับคุณภาพ
ชีวิตสูง  ดานสังคมระดับคุณภาพชีวิตสูง ดานสุขภาพอนามัยระดับคุณภาพชีวิตปานกลาง  ดานนันทนาการระดับคุณภาพชีวิต
ปานกลาง และดานความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเองระดับคุณภาพชีวิตสูง (ตารางที่ 3) 
 
ตารางที่ 2 แสดงสถานสุขภาพของผูสูงอายุ 
 

ลักษณะทางประชากร ออกกําลังกาย 
(n=224)

ไมออกกําลังกาย 
(n=78)

รวม 
(n=302) 

 จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
สถานะสุขภาพของผูสูงอาย ุ       
โรคประจําตัว       

ไมม ี 93 41.50 42 53.80 135 44.70 
มี  131 58.50 36 46.20 167 55.30 

ประวัติการเจ็บปวยท่ีผานมา       
โรคความดันโลหิตสูง 66 29.50 14 17.90 80 26.50 
โรคเบาหวาน 32 14.30 11 14.10 43 14.20 
ปวดเมือ่ยกลามเนื้อ 80 35.70 30 38.50 110 36.40 
โรคหัวใจ 2 0.90 3 3.80 5 1.70 

เหตุผลของการออกกําลังกาย*        
ตองการมีสุขภาพด ี 209 93.30 - - - - 

ตองการพักผอนหยอนใจ  136 60.71 - - - - 
ตองการพบปะกับบุคคล  119 53.13 - - - - 

ออกกําลังกายตามคําสั่งของแพทย 51 22.77 - - - - 
เปนกิจกรรมของชมรม  13 5.80 - - - - 
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ลักษณะทางประชากร ออกกําลังกาย 
(n=224)

ไมออกกําลังกาย 
(n=78)

รวม 
(n=302) 

 จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
ลักษณะกิจกรรมออกกําลังกาย*   - - - - 

การเดิน 208 92.86 - - - - 
รดน้ําตนไม 153 68.30 - - - - 
ปนจักรยาน  61 27.23 - - - -

วิ่งเหยาะ 34 15.18 - - - - 
กายบรหิารเตนแอโรบคิดานซ 16 7.14 - - - -

เดินสลับวิ่งเหยาะ 14 6.25 - - - -
สาเหตุท่ีไมไดออกกําลังกาย*       

ไมมีเวลา - - 42 53.85 - -
มีโรคประจําตัว - - 27 34.62 - - 

ไมมีสถานท่ี - - 9 11.54 - -
หมายเหตุ *ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
ตารางที่ 3 คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 
 

คุณภาพชีวิตผูสงูอายุ  
ออกกําลังกาย ไมออกกําลังกาย 

x  sd  ระดับ
คุณภาพ

x  sd  ระดับ 
คุณภาพ

ดานท่ีอยูอาศยั 2.81 0.39 สูง 2.59 0.49 สูง 
ดานสังคม 2.79 0.43 สูง 2.59 0.55 สูง 
ดานสุขภาพอนามัย 2.19 0.52 ปานกลาง 2.24 0.50 ปานกลาง 
ดานนันทนาการ 2.41 0.53 สูง 1.89 0.66 ปานกลาง 
ดานความคดิเหน็เกี่ยวกับตนเอง 2.65 0.49 สูง 2.73 0.47 สูง 

รวม 2.56 0.48 สูง 2.40 0.54 สูง 
 
อภิปรายผล  
 การศึกษาครั้งนี้พบวาภาพรวมของระดับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุท่ีออกกําลังกาย อยูในระดับสูงเนื่องจากผูสูงอายุมี
สัดสวนการออกกําลังกายคอนขางสูงถึงรอยละ 74.2 อีกท้ังสถานภาพสมรสคู และมีรายไดเพียงพอในการใชจาย และยังเปน
สมาชิกชมรม อาจเปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตท่ีสูงข้ึน  เมื่อพิจารณารายดานพบวา ผูสูงอายุมีระดับคุณภาพชีวิต
ปานกลางในดานสุขภาพอนามัย สําหรับดานท่ีอยูอาศัย ดานสังคม ดานนันทนาการ และดานความคิดเห็นเก่ียวกับตนเอง  
 ระดับคุณภาพชีวิตสูงสําหรับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุท่ีไมออกกําลังกาย ภาพรวมระดับคุณภาพชีวิตสูง เมื่อพิจารณา
รายดานพบวาดานสุขภาพอนามัย และดานนันทนาการผูสูงอายุมีระดับคุณภาพชีวิตปานกลางสําหรับดานท่ีอยูอาศัย       
ดานสังคม และดานความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเองผูสูงอายุมีระดับคุณภาพชีวิตสูง เมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยท่ีผานมาหลาย
เรื่องผลการศึกษาตางเปนไปในแนวทางเดียวกัน (12, 13, 14, 15, 16, 17) พบวาระดับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุไมแตกตาง คือมี



บทความวิจัย
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่ออกก�าลังกายเป็นประจ�าและผู้สูงอายุที่ไม่ออกก�าลังกาย
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ลักษณะทางประชากร ออกกําลังกาย 
(n=224)

ไมออกกําลังกาย 
(n=78)

รวม 
(n=302) 

 จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
ลักษณะกิจกรรมออกกําลังกาย*   - - - - 

การเดิน 208 92.86 - - - - 
รดน้ําตนไม 153 68.30 - - - - 
ปนจักรยาน  61 27.23 - - - -

วิ่งเหยาะ 34 15.18 - - - - 
กายบรหิารเตนแอโรบคิดานซ 16 7.14 - - - -

เดินสลับวิ่งเหยาะ 14 6.25 - - - -
สาเหตุท่ีไมไดออกกําลังกาย*       

ไมมีเวลา - - 42 53.85 - -
มีโรคประจําตัว - - 27 34.62 - - 

ไมมีสถานท่ี - - 9 11.54 - -
หมายเหตุ *ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
ตารางที่ 3 คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 
 

คุณภาพชีวิตผูสงูอายุ  
ออกกําลังกาย ไมออกกําลังกาย 

x  sd  ระดับ
คุณภาพ

x  sd  ระดับ 
คุณภาพ

ดานที่อยูอาศยั 2.81 0.39 สูง 2.59 0.49 สูง 
ดานสังคม 2.79 0.43 สูง 2.59 0.55 สูง 
ดานสุขภาพอนามัย 2.19 0.52 ปานกลาง 2.24 0.50 ปานกลาง 
ดานนันทนาการ 2.41 0.53 สูง 1.89 0.66 ปานกลาง 
ดานความคดิเหน็เกี่ยวกับตนเอง 2.65 0.49 สูง 2.73 0.47 สูง 

รวม 2.56 0.48 สูง 2.40 0.54 สูง 
 
อภิปรายผล  
 การศึกษาครั้งนี้พบวาภาพรวมของระดับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุท่ีออกกําลังกาย อยูในระดับสูงเนื่องจากผูสูงอายุมี
สัดสวนการออกกําลังกายคอนขางสูงถึงรอยละ 74.2 อีกท้ังสถานภาพสมรสคู และมีรายไดเพียงพอในการใชจาย และยังเปน
สมาชิกชมรม อาจเปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตท่ีสูงข้ึน  เมื่อพิจารณารายดานพบวา ผูสูงอายุมีระดับคุณภาพชีวิต
ปานกลางในดานสุขภาพอนามัย สําหรับดานที่อยูอาศัย ดานสังคม ดานนันทนาการ และดานความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง  
 ระดับคุณภาพชีวิตสูงสําหรับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุท่ีไมออกกําลังกาย ภาพรวมระดับคุณภาพชีวิตสูง เมื่อพิจารณา
รายดานพบวาดานสุขภาพอนามัย และดานนันทนาการผูสูงอายุมีระดับคุณภาพชีวิตปานกลางสําหรับดานท่ีอยูอาศัย       
ดานสังคม และดานความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเองผูสูงอายุมีระดับคุณภาพชีวิตสูง เมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยท่ีผานมาหลาย
เรื่องผลการศึกษาตางเปนไปในแนวทางเดียวกัน (12, 13, 14, 15, 16, 17) พบวาระดับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุไมแตกตาง คือมี



บทความวิจัย
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่ออกก�าลังกายเป็นประจ�าและผู้สูงอายุที่ไม่ออกก�าลังกาย
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คุณภาพชีวิตระดับปานกลางขึ้นไป ผลการศึกษาสะทอนใหหนวยงานภาครัฐมีบทบาทในการใหความชวยเหลือ สนับสนุน และ
เรงหาแนวทางพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุใหดียิ่งข้ึน ในฐานะการเปนทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณคา 
 เมื่อพิจารณาการออกกําลังกายของผูสูงอายุในรอบ 1 เดือนท่ีผานมาพบรอยละ 74.2 ท้ังนี้เหตุผลของการออกกําลัง
กายคือตองการมีสุขภาพดี มีความแข็งแรง ตองการพักผอนหยอนใจ สนุกสนาน และตองการพบปะกับบุคคล หรือกลุมบุคคล 
โดยกิจกรรมการออกกําลังกายของผูสูงอายุท่ีออกกําลังกายเปนประจํา สวนใหญออกกําลังกายดวยการเดิน รดนํ้าตนไม และ
ปนจักรยาน สําหรับผูสูงอายุท่ีไมออกกําลังกาย สวนใหญไมมีเวลาและมีโรคประจําตัว อยางไรก็ตาม ไมวาผูสูงอายุจะออก
กําลังกายหรือไม อาจยังไมใชประเด็นท่ีสําคัญนักในการสงผลตอการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นของผูสูงอายุ ท้ังนี้จากรายงานผล
การศึกษาหลายเร่ืองท่ีผานมา มีหลายปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุจากรายงานผลการศึกษาท่ีผานมา (13, 
14,15) เชน เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได และฐานะทางการเงิน การเปนสมาชิกกลุมทางสังคม 
และการรับสวัสดิการกองทุนผูสูงอายุ โรคประจําตัว การดูแลสุขภาพตนเอง และภาวะสุขภาพจิต  
 แตอยางไรก็ตาม การออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอเปนสิ่งจําเปนตอสุขภาพผูสูงอายุโดยผูสูงอายุท่ีมีอายุตั้งแต 65 ป
ข้ึนไป จะไดรับประโยชนจากการออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ ซึ่งจะสงผลดีตอสภาวะสุขภาพตลอดชีวิต การสงเสริมให
ผูสูงอายุออกกําลังกายจึงเปนสิ่งสําคัญมาก เนื่องจากในวัยนี้สวนใหญความสามารถในการออกกําลังกายลดลงเมื่อ
เปรียบเทียบกับวัยผูใหญหรือวัยหนุมสาวนอกจากนี้ผูสูงอายุสวนใหญมีโรคเรื้อรังอยางนอย 1 โรค โดยโรคเรื้อรังเหลานี้จะแปร
ผันตามชนิดและความรุนแรงผูสูงอายุบางคนยังมีความสามารถในการออกกําลังกายไดเนื่องจากรางกายยังแข็งแรง            
แตผูสูงอายุบางคนในวัยเดียวกันไมสามารถทําไดอยางไรก็ตามแมวาการออกกําลังกายจะมีประโยชนตอสภาวะสุขภาพมากก็
ตามแตก็อาจมีการบาดเจ็บจากการออกกําลังกาย เชน มีการบาดเจ็บบริเวณกระดูกและขอตอ กระดูกออน เอ็น และกลามเนื้อ 
(17) เปนตน 
 จากผลการศึกษาเก่ียวกับคุณภาพชีวิต พบวากลุมตัวอยางทั้งสองกลุม ยังไมพบความแตกตางกันท่ีชัดเจนของระดับ
คุณภาพชีวิต ท้ังนี้เนื่องจากขอคําถามบางขอท่ีใชในแบบประเมินคุณภาพชีวิตอาจยังไมครบถวน สําหรับการวัดคุณภาพชีวิตท่ี
มีหลายปจจัยดวยกัน ไมเพียงแตดานรางกายและจิตใจเทาน้ัน แตยังหมายความรวมถึงความสัมพันธทางสังคมและ
สิ่งแวดลอม ซึ่งขอคําถามที่เก่ียวของเก่ียวกับความมั่นคงและความปลอดภัย สภาพความเปนอยู ฐานะทางเศรษฐกิจ การรับ
บริการดานสุขภาพจากสถานบริการสาธารณสุข การรับขอมูลขาวสาร เปนตน 
 
สรุปผล  
 ผลการศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต พบวากลุมตัวอยางท้ังสองกลุม ยังไมพบความแตกตางกันท่ีชัดเจนของระดับ
คุณภาพชีวิต ท้ังนี้เนื่องจากขอคําถามบางขอท่ีใชในแบบประเมินคุณภาพชีวิตอาจยังไมครบถวน สําหรับการวัดคุณภาพชีวิตท่ี
มีหลายปจจัยดวยกัน ไมเพียงแตดานรางกายและจิตใจเทาน้ัน แตยังหมายความรวมถึงความสัมพันธทางสังคมและ
สิ่งแวดลอม ซึ่งขอคําถามที่เก่ียวของเก่ียวกับความมั่นคงและความปลอดภัย สภาพความเปนอยู ฐานะทางเศรษฐกิจ การรับ
บริการดานสุขภาพจากสถานบริการสาธารณสุข การรับขอมูลขาวสาร เปนตน 
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Abstract 
Purpose: The purpose of this research is to study the needs of sport tourism program of triathlon 
competitors and the audience attending triathlon events, as well as the opinions of the triathlon organizing 
committees. 
Methods: Questionnaires are used to collect data from triathlon audience members and triathletes in 
Thailand. The sample is taken from 394 people who volunteer to participate in the survey. The survey 
consists of random sample and the interviews of 9 members of the triathlon organizing committees including 
3 sports tourism operators, 3 sports sponsors, and 3 triathlon organizing members. The interviews are 
considered to be in-depth interviews and followed by implicitly induction analysis. 
Results: Researchers obtain the needs of triathletes and audience as well as the organizing committees by 
incorporating with the service marketing mix involving product, price, place, promotion, people, process and 
physical evidence, and testing with the reliable 46 questions in the survey. The result is 0.917. In addition, 
the analysis reveals the needs of triathletes and triathlon visitors consist of 13 factor groups as follows. 
Group 1 is cultural tourism form. Group 2 is nature tourism form. Group 3 is special interest group. Group 4 
is programmed travel. Group 5 is travel expenses. Group 6 is luxury accommodation. Group 7 is budget 
accommodation. Group 8 is means of purchasing the travel program. Group 9 is methods of payment. Group 
10 is Service provided by tourist - service personnel. Group 11 is Group Information. Group 12 is 
independent travel, and Group 13 is transportation. 
Conclusion: The components of appropriate sport tourism program for all 13 groups participating in the 
triathlon are used to create a tourism program during triathlon events held in Thailand. This is to help 
promote the tourism industry in Thailand.  
 
Keywords: sport tourism program, triathlon, events 
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บทคัดยอ 

วัตถุประสงค: เพ่ือศึกษาความตองการโปรแกรมการทองเท่ียวเชิงกีฬาของผูเขารวมการแขงขันไตรกีฬาและผูท่ีเดินทางมา
ชมการแขงขันไตรกีฬาและความคิดเห็นของคณะกรรมการจัดการแขงขันไตรกีฬา 
วิธีดําเนินการวิจัย: ใชแบบสอบถามสํารวจความตองการผูเขารวมการแขงขันไตรกีฬาและผูท่ีเดินทางมาชมการแขงขัน
ไตรกีฬาในประเทศไทย โดยเลือกกลุมตัวอยางจากการเขารวมกิจกรรมโดยสมัครใจ จํานวน 394 คน ทําการสุมตัวอยางแบบ
เลือกโดยบังเอิญและสัมภาษณคณะกรรมการจัดการแขงขันไตรกีฬา จํานวน 9 คน ไดแก ผูประกอบการธุรกิจการ
ทองเท่ียวเชิงกีฬา 3 คน ผูประกอบการธุรกิจท่ีสนับสนุนดานกีฬา 3 คน คณะกรรมการจัดการแขงขันไตรกีฬา 3 คน 
โดยการสัมภาษณแบบเจาะลึกทําการวิเคราะหแบบอุปนัย 
ผลการวิจัย: ความตองการของนักกีฬาและผูชมการแขงขันไตรกีฬารวมทั้งคณะกรรมจัดการแขงขัน โดยนําแนวคิดสวน
ประสมทางการตลาดบริการ ทดสอบคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้ง 46 ขอคําถาม มีผลเทากับ .917 และการ
วิเคราะหพบวาองคประกอบสําหรับผูเขารวมการแขงขันและผูท่ีเดินทางมาชมการแขงขันไตรกีฬา ประกอบดวย 13 
กลุม ดังนี้ กลุม 1 การทองเท่ียวในแหลงวัฒนธรรม กลุม 2 การทองเที่ยวในแหลงธรรมชาติ  กลุมท่ี 3 การทองเที่ยวใน
ความสนใจพิเศษ กลุม 4 การเลือกโปรแกรมการทองเท่ียว กลุม 5 คาใชจายในการทองเท่ียว กลุม 6 สถานที่พักแรม
แบบหรูหรา กลุม 7 สถานที่พักแรมแบบประหยัด กลุม 8 ชองทางการซ้ือโปรแกรมทองเท่ียว กลุม 9 ชองทางการชําระ
เงิน กลุม 10 การบริการโดยบุคลากรดานการทองเท่ียว กลุม 11 รับทราบขอมูลการทองเที่ยว กลุม 12 การทองเท่ียว
แบบอิสระ และกลุม 13 การคมนาคมขนสง 
สรุปผล: องคประกอบของโปรแกรมการทองเที่ยวเชิงกีฬาท่ีเหมาะสมสําหรับผูเขารวมการแขงขันไตรกีฬาและผูท่ีเดินทาง
มาชมการแขงขันไตรกีฬา ท้ัง 13 กลุมนําไปสรางเปนโปรแกรมการทองเท่ียวในชวงระหวางมีการจัดการแขงขันไตร
กีฬาในประเทศไทย เพื่อสงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยว 
 
คําสําคัญ: โปรแกรมการทองเที่ยวเชิงกีฬา, ไตรกีฬา, การแขงขัน
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พัฒนามากกวากีฬาท่ีเลนเปนกลุม (Collective sport) และมีการเพ่ิมกิจกรรมกีฬาท่ีมีความหลากหลายเขามาในการ
ทองเที่ยวเชิงกีฬา (Generalization of multi-sport participation) สําหรับในประเทศไทย การทองเที่ยวเชิงกีฬาเปน
กิจกรรมทางการทองเที่ยวท่ีสามารถสรางผลิตภัณฑทางการทองเที่ยวท่ีแตกตางโดยใชทักษะในการจัดการข้ันสูง เปน
การยกระดับขีดความสามารถศักยภาพในการแขงขัน และเปนจุดขายของไทยในอนาคต (10) 

การศึกษาความตองการโปรแกรมการทองเท่ียวเชิงกีฬาของผูท่ีเดินทางมาแขงขันและผูท่ีชมการแขงขันไตร
กีฬารวมถึงคณะกรรมการจัดการแขงขัน โดยโปรแกรมการทองเท่ียวเปนโปรแกรมเสริมเพื่อเพิ่มความนาสนใจในกับ
การแขงขันไตรกีฬา ไมเก่ียวของกับเสนทางการจัดการแขงขัน ระยะทางการจัดการแขงขันและนําผลแตละ
องคประกอบไปสรางเปนโปรแกรมการทองเท่ียวในวันหยุดพักผอนสําหรับนักกีฬาและผูชมการแขงขันไตรกีฬา (11) 
  
วัตถุประสงค 

เพ่ือศึกษาความตองการโปรแกรมการทองเที่ยวเชิงกีฬาของผูเขารวมการแขงขันไตรกีฬาและผูท่ีเดินทางมา
ชมการแขงขันไตรกีฬาและความคิดเห็นคณะกรรมการจัดการแขงขันไตรกีฬา 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้เปนงานวิจัยผสมผสาน (Mixed methods) (12) โดยใชแนวทางแบบลูเขา – คูขนาน (Convergent 
– parallel approach) แลวการแปลงขอมูล (Data-transformation design) การศึกษาความตองการของผูท่ีเดินทางเขา
รวมการแขงขันไตรกีฬาและผูท่ีชมการแขงขันไตรกีฬารวมถึงคณะกรรมการจัดการแขงขันไตรกีฬา แตแยกกันเก็บ
รวบรวมขอมูลและวิเคราะห ดําเนินการเปรียบเทียบและตีความขอมูลท่ีแปลงแลว ตีความผลการวิจัยดวยวิธีการเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพรวมกัน (13) 
 อาสาสมัคร 

- ผูเขารวมการแขงขันไตรกีฬาและผูท่ีเดินทางมาชมการแขงขันไตรกีฬาสามเหล่ียมทองคํา 2560 จังหวัด
เชียงราย จํานวน 394 ท่ีลงทะเบียนเขารวมกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงกีฬาและการแขงขันไตรกีฬา 

- ผูใหขอมูลท่ีสําคัญ (Key informants) คือ คณะกรรมการจัดการแขงขันไตรกีฬา จํานวน 9 คน ไดแก
ผูประกอบการธุรกิจการทองเท่ียวเชิงการกีฬา 3 คน, ผูประกอบการธุรกิจท่ีสนับสนุนดานการกีฬา 3 คน , 
คณะกรรมการจัดการแขงขันไตรกีฬา 3 คน โดยทําการเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview) 
 เกณฑการคัดเลือกผูเขารวมวิจัย 
 - ทําการสุมตัวอยางแบบเลือกโดยบังเอิญ (Accidental sampling) โดยมีเกณฑในการคัดเขาคือผูท่ีลงทะเบียน
เขารวมกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงกีฬาและการแขงขันไตรกีฬาสามเหล่ียมทองคํา 2560 จังหวดัเชียงราย จํานวน 394  
 - ผูใหขอมูลท่ีสําคัญ (Key informants) คือ คณะกรรมการจัดการแขงขันไตรกีฬา จํานวน 9 คน 
 - ผูประกอบการธุรกิจการทองเท่ียวเชิงการกีฬา 3 คน ระดับผูจัดการท่ีประกอบธุรกิจมาแลว 5 ป ข้ึนไป 
 - ผูประกอบการธุรกิจท่ีสนับสนุนดานการกีฬา 3 คน ระดับผูจัดการท่ีประกอบธุรกิจมาแลว 5 ป ขึ้นไป 
 - คณะกรรมการจัดการแขงขันไตรกีฬา 3 คน ระดับผูอํานวยการแขงขันระดับนานาชาติมาแลว 5 ป ข้ึนไป 
 เกณฑการคัดเลือกผูเขารวมวิจัยออกจากการวิจัย 
 - ผูเขารวมมีวิจัยมีสิทธ์ิจะบอกเลิกการรวมโครงการวิจัยนี้และการบอกเลิกการรวมโครงการวิจัย 
 - ไมไดเขารวมกิจกรรมการแขงขันไตรกีฬาในชวงเวลาที่กําหนดกิจกรรมไตรกีฬาโดยสมัครใจ 
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บทนํา 

การทองเที่ยวโลกมีการเติบโตในทางบวกอยางตอเน่ือง และเจริญเติบโตของการทองเท่ียวจนกลายมาเปน
สินคาท่ีชนิดหน่ึง ในหลายประเทศเห็นถึงความสําคัญของการทองเที่ยวเน่ืองจากการทองเท่ียวเปนอุตสาหกรรมท่ีสราง
รายไดใหกับประเทศ  โดยสะทอนไดจากตัวชี้วัดการจัดอันดับความสามารถในการแขงขันดานการทองเท่ียวและการ
เดินทางของ World Economic Forum หรือ WEF พบวา ในป พ.ศ.2558 ประเทศไทยอยูในอันดับท่ี 43 ของโลก จาก 
140 ประเทศ และประเทศไทยอยูในลําดับท่ี 9 ของเอเชียแปซิฟก (1) โดยเปรียบเทียบจากป พ.ศ. 2556 ประเทศไทย
อยูในอันดับที่ 35 ของโลกจาก 141 ประเทศ (2) เพ่ือเปรียบเทียบศักยภาพดานการทองเที่ยว องคการการทองเท่ียว
โลก (UNWTO) นักทองเที่ยวโลก ในชวง 6 เดือนแรกของป 2559 มีจํานวน 561 ลานคน เพ่ิมขึ้น 21 ลานคน หรือ คิด
เปนรอยละ 4 จากชวงเวลาเดียวกันของปท่ีผานมา โดยภูมิภาคเอเชียและแปซิฟค ขยายตัวสูงสุดรอยละ 9 รองลงมา 
คือ ภูมิภาคแอฟริกา อเมริกา และยุโรปตามลําดับ เฉพาะภูมิภาคตะวันออกกลางเทานั้นที่ลดลง (3) นอกจากน้ีคาดวา
ในชวงท่ีเหลือของปนักทองเท่ียวโลก จะยังคงขยายตัวตอเนื่อง การคาระหวางประเทศในแตละประเทศยังสงเสริมกัน
อยางตอเนื่องเพ่ือชวงเชิงสวนแบงทางการตลาดทองเท่ียวโลกจึงทําใหการทองเท่ียวขยายตัวไดอยางรวดเร็ว การ
ทองเท่ียวเปนอุตสาหกรรมท่ีมีความสําคัญของประเทศนั้นๆ และยังสงเสริมการดําเนินชีวิตความเปนอยูของประชาชน
ในแตละประเทศการทองเท่ียวจึงเปนแนวทางในการจะนําไปจัดทําแผนยุทธศาสตรเพ่ือพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะ
ประเทศในแถบเอเชียและอาเซียน ตางใหความสําคัญกับการกําหนดกลยุทธทางการตลาดเพ่ือดึงนักทองเที่ยวทั่วโลก
เขามาทองเท่ียวในประเทศของตนเพิ่มมากข้ึน ภารกิจดานการทองเท่ียวจึงเปนภารกิจท่ีถูกผสานกลมกลืนไปกับการ
พัฒนาประเทศในทุกมิติ การทองเท่ียวของประเทศไทยมีการเติบโตขึ้นอยางตอเนื่องแมสถานการณในประเทศเต็มไป
ดวย ความไมแนนอน มีความไมมั่นคงทางการเมือง อีกท้ังอุตสาหกรรมการทองเท่ียวของประเทศไทยเปนฟนเฟองท่ี
สําคัญในการผลักดันเศรษฐกิจของประเทศใหเติบโตไปได เปนตน การเปนศูนยกลางในการขับเคลื่อนการพัฒนาและ
บูรณาการดานการทองเท่ียวและกีฬา (4) 

การทองเที่ยวเชิงกีฬา (Sport tourism) เปนการเดินทางตามสะดวกที่จะนาแตละบุคคลออกไปนอกบานหรือ
ชุมชนเปนการชั่วคราว เพื่อท่ีจะเขารวมในกิจกรรมการออกกาลังกาย เพ่ือชมกิจกรรมการออกกาลังกาย หรือเพ่ือเยี่ยม
ชมสถานท่ีทองเท่ียวท่ีเกี่ยวของกับกิจกรรมการออกกําลังกาย (5) การทองเท่ียวเชิงกีฬามีองคประกอบไดแก การ
ทองเท่ียว (Tourism) และกีฬา (Sports) หมายความถึง การเดินทางออกจากสถานที่อยูตามปกติ (Usual environment) ไปยัง
อีกสถานที่หนึ่ง โดยมีวัตถุประสงคใดๆ ท่ีรวมถึงการเขารวมกิจกรรมหรือสถานท่ีท่ีเก่ียวของกับกีฬาเปนสวนหนึ่งของ
กิจกรรมในการทองเท่ียว ซึ่งอาจเปนไดท้ังการเขารวม เพ่ือเลนกีฬา (Active sport tourism) และ/หรือการเขารวม
รับชม (Passive sport tourism) เปนตน (6) ท้ังนี้ ยังสามารถแบงประเภทของการทองเท่ียวเชิงกีฬาไดเปน 3 ลักษณะ 
ไดแก การทองเท่ียวงาน/มหกรรมกีฬา (Sport event tourism) ซึ่งเปนงานท่ีมีกิจกรรมที่มีลักษณะเฉพาะ (Hallmark 
event) การทองเที่ยวเพื่อเลนกีฬา (Active sport tourism) โดยเปนการเดินทางเพื่อไปเลนกีฬาซึ่งจะเปน การแขงขัน
หรือไมก็ได และการทองเท่ียวเชิงกีฬาเพ่ือความทรงจํา (Sostalgia sport tourism) โดยเปนการเดินทางเพื่อไปยัง
สถานที่ท่ีมีชื่อเสียงซึ่งเกี่ยวของกับกีฬา เชน พิพิธภัณฑกีฬา (Sport museum) หอเกียรติยศดานกีฬา (Sport hall of 
fame) (7) 

ไตรกีฬาเปนกีฬาประเภทบุคคลประกอบดวยกีฬา 3 ชนิด โดยเริ ่มตนดวยการวายน้ําและตอเนื่องดวยการปน
จักรยานสิ้นสุดดวยการวิ่ง โดยนักกีฬาจะตองเลนกีฬาท้ัง 3 ชนิดตอเน่ือง เริ่มมีการเลนกีฬาประเภทน้ีในป ค.ศ.1974 ท่ี
เมืองแซนดีเอโก สหรัฐอเมริกา (8) ในป ค.ศ. 1989 กอตั้งสหภาพไตรกีฬานานาชาติ International Triathlon Union 
(ITU) (9) แนวโนมของการทองเที่ยวเชิงกีฬา (Sport tourism) ในกีฬาท่ีเลนแบบคนเดียว (Individual sport) มีการ
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พัฒนามากกวากีฬาท่ีเลนเปนกลุม (Collective sport) และมีการเพิ่มกิจกรรมกีฬาท่ีมีความหลากหลายเขามาในการ
ทองเที่ยวเชิงกีฬา (Generalization of multi-sport participation) สําหรับในประเทศไทย การทองเที่ยวเชิงกีฬาเปน
กิจกรรมทางการทองเที่ยวท่ีสามารถสรางผลิตภัณฑทางการทองเที่ยวที่แตกตางโดยใชทักษะในการจัดการข้ันสูง เปน
การยกระดับขีดความสามารถศักยภาพในการแขงขัน และเปนจุดขายของไทยในอนาคต (10) 

การศึกษาความตองการโปรแกรมการทองเท่ียวเชิงกีฬาของผูท่ีเดินทางมาแขงขันและผูท่ีชมการแขงขันไตร
กีฬารวมถึงคณะกรรมการจัดการแขงขัน โดยโปรแกรมการทองเท่ียวเปนโปรแกรมเสริมเพื่อเพ่ิมความนาสนใจในกับ
การแขงขันไตรกีฬา ไมเก่ียวของกับเสนทางการจัดการแขงขัน ระยะทางการจัดการแขงขันและนําผลแตละ
องคประกอบไปสรางเปนโปรแกรมการทองเท่ียวในวันหยุดพักผอนสําหรับนักกีฬาและผูชมการแขงขันไตรกีฬา (11) 
  
วัตถุประสงค 

เพ่ือศึกษาความตองการโปรแกรมการทองเที่ยวเชิงกีฬาของผูเขารวมการแขงขันไตรกีฬาและผูท่ีเดินทางมา
ชมการแขงขันไตรกีฬาและความคิดเห็นคณะกรรมการจัดการแขงขันไตรกีฬา 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้เปนงานวิจัยผสมผสาน (Mixed methods) (12) โดยใชแนวทางแบบลูเขา – คูขนาน (Convergent 
– parallel approach) แลวการแปลงขอมูล (Data-transformation design) การศึกษาความตองการของผูท่ีเดินทางเขา
รวมการแขงขันไตรกีฬาและผูท่ีชมการแขงขันไตรกีฬารวมถึงคณะกรรมการจัดการแขงขันไตรกีฬา แตแยกกันเก็บ
รวบรวมขอมูลและวิเคราะห ดําเนินการเปรียบเทียบและตีความขอมูลท่ีแปลงแลว ตีความผลการวิจัยดวยวิธีการเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพรวมกัน (13) 
 อาสาสมัคร 

- ผูเขารวมการแขงขันไตรกีฬาและผูท่ีเดินทางมาชมการแขงขันไตรกีฬาสามเหล่ียมทองคํา 2560 จังหวัด
เชียงราย จํานวน 394 ท่ีลงทะเบียนเขารวมกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงกีฬาและการแขงขันไตรกีฬา 

- ผูใหขอมูลท่ีสําคัญ (Key informants) คือ คณะกรรมการจัดการแขงขันไตรกีฬา จํานวน 9 คน ไดแก
ผูประกอบการธุรกิจการทองเท่ียวเชิงการกีฬา 3 คน, ผูประกอบการธุรกิจท่ีสนับสนุนดานการกีฬา 3 คน , 
คณะกรรมการจัดการแขงขันไตรกีฬา 3 คน โดยทําการเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview) 
 เกณฑการคัดเลือกผูเขารวมวิจัย 
 - ทําการสุมตัวอยางแบบเลือกโดยบังเอิญ (Accidental sampling) โดยมีเกณฑในการคัดเขาคือผูท่ีลงทะเบียน
เขารวมกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงกีฬาและการแขงขันไตรกีฬาสามเหล่ียมทองคํา 2560 จังหวัดเชียงราย จํานวน 394  
 - ผูใหขอมูลท่ีสําคัญ (Key informants) คือ คณะกรรมการจัดการแขงขันไตรกีฬา จํานวน 9 คน 
 - ผูประกอบการธุรกิจการทองเท่ียวเชิงการกีฬา 3 คน ระดับผูจัดการท่ีประกอบธุรกิจมาแลว 5 ป ข้ึนไป 
 - ผูประกอบการธุรกิจท่ีสนับสนุนดานการกีฬา 3 คน ระดับผูจัดการท่ีประกอบธุรกิจมาแลว 5 ป ขึ้นไป 
 - คณะกรรมการจัดการแขงขันไตรกีฬา 3 คน ระดับผูอํานวยการแขงขันระดับนานาชาติมาแลว 5 ป ข้ึนไป 
 เกณฑการคัดเลือกผูเขารวมวิจัยออกจากการวิจัย 
 - ผูเขารวมมีวิจัยมีสิทธ์ิจะบอกเลิกการรวมโครงการวิจัยนี้และการบอกเลิกการรวมโครงการวิจัย 
 - ไมไดเขารวมกิจกรรมการแขงขันไตรกีฬาในชวงเวลาที่กําหนดกิจกรรมไตรกีฬาโดยสมัครใจ 
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ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้รวบรวมขอมูลและศึกษาแนวทางความตองการตามแนวคิดสวนประสมทางการตลาดบริการ 

(Service marketing) (14) ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นนําไปใหผูเชี่ยวชาญ 5 คน โดยเปนผูท่ีมีความรูความสามารถ 
โดยมีคุณสมบัติ ดานการจัดการทองเท่ียว ดานการกีฬา ดานนันทนาการ ดานการตลาด การจัดกิจกรรม และ
ตรวจสอบหาคาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content validity) โดยการคํานวณดัชนีความสอดคลอง (Index of 
Congruence : IOC) และคัดเลือกขอท่ีมีคาดัชนีความสอดคลอง มีคาตั้งแต 0.5 ขึ้นไป ปรับปรุงแบบสอบถามโปรแกรม
การทองเท่ียวเชิงกีฬาสําหรับการแขงขันไตรกีฬา ไปทดลองใช (Try out) กับกลุมนักจักรยานเพ่ือสุขภาพ จํานวน 30 
คน โดยความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ (Reliability) เทากับ 0.917  โดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s alpha-coefficient)  แบบสอบถามหาความตองการ ประกอบดวย 7 ดาน ไดแก ผลิตภัณฑ (product) 
ราคา (Price) ชองทางการจัดจําหนาย (Place) การสงเสริมการตลาด (Promotion) บุคลากร (People) กระบวนการใน
การทํางาน (Process) ลักษณะทางกายภาพ (Physical evidence) ลักษณะทางกายภาพ (Physical evidence) การ
วิจัยนี้ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ไดแก ความถี่รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการ
อธิบายขอมูลท่ัวไป แลวทําการดวยการวิเคราะหองคประกอบ (Factor analysis) ที่มีคามากกวา 0.6 และการสัมภาษณ
แบบเจาะลึก (in-depth Interview) แบบมีโครงสรางเพ่ือหาความตองการของโปรแกรมการทองเที่ยวเชิงกีฬาสําหรับ
การแขงขันไตรกีฬา  

คณะกรรมการจริยธรรม 
 งานวิจัยน้ีไดผานการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมสําหรับโครงการวิจัยที่ทําในมนุษย จากสถาบัน
ยุทธศาสตรทางปญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันท่ี 9 กุมภาพันธ 2560 โครงการวิจัยเลขท่ี 
SWUEC/E-387/2559 
 การวิเคราะหขอมูล  

สถิติวิเคราะหความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยการหาความสอดคลอง IOC (Item-object congruence) การ
วิเคราะหความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม (α-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
ไดแก การหาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
deviation) การวิเคราะหองคประกอบ (Factor analysis) และวิเคราะหสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth interview) 
โดยการวิเคราะหแบบอุปนัย (Analytic induction) 
 
ผลการวิจัย 

วิเคราะหความตองการของผูเขารวมการแขงขันและผูท่ีเดินทางมาชมการแขงขันไตรกีฬา จํานวน 394 คน 
แบงเปนผูเขารวมการแขงขัน 231 คน คิดเปนรอยละ 58.60 ผูชมการแขงขัน 163 คน คิดเปนรอยละ 41.40 โดยนําเสนอ
ความตองการในรูปของจํานวนคาเฉล่ีย ดังนี้  

ความตองการของลักษณะกิจกรรมการทองเท่ียว 
ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญของลักษณะกิจกรรมการทองเท่ียว โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูท่ี 3.59 ซึ่งมี

ความสําคัญอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ใหความสําคัญมากท่ีสุด ไดแก การทองเท่ียวเชิงทางทะเล 
โดยมีคาเฉลี่ย 4.15 ซึ่งมีความสําคัญอยูในระดับมาก ลําดับตอมาคือการทองเท่ียวชมประเพณีและวัฒนธรรม โดยมีคาเฉลี่ย 
3.84 ซึ่งมีความสําคัญอยูในระดับมาก  

ความตองการดานจัดการคาใชจายการทองเท่ียวในชวงระหวางจัดการแขงขันไตรกีฬา 
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ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญของคาใชจายการทองเที่ยวในชวงระหวางจัดการแขงขันไตรกีฬา โดยรวม
มีคาเฉล่ียอยูท่ี 3.29 ซึ่งมีความสําคัญอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ใหความสําคัญมากท่ีสุด ไดแก 
คาใชจายในการทองเท่ียวแยกกับคาสมัครและท่ีพักแรม มีคาเฉล่ีย 3.74 ซึ่งมีความสําคัญอยูในระดับมาก ลําดับตอมา
คาใชจายในการทองเท่ียวนอยกวาหรือเทากับ 5,000 บาท มีคาเฉล่ีย 3.54 ซึ่งมีความสําคัญอยูในระดับมาก 

ความตองการดานชองทางการซื้อโปรแกรมการทองเท่ียว 
ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญดานชองทางการซ้ือโปรแกรมการทองเท่ียวโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูท่ี 3.43 

ซึ่งมีความสําคัญอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ใหความสําคัญมากท่ีสุด ไดแก การชําระเงินหลาย
ชองทาง มีคาเฉลี่ย 4.06 ซึ่งมีความสําคัญอยูในระดับมาก ลําดับตอมาคือผานระบบจองโปรแกรมทองเท่ียว มีคาเฉลี่ย 
3.80 ซึ่งมีความสําคญัอยูในระดับมาก 

ความตองการดานการรับทราบขอมูลการทองเท่ียว 
ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญดานการรับทราบขอมูลการทองเท่ียว โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูท่ี 3.65 ซึ่งมี

ความสําคัญอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ใหความสําคัญมากที่สุด ไดแก การโฆษณาประชาสัมพันธ 
ผานสื่อสังคมออนไลน มีคาเฉล่ีย 4.07 ซึ่งมีความสําคัญอยูในระดับมาก ลําดับตอมาการจัดกิจกรรมในสื่อสังคม
ออนไลน มีคาเฉล่ีย 3.79 ซึ่งมีความสําคัญอยูในระดับมาก 

ความตองการดานบุคลากรเพ่ืออํานวยความสะดวกในการทองเท่ียว 
ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญดานบุคลากรเพื่ออํานวยความสะดวกในการทองเท่ียวโดยรวมมคีาเฉล่ียอยู

ที่ 3.98 ซึ่งมีความสําคัญอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ใหความสําคัญมากที่สุด ไดแก ความมีอัธยาศัย
ไมตรีของคนในพื้นที่ มีคาเฉล่ีย 4.30 ซึ่งมีความสําคัญอยูในระดับมากท่ีสุด ลําดับตอมาเจาหนาท่ีของภาครัฐและ
ภาคเอกชนใหบริการเปนมิตรและสุภาพ มีคาเฉล่ีย 3.97 ซึ่งมีความสําคัญอยูในระดับมาก 

ความตองการดานกระบวนการเลือกโปรแกรมการทองเท่ียว 
ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญดานกระบวนการเลือกโปรแกรมการทองเท่ียว โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูท่ี 

3.22 ซึ่งมีความสําคัญอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ใหความสําคัญมากท่ีสุด ไดแก การเลือก
แบบแพ็คเก็จทัวร มีคาเฉล่ีย 3.42 ซึ่งมีความสําคัญอยูในระดับมาก ลําดับตอมาการเลือกโปรแกรมทองเท่ียว แบบทัวร 
1 วัน (6 ชั่วโมง) มีคาเฉล่ีย 3.21 ซึ่งมีความสําคัญอยูในระดับปานกลาง 

ความตองการดานแหลงทองเที่ยวการคมนาคมขนสงและสถานท่ีพักแรม 
ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญดานความตองการดานแหลงทองเท่ียว การคมนาคมขนสง สถานที่พักแรม 

โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูท่ี 3.41 ซึ่งมีความสําคัญอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ใหความสําคัญมากที่สุด 
ไดแก แหลงทองเที่ยวท่ีมีชื่อเสียง มีคาเฉล่ีย 4.21 ซึ่งมีความสําคัญอยูในระดับมากที่สุด ลําดับตอมาการทองเท่ียวดวย
รถยนตสวนบุคคล (ไมเกิน 4 คน) มีคาเฉล่ีย 4.21 ซึ่งมีความสําคัญอยูในระดับมากท่ีสุด 
 



บทความวิจัย
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ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญของคาใชจายการทองเที่ยวในชวงระหวางจัดการแขงขันไตรกีฬา โดยรวม
มีคาเฉล่ียอยูท่ี 3.29 ซึ่งมีความสําคัญอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ใหความสําคัญมากท่ีสุด ไดแก 
คาใชจายในการทองเท่ียวแยกกับคาสมัครและที่พักแรม มีคาเฉล่ีย 3.74 ซึ่งมีความสําคัญอยูในระดับมาก ลําดับตอมา
คาใชจายในการทองเท่ียวนอยกวาหรือเทากับ 5,000 บาท มีคาเฉล่ีย 3.54 ซึ่งมีความสําคัญอยูในระดับมาก 

ความตองการดานชองทางการซื้อโปรแกรมการทองเท่ียว 
ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญดานชองทางการซ้ือโปรแกรมการทองเท่ียวโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูท่ี 3.43 

ซึ่งมีความสําคัญอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ใหความสําคัญมากท่ีสุด ไดแก การชําระเงินหลาย
ชองทาง มีคาเฉลี่ย 4.06 ซึ่งมีความสําคัญอยูในระดับมาก ลําดับตอมาคือผานระบบจองโปรแกรมทองเท่ียว มีคาเฉลี่ย 
3.80 ซึ่งมีความสําคญัอยูในระดับมาก 

ความตองการดานการรับทราบขอมูลการทองเท่ียว 
ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญดานการรับทราบขอมูลการทองเท่ียว โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูท่ี 3.65 ซึ่งมี

ความสําคัญอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ใหความสําคัญมากที่สุด ไดแก การโฆษณาประชาสัมพันธ 
ผานสื่อสังคมออนไลน มีคาเฉล่ีย 4.07 ซึ่งมีความสําคัญอยูในระดับมาก ลําดับตอมาการจัดกิจกรรมในสื่อสังคม
ออนไลน มีคาเฉล่ีย 3.79 ซึ่งมีความสําคัญอยูในระดับมาก 

ความตองการดานบุคลากรเพ่ืออํานวยความสะดวกในการทองเท่ียว 
ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญดานบุคลากรเพื่ออํานวยความสะดวกในการทองเท่ียวโดยรวมมคีาเฉล่ียอยู

ที่ 3.98 ซึ่งมีความสําคัญอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ใหความสําคัญมากที่สุด ไดแก ความมีอัธยาศัย
ไมตรีของคนในพื้นที่ มีคาเฉลี่ย 4.30 ซึ่งมีความสําคัญอยูในระดับมากท่ีสุด ลําดับตอมาเจาหนาท่ีของภาครัฐและ
ภาคเอกชนใหบริการเปนมิตรและสุภาพ มีคาเฉล่ีย 3.97 ซึ่งมีความสําคัญอยูในระดับมาก 

ความตองการดานกระบวนการเลือกโปรแกรมการทองเท่ียว 
ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญดานกระบวนการเลือกโปรแกรมการทองเท่ียว โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูท่ี 

3.22 ซึ่งมีความสําคัญอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ใหความสําคัญมากท่ีสุด ไดแก การเลือก
แบบแพ็คเก็จทัวร มีคาเฉล่ีย 3.42 ซึ่งมีความสําคัญอยูในระดับมาก ลําดับตอมาการเลือกโปรแกรมทองเท่ียว แบบทัวร 
1 วัน (6 ชั่วโมง) มีคาเฉล่ีย 3.21 ซึ่งมีความสําคัญอยูในระดับปานกลาง 

ความตองการดานแหลงทองเที่ยวการคมนาคมขนสงและสถานท่ีพักแรม 
ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญดานความตองการดานแหลงทองเท่ียว การคมนาคมขนสง สถานท่ีพักแรม 

โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูท่ี 3.41 ซึ่งมีความสําคัญอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ใหความสําคัญมากที่สุด 
ไดแก แหลงทองเที่ยวท่ีมีชื่อเสียง มีคาเฉล่ีย 4.21 ซึ่งมีความสําคัญอยูในระดับมากที่สุด ลําดับตอมาการทองเที่ยวดวย
รถยนตสวนบุคคล (ไมเกิน 4 คน) มีคาเฉลี่ย 4.21 ซึ่งมีความสําคัญอยูในระดับมากท่ีสุด 
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ตารางที่ 1 แสดงขอมูลการวิเคราะหความตองการของผูเขารวมการแขงขันไตรกีฬาและผูท่ีเดินทางมาชมการแขงขัน 
(ตอ)   
  

ตัววัด Factor loading 
กลุมชองทางการซื้อโปรแกรมการทองเที่ยว  
   บริษัทนําเที่ยวจัดการในบางสวน แบบแพ็คเก็จทัวร .840 
   ฝายจัดการแขงขัน นําเสนอโปรแกรมการทองเท่ียว .813 
   บริษัทนําเที่ยวจัดการใหท้ังหมด .777 
   จัดมหกรรมกฬีาเพ่ือการทองเท่ียว เชน การออกบูธไตรกีฬาท่ีงานไทยเท่ียวไทย .611 
กลุมชองทางการชําระเงิน  
   การชําระเงินหลายชองทาง เชน โอนเงิน, บัตรเครดติ, เคานเตอรเซอรวสิ .794 
   ผานระบบจองโปรแกรมทองเท่ียว เชน อินเตอรเน็ต, เวปไซต, โทรศัพท .671 
กลุมการบริการโดยบุคลากรเพื่ออํานวยความสะดวกการทองเท่ียว  
   เจาหนาท่ีของภาครัฐ/เอกชน ดานขอมูลแหลงทองเท่ียว .911 
   เจาหนาท่ีของภาครัฐ/เอกชน มีความกระตือรือรนในการใหบริการ .905
   เจาหนาท่ีของภาครัฐ/เอกชน ใหขอมูลดานโปรแกรมทองเท่ียว .837 
   เจาหนาท่ีของภาครัฐ/เอกชน ใหบริการเปนมิตรและสุภาพ .823
กลุมการรับทราบขอมูลการทองเท่ียว  
   รับทราบขอมลูการทองเท่ียวจากฝายจัดการแขงขันไตรกฬีา .621 
   รับทราบขอมลูผานสื่อสิ่งพิมพ เชน นิตยสาร, หนังสือพิมพ .614
กลุมการทองเท่ียวแบบอสิระ  
   ทองเท่ียวดวยรถยนตสวนบคุคล (ไมเกิน 4 คน) .740
   แหลงทองเที่ยวตั้งอยูไมไกลจากท่ีพักแรม (ไมเกิน 50 กิโลเมตร) .711 
กลุมการคมนาคมขนสง  
   ทองเท่ียวดวยรถบัส ไมเกิน 40 คน (เดินทางรวมกันเปนหมูคณะ) .678 
   ทองเท่ียวดวยรถตู (ไมเกิน 8 คน) .662

จากตารางแสดงขอมูลการวิเคราะหความตองการของผูเขารวมการแขงขันไตรกีฬาและผูท่ีเดินทางมาชมการ
แขงขันไตรกฬีา คา KMO เทากับ 0.748 ซึ่งมากกวา 0.6 ทําใหจัดกลุมไดท้ังหมด 13 กลุม ประกอบดวย กลุมที่ 1 กลุม
รูปแบบการทองเท่ียวในแหลงวัฒนธรรม กลุมท่ี 2 กลุมรูปแบบการทองเท่ียวในแหลงธรรมชาติ กลุมท่ี 3 กลุมรูปแบบ
การทองเท่ียวในความสนใจพิเศษ กลุมท่ี 4 กลุมการเลือกโปรแกรมการทองเท่ียว กลุมท่ี 5 กลุมคาใชจายในการ
ทองเที่ยว กลุมท่ี 6 กลุมสถานท่ีพักแรมแบบหรูหรา กลุมท่ี 7 กลุมสถานท่ีพักแรมแบบประหยดั กลุมท่ี 8 กลุมชอง
ทางการซื้อโปรแกรมการทองเท่ียว กลุมท่ี 9 กลุมชองทางการชําระเงิน กลุมท่ี 10 กลุมการบริการโดยบุคลากรเพ่ือ
อํานวยความสะดวกการทองเที่ยว กลุมท่ี 11 กลุมการรับทราบขอมูลการทองเท่ียว กลุมท่ี 12 กลุมการทองเท่ียวแบบ
อิสระ และกลุมท่ี 13 กลุมการคมนาคมขนสง
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การวิเคราะหความตองการของผูเขารวมการแขงขันไตรกีฬาและผูท่ีเดินทางมาชมการแขงขันไตรกีฬา 

ผูวิจัยไดดําเนินการการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory factor analysis) เพ่ือลดขนาดเมตริกซของ
ตัวแปรใหเล็กลงหรือใชหาความสัมพันธของขอมูล ดวยการวิเคราะหองคประกอบหลัก (Principle component  analysis)   
ใชการหมุนแกนแบบวาริแมกซ (Varimax) ซึ่งไดกําหนดคา Factor loading ของปจจัยวาจะตองมีคาสูงกวา 0.6 และตัว
แปรใดท่ีกระจายออกจากกลุมหรือไมสามารถแปลความหมายไดจะถูกตัดออกจากการวิเคราะห 

การวิเคราะหไดนําสวนประสมทางการตลาดการบริการ (Service marking mix) ท้ัง 7 ดาน ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1 แสดงขอมูลการวิเคราะหความตองการของผูเขารวมการแขงขันไตรกีฬาและผูท่ีเดินทางมาชมการแขงขัน 
 

ตัววัด Factor loading
กลุมรูปแบบการทองเท่ียวในแหลงวัฒนธรรม   
   การทองเท่ียวเรียนรูวิถีชีวิต เชน วิถีชาวนาไทย, การทําการเกษตร  .749 
   การทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร เชน อุทยานประวัติศาสตร, แหลงโบราณคด ี .717 
   การทองเท่ียวเชิงศาสนา เชน ไปวัด, โบสถคริสต, มัสยดิ .700 
   การทองเท่ียวชมประเพณีและวัฒนธรรม เชน งานประเพณีประจําจังหวัด .688 
   การทองเท่ียวเชิงเกษตร เชน สวนเกษตร, การเลี้ยงสัตว  .674 
กลุมรูปแบบการทองเท่ียวในแหลงธรรมชาติ   
   การทองเท่ียวเชิงอนุรักษ/นิเวศ เชน  ปาชายเลน, เดินปา .727 
กลุมรูปแบบการทองเท่ียวในความสนใจพิเศษ   
   การทองเท่ียวในแหลงกิจกรรม เชน สวนสนุก, สวนน้ํา .778 
   การทองเท่ียวเชิงผจญภัย เชน ปนหนาผา, ลองแกง .679 
กลุมการเลือกโปรแกรมการทองเท่ียว  
   โปรแกรมทองเท่ียว แบบทัวร 1 วัน (6 ชั่วโมง) .759 
กลุมคาใชจายในการทองเท่ียว  
   คาใชจายในการทองเท่ียว ประมาณ 10,001 – 15,000 บาท .843 
   คาใชจายในการทองเท่ียว ประมาณ 15,001 บาท ขึ้นไป .771 
   คาใชจายในการทองเท่ียว ประมาณ 5,001 – 10,000 บาท .714 
กลุมสถานท่ีพักแรมแบบหรูหรา  
   ท่ีพักแรม ระดับ 4 ดาว .706
   ท่ีพักแรม ระดับ 5 ดาว .683 
กลุมสถานท่ีพักแรมแบบประหยดั  
   ท่ีพักแรม ระดับ 1 ดาว .832 
   ท่ีพักแรม ระดับ 2 ดาว .825
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ตารางที่ 1 แสดงขอมูลการวิเคราะหความตองการของผูเขารวมการแขงขันไตรกีฬาและผูท่ีเดินทางมาชมการแขงขัน 
(ตอ)   
  

ตัววัด Factor loading 
กลุมชองทางการซื้อโปรแกรมการทองเที่ยว  
   บริษัทนําเที่ยวจัดการในบางสวน แบบแพ็คเก็จทัวร .840 
   ฝายจัดการแขงขัน นําเสนอโปรแกรมการทองเท่ียว .813 
   บริษัทนําเที่ยวจัดการใหท้ังหมด .777 
   จัดมหกรรมกฬีาเพ่ือการทองเท่ียว เชน การออกบูธไตรกีฬาท่ีงานไทยเท่ียวไทย .611 
กลุมชองทางการชําระเงิน  
   การชําระเงินหลายชองทาง เชน โอนเงิน, บัตรเครดติ, เคานเตอรเซอรวสิ .794 
   ผานระบบจองโปรแกรมทองเท่ียว เชน อินเตอรเน็ต, เวปไซต, โทรศัพท .671 
กลุมการบริการโดยบุคลากรเพื่ออํานวยความสะดวกการทองเท่ียว  
   เจาหนาท่ีของภาครัฐ/เอกชน ดานขอมูลแหลงทองเท่ียว .911 
   เจาหนาท่ีของภาครัฐ/เอกชน มีความกระตือรือรนในการใหบริการ .905
   เจาหนาท่ีของภาครัฐ/เอกชน ใหขอมูลดานโปรแกรมทองเท่ียว .837 
   เจาหนาท่ีของภาครัฐ/เอกชน ใหบริการเปนมิตรและสุภาพ .823
กลุมการรับทราบขอมูลการทองเท่ียว  
   รับทราบขอมลูการทองเท่ียวจากฝายจัดการแขงขันไตรกฬีา .621 
   รับทราบขอมลูผานสื่อสิ่งพิมพ เชน นิตยสาร, หนังสือพิมพ .614
กลุมการทองเท่ียวแบบอสิระ  
   ทองเท่ียวดวยรถยนตสวนบคุคล (ไมเกิน 4 คน) .740
   แหลงทองเที่ยวตั้งอยูไมไกลจากท่ีพักแรม (ไมเกิน 50 กิโลเมตร) .711 
กลุมการคมนาคมขนสง  
   ทองเท่ียวดวยรถบัส ไมเกิน 40 คน (เดินทางรวมกันเปนหมูคณะ) .678 
   ทองเท่ียวดวยรถตู (ไมเกิน 8 คน) .662

จากตารางแสดงขอมูลการวิเคราะหความตองการของผูเขารวมการแขงขันไตรกีฬาและผูท่ีเดินทางมาชมการ
แขงขันไตรกฬีา คา KMO เทากับ 0.748 ซึ่งมากกวา 0.6 ทําใหจัดกลุมไดทั้งหมด 13 กลุม ประกอบดวย กลุมท่ี 1 กลุม
รูปแบบการทองเท่ียวในแหลงวัฒนธรรม กลุมท่ี 2 กลุมรูปแบบการทองเท่ียวในแหลงธรรมชาติ กลุมท่ี 3 กลุมรูปแบบ
การทองเท่ียวในความสนใจพิเศษ กลุมท่ี 4 กลุมการเลือกโปรแกรมการทองเท่ียว กลุมท่ี 5 กลุมคาใชจายในการ
ทองเที่ยว กลุมท่ี 6 กลุมสถานท่ีพักแรมแบบหรูหรา กลุมท่ี 7 กลุมสถานท่ีพักแรมแบบประหยดั กลุมท่ี 8 กลุมชอง
ทางการซื้อโปรแกรมการทองเท่ียว กลุมท่ี 9 กลุมชองทางการชําระเงิน กลุมท่ี 10 กลุมการบริการโดยบุคลากรเพ่ือ
อํานวยความสะดวกการทองเที่ยว กลุมท่ี 11 กลุมการรับทราบขอมูลการทองเท่ียว กลุมท่ี 12 กลุมการทองเท่ียวแบบ
อิสระ และกลุมท่ี 13 กลุมการคมนาคมขนสง
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และความสนใจซึ่งการตอบสนองขององคกรสําหรับการใหบริการจะถูกพัฒนาการวางแผนเพื่อใหเขากับบุคคล ซึ่ง
กิจกรรมตางๆ สามารถแบงกลุมเพ่ือเลือกใชในการวางแผนไดแก กีฬา กิจกรรมทางน้ํา กิจกรรมการผจญภัย กิจกรรม
การเตน การละคร ศิลปะ หัตถกรรม ดนตรี งานอดิรก กิจกรรมตามลักษณะทางธรรมชาติ กิจกรรมท่ีสงเสริมสติปญญา 
การทองเท่ียว และนันทนาการทางสังคม คาใชจายในการทองเท่ียวท่ีมีความคุมคาและเหมาะสมกับโปรแกรมการ
ทองเท่ียวท่ีรวมถึงสถานที่พักแรม กิจกรรมการทองเท่ียว จะกําหนดราคาเพื่อตั้งราคาขายซึ่งสอดคลองกับแนวคิอของ
คอตเลอรและอารสตรอง (17) ทําจะกําหนดจํานวนเงินท่ีตองจายเพ่ือใหไดผลิตภัณฑหรือบริการ หรือเปนคุณคาท้ังหมด
ที่ลูกคารับรูเพ่ือใหไดผลประโยชนจากการใชผลิตภัณฑหรือบริการคุมกับเงินท่ีจายไป ซึ่งหมายถึงคุณคาผลิตภัณฑ         
ในรูปตัวเงิน โดยเปนราคาเปนตนทุน (Cost) ของลูกคา ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา (Value) ของผลิตภัณฑกับ
ราคา (Price) ของผลิตภัณฑนั้น ถาคุณคาสูงกวาราคาผูบริโภคจะตัดสินใจซื้อ ในกลุมของชองทางการซื้อโปรแกรมการ
ทองเท่ียว ไดมีการใหบริษัทนําเท่ียวจัดการในบางสวน ซึ่งจะเปนการกําหนดแบบแพ็คเก็จทัวร และบริษัทนําเท่ียว
จัดการใหท้ังหมดหากมีความตองพิเศษ และฝายจัดการแขงขันนําเสนอโปรแกรมการทองเท่ียวท่ีเปนตัวอยาง โดยจัด
มหกรรมกีฬาเพ่ือการทองเที่ยว เชน การออกบูธไตรกีฬา สอดคลองกับแนวคิดของคอตเลอร (18) ท่ีกลาววากลุมของ
บุคคลหรือธุรกิจท่ีมีความเกี่ยวของกับการเคล่ือนยายผลิตภัณฑหรือบริการสาหรับการใชหรือบริโภค หมายถึง เสนทาง
ที่ผลิตภัณฑ และกรรมสิทธิ์ท่ีผลิตภัณฑถูกเปล่ียนมือไปยังตลาด ในระบบชองทางการจัดจาหนายจึงประกอบดวย 
ผูผลิต คนกลาง ผูบริโภค หรือผูใชทางอุตสาหกรรม ซึ่งอาจจะใชชองทางตรง (Direct channel) จากผูผลิตไปยัง
ผูบริโภค และการโฆษณา (Advertising) เปนกิจกรรมในการเสนอขาวสารเกี่ยวกับองคกร และสงเสริมการตลาด
เก่ียวกับผลิตภัณฑ บริการ หรือ ความคิด ท่ีตองมีการจายเงินโดยผูอุปถัมภรายการ กลุมชองทางการชําระเงิน การ
ชําระเงินหลายชองทาง เชน โอนเงิน, บัตรเครดิต, เคานเตอรเซอรวิส ผานระบบจองโปรแกรมทองเท่ียว เชน 
อินเตอรเน็ต, เวปไซต, โทรศัพท ซึ่งสอดคลองกับการตลาดทางตรงและตลาดออนไลน การตลาดทางตรงเปนการ
ติดตอโดยตรงกับลูกคาเปาหมายแตละรายเพื่อใหเกิดการตอบสนองในทันที วิธีการที่ทําใหลูกคาเกิดการตอบสนองได
โดยตรงและเปนไปโดยทันทีสวนการตลาดออนไลนเปนลักษณะอิเลคทรอนิคสพานิชท่ีนิยมใชมีอยู 2 ประเภทคือ การ
บริการออนไลนเพื่อการพาณิชยเปนการใหขอมูลและการบริการโดยใหลูกคาเปนสมาชิกและชําระคาธรรมเนียม และ
อินเตอรเน็ต เปนการใชคอมพิวเตอรทําหนาท่ีเปนเครือขายศูนยกลางในการส่ือสารและเกี่ยวของกับตลาดออนไลนมี
ความรวดเร็วในการรับสงขอมูล การบริการโดยบุคลากรเพ่ืออํานวยความสะดวกการทองเท่ียว จากเจาหนาที่ของ
ภาครัฐ/เอกชน ดานขอมูลแหลงทองเท่ียว ตองมีความกระตือรือรนในการใหบริการเพ่ือใหขอมูลดานโปรแกรม
ทองเท่ียวซ่ึงจะใหบริการท่ีเปนมิตรและสุภาพ การรับทราบขอมูลการทองเท่ียวจากฝายจัดการแขงขันไตรกีฬา โดยจะ
รับทราบขอมูลผานสื่อสิ่งพิมพ เชน นิตยสาร, หนังสือพิมพ สอดคลองกับแนวคิดของชาลิสกรีนและฮิล (19) กิจกรรม
กีฬาทางการทองเท่ียวในลักษณะการทองเท่ียวเชิงกีฬา การจัดแขงขันกีฬาเปนผลิตภัณฑทางการทองเท่ียวอยางหน่ึง 
ซึ่งจะชวยดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยวสามารถถายทอดผานสื่อตางๆ เชน วิทยุ โทรทัศน เปนตน เพ่ือใหผูที่ไมได
เขารวมชม รับรูและทราบความเคล่ือนไหวของการแขงขัน หรือผานประสบการณโดยตรง จากการที่นักทองเท่ียว
สามารถเดินทางเขารวมหรือเขาชมการจัดการแขงขันกีฬาดวยตนเอง สอดคลองกับแนวคิดของคาปานีดูและโวกลาววา 
(20) กลุมของการทองเท่ียวแบบอิสระและการคมนาคมขนสง ผูเขารวมกิจกรรมทองเที่ยวดวยรถยนตสวนบุคคล ไม
เกิน 4คน และทองเท่ียวดวยรถบัส ไมเกิน 40 คน หรือทองเท่ียวดวยรถตู ไมเกิน 8 คน โดยเลือกแหลงทองเท่ียวตั้งอยู
ไมไกลจากท่ีพักแรม ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของบุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (21) ไดแบงประเภทการทองเที่ยวตามลักษณะ
การเดินทางไว 2 ประเภท คือ การทองเท่ียวแบบกลุมเหมาจาย (Group inclusive tourism) และการทองเที่ยวแบบ
อิสระ (Foreign individual tourism) โดยสอดคลองกับงานวิจัยของสมภพ (22) การพัฒนารูปแบบการตลาดสโมสร
ฟุตบอลอาชีพของประเทศไทย การศึกษาพบวา รูปแบบการตลาดสโมสรฟุตบอลอาชีพของประเทศไทย มีองคประกอบ
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ตารางที่ 2 แสดงขอมูลการวิเคราะหสรุปขอมูลจากคณะกรรมการจัดการแขงขัน 
 

ประเด็นคําถาม ขอสรุปผลการสัมภาษณ 
ดานผลิตภัณฑ 
(Product) 

ลักษณะกิจกรรมการของนักกีฬาและผูชมกีฬา ประกอบดวยการทองเที่ยวทาง
ทะเล การจัดกิจกรรมที่สื่อใหเห็นถึงประเพณีและวัฒนธรรมและการจัดกิจกรรม
การทองเท่ียวเชิงสุขภาพและความงาม เชน การสปา การนวดแผนไทย 

ดานราคา 
(Price) 

ผูจัดดําเนินการเก็บคาสมัครการแขงขันไตรกีฬาแยกกับท่ีพักแรมและคาใชจายใน
การทองเท่ียวอื่นๆ โดยใหโปรแกรมการทองเท่ียวเปนโปรแกรมเสริม เพ่ือ
สนับสนุนการจัดการแขงขันกีฬา

ดานชองทางการจัดจําหนาย 
(Place) 

การจําหนายโปรแกรมการทองเท่ียวเพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับนักทองเท่ียว
หลากหลายชองทาง โดยมีการประชาสัมพันธโปรแกรมการทองเท่ียวและมีระบบ
การจองโปรแกรมทองเท่ียว ผานอินเตอรเน็ตและรับขอมูลผานทางโทรศัพท 

ดานการสงเสริมการตลาด 
(Promotion) 

จะตองมีการโฆษณาประชาสัมพันธ โดยเฉพาะการประชาสัมพันธผานสื่อสังคม
ออนไลน ประกอบดวยเฟสบุค (Facebook) อินสตาแกรม (Instagram) ทวิตเตอร 
(Twitter) เนื่องจากสื่อสังคมออนไลนสามารถเขาถึงขอมูลไดงาย โดยใหสื่อสังคม
ออนไลนเปนตัวนําเขาสูเว็บไซตหลัก

ดานบุคลากร 
(People) 

ดําเนินการโดยสรางการรับรูใหกับประชาชนในทองถิ่น เพ่ือทําความเขาใจถึง
ลักษณะของกิจกรรมวามีลักษณะอยางไร อันเน่ืองมาจากการจัดกิจกรรมไตรกีฬา
มีความจําเปนตองใชพ้ืนท่ีในการจัดกิจกรรมที่มีบริเวณกวาง 

ดานกระบวนการในการทํางาน 
(Process) 

ฝายจัดการจัดการแขงขันจะประชาสัมพันธแบบแพ็คเก็จทัวร เพ่ือใหผูเขารวม
กิจกรรมไดเลือกซื้อบางรายการ เชน เฉพาะพี่พักแรม โปรแกรมทัวรพรอมที่พัก 

ดานลักษณะทางกายภาพ  
(Physical Evidence) 

นําแหลงทองเท่ียวที่มีชื่อเสียงและเปนท่ีรูจัก เพ่ือสรางการจดจําและนําไปสูแหลง
ทองเท่ียวอื่นๆ ท่ียังไมเปนท่ีรูจัก โดยการนําเสนอแหลงทองเท่ียวไมควรตั้งอยู
ไกลจากท่ีพักแรมของผูเขารวมกิจกรรมหรือเปนทางผานระหวางการเดินทาง 

 
 อภิปรายผล 
 จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้สามารถอภิปลายผลความตองการของผูเขารวมการแขงขันไตรกีฬาและผูท่ี
เดินทางมาชมการแขงขันไตรกีฬา ตามแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยว ไดดังนี้ ความตองการของผูเขารวมการ
แขงขันไตรกีฬาและผูที่เดินทางมาชมการแขงขันไตรกีฬา เลือกท่ีจะทองเที่ยวใน 3 รูปแบบ ซึ่งสอดคลองกับองคการ
ทองเท่ียวโลก (15) ไดมีการกําหนดรูปแบบการทองเท่ียวไว 3 รูปแบบหลักไดแก รูปแบบการทองเที่ยวในแหลงธรรมชาติ 
(Natural based tourism) รูปแบบการทองเท่ียวในแหลงวัฒนธรรม (Cultural based tourism) และ รูปแบบการ
ทองเท่ียวในความสนใจพิเศษ (Special interest tourism) การเลือกโปรแกรมการทองเที่ยวท่ีใชเวลาในการทองเท่ียว
เพียง 1 วัน โดยใชระยะเวลาเพียง 6 ชั่วโมง อันเนื่องมาจากตองการพักผอนหลังจากการแขงขันและตองการเดินทาง
ไปทองเที่ยวท่ีมีกิจกรรมที่หลากหลายและนาสนใจ สอดคลองกับแนวคิดของรัสเซลและเจมีซัน (16) สวนประกอบของ
โปรแกรมวาการสรางโปรแกรมท่ีสมบูรณควรมีองคประกอบดังตอไปนี้ เปนโอกาสในการเขารวมกิจกรรมตามภูมิหลัง
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และความสนใจซึ่งการตอบสนองขององคกรสําหรับการใหบริการจะถูกพัฒนาการวางแผนเพื่อใหเขากับบุคคล ซึ่ง
กิจกรรมตางๆ สามารถแบงกลุมเพ่ือเลือกใชในการวางแผนไดแก กีฬา กิจกรรมทางน้ํา กิจกรรมการผจญภัย กิจกรรม
การเตน การละคร ศิลปะ หัตถกรรม ดนตรี งานอดิรก กิจกรรมตามลักษณะทางธรรมชาติ กิจกรรมท่ีสงเสริมสติปญญา 
การทองเท่ียว และนันทนาการทางสังคม คาใชจายในการทองเท่ียวท่ีมีความคุมคาและเหมาะสมกับโปรแกรมการ
ทองเท่ียวท่ีรวมถึงสถานที่พักแรม กิจกรรมการทองเท่ียว จะกําหนดราคาเพื่อตั้งราคาขายซึ่งสอดคลองกับแนวคิอของ
คอตเลอรและอารสตรอง (17) ทําจะกําหนดจํานวนเงินท่ีตองจายเพ่ือใหไดผลิตภัณฑหรือบริการ หรือเปนคุณคาท้ังหมด
ที่ลูกคารับรูเพ่ือใหไดผลประโยชนจากการใชผลิตภัณฑหรือบริการคุมกับเงินท่ีจายไป ซึ่งหมายถึงคุณคาผลิตภัณฑ         
ในรูปตัวเงิน โดยเปนราคาเปนตนทุน (Cost) ของลูกคา ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา (Value) ของผลิตภัณฑกับ
ราคา (Price) ของผลิตภัณฑนั้น ถาคุณคาสูงกวาราคาผูบริโภคจะตัดสินใจซื้อ ในกลุมของชองทางการซื้อโปรแกรมการ
ทองเท่ียว ไดมีการใหบริษัทนําเที่ยวจัดการในบางสวน ซึ่งจะเปนการกําหนดแบบแพ็คเก็จทัวร และบริษัทนําเท่ียว
จัดการใหท้ังหมดหากมีความตองพิเศษ และฝายจัดการแขงขันนําเสนอโปรแกรมการทองเท่ียวท่ีเปนตัวอยาง โดยจัด
มหกรรมกีฬาเพ่ือการทองเที่ยว เชน การออกบูธไตรกีฬา สอดคลองกับแนวคิดของคอตเลอร (18) ท่ีกลาววากลุมของ
บุคคลหรือธุรกิจท่ีมีความเกี่ยวของกับการเคล่ือนยายผลิตภัณฑหรือบริการสาหรับการใชหรือบริโภค หมายถึง เสนทาง
ที่ผลิตภัณฑ และกรรมสิทธิ์ท่ีผลิตภัณฑถูกเปล่ียนมือไปยังตลาด ในระบบชองทางการจัดจาหนายจึงประกอบดวย 
ผูผลิต คนกลาง ผูบริโภค หรือผูใชทางอุตสาหกรรม ซึ่งอาจจะใชชองทางตรง (Direct channel) จากผูผลิตไปยัง
ผูบริโภค และการโฆษณา (Advertising) เปนกิจกรรมในการเสนอขาวสารเกี่ยวกับองคกร และสงเสริมการตลาด
เก่ียวกับผลิตภัณฑ บริการ หรือ ความคิด ท่ีตองมีการจายเงินโดยผูอุปถัมภรายการ กลุมชองทางการชําระเงิน การ
ชําระเงินหลายชองทาง เชน โอนเงิน, บัตรเครดิต, เคานเตอรเซอรวิส ผานระบบจองโปรแกรมทองเท่ียว เชน 
อินเตอรเน็ต, เวปไซต, โทรศัพท ซึ่งสอดคลองกับการตลาดทางตรงและตลาดออนไลน การตลาดทางตรงเปนการ
ติดตอโดยตรงกับลูกคาเปาหมายแตละรายเพื่อใหเกิดการตอบสนองในทันที วิธีการที่ทําใหลูกคาเกิดการตอบสนองได
โดยตรงและเปนไปโดยทันทีสวนการตลาดออนไลนเปนลักษณะอิเลคทรอนิคสพานิชท่ีนิยมใชมีอยู 2 ประเภทคือ การ
บริการออนไลนเพื่อการพาณิชยเปนการใหขอมูลและการบริการโดยใหลูกคาเปนสมาชิกและชําระคาธรรมเนียม และ
อินเตอรเน็ต เปนการใชคอมพิวเตอรทําหนาท่ีเปนเครือขายศูนยกลางในการส่ือสารและเกี่ยวของกับตลาดออนไลนมี
ความรวดเร็วในการรับสงขอมูล การบริการโดยบุคลากรเพ่ืออํานวยความสะดวกการทองเท่ียว จากเจาหนาที่ของ
ภาครัฐ/เอกชน ดานขอมูลแหลงทองเท่ียว ตองมีความกระตือรือรนในการใหบริการเพ่ือใหขอมูลดานโปรแกรม
ทองเท่ียวซ่ึงจะใหบริการท่ีเปนมิตรและสุภาพ การรับทราบขอมูลการทองเท่ียวจากฝายจัดการแขงขันไตรกีฬา โดยจะ
รับทราบขอมูลผานสื่อสิ่งพิมพ เชน นิตยสาร, หนังสือพิมพ สอดคลองกับแนวคิดของชาลิสกรีนและฮิล (19) กิจกรรม
กีฬาทางการทองเท่ียวในลักษณะการทองเท่ียวเชิงกีฬา การจัดแขงขันกีฬาเปนผลิตภัณฑทางการทองเที่ยวอยางหน่ึง 
ซึ่งจะชวยดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยวสามารถถายทอดผานสื่อตางๆ เชน วิทยุ โทรทัศน เปนตน เพ่ือใหผูที่ไมได
เขารวมชม รับรูและทราบความเคล่ือนไหวของการแขงขัน หรือผานประสบการณโดยตรง จากการที่นักทองเท่ียว
สามารถเดินทางเขารวมหรือเขาชมการจัดการแขงขันกีฬาดวยตนเอง สอดคลองกับแนวคิดของคาปานีดูและโวกลาววา 
(20) กลุมของการทองเท่ียวแบบอิสระและการคมนาคมขนสง ผูเขารวมกิจกรรมทองเที่ยวดวยรถยนตสวนบุคคล ไม
เกิน 4คน และทองเท่ียวดวยรถบัส ไมเกิน 40 คน หรือทองเท่ียวดวยรถตู ไมเกิน 8 คน โดยเลือกแหลงทองเท่ียวตั้งอยู
ไมไกลจากท่ีพักแรม ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของบุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (21) ไดแบงประเภทการทองเที่ยวตามลักษณะ
การเดินทางไว 2 ประเภท คือ การทองเท่ียวแบบกลุมเหมาจาย (Group inclusive tourism) และการทองเที่ยวแบบ
อิสระ (Foreign individual tourism) โดยสอดคลองกับงานวิจัยของสมภพ (22) การพัฒนารูปแบบการตลาดสโมสร
ฟุตบอลอาชีพของประเทศไทย การศึกษาพบวา รูปแบบการตลาดสโมสรฟุตบอลอาชีพของประเทศไทย มีองคประกอบ
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จานวน 10 องคประกอบ คือ (8P2A) ไดแก ดานผลิตภัณฑ (Product) ดานราคา (Price) ดานชองทางการจัดจาหนาย 
(Place) ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) ดานสัญลักษณท่ีเปนรูปธรรม (Physical evidence) ดานการบริหาร
จัดการองคกรแบบธุรกิจ (Process) ดานบุคลากรที่ปฏิบัติงานทางการตลาด (People) ดานระบบบัญชีและการเงิน 
(Productivity) 
 
สรุปผล 

ความตองการของผูเขารวมการแขงขันไตรกีฬาและผูที่เดินทางมาชมการแขงขันไตรกีฬา ท้ัง 13 กลุม 
ประกอบดวย กลุมท่ี 1 กลุมรูปแบบการทองเท่ียวในแหลงวัฒนธรรม กลุมท่ี 2 กลุมรูปแบบการทองเท่ียวในแหลง
ธรรมชาติ กลุมท่ี 3 กลุมรูปแบบการทองเท่ียวในความสนใจพิเศษ กลุมท่ี 4 กลุมการเลือกโปรแกรมการทองเที่ยว กลุม
ที่ 5 กลุมคาใชจายในการทองเที่ยว กลุมท่ี 6 กลุมสถานที่พักแรมแบบหรูหรา กลุมท่ี 7 กลุมสถานท่ีพักแรมแบบ
ประหยัด กลุมท่ี 8 กลุมชองทางการซ้ือโปรแกรมการทองเที่ยว กลุมท่ี 9 กลุมชองทางการชําระเงิน กลุมที่ 10 กลุมการ
บริการโดยบุคลากรเพ่ืออํานวยความสะดวกการทองเท่ียว กลุมท่ี 11 กลุมการรับทราบขอมูลการทองเท่ียว กลุมท่ี 12 
กลุมการทองเท่ียวแบบอิสระ และกลุมท่ี 13 กลุมการคมนาคมขนสง นําไปสรางเปนโปรแกรมสรางในชวงระหวางมีการ
จัดการแขงขันไตรกีฬาในประเทศไทย 
 
ขอเสนอแนะ 

พัฒนาโปรแกรมการทองเท่ียวเพ่ือเปนโปรแกรมเสริม ท่ีสนับสนุนและอํานวยความสะดวกระหวางการแขงขัน
ไตรกีฬาในประเทศไทย ดวยการทําความรวมมือกับบริษัททัวรทองถิ่น สถานที่พักแรม บริษัทดานการคมนาคม รวมถึง
การพัฒนาชองทางการสื่อสารขอมูลท่ีใหเขาถึงท่ีมีความถูกตองและแมนยํา          
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ABSTRACT 

Purpose: The purpose of this research was to assess the needs of standard learning outcome verification of 
Physical Education curriculum, Bachelor’s degree. 
Methods: Sample group obtained from cluster group method were 160 lecturers from government 
educational institutions where provide the physical education curriculum. The research tools were the 
questionnaires which the results be interpreted in the form of Average, Standard Deviation, Statistical 
analysis at the priority, and Need Index. 
Results: The current condition of the standard learning outcome verification of physical education curriculum, 
bachelor’s degree in overall aspects was in the intermediate level whereas the expected condition was in the 
highest level. From the need index analysis, the results indicated that controlling aspect was in the highest 
level of the need by considering the appropriate tool used to verify the standard learning outcome. The 
second rank aspect was validation aspect which the responsible lecturers conducting the standard learning 
outcome within the designated time together with the proper process to find the evidence. The last one was 
evaluation aspect which specified the curriculum's committee applying the evaluation results to revise and 
develop the curriculum.   
Conclusion: The need assessments on standard learning outcomes verification of physical educations, 
bachelor’s degree was the control, validation and evaluation. Respectively. 
 
Keywords: need assessments, verification, standard learning outcome, physical education curriculum 
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การประเมินความต้องการจ�าเป็นของการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษาในระดับปริญญาตรี    
NEEDS ASSESSMENT ON STANDARD LEARNING OUTCOME VERIFICATION OF PHYSICAL EDUCATION CURRICULUM, BACHELOR’S DEGREE

136 JOURNAL OF FACULTY OF PHYSICAL EDUCATION 
Volume 21  |  Number 1  |  January-June 2018

3 
 
บทนํา 
 สถาบันอุดมศึกษามีบทบาทสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย สังคมท่ัวไปใหการยอมรับและให
ความสําคัญกับสถาบันอุดมศึกษาวาเปนสถาบันหลักของประเทศ การศึกษาระดับอุดมศึกษามุงพัฒนาคนเพื่อเขาสู
วิชาชีพตางๆ ซึ่งจะเปนพื้นฐานสําคัญของการพัฒนาประเทศ (1) โดยกระทรวงศึกษาธิการจึงไดออกประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษา และเพ่ือเปนการประกันคุณภาพของบัณฑิตในระดับอุดมศึกษาและสาขา/สาขาวิชา และประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 
(2) หลักสําคัญ คือ มุงเนนขั้นตอนการดําเนินการ กระบวนการพัฒนาปรับปรุง การประกันคุณภาพหลักสูตร เปดโอกาส
ใหเทียบโอนผลการเรียนรูจากประสบการณ และสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต รวมท้ังระบบและกลไกที่ใหความมั่นใจใน
ประสิทธิผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติของสถาบันอุดมศึกษาวาสามารถผลิต
บัณฑิตใหบรรลุคุณภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย 
หลักสูตรพลศึกษาเปนหลักสูตรท่ีอยูในสาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร ซึ่งมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร มีมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีคาดหวังใหบัณฑิตระดับปริญญาตรี 6 ดานคือ 1) 
ดานคุณธรรม จริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 6) ดานทักษะการจัดการ
เรียนรู (3) 
 เพ่ือใหบัณฑิตเกิดการเรียนรู ท้ังวิชาการและการดําเนินชีวิตอยางมีคุณธรรมและมีความสุข เพ่ือเปน
หลักประกันวานักศึกษาไดผานการเรียนรูตามผลการเรียนรูท้ัง 6 ดาน จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการประเมิน มีการทวน
สอบความรูความสามารถของนักศึกษาในรูปแบบตางๆ เพ่ือใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติโดยการทวนสอบน้ัน หมายถึง การดําเนินการหาหลักฐานดวยวิธีการใด ๆ เชน การสังเกต การตรวจสอบ การ
ประเมิน การสัมภาษณ ฯลฯ เพ่ือยืนยันพิสูจนวา ส่ิงท่ีกําหนดขึ้นนั้นไดมี การดําเนินการและบรรลุเปาหมายตาม
วัตถุประสงค จะเห็นวา การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษานับเปนสวนหนึ่งของความรับผิดชอบใน
ระบบประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาท่ีจะตองดําเนินการใหเกิดความมั่นใจวา มาตรฐานผลการเรียนรูท่ี
คาดหวังเปนที่เขาใจตรงกันทั้งสถาบันอุดมศึกษา สอดคลองกับงานวิจัยท่ีผานมา พบวา ความสุขในการเรียน ดาน
รูปแบบการเรียนรูพฤติกรรมการเรียนรู และสภาพแวดลอมทางการเรียน มีความสัมพันธทางบวกกับสมรรถนะตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (4, 5) 
 การผลิตบัณฑิตนิสิตสาขาวิชาพลศึกษาใหมีคุณภาพ มีความรูทักษะและความชํานาญ มีคุณธรรมจริยธรรม
นั้น มีความสําคัญมาก จําเปนตองมีมาตรฐานในการผลิตที่จะตองสรางความมั่นใจแกสังคมวาสามารถพัฒนานักพล
ศึกษาท่ีมีคุณภาพ เนื่องจากการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเปนกิจกรรมท่ีมีความหลากหลาย จึงทําใหเนื้อหาท่ี
เหมาะสมกับวัย และความพรอมของสถานศึกษาแตกตางกัน การเลือกกิจกรรมพลศึกษาและเนื้อหาท่ีเหมาะสมนับวา
สําคัญยิ่งกับการผลิตและพัฒนาผูเรียน และดวยเนื้อหา กิจกรรม วิธีสอนของพลศึกษามีความหลากหลาย ทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จึงทําใหการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูในวิชาพลศึกษามีความหลากหลายตามไปดวย 
อีกท้ังรูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูสาขาวิชาพลศึกษายังไมมีรูปแบบที่เฉพาะเจาะจงตรงตามเนื้อหาของ
สาขาวิชา จึงจําเปนท่ีจะตองหาวิธีการทวนสอบใหเหมาะสมกับสาขาวิชาพลศึกษา ดังนั้นการดําเนินการทวนสอบผล
มาตรฐานผลการเรียนรูจึงจําเปนตองมีเครื่องมือท่ีใชในการทวนสอบที่มีประสิทธิภาพถูกตองตามหลักการวัดและ
ประเมินผล และสะดวกตอการดําเนินการประกันคุณภาพภายในของหลักสูตรการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของมหาวิทยาลัย
ฯ (3) โดยมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตรกําหนดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบ
รายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม รวมทั้งการกํากับใหสอดคลองกับมาตรฐานผลการ
เรียนรูของหลักสูตร 
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 จากเหตุผลท่ีกลาวมาผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาการประเมินความตองการจําเปนการทวนสอบมาตรฐานผล
การเรียนรูของหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ในระดับปริญญาตรี เพ่ือเปนแนวทางในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 อันเปนประโยชนตอการดําเนินงาน 
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรูระดับรายวิชาและระดับหลักสูตรใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตอการจัดการเรียนการสอนตรงตามอัตลักษณและบริบทหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ในระดับปริญญาตรี 
รวมท้ังทําใหไดรับการยอมรับในการจัดการศึกษาท่ีสามารถพัฒนาประสิทธิภาพในดานตางๆ ไดอยางตอเนื่อง โดย
การศึกษาในขั้นตอนนี้เปนสวนหนึ่งของการวิจัยเรื่องพัฒนารูปแบบการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตร
สาขาวิชาพลศึกษา ในระดับปริญญาตรี ซึ่งผูวิจัยจะนําผลความตองการจําเปนไปพัฒนารูปแบบการทวนสอบมาตรฐาน
การเรียนรูในขั้นตอนตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย  
 เพ่ือประเมินความตองการจําเปนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ใน
ระดับปริญญาตรี 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจยัครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) โดยทําการศึกษาความตองการจําเปนในทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ในระดับปริญญาตรี แหลงขอมูลท่ีใชในการศึกษาคือ อาจารย
ประจําหลักสูตรของสถาบันการศึกษาของรัฐ ท่ีเปดหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา 
 อาสาสมัคร 
 อาจารยประจําหลักสูตรของสถาบันการศึกษา 53 แหง ท่ีเปดหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา จํานวน 265 คน 
โดยผูวิจัยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามตารางของ (6) ไดกลุมตัวอยางจํานวน 160 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมตัวอยาง
แบบกลุม (Cluster Random Sampling) คือ มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 4 แหง จํานวน 20 คน สถาบันการพลศึกษา 
12 แหง จํานวน 60 คน และมหาวิทยาลัยราชภัฎ 16 แหง จํานวน 80 คน 

เกณฑการคัดเลือกผูเขารวมวิจัย 

กลุมตัวอยางมีคุณสมบัติท่ีผูวิจัยกําหนดไว โดยเปนอาจารยประจําหลักสูตรพลศึกษาของสถาบันการศึกษา
ของรัฐ ท่ีเปดสอนหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ในระดับปริญญาตรี ท่ีสมัครใจและยินดีใหความรวมมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูล ทุกคนเซ็นหนังสือใหความยินยอมเพื่อยืนยันเขารวมในโครงการวิจัย 

เกณฑการคัดเลือกผูเขารวมวิจัยออกจากการวิจัย 

 กลุมตัวอยางสามารถถอนตัวออกจากการเปนกลุมตัวอยางไดตลอดเวลาโดยแจงความประสงคท่ีผูวิจัย โดย
ผูวิจัยจะทําการหากลุมตัวอยางใหมท่ีมีคุณลักษณะที่ตรงตามวัตถุประสงคตอไป ซึ่งผูวิจัยไดศึกษารายชื่อกลุมผูบริหาร
หลักสูตร ผูประเมินหลักสูตร และผูบริหารหนวยงานท่ีสามารถเปนตัวแทน การหากผูเขารวมการวิจัยถอนตัวออกจาก
การวิจัย โดยสามารถดําเนินการไดทันที 
 ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยขั้นตอนนี้เปนการสํารวจสภาพการดําเนินการปจจุบันและสภาพการดําเนินการที่คาดหวังของการ
ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ในระดับปริญญาตรี โดยมีตัวแปรท่ีใชในการศึกษาคือ 
ดานการควบคุม ดานการตรวจสอบ ดานการประเมิน  
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ผลการวิจัย 
  ดัชนีความตองการจําเปนของสภาพการดําเนินการปจจุบันกับสภาพการดําเนินการท่ีคาดหวังของการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ในระดับปริญญาตรี โดยรวมทุกดาน สภาพการดําเนินการ
ปจจุบัน อยูในระดับ ปานกลาง สภาพการดําเนินการที่คาดหวัง อยูในระดับ มากท่ีสุด และมีความตองการจําเปนโดย
การวิเคราะหคา PNIb ดังตารางท่ี 1 
 
ตารางที่ 1 ดัชนีความตองการจําเปนของสภาพการดําเนินการปจจุบันกับสภาพการดําเนินการที่คาดหวังของการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ในระดับปริญญาตรี โดยรวมทุกดาน  
 

รายการ 

สภาพการ
ดําเนินการ
ปจจุบัน ระดับ 

สภาพการ
ดําเนินการที่
คาดหวัง ระดับ PNIb ลําดับ 

M S M S 
ดานการควบคุม 3.33 0.42 ปานกลาง 4.63 0.29 มากท่ีสุด 0.39 1 
ดานการตรวจสอบ 3.40 0.42 ปานกลาง 4.61 0.35 มากท่ีสุด 0.36 2 
ดานการประเมิน 3.40 0.35 ปานกลาง 4.60 0.35 มากท่ีสุด 0.35 3 
รวม 3.38 0.33 ปานกลาง 4.61 0.27 มากท่ีสุด 0.38  

จากตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานดานการควบคุม สภาพการดําเนินการปจจุบัน 
โดยรวมมีอยูในระดับปานกลาง สภาพการดําเนินการที่คาดหวัง โดยรวมมีอยูในระดับมากท่ีสุด คาเฉล่ียและคา
เบ่ียงเบนมาตรฐานดานการตรวจสอบ สภาพการดําเนินการปจจุบัน โดยรวมมีอยูในระดับปานกลาง สภาพการ
ดําเนินการที่คาดหวัง ดานการตรวจสอบ โดยรวมมีอยูในระดับมากท่ีสุด คาเฉล่ียและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานดานการ
ประเมิน สภาพการดําเนินการปจจุบัน โดยรวมมีอยูในระดับปานกลาง สภาพการดําเนินการท่ีคาดหวัง โดยรวมมีอยูใน
ระดับมากท่ีสุด โดยดัชนีความตองการจําเปนสภาพการดําเนินการปจจุบันกับสภาพการดําเนินการท่ีคาดหวังของการ
ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ในระดับปริญญาตรี พบวา ดานท่ีมีความตองการ
จําเปนมากท่ีสุด คือ ดานการควบคุม รองลงมาคือ ดานการตรวจสอบ และดานการประเมิน ตามลําดับ 

ดัชนีความตองการจําเปนของสภาพการดําเนินการปจจุบันกับสภาพการดําเนินการท่ีคาดหวังของการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ในระดับปริญญาตรี ดานการควบคุม สภาพการดําเนินการ
ปจจุบัน อยูในระดับ ปานกลาง (M = 3.33, S=0.42) สภาพการดําเนินการท่ีคาดหวัง อยูในระดับ มากที่สุด (M = 4.63, 
S=0.29) และมีความตองการจําเปนโดยการวิเคราะหคา PNIb = 0.39 โดยขอท่ีมีความตองการจําเปน 5 อันดับสูงสุด
ดังตารางที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 

5 
 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้  
 ศึกษาแนวคิดของมาตรฐานการศึกษา การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู หลักและแนวทางการจัดการ

เรียนรูในสาขาวิชาพลศึกษา แลวนํามาสรางแบบสอบถามความตองการจําเปนของการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู 
สาขาวิชาพลศึกษา ในระดับปริญญาตรี ซึ่งมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating scale) ประกอบ
ไปดวย ดานการควบคุม 12 ขอ ดานการตรวจสอบ 11 ขอ ดานการประเมิน 9 ขอ 

 นําแบบสอบถามความตองการจําเปนของการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู ของหลักสูตรสาขาวิชาพล
ศึกษา ในระดับปริญญาตรี ท่ีรางขึ้น เสนอคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธเพ่ือพิจารณาตรวจสอบคุณภาพของ
แบบสอบถามในเบื้องตน ในดานความครบถวน ถูกตองตามจุดมุงหมายของการวิจัย ความเปนปรนัยของขอคําถาม 
จากนั้นดําเนินการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ 

 นําแบบสอบถามความตองการจําเปนของการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู ของหลักสูตรสาขาวิชาพล
ศึกษา ในระดับปริญญาตรี ท่ีผานการตรวจสอบเบ้ืองตนจาก คณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธใหผูเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ซึ่งกําหนดจํานวน 5 ทาน โดยจําแนกเปนผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาพลศึกษา จํานวน 3 คน 
สาขาการวัดและประเมินผลหรือสาขาที่เกี่ยวของ จํานวน 2 คน เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงเนื้อหา (content validity) 
ของเครื่องมือ โดยพิจารณาจากคาดัชนีความสอดคลอง (IOC : Index of Item Objective Congruence) โดยทุกขอมีคา
ดัชนีความสอดคลองอยูระหวาง 0.60 – 1.00 

 นําแบบสอบถามความตองการจําเปนของการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู ของหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา 
ในระดับปริญญาตรี ในระดับปริญญาตรีไปทดลองใช (Try out) กับอาจารยประจําหลักสูตรของสถาบัน การศึกษาของรัฐ ท่ี
เปดหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ระดับปริญญาตรี จํานวน 30 คน เพ่ือหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้ง
ฉบับ โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัค (Cronbach’s alpha coefficient) ไดคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.91 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยติดตอขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือขอความรวมมือในการเก็บขอมูล และสงแบบสอบถามความ
ตองการจําเปนของการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู ของหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ในระดับปริญญาตรีไปยัง
กลุมเปาหมาย โดยนัดหมายเวลาสงกลับคืน ในกรณีที่ไมไดรับกลับคืน ผูวิจัยจะดําเนินการติดตามขอมูลดวยตนเอง 
 คณะกรรมการจริยธรรม 

การศึกษานี้ ผูวิจัยคํานึงถึงการยินยอมของกลุมตัวอยางเปนสําคัญ คัดเลือกกลุมตัวอยางที่มีคุณลักษณะตรง
ตามวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยดําเนินการขอจริยธรรมสําหรับโครงการวิจัยที่ทําในมนุษยไดพิจารณาและได
ใบอนุญาตหนังสือรับรองจากสถาบันยุทธศาสตรทางปญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเลขที่ SWUEC/   
E-165/2560 
 การวิเคราะหขอมูล 
 คาคะแนนเฉลี่ย (M) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S) และนําผลการวิเคราะหท่ีไดมาคํานวณหาคาดัชนีความ
ตองการจําเปน ดวยวิธีการ Modified Priority Need Index(PNIb or PNI modified) โดยใชสูตรของนงลักษณ วิรัชชัย 
และสุวิมล วองวาณิช (สุวิมล วองวาณิช. 2545) ดังนี้  
 ความตองการจําเปน(PNIb) =สภาพการดําเนินการที่คาดหวัง(I) – สภาพการดําเนินการปจจุบัน (D) 
       สภาพการดําเนินการปจจุบัน(D) 
 
 จากนั้นดําเนินการจัดลําดับของความตองการจําเปน โดยพิจารณาจากคา PNIb จากโดยเรียงจากคาดัชนี
ความตองการจําเปนจากมากไปนอย 
 



บทความวิจัย
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ผลการวิจัย 
  ดัชนีความตองการจําเปนของสภาพการดําเนินการปจจุบันกับสภาพการดําเนินการท่ีคาดหวังของการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ในระดับปริญญาตรี โดยรวมทุกดาน สภาพการดําเนินการ
ปจจุบัน อยูในระดับ ปานกลาง สภาพการดําเนินการที่คาดหวัง อยูในระดับ มากท่ีสุด และมีความตองการจําเปนโดย
การวิเคราะหคา PNIb ดังตารางท่ี 1 
 
ตารางที่ 1 ดัชนีความตองการจําเปนของสภาพการดําเนินการปจจุบันกับสภาพการดําเนินการที่คาดหวังของการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ในระดับปริญญาตรี โดยรวมทุกดาน  
 

รายการ 

สภาพการ
ดําเนินการ
ปจจุบัน ระดับ 

สภาพการ
ดําเนินการที่
คาดหวัง ระดับ PNIb ลําดับ 

M S M S 
ดานการควบคุม 3.33 0.42 ปานกลาง 4.63 0.29 มากท่ีสุด 0.39 1 
ดานการตรวจสอบ 3.40 0.42 ปานกลาง 4.61 0.35 มากท่ีสุด 0.36 2 
ดานการประเมิน 3.40 0.35 ปานกลาง 4.60 0.35 มากท่ีสุด 0.35 3 
รวม 3.38 0.33 ปานกลาง 4.61 0.27 มากท่ีสุด 0.38  

จากตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานดานการควบคุม สภาพการดําเนินการปจจุบัน 
โดยรวมมีอยูในระดับปานกลาง สภาพการดําเนินการที่คาดหวัง โดยรวมมีอยูในระดับมากท่ีสุด คาเฉล่ียและคา
เบ่ียงเบนมาตรฐานดานการตรวจสอบ สภาพการดําเนินการปจจุบัน โดยรวมมีอยูในระดับปานกลาง สภาพการ
ดําเนินการที่คาดหวัง ดานการตรวจสอบ โดยรวมมีอยูในระดับมากท่ีสุด คาเฉล่ียและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานดานการ
ประเมิน สภาพการดําเนินการปจจุบัน โดยรวมมีอยูในระดับปานกลาง สภาพการดําเนินการท่ีคาดหวัง โดยรวมมีอยูใน
ระดับมากท่ีสุด โดยดัชนีความตองการจําเปนสภาพการดําเนินการปจจุบันกับสภาพการดําเนินการท่ีคาดหวังของการ
ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ในระดับปริญญาตรี พบวา ดานท่ีมีความตองการ
จําเปนมากท่ีสุด คือ ดานการควบคุม รองลงมาคือ ดานการตรวจสอบ และดานการประเมิน ตามลําดับ 

ดัชนีความตองการจําเปนของสภาพการดําเนินการปจจุบันกับสภาพการดําเนินการท่ีคาดหวังของการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ในระดับปริญญาตรี ดานการควบคุม สภาพการดําเนินการ
ปจจุบัน อยูในระดับ ปานกลาง (M = 3.33, S=0.42) สภาพการดําเนินการท่ีคาดหวัง อยูในระดับ มากที่สุด (M = 4.63, 
S=0.29) และมีความตองการจําเปนโดยการวิเคราะหคา PNIb = 0.39 โดยขอท่ีมีความตองการจําเปน 5 อันดับสูงสุด
ดังตารางท่ี 2 

 
 
 
 
 
 
 



บทความวิจัย
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ตารางที่ 2 ดัชนีความตองการจําเปนของสภาพการดําเนินการปจจุบันกับสภาพการดําเนินการที่คาดหวังของการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ในระดับปริญญาตรี ดานการควบคุม 5 อันดับแรก  

 

รายการ 

สภาพการ
ดําเนินการ
ปจจุบัน ระดับ 

สภาพการ
ดําเนินการที่
คาดหวัง ระดับ PNIb ลําดับ 

M S M S 
ดานการควบคุม 
1. มีการพิจารณาถึงความเหมาะสมของ
เครื่องมือท่ีใชในการทวนสอบ 
2. มีการกําหนดเครื่องมือท่ีใชในการทวน
สอบในแตละดาน 
3. มีการจัดทําคูมือการทวนสอบที่
กอใหเกิดแนวปฏิบัติท่ีดี 
4. มีการชี้แจงทําความเขาใจกับนิสิต/
นักศึกษา ในกระบวนการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู 
5. มีกระบวนการ แนวทางที่ทําใหมั่นใจ
ไดวามีการทวนครบทุกดาน 
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จากตารางท่ี 2 โดยขอท่ีมีดัชนีความตองการจําเปนมากที่สุด 5 ลําดับแรกคือ 1) มีการพิจารณาถึงความ
เหมาะสมของเคร่ืองมือที่ใชในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู 2) มีการกําหนดเครื่องมือที่ใชในการทวนสอบตาม
มาตรฐานการเรียนรูในแตละดาน 3) มีการจัดทําคูมือการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกอใหเกิดแนวปฏิบัติท่ีดี 3) 
มีการชี้แจงทําความเขาใจกับนิสิต/นักศึกษา ในกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู และ 5) มีกระบวนการ 
แนวทางที่ทําใหมั่นใจไดวามีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูครบทุกดาน  

ดัชนีความตองการจําเปนของสภาพการดําเนินการปจจุบันกับสภาพการดําเนินการท่ีคาดหวังของการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ในระดับปริญญาตรี ดานการตรวจสอบ สภาพการ
ดําเนินการปจจุบัน อยูในระดับ ปานกลาง (M = 3.40, S=0.42) สภาพการดําเนินการท่ีคาดหวัง อยูในระดับ มากที่สุด 
(M = 4.61, S=0.35) และมีความตองการจําเปนโดยการวิเคราะหคา PNIb = 0.36 โดยขอท่ีมีความตองการจําเปน 5 
อันดับสูงสุด ดังตารางท่ี 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
 
ตารางที่ 3 ดัชนีความตองการจําเปนของสภาพการดําเนินการปจจุบันกับสภาพการดําเนินการที่คาดหวังของการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ในระดับปริญญาตรี ดานการตรวจสอบ 5 อันดับแรก  

 

รายการ 

สภาพการ
ดําเนินการ
ปจจุบัน ระดับ 

สภาพการ
ดําเนินการที่
คาดหวัง ระดับ PNIb ลําดับ 

M S M S 
ดานการตรวจสอบ 
1. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาทําการ
ทวนสอบตามระยะเวลาที่กําหนด 
2. คณะกรรมการทวนสอบมีการ
ดําเนินการหาหลักฐานดวยวิธีการที่
เหมาะสม 
3. มีการดําเนินการทวนสอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรูตามบริบทของรายวิชาท่ี
แตกตางกันอยางเหมาะสม 
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา สงผล
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู 
ตรงตามระยะเวลาที่กําหนด 
5. มีการกําหนดระยะเวลาในการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีแนนอน 
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1 
 
1 
 
 
3 
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5 

จากตารางที่ 3 โดยขอท่ีมีดัชนีความตองการจําเปนมากที่สุด 5 ลําดับแรกคือ 1) อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาทํา
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูตามระยะเวลาที่กําหนด และคณะกรรมการทวนสอบมีการดําเนินการหาหลักฐานดวย
วิธีการที่เหมาะสม 3) มีการดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูตามบริบทของรายวิชาท่ีแตกตางกันอยางเหมาะสม 4) 
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา สงผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู ตรงตามระยะเวลาท่ีกําหนด และ 5) มีการกําหนด
ระยะเวลาในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีแนนอน  

ดัชนีความตองการจําเปนของสภาพการดําเนินการปจจุบันกับสภาพการดําเนินการท่ีคาดหวังของการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ในระดับปริญญาตรี ดานการประเมิน สภาพการดําเนินการ
ปจจุบัน อยูในระดับ ปานกลาง (M = 3.40, S=0.35) สภาพการดําเนินการท่ีคาดหวัง อยูในระดับ มากที่สุด (M = 4.60, 
S=0.35) และมีความตองการจําเปนโดยการวิเคราะหคา PNIb = 0.35 โดยขอท่ีมีความตองการจําเปน 5 อันดับสูงสุด
ดังตารางท่ี 4 

 
 
 
 
 
 



บทความวิจัย
	 	 การประเมินความต้องการจ�าเป็นของการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษาในระดับปริญญาตรี	
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ตารางที่ 3 ดัชนีความตองการจําเปนของสภาพการดําเนินการปจจุบันกับสภาพการดําเนินการที่คาดหวังของการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ในระดับปริญญาตรี ดานการตรวจสอบ 5 อันดับแรก  

 

รายการ 

สภาพการ
ดําเนินการ
ปจจุบัน ระดับ 

สภาพการ
ดําเนินการที่
คาดหวัง ระดับ PNIb ลําดับ 

M S M S 
ดานการตรวจสอบ 
1. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาทําการ
ทวนสอบตามระยะเวลาที่กําหนด 
2. คณะกรรมการทวนสอบมีการ
ดําเนินการหาหลักฐานดวยวิธีการที่
เหมาะสม 
3. มีการดําเนินการทวนสอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรูตามบริบทของรายวิชาท่ี
แตกตางกันอยางเหมาะสม 
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา สงผล
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู 
ตรงตามระยะเวลาที่กําหนด 
5. มีการกําหนดระยะเวลาในการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีแนนอน 
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0.50 
 
 

0.51 
 
 

0.51 

 
มากท่ีสุด 
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จากตารางที่ 3 โดยขอท่ีมีดัชนีความตองการจําเปนมากที่สุด 5 ลําดับแรกคือ 1) อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาทํา
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูตามระยะเวลาที่กําหนด และคณะกรรมการทวนสอบมีการดําเนินการหาหลักฐานดวย
วิธีการที่เหมาะสม 3) มีการดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูตามบริบทของรายวิชาท่ีแตกตางกันอยางเหมาะสม 4) 
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา สงผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู ตรงตามระยะเวลาท่ีกําหนด และ 5) มีการกําหนด
ระยะเวลาในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีแนนอน  

ดัชนีความตองการจําเปนของสภาพการดําเนินการปจจุบันกับสภาพการดําเนินการท่ีคาดหวังของการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ในระดับปริญญาตรี ดานการประเมิน สภาพการดําเนินการ
ปจจุบัน อยูในระดับ ปานกลาง (M = 3.40, S=0.35) สภาพการดําเนินการท่ีคาดหวัง อยูในระดับ มากที่สุด (M = 4.60, 
S=0.35) และมีความตองการจําเปนโดยการวิเคราะหคา PNIb = 0.35 โดยขอท่ีมีความตองการจําเปน 5 อันดับสูงสุด
ดังตารางท่ี 4 

 
 
 
 
 
 



บทความวิจัย
การประเมินความต้องการจ�าเป็นของการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษาในระดับปริญญาตรี    
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ตารางที่ 4 ดัชนีความตองการจําเปนของสภาพการดําเนินการปจจุบันกับสภาพการดําเนินการที่คาดหวังของการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ในระดับปริญญาตรี ดานการประเมิน 5 อันดับแรก  

 

รายการ 

สภาพการ
ดําเนินการ
ปจจุบัน ระดับ 

สภาพการ
ดําเนินการที่
คาดหวัง ระดับ PNIb ลําดับ 

M S M S 
ดานการประเมิน 
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการ
นําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตร 
2. มีการปรับปรุงรายวิชาหลังจากเสร็จ
ส้ินกระบวนการทวนสอบ 
3. มีการปรับปรุงการเรียนการสอนใหดี
ขึ้นหลังจากเสร็จส้ินกระบวนการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรู 
4. มีการจัดทําสรุปผลการทวนสอบ 
มารายงานผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร 
5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการ
จัดตั้งคณะกรรมการติดตามผลการ
ดําเนินการตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการทวนสอบ เพ่ือใหหลักสูตร
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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จากตารางท่ี 4 โดยขอท่ีมีดัชนีความตองการจําเปนมากที่สุด 5 ลําดับแรกคือ 1) มีคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรมีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 2) มีการปรับปรุงรายวิชาหลังจากเสร็จส้ิน
กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู 3) มีการปรับปรุงการเรียนการสอนใหดีขึ้นหลังจากเสร็จส้ินกระบวนการ
ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู และมีการจัดทําสรุปผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู มารายงานผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และ 5) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการจัดตั้งคณะกรรมการติดตามผลการ
ดําเนินการตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการทวนสอบ เพ่ือใหหลักสูตรมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
 
อภิปรายผล 
 จากสรุปผลการวิจัยความตองการจําเปนของการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู ของหลักสูตรสาขาวิชา
พลศึกษา ในระดับปริญญาตรี ดานการควบคุม ดานการตรวจสอบ และดานการประเมิน ผูวิจัยขอนําเสนอการอภิปราย
ผลการวิจัย ดังนี้  
 ความตองการจําเปนของการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี พบวา สภาพการดําเนินการปจจุบันโดยรวมทุกดานอยูในระดับ ปานกลาง สภาพการดําเนินการท่ีคาดหวัง
โดยรวมทุกดานอยูในระดับ มากท่ีสุด จะเห็นไดวามีความแตกตางกันทั้งนี้เปนเพราะผูท่ีเกี่ยวของกับการทวนสอบ
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มาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ในระดับปริญญาตรี คือ อาจารยประจําหลักสูตร มีความ
คาดหวังมากตอมาตรฐานผลการเรียนรูของนิสิต/นักศึกษาทั้ง 6 ดาน เนื่องจากผูเรียนเมื่อจบการศึกษาจะตองออกไป
ประกอบวิชาชีพครูไดนั้น ตองมีความรูความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม ความสามารถจัดการเรียนรูและการบริหาร
จัดการชั้นเรียนใหเหมาะสมกับผูเรียน ซึ่งการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนิสิต/นักศึกษา เปนการวัดและ
ประเมินผล เพ่ือนําผลการประเมินไปพัฒนาผูสอน ส่ิงอํานวยความสะดวก และการเรียนการสอนของหลักสูตรให
เหมาะสมกับผูเรียน เพ่ือใหผูเรียนเกิดผลการเรียนรูตามท่ีคาดหวัง และยังประเมินไดวาหลักสูตรมีประสิทธิภาพมาก
นอยเพียงใด สอดคลองกับแนวความคิดท่ีผานมาวา การวัดและประเมินผล จะชวยจัดกลุมผูเรียนใหเหมาะสมกับการ
สอน การฝก การเรียนรูเกี่ยวกับการปฎิบัติ สามารถจัดกลุมของผูเรียนใหมีลักษณะคลายกัน การแกไข ขอบกพรองก็
สามารถทําไดถูกตอง (7) และสอดคลองกับงานวิจัยท่ีผานมาพบวา ความสําเร็จของการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพนั้นมิไดขึ้นอยูกับความสามารถของผูสอน ศักยภาพของผูเรียน หรือส่ือการสอนท่ีมี
คุณภาพเทานั้น แตขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมและบรรยากาศที่เอื้ออํานวยการดําเนินการเรียนการสอนใหเปนไปดวย
ความราบรื่น (8) 
 ดานการควบคุม ผลการวิจัยพบวา ความตองการจําเปนที่คาดหวังของการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู 
ของหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ในระดับปริญญาตรี ดานการควบคุม โดยรวมมีอยูในระดับมากท่ีสุด เพราะดานการ
ควบคุมจะเปนตัวกําหนดกระบวนการบริหารจัดการ มีการสรางคูมือเพ่ือใหทราบถึงแบบแผน หนาที่และแนวปฏิบัติซึ่ง
เปนส่ิงท่ีสําคัญย่ิง และทราบถึงลักษณะขั้นตอนดําเนินการ การกําหนดเครื่องมือเพ่ือการตรวจสอบหรือวัดผลสัมฤทธิ์
ของผูเรียนใหเหมาะกับมาตรฐานการเรียนรูเมื่อส้ินสุดการเรียนรูในแตละรายวิชาเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคของการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ สอดคลองกับบทความวิชาการท่ีผานมาวา การประเมินเพ่ือการเรียนรูตองทําอยางจริงจัง ครูและผู
มีสวนเกี่ยวของการสอนตองมีการการวางแผนการประเมินไปดวยกัน (9) ซึ่งสอดคลองกับแนวความคิดท่ีผานมาวา 
ความหมายกระบวนการการบริหารจัดการ (Management process) หมายถึง กระบวนการเพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมาย
ขององคกร ซึ่งกระบวนการการบริหารจัดการนี้สามารถแสดงใหเห็นถึงความเกี่ยวเนื่องกันไดอยางมีปฏิสัมพันธ
สอดคลองและตอเนื่อง การควบคุมจึงเปนหนาที่หลักทางการบริหารท่ีมีความสําคัญ ตั้งแตเริ่มตนจนจบกระบวนการ
ทางการบริหาร การควบคุมเปนการตรวจตราการปฏิบัติงานโดยเปรียบเทียบกับเปาหมายและดําเนินการปฏิบัติเพ่ือให
มั่นใจวา จะบรรลุผลลัพธตามตองการ (10) และสอดคลองกับงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานของหลักสูตร พบวา
การดําเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตรของสาขาวิชาพลศึกษา ระดับปริญญาตรี ใหประสบความสําเร็จนั้นระบบกลไก
การบริหารหลักสูตร มีความสําคัญอยางมาก โดยเฉพาะระบบการจัดการวางแผน จะสงผลตอการประเมินและการ
ติดตามคุณภาพของการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของหลักสูตร ใหเปนไป
ตามนโยบาย เปาหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด (11) 
 ดานการตรวจสอบ ผลการวิจัยพบวา ความตองการจําเปนที่คาดหวังของการทวนสอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู ของหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ในระดับปริญญาตรี ดานการตรวจสอบ โดยรวมมีอยูในระดับมากท่ีสุด เพราะ
การตรวจสอบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง ผูท่ีมีสวนเกี่ยวของไมวาจะเปน
นิสิต/นักศึกษา และอาจารยผูสอนตางก็ตองใหความสําคัญปฏิบัติตามแบบแผนและระยะเวลาที่ถูกกําหนดไว จึงจะ
บรรลุผลลัพธตามตองการ สอดคลองกับงานวิจัยที่ผานมา พบวา ไดมีการพัฒนารูปแบบการประเมินการสอนใหมี
ประสิทธิภาพโดยครูประเมินตนเอง การประเมินการสอนโดยเพื่อนครูประเมิน การประเมินการสอนโดยคณะกรรมการ
ประเมิน และการประเมินการสอนโดยผูเรียนประเมิน ซึ่งหลักสูตรประสบความลมเหลวอาจเกิดจากการไมทําตามแบบ
แผน ขาดการตรวจสอบและติดตามผล หรือมีการตรวจสอบที่ไรประสิทธิภาพ และอาจเกิดจากความไมใสใจในเรื่องของ
การตรวจสอบ ละเลยเพิกเฉย (12) ซึ่งสอดคลองกับแนวความคิดท่ีผานมาวา วงจรคุณภาพเปนกระบวนการหนึ่งซึ่ง
นิยมนํามาใชในการบริหารจัดการสถานศึกษาท่ีแสดงการทํางานที่สมบูรณเปนระบบ การดําเนินการโดยใชวงจร
คุณภาพ (PDCA : plan do check act) เริ่มจากกําหนดเปาหมายหรือมาตรฐานของสถานศึกษา แลววางแผน (P) เพ่ือ
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นําไปสูเปาหมายท่ีกําหนด จากนั้นจึงดําเนินการตามแผน (D) ในขณะที่ดําเนินการก็ทําการตรวจสอบ (C) วาดําเนินการ    
ไปแลวนําไปสูเปาหมายหรือไมเพียงใด แลวนําผลการตรวจสอบมาใชแกไข ปรับปรุง (A) แลววางแผนใหการ
ดําเนินงานในขอตอไปดีขึ้น ซึ่งการดําเนินการดังกลาวจะตองทําใหเปนวงจรตลอดเวลา (13) สอดคลองกับงานวิจัยที่
เกี่ยวของกับการบริหารงาน พบวา ขั้นตอนการตรวจสอบ เปนการกํากับ ติดตาม ผลการปฏิบัติหรือการดําเนินงานท่ี
สถานศึกษาจัดทําขึ้น วาไดปฏิบัติตรงตามเปาหมายและวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวหรือไม รวมถึงปญหาและอุปสรรคใน
การดําเนินงาน แลวนําผลท่ีไดมาวิเคราะหแปลความหมายเพื่อพัฒนางานให มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น (14) 
 ดานการประเมิน ความตองการจําเปนที่คาดหวังของการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู ของหลักสูตร
สาขาวิชาพลศึกษา ในระดับปริญญาตรี ดานการประเมิน โดยรวมมีอยูในระดับมากท่ีสุด เพราะการใหความสําคัญตอ
กระบวนการวิเคราะห การวัดและประเมินผลของการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู จะสงผลตอการพัฒนาและการ
ปรับปรุงหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การวัดและประเมินผลตรงตามสภาพความเปนจริงมากนอยเพียงใด และ
ยังทําใหทราบถึงประสิทธิภาพในการสอนของอาจารยผูสอนดวย มีการนําผลการประเมินและติดตามการนําผลการ
ประเมินท่ีไดไปใชในการปรับปรุง พัฒนา การเรียนการสอน รายวิชาและหลักสูตร ใหดียิ่งขึ้น สอดคลองกับ
แนวความคิดท่ีผานมาวา การวัดและประเมินผล เปนกิจกรรมสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนการสอน โดยเปนหนาท่ี
โดยตรงของผูสอนทุกระดับและทุกประเภทการศึกษา ท่ีตองดําเนินการวัดและประเมินผลผูเรียนทุกคน เพ่ือตรวจสอบ
ความสามารถในการเรียนรู และขณะเดียวกันก็เปนการตรวจสอบประสิทธิภาพในการสอนของผูสอนดวย ในการ
ดําเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนนั้น นอกจากผูสอนจะตองดําเนินการตามระเบียบวาดวยการ
ประเมินผลการเรียนของแตละสถาบันแลว ยังตองคํานึงถึงความถูกตอง ความเปนธรรม และดําเนินการอยางเปนระบบ 
เพ่ือใหผลการวัดและการประเมินสามารถสะทอนศักยภาพของผูเรียนไดตรงความเปนจริงมากท่ีสุด และมีขอผิดพลาด
นอยท่ีสุด (15) ซึ่งสอดคลองกับแนวความคิดท่ีวา การติดตามผลการใชหลักสูตรเปนกระบวนการคนหาความรูและ
ขอมูลท่ีจะเปนประโยชนตอการพัฒนาหลักสูตร สามารถนําขอคนพบมาแกไขปญหาอุปสรรคตางๆ หรือประกอบการ 
ตัดสินใจในเรื่องนโยบายทางการศึกษาและแนวทางปฏิบัติตางๆ (16) และสอดคลองกับงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการ
ดําเนินงานของหลักสูตร พบวา การบริหารจัดการหลักสูตรมีการนําผลการติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือนําไปปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน มีจัดคณาจารยในแตละรายวิชาใหเหมาะสม มีการกําหนดกิจกรรม
การเรียนในแตละรายวิชามีความชัดเจน วิธีการจัดการเรียนการสอนเหมาะสมกับผูเรียนและมีความยุติธรรม (17) 
 
สรุปผล 

 ความตองการจําเปนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ในระดับปริญญาตรี 
คือดานการควบคุม ดานการตรวจสอบ และ ดานการประเมิน ตามลําดับ 
 
ขอเสนอแนะ 
 จากการวิจัยครั้งนี้ พบวา สภาพท่ีเปนจริงโดยรวมอยูในระดับปานกลาง และสภาพการดําเนินงานที่คาดหวัง 
อยูในระดับมากที่สุด ซึ่งจะเห็นไดวาสภาพที่เปนจริงและสภาพที่คาดหวังมีความแตกตางกัน โดยการประเมินความ
ตองการจําเปนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ในระดับปริญญาตรี คือดานการ
ควบคุม ดานการตรวจสอบ และดานการประเมิน ตามลําดับ  จึงควรมีรูปแบบในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู
ของหลักสูตรพลศึกษาท่ีระบุขั้นตอน ผูดําเนินการ รายละเอียด ระยะเวลา และเครื่องมือที่ใชอยางชัดเจน โดยสามารถ
นําผลการวิจัยไปพิจารณาในการพัฒนารูปแบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา  
ในระดับปริญญาตรี โดยเรียงลําดับในประเด็นที่มีความตองการมากท่ีสุด เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพตอการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ในระดับปริญญาตรี ตามความคาดหวังของผูท่ีเกี่ยวของตอไป 
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บทคัดยอ 
วัตถุประสงค: เพ่ือศึกษาสมรรถนะท่ีเปนจริงและสมรรถนะท่ีพึงประสงคของเจาพนักงานทันตสาธารณสุขท่ีปฏิบัติงาน
ในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลตามมุมมองของผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  
วิธีดําเนินการวิจัย: เปนการวิจัยเชิงสํารวจ กลุมผูใหขอมูลคือ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลที่
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลท่ีมีเจาพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงานประจํา เขตบริการ
สุขภาพที่ 5 เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา คาความถี่ รอยละ คาเฉล่ีย สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ไดแก การทดสอบคาที 
ผลการวิจัย: 1) สมรรถนะที่เปนจริงและสมรรถนะที่พึงประสงคของเจาพนักงานทันตสาธารณสุขในภาพรวมอยูใน
ระดับสูง 2) สมรรถนะท่ีเปนจริงและสมรรถนะท่ีพึงประสงคของเจาพนักงานทันตสาธารณสุขตามการประเมินของ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตาํบลมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 3) สมรรถนะที่
มีความแตกตางของคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ สมรรถนะที่ 9 การบริหารจัดการและวิชาการ 4) สมรรถนะที่มีความ
แตกตางของคาเฉล่ียนอยท่ีสุดคือ สมรรถนะท่ี 1 การสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคในชองปาก 
สรุปผล: ระดับสมรรถนะท่ีเปนจริงและสมรรถนะที่พึงประสงคของเจาพนักงานทันตสาธารณสุขท่ีปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลตามการประเมินของผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโดยภาพรวม
และรายสมรรถนะทุกสมรรถนะอยูในระดับสูง และในภาพรวมสมรรถนะที่เปนจริงและสมรรถนะที่พึงประสงคมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
คําสําคัญ : สมรรถนะ, เจาพนักงานทันตสาธารณสุข, โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 
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Abstract 
Purpose: The objective of this study was to study the levels of actual and expected competencies among 
dental nurses working at district health promoting hospitals, in perspective of the directors of the district 
health promoting hospitals.   
Methods: This study was a survey research. The data providers were the directors of the district health 
promoting hospitals where had the dental nurses worked, in the fifth District Health Service. The statistics 
used for analysis were means, standard deviation, Paired t-test.  
Results: The results showed : 1) the overall actual competencies were at a high level and the overall 
expected competencies among dental nurses were at a high level, 2) the actual and expected 
competencies of the dental nurses according to the evaluation of the directors of the district health 
promoting hospitals were significantly different at the level of 0.05, 3) the largest mean difference between 
the actual and expected competencies was management and academic performance, and 4) the least 
mean difference was promoting health and preventing oral diseases.  
Conclusion: Actual and expected competencies of the dental nurses operating in the district health 
promoting hospitals as assessed by the directors of the district health promoting hospitals overall 
competency and each competency were at a high level. In general, the overall mean difference between 
the actual and expected competencies were statistically significant at the level of 0.05  
  
Keywords: competency, dental nurse, district health promoting hospital 
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บทนํา 
 ในป พ.ศ. 2540 ประเทศไทยประสบกับสภาวะทางเศรษฐกิจอยางรุนแรงซึ่งแสดงใหเห็นถึงความรุนแรง
จากปญหาความบกพรองของระบบราชการ รัฐบาลจึงจําเปนตองจัดระบบโครงสรางการบริหารราชการแผนดิน
เพ่ือใหการฟนฟูเศรษฐกิจเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ (1) รัฐบาลไดวางกรอบการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิ
บาล (Good governance) โดยตราพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 ขึ้นใชบังคับเพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการที่ตองนําไปปฏิบัติตาม กลาวคือ 1) การ
บริหารราชการเพื่อประโยชนของประชาชน 2) การบริหารราชการโดยมุงใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอการปฏิบัติงาน 3) การ
บริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 4) การลดขั้นตอนในการบริหารราชการ 
5) การปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณปจจุบัน 6) ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและ
ไดรับการตอบสนองความตองการอยางแทจริงและ 7) การประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ (2) 

สําหรับกระทรวงสาธารณสุขไดมีแนวนโยบายที่สําคัญ คือ การเพ่ิมบทบาทและพัฒนาศักยภาพของบริการ
สุขภาพระดับปฐมภูมิใหเปนบริการดานแรกท่ีสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง โดย
การยกระดับสถานีอนามัยขึ้นเปนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) ท่ัวประเทศ จํานวน 9,750 แหง ในป 
พ.ศ. 2553 ไดยกระดับจํานวน 2,000 แหง และท่ีเหลืออีก 7,750 แหง ดําเนินการตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2553 เปน
ตนไปจนครบ เมื่อวันท่ี 31 มีนาคม 2554 (3) โดยจัดบริการสุขภาพในชุมชนและกลุมเปาหมายเพื่อใหประชาชน
ไดรับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพตอเน่ืองและเปนองครวมเพื่อสรางความพึงพอใจและมีสวนรวมในการดําเนินการ
ดานสุขภาพท่ีสามารถลดปญหาสุขภาพของประเทศลงได 
 สําหรับประเทศไทยงานทันตสาธารณสุขเปนหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยในยุคแรกอยูใน
แผนกสุขาภิบาลโรงเรียน สังกัดกระทรวงธรรมการ มีบทบาทหนาที่ในการใหบริการทันตกรรมแกเด็กนักเรียน ในป 
พ.ศ. 2466 จึงเริ่มมีการใหบริการแกประชาชนทั่วไป ตอมาในป พ.ศ. 2485 เมื่อมีการสถาปนากระทรวงสาธารณสุข
ขึ้นงานทันตกรรมจึงอยูภายใตการบริหารงานของกองอนามัยโรงเรียน กระทรวงสาธารณสุข หรือกรมอนามัยใน
เวลาตอมา จากนั้นไดมีการปรับปรุงสวนราชการกระทรวงสาธารณสุขอีก 2 ครั้งในป พ.ศ. 2515 และ พ.ศ. 2517 
งาน  ทันตกรรมจึงไดยกฐานะขึ้นเปนกองทันตสาธารณสุข สังกัดกรมการแพทยและอนามัย และไดมีการปรับปรุง
โครงสรางการบริหารงานของกระทรวงสาธารณสุขกองทันตสาธารณสุขจึงไดโอนมาสังกัดกรมอนามัย จนกระทั่ง
ปจจุบันไดเปล่ียนเปนสํานักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
 ในชวงแรกงานทันตสาธารณสุขอยูในวงแคบ ไมมีการวางแผนงานที่แนนอนทําใหไมสามารถแกปญหา
ทันตสาธารณสุขได จนเมื่อไดรับการบรรจุเขาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2520-
2524) เปนครั้งแรกโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือลดความชุกของโรคใน ชองปากโดยฝายทันตสาธารณสุข สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดแตละจังหวัดจัดบริการหนวยทันตกรรมเคลื่อนที่ในเขตอําเภอที่ไมมีทันตบุคลากร ในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529) เร่ิมโครงการสุขภาพดีถวนหนา 2543 ซึ่งเปนเปาหมาย
สุขภาพระยะยาวที่ดําเนินการตอเนื่องจากกลวิธีหลัก “สาธารณสุขมูลฐาน” ท่ีเนนการขยายบริการใหกระจายถึง
ระดับตําบลและหมูบานโดยเจาหนาท่ีสาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) มีบทบาทดูแล
สุขภาพชองปากประชาชนในพื้นที่หลังไดรับการอบรมจากทันตบุคลากรตามนโยบายการดําเนินงานสาธารณสุขมูล
ฐานและไดเริ่มแนวคิดพัฒนาทันตบุคลากรใหมีศักยภาพในทางเอนกประสงค (Multipurpose)  (4) 
 ในการใหบริการทางทันตกรรมปจจุบันจะเห็นไดวา  สามารถเขารับบริการไดสะดวกมากยิ่งขึ้นเนื่องจาก
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหลายแหงมีทันตบุคลากรประจําอยู สามารถรับบริการดานสงเสริมปองกันทาง
ทันตสุขภาพได โดยดานทันตกรรมปองกันสามารถรับบริการในเรื่องของการเคลือบหลุมรองฟน การทาฟลูออไรดวา
นิช การเคลือบฟลูออไรดปองกันฟนผุ การขูดหินน้ําลาย ดานทันตกรรมบําบัดก็สามารถรับบริการตรวจฟน อุดฟน
และถอนฟนที่ไมมีภาวะแทรกซอนได เปนตน (4) 

 จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีผานมา  พบวา  Sudta (5) ไดศึกษามุมมองของเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงาน
ทันตสาธารณสุขตอการดําเนินงานทันตสาธารณสุขในโรงเรียนประถมศึกษาของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 
จังหวัดสุพรรณบุรี  ผลการวิจัยพบวา ประเด็นที่มีผลตอการดําเนินงานทันตสาธารณสุขในโรงเรียนประถมศึกษาของ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบดวย 1) ดานนโยบายการดําเนินงาน ไดแก ควรมีการ
ประสานงานรวมกันตั้งแตระดับกระทรวงเพื่อใหมีแนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ผูบังคับบัญชา
ในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลไมเห็นความสําคัญของงานทันตสาธารณสุข ขวัญและกําลังใจในการทํางานและ
การบริหารจัดการสภาพแวดลอมภายในโรงเรียน เชน การจัดสถานท่ีแปรงฟนหลังอาหารกลางวัน การควบคุมใหมี
การจําหนายผลไมแทนขนมกรุบกรอบ 2) ดานบุคลากร ไดแก ทันตบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลสวนใหญเปนผูท่ีเพ่ิงจบการศึกษาจึงทําใหขาดทักษะในการปฏิบัติงาน เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลมีงานที่ตองรับผิดชอบหลายดานทําใหงานท่ีทําไมมีคุณภาพเทาท่ีควร ครูอนามัยมีการเปลี่ยน
บอยทําใหขาดการประสานงานท่ีตอเนื่อง และผูบริหารโรงเรียนไมเห็นความสําคัญ เชน การใหความรวมมือในการ
นํานักเรียนไปรับบริการอุดฟนที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล เปนตน แตยังไมพบการศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะ
ของเจาพนักงานทันตสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 
 งานดานทันตสาธารณสุขเปนอีกงานท่ีมีความสําคัญและมีการดําเนินกิจกรรมตางๆ โดยทันตบุคลากรท่ี
ประจําในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ซึ่งเปนกําลังสําคัญในการดําเนินงานดานทันตสุขภาพเพื่อตอนสนอง
นโยบายของรัฐและความตองการของประชาชน ในปจจุบันทันตบุคลากรที่ประจําในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลมีบทบาทหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายกวางขวางมากขึ้นและไมจํากัดเฉพาะในสถานพยาบาลเทาน้ันแตตองบริการ
เชิงรุกเขาสูชุมชนมากขึ้นโดยตองอาศัยความรูและทักษะหลายดาน ซึ่งการปฏิบัติงานมีลักษณะรวมกันเปนทีมสห
วิชาชีพ จากสภาพการดําเนินงานดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาสมรรถนะของเจาพนักงานทันตสาธารณสุขท่ี
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล เขตบริการสุขภาพที่ 5 วาอยูในระดับใดและการประเมินสมรรถนะ
เจาพนักงานทันตสาธารณสุขโดยทีมสหวิชาชีพอยูในระดับใดและแตกตางกันหรือไม ซึ่งผลการวิจัยจะสามารถ
นําไปใชประโยชนในการเปนแนวทางเพื่อปรับปรุง พัฒนาสมรรถนะและศักยภาพของเจาพนักงานทันตสาธารณสุข 
เพ่ือใหเกิดประสิทธิผลสูงสุดตอระบบสุขภาพตอไป  
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาสมรรถนะที่เปนจริงและสมรรถนะที่พึงประสงคของเจาพนักงานทันตสาธารณสุขที่ปฏิบัติงาน
ในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลตามมุมมองของผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
   ขอบเขตดานเน้ือหา 

การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะของเจาพนักงานทันตสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล เขตบริการสุขภาพที่ 5 โดยศึกษาตามแนวทางการจัดบริการสงเสริมสุขภาพชองปากใน
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 

ขอบเขตดานประชากร 
การศึกษาวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) ในกลุมผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตําบลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลที่มีเจาพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงานประจํา ใน
เขตบริการสุขภาพท่ี 5 
 
 



บทความวิจัย
	 	 	สมรรถนะของเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลในมุมมองของผู้อ�านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล		
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 จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีผานมา  พบวา  Sudta (5) ไดศึกษามุมมองของเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงาน
ทันตสาธารณสุขตอการดําเนินงานทันตสาธารณสุขในโรงเรียนประถมศึกษาของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 
จังหวัดสุพรรณบุรี  ผลการวิจัยพบวา ประเด็นที่มีผลตอการดําเนินงานทันตสาธารณสุขในโรงเรียนประถมศึกษาของ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบดวย 1) ดานนโยบายการดําเนินงาน ไดแก ควรมีการ
ประสานงานรวมกันตั้งแตระดับกระทรวงเพื่อใหมีแนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ผูบังคับบัญชา
ในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลไมเห็นความสําคัญของงานทันตสาธารณสุข ขวัญและกําลังใจในการทํางานและ
การบริหารจัดการสภาพแวดลอมภายในโรงเรียน เชน การจัดสถานท่ีแปรงฟนหลังอาหารกลางวัน การควบคุมใหมี
การจําหนายผลไมแทนขนมกรุบกรอบ 2) ดานบุคลากร ไดแก ทันตบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลสวนใหญเปนผูท่ีเพ่ิงจบการศึกษาจึงทําใหขาดทักษะในการปฏิบัติงาน เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลมีงานท่ีตองรับผิดชอบหลายดานทําใหงานท่ีทําไมมีคุณภาพเทาท่ีควร ครูอนามัยมีการเปลี่ยน
บอยทําใหขาดการประสานงานท่ีตอเนื่อง และผูบริหารโรงเรียนไมเห็นความสําคัญ เชน การใหความรวมมือในการ
นํานักเรียนไปรับบริการอุดฟนที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล เปนตน แตยังไมพบการศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะ
ของเจาพนักงานทันตสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 
 งานดานทันตสาธารณสุขเปนอีกงานท่ีมีความสําคัญและมีการดําเนินกิจกรรมตางๆ โดยทันตบุคลากรท่ี
ประจําในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ซึ่งเปนกําลังสําคัญในการดําเนินงานดานทันตสุขภาพเพ่ือตอนสนอง
นโยบายของรัฐและความตองการของประชาชน ในปจจุบันทันตบุคลากรที่ประจําในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลมีบทบาทหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายกวางขวางมากขึ้นและไมจํากัดเฉพาะในสถานพยาบาลเทานั้นแตตองบริการ
เชิงรุกเขาสูชุมชนมากขึ้นโดยตองอาศัยความรูและทักษะหลายดาน ซึ่งการปฏิบัติงานมีลักษณะรวมกันเปนทีมสห
วิชาชีพ จากสภาพการดําเนินงานดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาสมรรถนะของเจาพนักงานทันตสาธารณสุขท่ี
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล เขตบริการสุขภาพที่ 5 วาอยูในระดับใดและการประเมินสมรรถนะ
เจาพนักงานทันตสาธารณสุขโดยทีมสหวิชาชีพอยูในระดับใดและแตกตางกันหรือไม ซึ่งผลการวิจัยจะสามารถ
นําไปใชประโยชนในการเปนแนวทางเพื่อปรับปรุง พัฒนาสมรรถนะและศักยภาพของเจาพนักงานทันตสาธารณสุข 
เพ่ือใหเกิดประสิทธิผลสูงสุดตอระบบสุขภาพตอไป  
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาสมรรถนะที่เปนจริงและสมรรถนะที่พึงประสงคของเจาพนักงานทันตสาธารณสุขที่ปฏิบัติงาน
ในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลตามมุมมองของผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
   ขอบเขตดานเนื้อหา 

การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะของเจาพนักงานทันตสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล เขตบริการสุขภาพที่ 5 โดยศึกษาตามแนวทางการจัดบริการสงเสริมสุขภาพชองปากใน
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 

ขอบเขตดานประชากร 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) ในกลุมผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตําบลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลที่มีเจาพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงานประจํา ใน
เขตบริการสุขภาพท่ี 5 
 
 



บทความวิจัย
สมรรถนะของเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลในมุมมองของผู้อ�านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล    
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 อาสาสมัคร  
 ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในเขต
บริการสุขภาพท่ี 5  
  เกณฑการคัดเลือกผูเขารวมการวิจัย   
 ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลท่ีมีเจา
พนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงานประจํา ในเขตบริการสุขภาพที่ 5 ท่ียินยอมและสมัครใจใหความรวมมือในการ
วิจัย  
 เกณฑการคัดออกผูเขารวมการวิจัย   

กลุมตัวอยางไมใหความรวมมือโดยไมตอบแบบสอบถาม 
รูปแบบของการวิจัย 
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) โดยมีวิธีการดังนี้ คือ  

 ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 
- ผูวิจัยขออนุมัติหนังสือจากวิทยาลัยฯ ถึงผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 
- จัดสงแบบสอบถามทางไปรษณียถึงผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลท่ีมีเจาพนักงานทันต

สาธารณสุขปฏิบัติงานประจํา  
- หลังจากนั้นนําแบบสอบถามท่ีไดรับการตอบกลับทางไปรษณีย ท่ีมีขอมูลครบถวนมาวิเคราะหขอมูล  

 เคร่ืองมือการวิจัย  
 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บขอมูล ไดแก แบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางขึ้น ประกอบดวย ขอมูลสวนบุคคล และ
สมรรถนะของเจาพนักงานทันตสาธารณสุขท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเปนขอคําถามแบบ
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ โดยมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.98 และไดมีการแบงระดับของสมรรถนะเปน 3 
ระดับตามชวงคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ยระหวาง 2.68-4.00 หมายถึง มีระดับสมรรถนะสูง 
คะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.34-2.67 หมายถึง มีระดับสมรรถนะปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ยระหวาง 0.00-1.33 หมายถึง มีระดับสมรรถนะตํ่า 

 คณะกรรมการจริยธรรม  
 งานวิจัยนี้ไดผานการรับรองจากคณะกรรมการการทําวิจัยในมนุษยจากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันท่ี 28 มิถุนายน 2559 (PHCSP - อจ.009) 
 การวิเคราะหขอมูล 
 การวิจัยคร้ังนี้ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาความถี่ รอยละ สวนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ไดแก การทดสอบคาที 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะหขอมูลสมรรถนะของเจาพนักงานทันตสาธารณสุขท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลในมุมมองของผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล มีสาระสําคัญดังนี้ 
 ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลกลุมตัวอยางเปนเพศหญิงรอยละ 56.9 เพศชาย รอยละ 
43.1 สวนใหญมีอายุระหวาง 51-60 ป รอยละ 54.2 มีสถานภาพสมรสรอยละ 66.7 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี 
หรือเทียบเทารอยละ 72.2 คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีดานสาธารณสุขรอยละ 79.2 ดานระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน  31 ปขึ้นไป รอยละ 34.8  

ตารางที่ 1 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับสมรรถนะที่เปนจริงและสมรรถนะที่พึงประสงคของ          
เจาพนักงานทันตสาธารณสุขท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลตามการประเมินของผูอํานวยการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 
  

สมรรถนะ สมรรถนะที่เปนจริง สมรรถนะที่พึงประสงค 
 X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ 
สมรรถนะท่ี 1 3.57 0.48 สูง 3.74 0.46 สูง 
สมรรถนะท่ี 2 3.39 0.75 สูง 3.66 0.64 สูง 
สมรรถนะท่ี 3 3.52 0.59 สูง 3.74 0.55 สูง 
สมรรถนะท่ี 4 3.51 0.58 สูง 3.77 0.48 สูง 
สมรรถนะท่ี 5 3.48 0.56 สูง 3.76 0.55 สูง 
สมรรถนะท่ี 6 3.26 0.60 สูง 3.62 0.50 สูง 
สมรรถนะท่ี 7 3.34 0.58 สูง 3.68 0.51 สูง 
สมรรถนะท่ี 8 3.41 0.62 สูง 3.69 0.53 สูง 
สมรรถนะท่ี 9 3.21 0.61 สูง 3.62 0.53 สูง 
สมรรถนะท่ี 10 3.49 0.56 สูง 3.70 0.54 สูง 
รวมทุกดาน 3.42 0.59 สูง 3.69 0.53 สูง 

 จากตารางท่ี 1 พบวา ระดับสมรรถนะที่เปนจริงของเจาพนักงานทันตสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลตามการประเมินของผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโดยภาพรวม
ท้ังหมดอยูในระดับสูง เมื่อพิจารณาเปนรายสมรรถนะ พบวา สมรรถนะที่เปนจริงอยูในระดับสูงทุกสมรรถนะ โดย
สมรรถนะที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ สมรรถนะที่ 1 การสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคในชองปาก รองลงมา คือ 
สมรรถนะท่ี 3 กระบวนการใหบริการทางทันตกรรม และสมรรถนะที่ 4 ลักษณะการใหบริการทางทันตกรรม สวน
สมรรถนะท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดคือ สมรรถนะท่ี 9 การบริหารจัดการและวิชาการ  
 ระดับสมรรถนะที่พึงประสงคของเจาพนักงานทันตสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลตามการประเมินของผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโดยภาพรวมทั้งหมดอยูในระดับสูง เมื่อ
พิจารณาเปนรายสมรรถนะ พบวา สมรรถนะที่พึงประสงคอยูในระดับสูงทุกสมรรถนะ โดยสมรรถนะที่มีคาเฉล่ีย
สูงสุด คือ สมรรถนะที่ 4 ลักษณะการใหบริการทางทันตกรรม รองลงมา คือ สมรรถนะที่ 5 การเขาถึงบริการทาง 
ทันตกรรม สวนสมรรถนะท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดคือ สมรรถนะท่ี 6 ดานทันตสาธารณสุขเชิงรุกและบูรณาการตามกลุม
วัย และสมรรถนะท่ี 9 การบริหารจัดการและวิชาการ  
 
   
 
 
 
 
 
 



บทความวิจัย
	 	 	สมรรถนะของเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลในมุมมองของผู้อ�านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล		

COMPETENCIES OF DENTAL NURSES WORKING AT DISTRICT HEALTH PROMOTING HOSPITALS, IN PERSPECTIVE OF THE DIRECTORS OF THE DISTRICT HEALTH PROMOTING HOSPITALS

JOURNAL OF FACULTY OF PHYSICAL EDUCATION 
Volume 21  |  Number 1  |  January-June 2018

151

ตารางท่ี 1 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับสมรรถนะที่เปนจริงและสมรรถนะที่พึงประสงคของ          
เจาพนักงานทันตสาธารณสุขท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลตามการประเมินของผูอํานวยการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 
  

สมรรถนะ สมรรถนะที่เปนจริง สมรรถนะที่พึงประสงค 
 X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ 
สมรรถนะท่ี 1 3.57 0.48 สูง 3.74 0.46 สูง 
สมรรถนะท่ี 2 3.39 0.75 สูง 3.66 0.64 สูง 
สมรรถนะท่ี 3 3.52 0.59 สูง 3.74 0.55 สูง 
สมรรถนะท่ี 4 3.51 0.58 สูง 3.77 0.48 สูง 
สมรรถนะท่ี 5 3.48 0.56 สูง 3.76 0.55 สูง 
สมรรถนะท่ี 6 3.26 0.60 สูง 3.62 0.50 สูง 
สมรรถนะท่ี 7 3.34 0.58 สูง 3.68 0.51 สูง 
สมรรถนะท่ี 8 3.41 0.62 สูง 3.69 0.53 สูง 
สมรรถนะท่ี 9 3.21 0.61 สูง 3.62 0.53 สูง 
สมรรถนะท่ี 10 3.49 0.56 สูง 3.70 0.54 สูง 
รวมทุกดาน 3.42 0.59 สูง 3.69 0.53 สูง 

 จากตารางท่ี 1 พบวา ระดับสมรรถนะที่เปนจริงของเจาพนักงานทันตสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลตามการประเมินของผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโดยภาพรวม
ท้ังหมดอยูในระดับสูง เมื่อพิจารณาเปนรายสมรรถนะ พบวา สมรรถนะที่เปนจริงอยูในระดับสูงทุกสมรรถนะ โดย
สมรรถนะที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ สมรรถนะที่ 1 การสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคในชองปาก รองลงมา คือ 
สมรรถนะท่ี 3 กระบวนการใหบริการทางทันตกรรม และสมรรถนะที่ 4 ลักษณะการใหบริการทางทันตกรรม สวน
สมรรถนะท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดคือ สมรรถนะท่ี 9 การบริหารจัดการและวิชาการ  
 ระดับสมรรถนะที่พึงประสงคของเจาพนักงานทันตสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลตามการประเมินของผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโดยภาพรวมทั้งหมดอยูในระดับสูง เมื่อ
พิจารณาเปนรายสมรรถนะ พบวา สมรรถนะที่พึงประสงคอยูในระดับสูงทุกสมรรถนะ โดยสมรรถนะที่มีคาเฉล่ีย
สูงสุด คือ สมรรถนะท่ี 4 ลักษณะการใหบริการทางทันตกรรม รองลงมา คือ สมรรถนะที่ 5 การเขาถึงบริการทาง 
ทันตกรรม สวนสมรรถนะที่มีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดคือ สมรรถนะท่ี 6 ดานทันตสาธารณสุขเชิงรุกและบูรณาการตามกลุม
วัย และสมรรถนะท่ี 9 การบริหารจัดการและวิชาการ  
 
   
 
 
 
 
 
 



บทความวิจัย
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ตารางท่ี 2 แสดงคาเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียระหวางสมรรถนะที่เปนจริงและสมรรถนะที่พึงประสงค
ของเจาพนักงานทันตสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลตามการประเมินของผูอํานวยการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (n=72) 
 

สมรรถนะ Mean S.D. Mean difference S.D. t p-value 
สมรรถนะท่ี 1       
สมรรถนะท่ีเปนจริง 3.57 0.48 -0.17 0.43 -3.28 .002* 
สมรรถนะท่ีพึงประสงค 3.74 0.46     
สมรรถนะท่ี 2       
สมรรถนะท่ีเปนจริง 3.39 0.75 -0.27 0.52 -4.48 .000* 
สมรรถนะท่ีพึงประสงค 3.66 0.64     
สมรรถนะท่ี 3       
สมรรถนะท่ีเปนจริง 3.52 0.59 -0.22 0.48 -3.81 .000* 
สมรรถนะท่ีพึงประสงค 3.74 0.55     
สมรรถนะท่ี 4       
สมรรถนะท่ีเปนจริง 3.51 0.58 -0.26 0.51 -4.39 .000* 
สมรรถนะท่ีพึงประสงค 3.77 0.48     
สมรรถนะท่ี 5       
สมรรถนะท่ีเปนจริง 3.48 0.56 -0.27 0.48 -4.78 .000* 
สมรรถนะท่ีพึงประสงค 3.76 0.55     
สมรรถนะท่ี 6       
สมรรถนะท่ีเปนจริง 3.26 0.60 -0.36 0.51 -5.94 .000* 
สมรรถนะท่ีพึงประสงค 3.62 0.50     
สมรรถนะท่ี 7       
สมรรถนะท่ีเปนจริง 3.34 0.58 -0.34 0.58 -4.94 .000* 
สมรรถนะท่ีพึงประสงค 3.68 0.51     
สมรรถนะท่ี 8       
สมรรถนะท่ีเปนจริง 3.41 0.62 -0.29 0.54 -4.59 .000* 
สมรรถนะท่ีพึงประสงค 3.69 0.53     
สมรรถนะท่ี 9       
สมรรถนะท่ีเปนจริง 3.21 0.61 -0.41 0.54 -6.46 .000* 
สมรรถนะท่ีพึงประสงค 3.62 0.53     
สมรรถนะท่ี 10       
สมรรถนะท่ีเปนจริง 3.49 0.56 -0.21 0.52 -3.38 .001* 
สมรรถนะท่ีพึงประสงค 3.70 0.54     
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 จากตารางที่ 2 เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียระหวางสมรรถนะที่เปนจริงและสมรรถนะที่พึง
ประสงคของเจาพนักงานทันตสาธารณสุขท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลตามการประเมินของ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล พบวา คาเฉลี่ยระหวางสมรรถนะท่ีเปนจริงและสมรรถนะที่พึง

ประสงคโดยภาพรวมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และเมื่อเปรียบเทียบคาเฉล่ียระหวาง
สมรรถนะที่เปนจริงและสมรรถนะท่ีพึงประสงคของเจาพนักงานทันตสาธารณสุข โดยจําแนกรายสมรรถนะ พบวา 
ทุกสมรรถนะมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 เมื่อพิจารณาความแตกตางของคาเฉล่ียระหวางสมรรถนะท่ีเปนจริงและสมรรถนะที่พึงประสงคของเจา
พนักงานทันตสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลตามการประเมินของผูอํานวยการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล พบวา สมรรถนะท่ีมีความแตกตางของคาเฉล่ียระหวางสมรรถนะที่เปนจริงและ
สมรรถนะที่พึงประสงคมากที่สุดคือ สมรรถนะที่ 9 การบริหารจัดการและวิชาการ (Mean difference = -0.41) รองลงมาคือ 
สมรรถนะท่ี 6 ดานทันตสาธารณสุขเชิงรุกและบูรณาการตามกลุมวัย (Mean difference = -0.36) สวนสมรรถนะที่มี
ความแตกตางระหวางสมรรถนะที่เปนจริงและที่พึงประสงคนอยท่ีสุด คือ สมรรถนะที่ 1 การสงเสริมสุขภาพและ
ปองกันโรคในชองปาก (Mean difference = -0.17) 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาระดับสมรรถนะที่เปนจริงและสมรรถนะท่ีพึงประสงคของเจาพนักงานทันตสาธารณสุขท่ี
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลตามการประเมินของผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
โดยภาพรวมและรายสมรรถนะทุกสมรรถนะอยูในระดับสูง ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากการปฏิบัติงานดานทันตกรรมตองใช
ความรูความสามารถ ความชํานาญและประสบการณในการปฏิบัติงานหลายๆ ดานผสมผสานกัน ซึ่งสอดคลองกับ
การศึกษาของ Sangthong (6) ท่ีศึกษาสมรรถนะของพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลอุตรดิตถตามการรับรูของ
หัวหนางาน ตนเองและผูรวมงาน พบวา สมรรถนะของพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลอุตรดิตถตามการ
รับรูของหัวหนางานอยูในระดับสูง และการศึกษาของ Sumkerd (7) ท่ีศึกษาสมรรถนะของพยาบาลหลังคลอด 
โรงพยาบาลอุตรดิตถตามการรับรูของหัวหนาหอผูปวย ตนเองและผูรวมงาน พบวา สมรรถนะของพยาบาลหลัง
คลอดตามการรับรูของหัวหนาหอผูปวย ตนเองและผูรวมงานอยูในระดับสูง 
 ในภาพรวมแลวสมรรถนะท่ีเปนจริงและสมรรถนะที่พึงประสงคมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 ท้ังนี้อาจเน่ืองมาจากผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลมีบทบาทในการเปนผูนํา
องคกร ควบคุม กํากับ พัฒนางานสาธารณสุขในความรับผิดชอบ ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานและบังคับบัญชา
เจาหนาที่โดยการมอบหมายงานใหสอดคลองกับความรูความสามารถ จึงสงผลใหมีความคาดหวังตอสมรรถนะใน
การปฏิบัติงานของเจาพนักงานทันตสาธารณสุขอยูในระดับมาก ทําใหสมรรถนะท่ีเปนจริงและสมรรถนะที่พึง
ประสงคของเจาพนักงานทันตสาธารณสุขตามการประเมินของผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลใน
ภาพรวมมีความแตกตางกัน สอดคลองกับการศึกษาของ Sunopkunsri (8) ท่ีศึกษาสมรรถนะที่เปนจริงและที่พึง
ประสงคของผูปฏิบัติงานในตําแหนงเจาหนาท่ีสาธารณสุขระดับตําบลในสถานีอนามัย จังหวัดสุพรรณบุรี พบวา 
สมรรถนะท่ีเปนจริงและสมรรถนะที่พึงประสงคของผูปฏิบัติงานในตําแหนงเจาหนาท่ีสาธารณสุขตามการประเมิน
ของหัวหนาสถานีอนามัยในภาพรวมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 จากผลการศึกษาพบวาสมรรถนะที่พึงประสงคทุกดานมีคาเฉล่ียสูงกวาสมรรถนะที่เปนจริงอาจ
เนื่องมาจากผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในฐานะท่ีเปนหัวหนาหนวยงาน มีหนาที่ในการควบคุม 
กํากับ ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานยอมตองมีความคาดหวังที่ใหผูใตบังคับบัญชามีสมรรถนะที่จําเปนในการ
ปฏิบัติงานอยูในระดับสูงเพ่ือใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางเต็มความสามารถ นอกจากน้ียังพบวา สมรรถนะที่เปน
จริงในสมรรถนะที่ 1 การสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคในชองปากมีคาเฉล่ียสูงสุดอาจเนื่องมาจากสมรรถนะดานนี้
เปนความรูความสามารถที่มีอยูในหลักสูตรการเรียนการสอนและเปนความรูความสามารถท่ีตองใชในการทํางาน
เปนประจํา สวนสมรรถนะที่ 9 การบริหารจัดการและวิชาการพบวามีคาเฉล่ียตํ่าสุดอาจเปนเพราะในการทํางาน
ประจําของเจาพนักงานทันตสาธารณสุขตองรับผิดชอบงานบริการท้ังในสถานบริการและในโรงเรียนเปนสวนใหญ 
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	 	 	สมรรถนะของเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลในมุมมองของผู้อ�านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล		

COMPETENCIES OF DENTAL NURSES WORKING AT DISTRICT HEALTH PROMOTING HOSPITALS, IN PERSPECTIVE OF THE DIRECTORS OF THE DISTRICT HEALTH PROMOTING HOSPITALS

JOURNAL OF FACULTY OF PHYSICAL EDUCATION 
Volume 21  |  Number 1  |  January-June 2018

153

ประสงคโดยภาพรวมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และเมื่อเปรียบเทียบคาเฉล่ียระหวาง
สมรรถนะที่เปนจริงและสมรรถนะท่ีพึงประสงคของเจาพนักงานทันตสาธารณสุข โดยจําแนกรายสมรรถนะ พบวา 
ทุกสมรรถนะมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 เมื่อพิจารณาความแตกตางของคาเฉล่ียระหวางสมรรถนะท่ีเปนจริงและสมรรถนะที่พึงประสงคของเจา
พนักงานทันตสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลตามการประเมินของผูอํานวยการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล พบวา สมรรถนะท่ีมีความแตกตางของคาเฉล่ียระหวางสมรรถนะที่เปนจริงและ
สมรรถนะที่พึงประสงคมากที่สุดคือ สมรรถนะที่ 9 การบริหารจัดการและวิชาการ (Mean difference = -0.41) รองลงมาคือ 
สมรรถนะท่ี 6 ดานทันตสาธารณสุขเชิงรุกและบูรณาการตามกลุมวัย (Mean difference = -0.36) สวนสมรรถนะที่มี
ความแตกตางระหวางสมรรถนะที่เปนจริงและที่พึงประสงคนอยท่ีสุด คือ สมรรถนะที่ 1 การสงเสริมสุขภาพและ
ปองกันโรคในชองปาก (Mean difference = -0.17) 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาระดับสมรรถนะที่เปนจริงและสมรรถนะท่ีพึงประสงคของเจาพนักงานทันตสาธารณสุขท่ี
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลตามการประเมินของผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
โดยภาพรวมและรายสมรรถนะทุกสมรรถนะอยูในระดับสูง ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากการปฏิบัติงานดานทันตกรรมตองใช
ความรูความสามารถ ความชํานาญและประสบการณในการปฏิบัติงานหลายๆ ดานผสมผสานกัน ซึ่งสอดคลองกับ
การศึกษาของ Sangthong (6) ท่ีศึกษาสมรรถนะของพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลอุตรดิตถตามการรับรูของ
หัวหนางาน ตนเองและผูรวมงาน พบวา สมรรถนะของพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลอุตรดิตถตามการ
รับรูของหัวหนางานอยูในระดับสูง และการศึกษาของ Sumkerd (7) ท่ีศึกษาสมรรถนะของพยาบาลหลังคลอด 
โรงพยาบาลอุตรดิตถตามการรับรูของหัวหนาหอผูปวย ตนเองและผูรวมงาน พบวา สมรรถนะของพยาบาลหลัง
คลอดตามการรับรูของหัวหนาหอผูปวย ตนเองและผูรวมงานอยูในระดับสูง 
 ในภาพรวมแลวสมรรถนะท่ีเปนจริงและสมรรถนะที่พึงประสงคมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 ท้ังนี้อาจเน่ืองมาจากผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลมีบทบาทในการเปนผูนํา
องคกร ควบคุม กํากับ พัฒนางานสาธารณสุขในความรับผิดชอบ ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานและบังคับบัญชา
เจาหนาที่โดยการมอบหมายงานใหสอดคลองกับความรูความสามารถ จึงสงผลใหมีความคาดหวังตอสมรรถนะใน
การปฏิบัติงานของเจาพนักงานทันตสาธารณสุขอยูในระดับมาก ทําใหสมรรถนะท่ีเปนจริงและสมรรถนะที่พึง
ประสงคของเจาพนักงานทันตสาธารณสุขตามการประเมินของผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลใน
ภาพรวมมีความแตกตางกัน สอดคลองกับการศึกษาของ Sunopkunsri (8) ท่ีศึกษาสมรรถนะที่เปนจริงและที่พึง
ประสงคของผูปฏิบัติงานในตําแหนงเจาหนาท่ีสาธารณสุขระดับตําบลในสถานีอนามัย จังหวัดสุพรรณบุรี พบวา 
สมรรถนะท่ีเปนจริงและสมรรถนะที่พึงประสงคของผูปฏิบัติงานในตําแหนงเจาหนาท่ีสาธารณสุขตามการประเมิน
ของหัวหนาสถานีอนามัยในภาพรวมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 จากผลการศึกษาพบวาสมรรถนะที่พึงประสงคทุกดานมีคาเฉล่ียสูงกวาสมรรถนะที่เปนจริงอาจ
เนื่องมาจากผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในฐานะท่ีเปนหัวหนาหนวยงาน มีหนาที่ในการควบคุม 
กํากับ ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานยอมตองมีความคาดหวังที่ใหผูใตบังคับบัญชามีสมรรถนะที่จําเปนในการ
ปฏิบัติงานอยูในระดับสูงเพ่ือใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางเต็มความสามารถ นอกจากนี้ยังพบวา สมรรถนะที่เปน
จริงในสมรรถนะที่ 1 การสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคในชองปากมีคาเฉล่ียสูงสุดอาจเนื่องมาจากสมรรถนะดานนี้
เปนความรูความสามารถที่มีอยูในหลักสูตรการเรียนการสอนและเปนความรูความสามารถท่ีตองใชในการทํางาน
เปนประจํา สวนสมรรถนะที่ 9 การบริหารจัดการและวิชาการพบวามีคาเฉล่ียต่ําสุดอาจเปนเพราะในการทํางาน
ประจําของเจาพนักงานทันตสาธารณสุขตองรับผิดชอบงานบริการท้ังในสถานบริการและในโรงเรียนเปนสวนใหญ 
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8.   Sunopkunsri K. Actual and expected competencies of workers in tambol health promoting hospitals, 
suphanburi province. Master of Public Health, Sukhothai Thammathirat Open University; 2007. 

จึงอาจทําใหไมมีความเชี่ยวชาญในดานการบริหารจัดการเทาที่ควร และยังพบวาผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลมีความคาดหวังในสมรรถนะท่ีพึงประสงคสมรรถนะท่ี 4 ลักษณะการใหบริการทางทันตกรรม โดยมี
คาเฉล่ียสูงสุดอาจเปนเพราะลักษณะการใหบริการในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในปจจุบันมีลักษณะการ
ทํางานแบบรวมกันเปนทีมในสาขาวิชาชีพตางๆ จึงทําใหผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลมีความ
คาดหวังสูงในเรื่องดังกลาว     
 
สรุปผล 
   ระดับสมรรถนะที่เปนจริงและสมรรถนะที่พึงประสงคของเจาพนักงานทันตสาธารณสุขท่ีปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลตามการประเมินของผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในภาพรวมอยู
ในระดับสูง โดยสมรรถนะที่เปนจริงท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือ สมรรถนะท่ี 1 การสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคในชอง
ปาก รองลงมา คือ สมรรถนะท่ี 3 กระบวนการใหบริการทางทันตกรรม สวนสมรรถนะที่พึงประสงคท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด
คือ สมรรถนะท่ี 4 ลักษณะการใหบริการทางทันตกรรม รองลงมา คือ สมรรถนะท่ี 5 การเขาถึงบริการทางทันตกรรม   
 
ขอเสนอแนะ 
 ควรมีการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานโดยการจัดอบรมเพ่ือฟนฟูและใหความรูเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานเปนประจําทุกปเพ่ือเปนการเสริมแรงในการปฏิบัติงาน ดานผูปฏิบัติงานเจาพนักงานทันตสาธารณสุขควร
มีการประเมินสมรรถนะตนเองตามแนวทางการดําเนินงานทันตสาธารณสุขของสํานักทันตสาธารณสุข เพ่ือทราบ
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Abstract 
Purpose: The objective of this research was to create a scenario for risk management of faculty of Physical 
education, Srinakharinwirot University in the next decade (2016-2025)  
Methods: By ethnographic future research techniques. The data collection was obtained from in-depth 
interviews from twenty seven experts who were connected to the faculty of Physical education, Srinakharinwirot 
University. The method uses purposive selection research instruments included ethnographic future research 
interviews, a desirability scale and a grammar scale. The content and accuracy were verified by five experts.  
Results: The results of the research revealed the Following: Economic situations still are bad affects lateness 
of construction, building adaptation and facilities. Repairing expense increases from the weather and natural 
disaster. Studying age rate of population decreases, while opponents increase. Confidence in ability of 
academic staff decreases. There are staff who has specific sport skill ability is less amount. This is because 
staff retire and admission who must be Doctoral degree receive job of academic service from external 
institution, which affects teaching. Learning management is not responding to student’s expectation. 
Stakeholder refuses to place, facilities and safety. There is no project to additional construction of sport center. 
Budget administration is not worthy. Faculty lacks of database system, materials and durable articles stores, 
and project, which can be shared accompany with budget. Research result is not applied. The research is not 
worthy to budget used and publication is not broad. 
Conclusion: The scenario for risk management of faculty of physical education is Confidence in ability of 
academic. Staff decreases management is not respond to student’s expectation. Stakeholder refuses to place, 
facilities and safety. Research result is not applied. The research is not worthy to budget used and publication 
is not broad. Administration cannot be managed to education criteria for performance excellence.  
 
Keywords: scenario, risk management, faculty of physical education 
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บทนํา 
 ประเทศไทยมีการพัฒนาการจัดการศึกษานับตั้งแตการปฏิรูประบบราชการแผนดินในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  โดยกระจายอํานาจการจัดการศึกษาจากในวังมาสูนอกวังขยายไปสูหัวเมืองตามมณฑลตางๆ 
มีการกระจายอํานาจทางการศึกษาไปสูทองถ่ินไดท่ัวถึง แตไมเปนผลตามหลักการ ท้ังนี้มีสาเหตุมาจากหลายปจจัย เชน 
ระบบการศึกษาไมเปนเอกภาพ และมีลักษณะเปนการรวมศูนยอํานาจ ภารกิจตาง ๆ มาจากรัฐฝายเดียว (1) นอกจากน้ี
ในระบบการศึกษาของประเทศไทย ความเสมอภาคทางการศึกษาที่ใหการศึกษาสําหรับทุกคน และทุกคนมีโอกาสทาง
การศึกษา นับเปนองคประกอบหนึ่งที่รัฐตองการจะใหเกิดขึ้นในทุกระดับการศึกษาโดยเฉพาะระดับอุดมศึกษาปรากฏใน
วิสัยทัศนทางการศึกษาของยูเนสโก หรือองคการศึกษาวิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (2) และในการ
ประชุมใหญของสํานักงานยูเนสโก เมื่อวันที่ 5-9 ตุลาคม พ.ศ. 2542 ณ สํานักงานใหญยูเนสโก กรุงปารีสท่ีประชุมใหการ
รับรองปฏิญญาโลกวาดวยการอุดมศึกษาสําหรับศตวรรษที่ 21 มีประเด็นหลัก คือการกําหนดภารกิจและหนาท่ีของการ
อุดมศึกษา การกําหนดวิสัยทัศนใหมสําหรับระดับอุดมศึกษา การนําวิสัยทัศนสูการปฏิบัติ และการเชื่อมโยงของระบบ
เศรษฐกิจโลกเขาสูสังคมฐานความรู ท่ีความรูความสามารถของกําลังคนและภูมิปญญาของประเทศเปนปจจัยสําคัญใน
การพัฒนาศักยภาพของประเทศในการแขงขันกับนานาประเทศหรือเศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือนดวยความรูโดยผานทาง
หนวยงานการศึกษาระดับตางๆ ตั้งแตระดับชาติ ภูมิภาค และทองถ่ิน ความรวมมือระหวางภาครัฐบาล องคการเอกชน 
ชุมชน ทองถ่ิน องคการทางศาสนา และครอบครัวเพ่ือมุงสูการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา การศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาจึงมีบทบาทหนาท่ีสําคัญตอการผลิตกําลังคนเพ่ือใหมีความรูในสรรพวิชาการตางๆอยางทันสมัย ทัน
เหตุการณ ทันโลกควบคูกับการเปนผูมีคุณธรรมและดํารงอยูในสังคมดวยความสันติสุข โดยสถาบันอุดมศึกษาเปน
หนวยงานที่มีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศ เพราะเปนแหลงรวมและผลิตกําลังคนท่ีมีความสามารถในระดับสูงทุก
สาขา ซึ่งกําลังคนเหลานี้เองจะเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศใหมีความเจริญกาวหนาทัดเทียมกับนานา
อารยประเทศ สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการตางๆ ท่ีเกี่ยวของใหเหมาะสมกับสภาพจริง 
สถานการณในปจจุบันและอนาคต โลกมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงและเจริญกาวหนาไปอยางรวดเร็วทุกดานท้ังในดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ซึ่งการผลิตบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาเนนภารกิจหลัก 4 ดาน คือ 
การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
 คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปนสถาบันการศึกษาท่ีมีชื่อเสียงแหงหนึ่งในประเทศไทย มีการ
พัฒนาและปรับเปล่ียนโครงสราง สถานท่ีตั้ง ตลอดจนการบริหารจัดการเพื่อตอบสนองตอความตองการของสังคมและ
ประเทศชาติ แตกระแสการเปล่ียนแปลงในปจจุบันมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วในทุกมิติท้ังทางดานสังคม เศรษฐกิจ 
การเมืองและเทคโนโลยี อันเปนผลมาจากความกาวหนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศตางๆ ท่ีมีการ
พัฒนาอยางรวดเร็วและตอเนื่อง รวมถึงแนวโนมของการเปล่ียนแปลงตางๆ ท่ีกําลังจะเกิดขึ้น เชน ความรวดเร็วในการ
ติดตอส่ือสารของโครงการ Smart Province จากนโยบายของรัฐ การกอสรางรถไฟรางคูท่ีใชจังหวัดนครนายกเปนตนแบบ การ
เปล่ียนแปลงทางสังคมในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป พ.ศ. 2558 สงผลใหเกิดการปรับเปล่ียนชวงเวลาใน
แตละภาคเรียน การมีนิสิต บุคลากรตางชาติ ตางศาสนา ตางวัฒนธรรมมาอยูรวมกัน ซึ่งมหาวิทยาลัยอาจตองมีการปรับ
เวลา ปรับปรุง เปดหรือปดหลักสูตร รวมถึงการพัฒนาบุคลากรทางดานการติดตอส่ือสาร สภาพปญหาส่ิงแวดลอม เชน 
ภาวะโลกรอน อุทกภัย ซึ่งนับวันจะมีความรุนแรงมากขึ้นลวนมีผลตอสภาพพื้นท่ี การบริหารจัดการและการดําเนินงาน 
การเขาสูสังคมสูงอายุทําใหประชากรวัยหนุมสาวลดลงในขณะที่สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีการเปดหลักสูตร
เพ่ิมมากข้ึน การเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐฯ ซึ่งจะตองหารายไดเล้ียงตัวเอง เปนตน การเปล่ียนแปลงหลายดาน
ดังกลาว เปนปจจัยที่มีผลกระทบ กอใหเกิดความเสี่ยงใน คณะพลศึกษา ดังนั้น การศึกษาถึงภาพอนาคตที่มีโอกาส
เกิดขึ้นไดกับคณะพลศึกษา ภายใตการเปล่ียนแปลงดังกลาว จึงมีความสําคัญอยางยิ่ง ประกอบกับมหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒมีการดําเนินงานบริหารความเส่ียงท่ัวท้ังมหาวิทยาลัย โดยใหหนวยงานประเมินความเส่ียงท่ีครอบคลุมในดาน
ตางๆ ไดแก ดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) ดานยุทธศาสตรหรือกล

 

 

ยุทธของหนวยงาน ดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ดานการปฏิบัติงาน เชน ความเสี่ยงของกระบวนการ
บริหารหลักสูตรการบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ และดานบุคลากรโดยเฉพาะจรรยาบรรณของ
อาจารยและบุคลากร ซึ่งการประเมินความเส่ียงไดถูกบรรจุในองคประกอบและตัวบงชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ตั้งแตป พ.ศ. 2550 จนถึงปจจุบัน (1) ดวยเหตุผลท่ีกลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงมีความประสงคจะทําการศึกษาภาพ
อนาคตสําหรับการบริหารจัดการความเส่ียงของคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในทศวรรษหนา (พ.ศ. 
2559-2568) เพ่ือใหสอดคลองกับการประเมินความเส่ียงท่ีครอบคลุมในดานตางๆ ท้ัง 5 ดาน โดยมีเปาหมายอันเปน
ประโยชนสามประการคือ ประการที่หนึ่ง ชี้ชองทางเลือกท่ีอาจเปนไปไดในอนาคตหลายๆ ทาง เพ่ือใหไดทางเลือกท่ี
เหมาะสมท่ีสุด ประการที่สอง ชี้ใหเห็นโอกาสและความเสี่ยงที่พึงระวังที่จะเกิดข้ึนในอนาคต ไดขอมูลท่ีเปนประโยชนตอ
การบริหารจัดการความเส่ียงและการควบคุมภายใน ในการวางแผนกลยุทธเพ่ือขจัดภาพเหตุการณท่ีไมพึงประสงค หรือ
เตรียมพรอมรับมือกับสถานการณท่ีหลีกเล่ียงไมได และประการที่สาม ชวยใหบุคลากรทราบแนวทางท่ีจะเกิดขึ้นใน
อนาคต เพ่ือเตรียมความพรอมท่ีจะรับมอืและเผชิญกับการเปล่ียนแปลงในอนาคต 
 การเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นจากกระแสโลกาภิวัตนโดยทุกส่ิงทุกอยางสัมพันธกันอยางเปนพลวัต สงผลตออนาคต
ของคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดังนั้นการศึกษาถึงผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงและการวิจัยอนาคต
เพ่ือใหไดภาพเหตุการณหรือแนวโนมท่ีไมพึงประสงค จึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง การประยุกตใชเทคนิคการวิจัยแบบ
ชาติพันธุวรรณนา ซึ่งเปนการวิจัยอนาคตที่ยึดบรรทัดฐานทางสังคมในการศึกษาอนาคต ผูเขียนไดกําหนดแนวคิดใน
การศึกษาบนพื้นฐานของเหตุผลท่ีวาอนาคตมาจากปจจุบัน ดังนั้นปจจุบันจึงเปนพ้ืนฐานสําคัญสําหรับการศึกษาอนาคต 
(3) ดวยเหตุดังกลาว ในการศึกษาอนาคตภาพสําหรับการบริหารจัดการความเส่ียงของคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ จึงจําเปนตองศึกษาถึงบริบทท่ีเกี่ยวของในปจจุบัน เพ่ือนํามาเปนขอมูลพ้ืนฐานสําคัญสําหรับใชกําหนด
อนาคตใหมีความชัดเจน ถูกตอง โดยเริ่มจากศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจเกิดขึ้นไดในอนาคต มุงเนนการ
เปล่ียนแปลงของระบบสําคัญ 2 ระบบคือ ระบบปจจัยภายนอกท่ีมีผลกระทบและระบบปจจัยภายในท่ีมีผลกระทบ 
ประกอบดวย 3 ขั้นตอนคือ 1) การศึกษาสภาพปจจุบันและปจจัยท่ีสงผลกระทบ 2) ศึกษาผลกระทบของเหตุการณและแนวโนม
ในดานลบที่อาจเกิดขึ้นกับภาพอนาคตที่ไมพึงประสงคของคณะพลศึกษา 3) การศึกษาภาพอนาคตสําหรับการบริหารจัดการ
ความเส่ียงของคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในทศวรรษหนา (พ.ศ. 2559-2568) ซึ่งสามารถแสดงเปนกรอบ
แนวคิดในการวิจัยดังภาพประกอบ 1 
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ยุทธของหนวยงาน ดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ดานการปฏิบัติงาน เชน ความเสี่ยงของกระบวนการ
บริหารหลักสูตรการบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ และดานบุคลากรโดยเฉพาะจรรยาบรรณของ
อาจารยและบุคลากร ซึ่งการประเมินความเส่ียงไดถูกบรรจุในองคประกอบและตัวบงชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ตั้งแตป พ.ศ. 2550 จนถึงปจจุบัน (1) ดวยเหตุผลท่ีกลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงมีความประสงคจะทําการศึกษาภาพ
อนาคตสําหรับการบริหารจัดการความเส่ียงของคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในทศวรรษหนา (พ.ศ. 
2559-2568) เพ่ือใหสอดคลองกับการประเมินความเส่ียงท่ีครอบคลุมในดานตางๆ ท้ัง 5 ดาน โดยมีเปาหมายอันเปน
ประโยชนสามประการคือ ประการที่หนึ่ง ชี้ชองทางเลือกท่ีอาจเปนไปไดในอนาคตหลายๆ ทาง เพ่ือใหไดทางเลือกท่ี
เหมาะสมท่ีสุด ประการที่สอง ชี้ใหเห็นโอกาสและความเสี่ยงที่พึงระวังที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ไดขอมูลท่ีเปนประโยชนตอ
การบริหารจัดการความเส่ียงและการควบคุมภายใน ในการวางแผนกลยุทธเพ่ือขจัดภาพเหตุการณท่ีไมพึงประสงค หรือ
เตรียมพรอมรับมือกับสถานการณท่ีหลีกเล่ียงไมได และประการที่สาม ชวยใหบุคลากรทราบแนวทางท่ีจะเกิดขึ้นใน
อนาคต เพ่ือเตรียมความพรอมท่ีจะรับมอืและเผชิญกับการเปล่ียนแปลงในอนาคต 
 การเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นจากกระแสโลกาภิวัตนโดยทุกส่ิงทุกอยางสัมพันธกันอยางเปนพลวัต สงผลตออนาคต
ของคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดังนั้นการศึกษาถึงผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงและการวิจัยอนาคต
เพ่ือใหไดภาพเหตุการณหรือแนวโนมท่ีไมพึงประสงค จึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง การประยุกตใชเทคนิคการวิจัยแบบ
ชาติพันธุวรรณนา ซึ่งเปนการวิจัยอนาคตที่ยึดบรรทัดฐานทางสังคมในการศึกษาอนาคต ผูเขียนไดกําหนดแนวคิดใน
การศึกษาบนพื้นฐานของเหตุผลท่ีวาอนาคตมาจากปจจุบัน ดังนั้นปจจุบันจึงเปนพ้ืนฐานสําคัญสําหรับการศึกษาอนาคต 
(3) ดวยเหตุดังกลาว ในการศึกษาอนาคตภาพสําหรับการบริหารจัดการความเส่ียงของคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ จึงจําเปนตองศึกษาถึงบริบทท่ีเกี่ยวของในปจจุบัน เพ่ือนํามาเปนขอมูลพ้ืนฐานสําคัญสําหรับใชกําหนด
อนาคตใหมีความชัดเจน ถูกตอง โดยเริ่มจากศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจเกิดขึ้นไดในอนาคต มุงเนนการ
เปล่ียนแปลงของระบบสําคัญ 2 ระบบคือ ระบบปจจัยภายนอกท่ีมีผลกระทบและระบบปจจัยภายในท่ีมีผลกระทบ 
ประกอบดวย 3 ขั้นตอนคือ 1) การศึกษาสภาพปจจุบันและปจจัยท่ีสงผลกระทบ 2) ศึกษาผลกระทบของเหตุการณและแนวโนม
ในดานลบที่อาจเกิดขึ้นกับภาพอนาคตที่ไมพึงประสงคของคณะพลศึกษา 3) การศึกษาภาพอนาคตสําหรับการบริหารจัดการ
ความเส่ียงของคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในทศวรรษหนา (พ.ศ. 2559-2568) ซึ่งสามารถแสดงเปนกรอบ
แนวคิดในการวิจัยดังภาพประกอบ 1 
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ภาพประกอบท่ี 1 แสดงกรอบแนวคิดในการศึกษาอนาคตภาพสําหรับการบริหารจัดการความเส่ียงของคณะพลศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในทศวรรษหนา (พ.ศ. 2559-2568)  
 
วัตถุประสงค 
 การวิ จั ยนี้ มี วั ต ถุป ระสงค เ พ่ื อสร า งภาพอนาคตด านลบ  ( ไม พึ งประสงค )  ของคณะพลศึ กษา             
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในทศวรรษหนา (พ.ศ.2559-2568) สําหรับเปนขอมูลเพ่ือการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 อาสาสมัคร 
 กลุมผูใหขอมูล คือ ผูเชี่ยวชาญ ซึ่งเปนบุคคลท่ีมีความรอบรู ความชํานาญ และมีประสบการณในการดําเนินงาน 
หรือมีสวนในการกําหนดนโยบายของคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 27 คน ไดมาโดยวิธีการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยมีคุณลักษณะอยางใด อยางหน่ึงตามเกณฑท่ีผูวิจัยกําหนด  
 เกณฑการคัดเลือกผูเขารวมวิจัย 
 - เปนผูดํารงตําแหนงคณบดี และรองคณบดีคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 - เปนผูดํารงตําแหนงหัวหนาภาควิชาหรือหัวหนางานในคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 - เปนบุคลากรซึ่งปฏิบัติงานในสังกัดของคณะพลศึกษาไมนอยกวา 20 ป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
                        เทคนิคการวิจัยอนาคต 
                        แบบชาติพันธุวรรณนา  
   (The Ethnographic Futures Research: อีเอฟอาร) 

ปจจัยภายนอก   
ท่ีมีผลกระทบ 

ปจจัยภายใน      
ท่ีมีผลกระทบ 

คณะพลศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

สภาพปจจุบัน 
เหตุการณและแนวโนมท่ีเกิดขึ้น 

ผลกระทบ 
ของการเปลี่ยนแปลง 

อนาคตภาพสําหรับการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ในทศวรรษหนา (พ.ศ. 2559 – 2568) 
        
            

 
 
 
 

การบริหารจัดการความเสี่ยง  
และการควบคุมภายใน 

             - กําหนดนโยบาย 
             - แผนยุทธศาสตร 
            - แผนการดําเนินงาน 

      ประเด็นความเสี่ยงของคณะพลศึกษา 
      ตามองคประกอบในการประเมิน 5 ดาน 
 1. ดานทรัพยากร 
 2. ดานยุทธศาสตรหรือกลยุทธ  
 3. ดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบขอบังคับ  
 4. ดานการปฏิบัติงาน 
 5. ดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล 

 

 

 เกณฑการคัดเลือกผูเขารวมวิจัยออกจากการวิจัย 
 - ผูรวมวิจัยมีความลําบากใจในการใหขอมูล 
 - ผูรวมวิจัยรูสึกเครียดหรือมีอาการปวย 
 - ผูรวมวิจัยอยากจะถอนตัว 
 ข้ันตอนดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้แบงออกเปนสองระยะ รวมเจ็ดขั้นตอน คือ 1) การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน 2) การศึกษาการ
ดําเนินงานของคณะพลศึกษา 3) การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดวยเทคนิค อีเอฟอาร 4) การวิเคราะหและแปรผลขอมูล      
5) การฉายภาพอนาคต 6) การตรวจสอบ และ 7) การปรับปรุงอนาคตภาพ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสัมภาษณ 
ไมมีโครงสรางตายตัว (Loosely structured interview) โดยผูวิจัยเตรียมกรอบคําถามไวลวงหนาเพ่ือใชเปนแนวทางการ
สัมภาษณอยางยืดหยุน เพ่ือใหไดขอมูลตามที่ตองการ และเพ่ือใหสามารถเปรียบเทียบกับคําตอบในกลุมผูใหสัมภาษณได 
นอกจากน้ีไดพัฒนาแผนภูมิเพ่ือใชประกอบการสัมภาษณไดแกมาตรความพึงประสงค (Desirability scale) มาตรกาลเวลา 
(Grammar scale) แผนภูมิมิติในการบริหารจัดการความเสี่ยงในดานตางๆ  
 คณะกรรมการจริยธรรม 
 การวิจัยนี้ไดผานการรับรองจากคณะกรรมการสําหรับพิจารณาโครงการวิจัยที่ทําในมนุษยของมหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒแลว คณะกรรมการฯ มีความเห็นวาขอเสนอการวิจัยที่จะดําเนินการมีความสอดคลองกับหลักจริยธรรม
สากล ตลอดจนกฎหมาย ขอบังคับและขอกําหนดภายในประเทศ จึงเห็นสมควรใหดําเนินการวิจัยตามขอเสนอการวิจัยนี้
ได เอกสารใบรับรองเลขท่ี SWUEC-021/59E 
 การวิเคราะหขอมูล 
 การเก็บขอมูล การวิเคราะหแปลผลและการเขียนรายงานในการวิจัยแบบอีเอฟอารครั้งนี้ เปนขั้นตอนที่ ผูวิจัยได
ดําเนินการเกี่ยวเนื่องโดยไมแยกจากกันอยางเด็ดขาด รายละเอียดในการดําเนินการวิเคราะห และแปลผลขอมูลมีดังนี้ 1) 
การคนหาแบบแผนของคําตอบ 2) การวิเคราะหคุณลักษณะของขอมูล 3) การแปลผลการวิจัย 4) การเขียนรายงาน โดย
ใชเทคนิคการวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content analysis) การอุปนัย (analytic induction) การเปรียบเทียบความคงที่ของ
ขอมูล (Constant comparison) และการสรุปสะสม (Cumulative summarization)   
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยพบวาภาพอนาคตท่ีไมพึงประสงคของคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในระยะสิบป
ขางหนา คือ คณะพลศึกษาอยูในชวงการเปล่ียนถายทีมบริหาร ซึ่งสวนใหญเปนบุคลากรรุนใหม มีการทําแผนยุทธศาสตร
เพ่ือใหสอดคลองกับความเปล่ียนแปลงที่จะเกิดขึ้นอยางมีหลักการ แตดวยปจจัยหลายๆอยางทั้งภายในและภายนอกทํา
ใหยุทธศาสตรบางขอไมบรรลุผล เชน ความเปล่ียนแปลงระเบียบตางๆของมหาวิทยาลัย การเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐ สภาพเศรษฐกิจท่ียังไมดีขึ้นสงผลใหการกอสราง การปรับปรุงอาคาร และส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆเปนไปดวย
ความลาชา รายจายในการซอมบํารุงสูงขึ้นจากสภาพอากาศและภัยธรรมชาติ อัตราประชากรในวัยเรียนที่ลดลง แตคู
เทียบหรือคูแขงขันเกลับมีความหลากหลายทางสาขา และนับวันจะมีความแข็งแกรงมากยิ่งขึ้น การสอนในรายวิชาพล
ศึกษาและสุขศึกษาในโรงเรียนมีคาบเรียนลดลง สังคมอุปถัมภจะกลายเปนหัวใจของสังคมไทย ความเชื่อมั่นใน
ความสามารถของบุคลากรสายวิชาการนอยลง บุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะในดานทักษะกีฬามีนอยลงเนื่องจากการ
เกษียณอายุราชการและการรับเขามาใหมตองมีวุฒิปริญญาเอกตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษา บุคลากรรับงาน
บริการวิชาการจากหนวยงานภายนอกจนกระทบกับการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนไมตอบสนองความ
คาดหวังของนิสิต ไมเปนท่ียอมรับจากผูมีสวนไดสวนเสีย (นิสิต ผูปกครอง) ในเรื่องของสถานท่ี ส่ิงอํานวยความสะดวก 
และความปลอดภัย ไมมีโครงการกอสรางอาคารกีฬาเพิ่มเติม มีเพียงการปรับเปล่ียนพื้นท่ีศูนยกีฬาฯเปนหองเรียน การ
บริหารจัดการงบประมาณไมคุมคา ขาดระบบฐานขอมูล ระบบหองเก็บรักษาพัสดุ ครุภัณฑ รวมถึงการจัดโครงการท่ี



บทความวิจัย
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 เกณฑการคัดเลือกผูเขารวมวิจัยออกจากการวิจัย 
 - ผูรวมวิจัยมีความลําบากใจในการใหขอมูล 
 - ผูรวมวิจัยรูสึกเครียดหรือมีอาการปวย 
 - ผูรวมวิจัยอยากจะถอนตัว 
 ข้ันตอนดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้แบงออกเปนสองระยะ รวมเจ็ดขั้นตอน คือ 1) การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน 2) การศึกษาการ
ดําเนินงานของคณะพลศึกษา 3) การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดวยเทคนิค อีเอฟอาร 4) การวิเคราะหและแปรผลขอมูล      
5) การฉายภาพอนาคต 6) การตรวจสอบ และ 7) การปรับปรุงอนาคตภาพ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสัมภาษณ 
ไมมีโครงสรางตายตัว (Loosely structured interview) โดยผูวิจัยเตรียมกรอบคําถามไวลวงหนาเพ่ือใชเปนแนวทางการ
สัมภาษณอยางยืดหยุน เพ่ือใหไดขอมูลตามที่ตองการ และเพ่ือใหสามารถเปรียบเทียบกับคําตอบในกลุมผูใหสัมภาษณได 
นอกจากน้ีไดพัฒนาแผนภูมิเพ่ือใชประกอบการสัมภาษณไดแกมาตรความพึงประสงค (Desirability scale) มาตรกาลเวลา 
(Grammar scale) แผนภูมิมิติในการบริหารจัดการความเสี่ยงในดานตางๆ  
 คณะกรรมการจริยธรรม 
 การวิจัยนี้ไดผานการรับรองจากคณะกรรมการสําหรับพิจารณาโครงการวิจัยท่ีทําในมนุษยของมหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒแลว คณะกรรมการฯ มีความเห็นวาขอเสนอการวิจัยที่จะดําเนินการมีความสอดคลองกับหลักจริยธรรม
สากล ตลอดจนกฎหมาย ขอบังคับและขอกําหนดภายในประเทศ จึงเห็นสมควรใหดําเนินการวิจัยตามขอเสนอการวิจัยนี้
ได เอกสารใบรับรองเลขท่ี SWUEC-021/59E 
 การวิเคราะหขอมูล 
 การเก็บขอมูล การวิเคราะหแปลผลและการเขียนรายงานในการวิจัยแบบอีเอฟอารครั้งนี้ เปนขั้นตอนที่ ผูวิจัยได
ดําเนินการเกี่ยวเนื่องโดยไมแยกจากกันอยางเด็ดขาด รายละเอียดในการดําเนินการวิเคราะห และแปลผลขอมูลมีดังนี้ 1) 
การคนหาแบบแผนของคําตอบ 2) การวิเคราะหคุณลักษณะของขอมูล 3) การแปลผลการวิจัย 4) การเขียนรายงาน โดย
ใชเทคนิคการวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content analysis) การอุปนัย (analytic induction) การเปรียบเทียบความคงที่ของ
ขอมูล (Constant comparison) และการสรุปสะสม (Cumulative summarization)   
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยพบวาภาพอนาคตท่ีไมพึงประสงคของคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในระยะสิบป
ขางหนา คือ คณะพลศึกษาอยูในชวงการเปลี่ยนถายทีมบริหาร ซึ่งสวนใหญเปนบุคลากรรุนใหม มีการทําแผนยุทธศาสตร
เพ่ือใหสอดคลองกับความเปล่ียนแปลงที่จะเกิดขึ้นอยางมีหลักการ แตดวยปจจัยหลายๆอยางทั้งภายในและภายนอกทํา
ใหยุทธศาสตรบางขอไมบรรลุผล เชน ความเปล่ียนแปลงระเบียบตางๆของมหาวิทยาลัย การเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐ สภาพเศรษฐกิจท่ียังไมดีขึ้นสงผลใหการกอสราง การปรับปรุงอาคาร และส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆเปนไปดวย
ความลาชา รายจายในการซอมบํารุงสูงขึ้นจากสภาพอากาศและภัยธรรมชาติ อัตราประชากรในวัยเรียนที่ลดลง แตคู
เทียบหรือคูแขงขันเกลับมีความหลากหลายทางสาขา และนับวันจะมีความแข็งแกรงมากยิ่งขึ้น การสอนในรายวิชาพล
ศึกษาและสุขศึกษาในโรงเรียนมีคาบเรียนลดลง สังคมอุปถัมภจะกลายเปนหัวใจของสังคมไทย ความเชื่อมั่นใน
ความสามารถของบุคลากรสายวิชาการนอยลง บุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะในดานทักษะกีฬามีนอยลงเนื่องจากการ
เกษียณอายุราชการและการรับเขามาใหมตองมีวุฒิปริญญาเอกตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษา บุคลากรรับงาน
บริการวิชาการจากหนวยงานภายนอกจนกระทบกับการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนไมตอบสนองความ
คาดหวังของนิสิต ไมเปนท่ียอมรับจากผูมีสวนไดสวนเสีย (นิสิต ผูปกครอง) ในเรื่องของสถานท่ี ส่ิงอํานวยความสะดวก 
และความปลอดภัย ไมมีโครงการกอสรางอาคารกีฬาเพิ่มเติม มีเพียงการปรับเปล่ียนพื้นท่ีศูนยกีฬาฯเปนหองเรียน การ
บริหารจัดการงบประมาณไมคุมคา ขาดระบบฐานขอมูล ระบบหองเก็บรักษาพัสดุ ครุภัณฑ รวมถึงการจัดโครงการท่ี
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สามารถใชงบประมาณรวมกันได ผลงานวิจัยไมไดถูกใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม การเผยแพรผลงานยังไมกวางขวาง 
การกล่ันกรองหัวขอการทําวิจัยไมใหความสําคัญการนํามาใชประโยชนใหคุมคากับงบประมาณที่จายไป  
 จากท่ีไดกลาวมาท้ังหมดขางตน สามารถสรุปเพ่ือฉายภาพอนาคตสําหรับการบริหารจัดการความเสี่ยง (ไมพึง
ประสงค) ของคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในทศวรรษหนา (พ.ศ.2559-2568) ไดดังภาพประกอบ 2   
 

ปจจัยภายนอก ระดับมหภาค   
 
 
 

 
 

ปจจัยภายนอก ระดับจุลภาค 

การเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
เทคโนโลยีและ
ธรรมชาต ิ

นโยบาย
การศึกษา 

การคมนาคม 
คูแขงขัน นโยบายมหาวิทยาลัย  

-วิกฤตการเมืองการแบงขั้วชัดเจน  
-เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
-งบประมาณแผนดินมีจํากัด อัตราการวางงานสูง  
-สังคมอุปถัมภฝงลึกในสังคมไทย 
-ประเทศไทยเขาสูสังคมผูสูงอายุ ประชากรวัยเรียนลดลง 
-ปญหาสิ่งแวดลอม ภาวะโลกรอน 
-วิทยาการทางเทคโนโลยีทดแทนแรงงานมนุษย 

-วิชาพลศึกษาและสุขศึกษาในโรงเรียน มีคาบเรียนลดลง 
-การขยายตัวของเมืองนอย การกอสรางโครงการทางพิเศษชะลอตัว 
-การปดบางหลักสูตรในมหาวิทยาลัย เนื่องจากจํานวนนิสิตลดลง 
-คณะพลศึกษายายนิสิตท้ังหมดมาองครักษ 
-มอบหนาท่ีการบริหารจัดการศูนยกีฬาฯใหกับคณะพลศึกษา  
-การประเมินคุณภาพการศึกษาเนนบุคลากรท่ีวุฒิการศึกษาและตําแหนง
วิชาการ

   
ปจจัยภายใน 

หลักสูตรและบริการ บุคลากร งบประมาณ กายภาพ วัฒนธรรมองคกร 
-รูปแบบโปรแกรมและบริการไมตอบสนองความตองการ มีเพียงใหบริการสถานที่สําหรับการเรียน 
-บุคลากรรับงานจากหนวยงานภายนอกจนกระทบกับการเรยีนการสอน 
-บุคลากรท่ีมีชื่อเสียงเปนท่ียอมรับเชน ผูฝกสอนกีฬา หรือผูตัดสินระดับชาติลดลง จากการเกษียณอายุราชการ 
-การรับบุคลากรใหมท่ีมีทักษะเฉพาะทางมีขอจํากัด เนื่องจากเกณฑประกันคุณภาพการศึกษา 
-ขาดระบบฐานขอมลู และระบบหองเก็บรักษาพัสดุ ครุภัณฑท่ีสามารถใชรวมกันได 
-รายจายในการซอมบํารุงสูง เนื่องจากขาดระบบดูแล และภัยธรรมชาติท่ีรุนแรง  
-ไมมีโครงการกอสรางอาคารกีฬาเพิ่มเติม แตมีการปรับเปลี่ยนพื้นท่ีศูนยกีฬาฯเปนหองเรียน 

  
ประเด็นความเส่ียง 

ดานทรัพยากร การเงิน 
ดาน

ยุทธศาสตร
หรือกลยุทธ 

ดานนโยบาย 
กฎหมาย ระเบียบ

ขอบังคับ 

ดานการ
ปฏิบัติงาน 
ดําเนินงาน 

ดานบุคลากรและ
ธรรมาภิบาล 

-การบริหารจัดการงบประมาณไมคุมคา 
-ความเชื่อมั่นในความสามารถของบุคลากรสายวิชาการลดนอยลง 
-การจัดเรียนการสอนไมตอบสนองความคาดหวังของนิสิต  
-ผลงานวิจัยไมไดถูกใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม 
-ไมสามารถยกระดับการบริหารจัดการสูความเปนเลิศเม่ือดูจากคะแนน EdPEx และ AUN-QA 
-ไมเปนท่ียอมรับจากผูมีสวนไดสวนเสีย (นิสิต ผูปกครอง) ในเรื่องของสถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวก และความ
ปลอดภัย 

 
ภาพประกอบที่ 2 อนาคตภาพสําหรับการบริหารจัดการความเสี่ยง (ไมพึงประสงค) ของคณะพลศึกษามหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ ในทศวรรษหนา (พ.ศ.2559-2568) 
 จากภาพอนาคตสําหรับการบริหารจัดการความเส่ียงของคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ใน
ทศวรรษหนา (พ.ศ.2559-2568) พบวา สถานการณการการเมือง สภาพเศรษฐกิจ สังคม ความกาวลํ้าทางเทคโนโลยี 
นโยบายการศึกษา คูแขงขันทางการตลาด ภัยจากธรรมชาติ นโยบายของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และประเด็น
ความเสี่ยงของคณะพลศึกษา ลวนมีความเชื่อมโยงและสงผลสูอนาคตภาพที่สามารถเกิดขึ้นไดท้ังส้ิน และจากความ

 

 

เชื่อมโยงนี้ ผูวิจัยไดสรุปความเชื่อมโยงของอนาคตภาพสําหรับการบริหารจัดการความเส่ียง (ไมพึงประสงค) จําแนกตาม
องคประกอบการประเมินความเสี่ยงในแตละดาน ไดดังตารางท่ี 1 
 
ตารางที่ 1 ความเชื่องโยงอนาคตภาพสําหรับการบริหารจัดการความเส่ียง (ไมพึงประสงค) ของคณะพลศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในทศวรรษหนา (พ.ศ.2559-2568) กับองคประกอบการประเมินความเสี่ยงในแตละดาน 
 

องคประกอบการ
ประเมิน เหตุการณขับเคล่ือน  (Driving force) ประเด็นความเสี่ยง 

ดานทรัพยากร 
การเงิน 

1. ขาดระบบฐานขอมูล และระบบหองเก็บรักษาพัสดุ ครุภัณฑที่สามารถใชรวมกันได 
2. ขาดการดําเนินงานโครงการรวมกันระหวางภาควิชา 

การบริหารจัดการ
งบประมาณไมคุมคา 

1. การกลั่นกรองหัวของานวิจัยไมมุงเนนการนํามาใชประโยชนใหคุมคากบั
งบประมาณที่จายไป  
2. การเผยแพรงานวิจัยไมกวางขวาง 

ผลงานวิจัยไมไดถูกใช
ประโยชนอยางเปน
รูปธรรม 

ดานยุทธศาสตรหรือ
กลยุทธ 

1 .ระบบฐานขอมูลที่ยังไมเชื่อมตอเปนระบบเดียวกัน
2. กระบวนการทํางานในแตละกลุมงาน เชน พัสดุจัดซ้ือจัดจาง รับ-สงหนังสือ ยังมี
ข้ันตอนที่คอนขางมาก 
3. บุคลากรขาดความรูในการใชเทคโนโลยีเขามาชวย 
4. ขาดความมั่นคง ความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล 

ไมสามารถยกระดับการ
บริหารจัดการสูความเปน
เลิศเม่ือดูจากคะแนน 
EdPEx และ AUN-QA 

ดานนโยบาย 
กฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ 

1. บุคลากรที่มีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับ เชน อดีตนักกีฬา ผูฝกสอน หรือผูตัดสิน
ระดับชาติ มีแนวโนมลดลง จากการเกษียณอายุราชการ 
2. การรับบุคลากรใหมที่มีทักษะเฉพาะทาง มีขอจํากัด เน่ืองจากเกณฑประกัน
คุณภาพการศึกษา 

ความเชื่อม่ันใน
ความสามารถของ
บุคลากรสายวิชาการลด
นอยลง 

ดานการปฏิบัติงาน 
ดําเนินงาน 

1. คณะพลศึกษามีพื้นที่อยางจํากัดและมีการจัดการเรียนการสอนในหลายสาขา
วิชาเอก สถานที่เรียน ไมเหมาะสมกับจํานวนนิสิต และลักษณะของรายวชิา เชน 
ลักษณะการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาผูนํานันทนาการมีความจําเปนอยางยิ่ง
ที่จะตองมีพื้นที่หรือสถานที่เฉพาะ 
2. ส่ิงสนับสนุนและสถานที่ในการเรียนการสอน ไมเอื้ออํานวยตออาจารยผูสอนและ
นิสิตที่จะฝกปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน หองนํ้า หองเรียน อุปกรณกีฬา สนาม
กีฬาไมอยูในสภาพที่ใชงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ ทั้งจากขาดการติดตามแผน
บํารุงรักษา ขาดงบประมาณ และอายุการใชงาน 
3.สถานที่มีจํานวนจํากัดแตมีกลุมผูเรียนมากและแตละกลุมก็มีจํานวนมาก มีอาจารย
ผูสอนไมเพียงพอ ตองใชครูผูชวย และอาจารยพิเศษ 

ไมเปนที่ยอมรับจากผูมี
สวนไดสวนเสีย (นิสิต 
ผูปกครอง) ในเร่ืองของ 
สถานที่ ส่ิงอํานวยความ
สะดวก และความ
ปลอดภัย 

ดานบุคลากรและ   
ธรรมาภิบาล 

1. บุคลากรรับงานจากหนวยงานภายนอกจนกระทบกับการเรียนการสอน
2. อุปกรณ ส่ิงอํานวยความสะดวกและสถานท่ีในการเรียนการสอนไมเพียงพอ  

การจัดการเรียนการสอน
ไมตอบสนองความ
คาดหวังของนิสิต 

 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยพบประเด็นเหตุการณสําคัญที่ขับเคล่ือนอนาคตภาพดานลบและประเด็นความเส่ียง สามารถ
อภิปรายผลการวิจัยจําแนกตามองคประกอบการประเมินความเสี่ยงในแตละดานไดดังนี้ สภาพเศรษฐกิจไทยคงยังไมดีขึ้น 
เนื่องจากวิกฤติทางการเมืองท่ีมีการแบงขั้วอยางชัดเจน อัตราการวางงานสูง ประเทศไทยจะเขาสูสังคมผูสูงอายุ 
ประชากรวัยเรียนลดลง วิชาพลศึกษาและสุขศึกษาในโรงเรียนมีคาบเรียนลดลง สังคมอุปถัมภจะกลายเปนหัวใจของ
สังคมไทย ความเปล่ียนแปลงของปจจัยที่กลาวมา ผูเชี่ยวชาญในกลุมที่เปนผูบริหารหรือเปนนักวิชาการมีความเห็นที่
สอดคลองกันวาจะมีผลตอการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม และสงผลตอปจจัยนําเขาของคณะพลศึกษา ดาน
ทรัพยากร การเงินการบริหารจัดการงบประมาณไมคุมคา เนื่องจาก ขาดระบบฐานขอมูล ระบบหองเก็บรักษาพัสดุ 
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สามารถใชงบประมาณรวมกันได ผลงานวิจัยไมไดถูกใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม การเผยแพรผลงานยังไมกวางขวาง 
การกล่ันกรองหัวขอการทําวิจัยไมใหความสําคัญการนํามาใชประโยชนใหคุมคากับงบประมาณที่จายไป  
 จากท่ีไดกลาวมาท้ังหมดขางตน สามารถสรุปเพ่ือฉายภาพอนาคตสําหรับการบริหารจัดการความเสี่ยง (ไมพึง
ประสงค) ของคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในทศวรรษหนา (พ.ศ.2559-2568) ไดดังภาพประกอบ 2   
 

ปจจัยภายนอก ระดับมหภาค   
 
 
 

 
 

ปจจัยภายนอก ระดับจุลภาค 

การเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
เทคโนโลยีและ
ธรรมชาต ิ

นโยบาย
การศึกษา 

การคมนาคม 
คูแขงขัน นโยบายมหาวิทยาลัย  

-วิกฤตการเมืองการแบงขั้วชัดเจน  
-เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
-งบประมาณแผนดินมีจํากัด อัตราการวางงานสูง  
-สังคมอุปถัมภฝงลึกในสังคมไทย 
-ประเทศไทยเขาสูสังคมผูสูงอายุ ประชากรวัยเรียนลดลง 
-ปญหาสิ่งแวดลอม ภาวะโลกรอน 
-วิทยาการทางเทคโนโลยีทดแทนแรงงานมนุษย 

-วิชาพลศึกษาและสุขศึกษาในโรงเรียน มีคาบเรียนลดลง 
-การขยายตัวของเมืองนอย การกอสรางโครงการทางพิเศษชะลอตัว 
-การปดบางหลักสูตรในมหาวิทยาลัย เนื่องจากจํานวนนิสิตลดลง 
-คณะพลศึกษายายนิสิตท้ังหมดมาองครักษ 
-มอบหนาท่ีการบริหารจัดการศูนยกีฬาฯใหกับคณะพลศึกษา  
-การประเมินคุณภาพการศึกษาเนนบุคลากรท่ีวุฒิการศึกษาและตําแหนง
วิชาการ

   
ปจจัยภายใน 

หลักสูตรและบริการ บุคลากร งบประมาณ กายภาพ วัฒนธรรมองคกร 
-รูปแบบโปรแกรมและบริการไมตอบสนองความตองการ มีเพียงใหบริการสถานที่สําหรับการเรียน 
-บุคลากรรับงานจากหนวยงานภายนอกจนกระทบกับการเรยีนการสอน 
-บุคลากรท่ีมีชื่อเสียงเปนท่ียอมรับเชน ผูฝกสอนกีฬา หรือผูตัดสินระดับชาติลดลง จากการเกษียณอายุราชการ 
-การรับบุคลากรใหมท่ีมีทักษะเฉพาะทางมีขอจํากัด เนื่องจากเกณฑประกันคุณภาพการศึกษา 
-ขาดระบบฐานขอมลู และระบบหองเก็บรักษาพัสดุ ครุภัณฑท่ีสามารถใชรวมกันได 
-รายจายในการซอมบํารุงสูง เนื่องจากขาดระบบดูแล และภัยธรรมชาติท่ีรุนแรง  
-ไมมีโครงการกอสรางอาคารกีฬาเพิ่มเติม แตมีการปรับเปลี่ยนพื้นท่ีศูนยกีฬาฯเปนหองเรียน 

  
ประเด็นความเส่ียง 

ดานทรัพยากร การเงิน 
ดาน

ยุทธศาสตร
หรือกลยุทธ 

ดานนโยบาย 
กฎหมาย ระเบียบ

ขอบังคับ 

ดานการ
ปฏิบัติงาน 
ดําเนินงาน 

ดานบุคลากรและ
ธรรมาภิบาล 

-การบริหารจัดการงบประมาณไมคุมคา 
-ความเชื่อมั่นในความสามารถของบุคลากรสายวิชาการลดนอยลง 
-การจัดเรียนการสอนไมตอบสนองความคาดหวังของนิสิต  
-ผลงานวิจัยไมไดถูกใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม 
-ไมสามารถยกระดับการบริหารจัดการสูความเปนเลิศเม่ือดูจากคะแนน EdPEx และ AUN-QA 
-ไมเปนท่ียอมรับจากผูมีสวนไดสวนเสีย (นิสิต ผูปกครอง) ในเรื่องของสถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวก และความ
ปลอดภัย 

 
ภาพประกอบที่ 2 อนาคตภาพสําหรับการบริหารจัดการความเสี่ยง (ไมพึงประสงค) ของคณะพลศึกษามหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ ในทศวรรษหนา (พ.ศ.2559-2568) 
 จากภาพอนาคตสําหรับการบริหารจัดการความเส่ียงของคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ใน
ทศวรรษหนา (พ.ศ.2559-2568) พบวา สถานการณการการเมือง สภาพเศรษฐกิจ สังคม ความกาวลํ้าทางเทคโนโลยี 
นโยบายการศึกษา คูแขงขันทางการตลาด ภัยจากธรรมชาติ นโยบายของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และประเด็น
ความเสี่ยงของคณะพลศึกษา ลวนมีความเชื่อมโยงและสงผลสูอนาคตภาพที่สามารถเกิดขึ้นไดท้ังส้ิน และจากความ

 

 

เชื่อมโยงนี้ ผูวิจัยไดสรุปความเชื่อมโยงของอนาคตภาพสําหรับการบริหารจัดการความเส่ียง (ไมพึงประสงค) จําแนกตาม
องคประกอบการประเมินความเสี่ยงในแตละดาน ไดดังตารางท่ี 1 
 
ตารางที่ 1 ความเชื่องโยงอนาคตภาพสําหรับการบริหารจัดการความเส่ียง (ไมพึงประสงค) ของคณะพลศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในทศวรรษหนา (พ.ศ.2559-2568) กับองคประกอบการประเมินความเสี่ยงในแตละดาน 
 

องคประกอบการ
ประเมิน เหตุการณขับเคล่ือน  (Driving force) ประเด็นความเส่ียง 

ดานทรัพยากร 
การเงิน 

1. ขาดระบบฐานขอมูล และระบบหองเก็บรักษาพัสดุ ครุภัณฑที่สามารถใชรวมกันได 
2. ขาดการดําเนินงานโครงการรวมกันระหวางภาควิชา 

การบริหารจัดการ
งบประมาณไมคุมคา 

1. การกลั่นกรองหัวของานวิจัยไมมุงเนนการนํามาใชประโยชนใหคุมคากบั
งบประมาณที่จายไป  
2. การเผยแพรงานวิจัยไมกวางขวาง 

ผลงานวิจัยไมไดถูกใช
ประโยชนอยางเปน
รูปธรรม 

ดานยุทธศาสตรหรือ
กลยุทธ 

1 .ระบบฐานขอมูลท่ียังไมเช่ือมตอเปนระบบเดียวกัน
2. กระบวนการทํางานในแตละกลุมงาน เชน พัสดุจัดซ้ือจัดจาง รับ-สงหนังสือ ยังมี
ข้ันตอนที่คอนขางมาก 
3. บุคลากรขาดความรูในการใชเทคโนโลยีเขามาชวย 
4. ขาดความมั่นคง ความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล 

ไมสามารถยกระดับการ
บริหารจัดการสูความเปน
เลิศเม่ือดูจากคะแนน 
EdPEx และ AUN-QA 

ดานนโยบาย 
กฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ 

1. บุคลากรที่มีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับ เชน อดีตนักกีฬา ผูฝกสอน หรือผูตัดสิน
ระดับชาติ มีแนวโนมลดลง จากการเกษียณอายุราชการ 
2. การรับบุคลากรใหมที่มีทักษะเฉพาะทาง มีขอจํากัด เน่ืองจากเกณฑประกัน
คุณภาพการศึกษา 

ความเชื่อม่ันใน
ความสามารถของ
บุคลากรสายวิชาการลด
นอยลง 

ดานการปฏิบัติงาน 
ดําเนินงาน 

1. คณะพลศึกษามีพื้นที่อยางจํากัดและมีการจัดการเรียนการสอนในหลายสาขา
วิชาเอก สถานที่เรียน ไมเหมาะสมกับจํานวนนิสิต และลักษณะของรายวชิา เชน 
ลักษณะการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาผูนํานันทนาการมีความจําเปนอยางยิ่ง
ที่จะตองมีพื้นที่หรือสถานที่เฉพาะ 
2. ส่ิงสนับสนุนและสถานที่ในการเรียนการสอน ไมเอื้ออํานวยตออาจารยผูสอนและ
นิสิตที่จะฝกปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน หองนํ้า หองเรียน อุปกรณกีฬา สนาม
กีฬาไมอยูในสภาพที่ใชงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ ทั้งจากขาดการติดตามแผน
บํารุงรักษา ขาดงบประมาณ และอายุการใชงาน 
3.สถานที่มีจํานวนจํากัดแตมีกลุมผูเรียนมากและแตละกลุมก็มีจํานวนมาก มีอาจารย
ผูสอนไมเพียงพอ ตองใชครูผูชวย และอาจารยพิเศษ 

ไมเปนที่ยอมรับจากผูมี
สวนไดสวนเสีย (นิสิต 
ผูปกครอง) ในเร่ืองของ 
สถานที่ ส่ิงอํานวยความ
สะดวก และความ
ปลอดภัย 

ดานบุคลากรและ   
ธรรมาภิบาล 

1. บุคลากรรับงานจากหนวยงานภายนอกจนกระทบกับการเรียนการสอน
2. อุปกรณ ส่ิงอํานวยความสะดวกและสถานท่ีในการเรียนการสอนไมเพียงพอ  

การจัดการเรียนการสอน
ไมตอบสนองความ
คาดหวังของนิสิต 

 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยพบประเด็นเหตุการณสําคัญที่ขับเคล่ือนอนาคตภาพดานลบและประเด็นความเส่ียง สามารถ
อภิปรายผลการวิจัยจําแนกตามองคประกอบการประเมินความเสี่ยงในแตละดานไดดังนี้ สภาพเศรษฐกิจไทยคงยังไมดีขึ้น 
เนื่องจากวิกฤติทางการเมืองท่ีมีการแบงขั้วอยางชัดเจน อัตราการวางงานสูง ประเทศไทยจะเขาสูสังคมผูสูงอายุ 
ประชากรวัยเรียนลดลง วิชาพลศึกษาและสุขศึกษาในโรงเรียนมีคาบเรียนลดลง สังคมอุปถัมภจะกลายเปนหัวใจของ
สังคมไทย ความเปล่ียนแปลงของปจจัยที่กลาวมา ผูเชี่ยวชาญในกลุมที่เปนผูบริหารหรือเปนนักวิชาการมีความเห็นที่
สอดคลองกันวาจะมีผลตอการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม และสงผลตอปจจัยนําเขาของคณะพลศึกษา ดาน
ทรัพยากร การเงินการบริหารจัดการงบประมาณไมคุมคา เนื่องจาก ขาดระบบฐานขอมูล ระบบหองเก็บรักษาพัสดุ 



บทความวิจัย
อนาคตภาพส�าหรับการบริหารจัดการความเสี่ยงของคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2559-2568)    
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ครุภัณฑ รวมถึงหลากหลายของสาขาวิชา ทําใหเกิดความแตกตางในบริบทของแตละวิชาชีพ ดังนั้นจึงเปนความยากใน
การจัดโครงการบูรณาการที่สามารถใชงบประมาณรวมกันได  ผลงานวิจัยไมไดถูกใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม อันเปน
ผลสืบเนื่องจากการเผยแพรผลงานที่ไมกวางขวาง และกระบวนการกล่ันกรองหัวขอการทําวิจัยไมใหความสําคัญในการ
นํามาใชประโยชนใหคุมคากับงบประมาณที่จายไป ดานยุทธศาสตรหรือกลยุทธ ไมสามารถยกระดับการบริหารจัดการสู 
ความเปนเลิศเมื่อดูจากคะแนน EdPEx และ AUN-QA อันเปนผลสืบเนื่องจากระบบฐานขอมูลที่ยังไมเชื่อมตอเปนระบบ
เดียวกัน ขาดความมั่นคง ความปลอดภัยของระบบฐานขอมูลที่มีอยูการทํางานจึงซ้ําซอน อีกท้ังกระบวนการทํางานในแต
ละกลุมงาน เชน พัสดุ จัดซื้อจัดจาง รับ-สงหนังสือ การเงิน ยังมีขั้นตอนที่คอนขางมาก บุคลากรขาดความรูในการใช
เทคโนโลยีเขามาชวยทําใหการบริการเกิดความลาชา ดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบขอบังคับ ความเชื่อมั่นใน
ความสามารถของบุคลากรสายวิชาการลดนอยลงเนื่องจาก บุคลากรท่ีมีความสามารถเฉพาะในดานทักษะกีฬามีนอยลง
จากการเกษียณอายุราชการและการรับเขามาใหมตองมีวุฒิปริญญาเอกตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษา ดาน
การปฏิบัติงาน ไมเปนท่ียอมรับจากผูมีสวนไดสวนเสีย (นิสิต ผูปกครอง) ในเรื่องของ สถานท่ี ส่ิงอํานวยความสะดวก 
และความปลอดภัย ในปจจุบันคณะพลศึกษามีพ้ืนที่อยางจํากัดและมีการจัดการเรียนการสอนในหลายสาขาวิชาเอก 
สถานท่ีเรียน ไมเหมาะสมกับจํานวนนิสิต และลักษณะของรายวิชา เชน ลักษณะการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชา
ผูนํานันทนาการมีความจําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองมีพ้ืนที่หรือสถานท่ีเฉพาะ ส่ิงสนับสนุนและสถานที่ในการเรียนการสอน ไม
เอื้ออํานวยตออาจารยผูสอนและนิสิตที่จะฝกปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน หองน้ํา หองเรียน อุปกรณกีฬา สนาม
กีฬาไมอยูในสภาพที่ใชงานไดอยางสมบูรณ ท้ังจากขาดการติดตามแผนบํารุงรักษา ขาดงบประมาณ และจากอายุการใช
งาน หองปฏิบัติการของภาควิชาสาธารณะสุขศาสตรท่ีมีพ้ืนท่ีจํากัด รวมถึงความปลอดภัยในรายวิชาทางน้ําซึ่งในแตละ
กลุมมีจํานวนนิสิตมากแตไมมีครูผูชวย ดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล การจัดเรียนการสอนไมตอบสนอง
ความคาดหวังของนิสิต เนื่องจากการเปดรับนิสิตจํานวนมากเกินกวาที่หองเรียนและส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆจะ
รองรับ รวมถึงบุคลากรรับงานบริการวิชาการจากหนวยงานภายนอกจนกระทบกับการเรียนการสอน สอดคลองกับ
งานวิจัยของ Prakorb, JuarJ an, Sombat (4) ศึกษาเรื่องรูปแบบการบริหารความเสี่ยงเพ่ือปองกันคอรัปชั่นในสถานศึกษา   
ขั้นพ้ืนฐาน จากการศึกษาพบวา การคอรัปชั่นในสังคมอื่นๆ พฤติกรรมคอรัปชั่นท่ีนิยามในงานวิจัยครั้งนี้คือ การใชเวลา
ราชการไปหาประโยชนแกตนเอง การออกคําส่ังสถานศึกษาท่ีขัดตอระเบียบกฎหมาย การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ
หนาท่ีโดยมิชอบหรือโดยทุจริต การละท้ิงหรือการทอดทิ้งหนาท่ี การพิจารณาความดีความชอบขัดตอหลักเกณฑวิธีการท่ี
กําหนด การประพฤติมิชอบในการคัดเลือกบุคคลเขารับราชการ การประพฤติมิชอบในการคัดเลือกนักเรียนเขาเรียน การ
เรียกการรับหรือยอมจะรับเงินหรือทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยมิชอบ การเบียดบังยักยอกหรือนําทรัพยสินของทาง
ราชการไปใชสวนตัวโดยทุจริต การเบิกจายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณและการดําเนินการจัดซื้อจัดจางไม
โปรงใส การใชขอสอบเอื้อเฉพาะผูท่ีตนหรือคณะสอนพิเศษ การเสนอผลงานทางวิชาการเปนเท็จ 
 ผลการวิจัยและผลจากการเปรียบเทียบเหตุการณขับเคล่ือนภาพอนาคตในแตละมิติ ผูวิจัยนํามาอภิปรายเพื่อ
เปนแนวทางกําหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยแบงเปนสองระยะดังนี้  
 ระยะเรงดวน จากผลการวิจัยพบวา ในปการศึกษา 1/2559 คณะพลศึกษาจะมีการเปล่ียนแปลงทีมบริหาร ดังน้ัน
การกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน แผนยุทธศาสตร โครงการบริการวิชาการแบบหารายได รวมถึงแผนบริหารจัดการความ
เส่ียงและควบคุมภายใน จึงควรตองเริ่มดําเนินการอยางเรงดวน โดยเริ่มจากการส่ือสารใหผูท่ีเกี่ยวของไดเขาใจตรงกันถึง
แนวทางการขับเคล่ือนองคการ วางแผนอัตรากําลังของบุคลากร ปฏิรูปโครงสรางและพัฒนาบุคลากร โดยการดําเนิน
โครงการการจัดการความรูโดยเฉพาะดาน ICT ใหแกบุคลากร ถายทอดตัวชี้วัดภาระงานของบุคลากรใหเหมาะสมและ
สอดคลองกับยุทธศาสตร พัฒนาดานกายภาพ และส่ิงอํานวยความสะดวก เชน หองเรียน หองน้ํา สนามกีฬา ฯลฯ อยาง
เรงดวน จัดหาโปรแกรมบริหารงานเอกสารดวยระบบอิเลคทรอนิคส (เชน การเบิกจายพัสดุคงคลัง ระบบแจงซอม จอง
หองประชุมระบบจองรถ ฯลฯ) ควรจัดการแขงขันกีฬาสําหรับนิสิต บุคลากรในมหาวิทยาลัย หรือกีฬานักเรียน (บางชนิด
กีฬา) การประกวดดานดนตรี ศิลปะ ฯลฯ เพ่ือใหเกิดการใชงาน และเปนการประชาสัมพันธอีกทางหนึ่ง  

 

 

 ระยะยาวจากผลการวิจัยพบวานโยบายมหาวิทยาลัยมีแนวโนมใหคณะพลศึกษาบริหารจัดการศูนยกีฬาฯ  
ดังนั้นควรเตรียมควรมีแผนระยะยาวดังนี้ การทําใหมีซึ่งอาคารโรงแรมขนาดเล็กท่ีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
องครักษ ซึ่งผลจากการวิจัยพบวา นอกจากเปนสถานท่ีเก็บตัวของนักกีฬาตัวแทนมหาวิทยาลัยแลว จะเปนการชวย 
ยกระดับใหกับคณะพลศึกษาและศูนยกีฬาฯ ใหสามารถจัดรูปแบบโปรแกรมและบริการที่มีความหลากหลายมากขึ้น เกิด
การใหบริการแบบครบวงจร สงผลใหตอบสนองความพึงพอใจของนิสิตและบุคลากรมากย่ิงขึ้น เนนการตลาดเชิงรุก โดย
ใชกลยุทธทางการตลาด มีกลุมเปาหมาย คือ ผูใชบริการภายนอก ท้ังรอบมหาวิทยาลัย และสมาคมกีฬา รวมถึงองคการ
เอกชนตางๆ โดย 1) เพ่ิมรูปแบบโปรแกรมและบริการทางกีฬา และสุขภาพ โดยการเพ่ิมรูปแบบการ ใหบริการนอก
สถานท่ีซึ่งเปนการใหบริการเชิงรุก มีการจัดโปรแกรมกิจกรรม และบริการเพ่ือตอบสนองความตองการของชุมชน 
บุคคลภายนอก เชน บริการวิชาการดานกีฬาและสขุภาพแกชุมชน บริการจัดฝกอบรมทํากลุมสัมพันธ การจัดแขงขันกีฬา 
เปนตน นอกจากบริการแลวยังมีการจําหนาย อุปกรณของการกีฬาและนันทนาการ ของที่ระลึก อาหารเสริมสุขภาพ โดย
เนนการกําหนดอัตราคาบริการที่เหมาะสมกับคุณภาพมีใหเลือกหลายระดับ 2) การสงเสริมการตลาด ควรเนนใชวิธีการ
ประชาสัมพันธใหเห็นความสําคัญดานสุขภาพ การจัดกิจกรรมแถมบริการ หรือบริการแบบเหมาจาย การหาลูกคาจาก
ภายนอกโดยใชพนักงานขาย ติดตอโดยตรงตามองคการตางๆ มีระบบสมาชิก การจองสนามผานแอพพลิเคชั่นมือถือ 
และนําเทคโนโลยีสมารทการดมาใช  3) ควรแสวงหาโอกาสในการเสนอตัวเพื่อรับเปนเจาภาพการจัดการแขงขันกีฬา 
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย เพ่ือใหไดมาซ่ึงงบประมาณและการสนับสนุนจากองคการภายนอก การประกาศให
ภายนอกไดทราบถึงความพรอมในการใหบริการท่ีสมบูรณ ครบวงจร และเปนการชวยยกระดับคณะพลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 4) เตรียมแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) เพ่ือรองรับเหตุการณ 
ขับเคล่ือนอนาคตภาพที่ไมพึงประสงค ซึ่งบางเหตุการณคณะพลศึกษาไมสามารถควบคุมได เชน เหตุการณท่ีเกิดจากภัย
ธรรมชาติ สภาพเศรษฐกิจ ตกต่ํา การเปดหลักสูตรที่เพ่ิมขึ้น โครงสรางประชากรท่ีตองเปล่ียนไป การกาวเขาสูสังคม
ผูสูงอายุ ประชากรวัยเรียนลดลง เปนตน    
 จากท่ีกลาวมาขางตนจะเห็นไดวา การสรางภาพอนาคดชวยใหไดรายละเอียดมโนภาพแหงอนาคต (Scenario) 
การสรางภาพอนาคตที่ไมพึงประสงค (ดานลบ) ชวยใหไดรายละเอียดในประเด็นของปญหาและความเส่ียง (Risk) ท่ีมี
โอกาสเกิดขึ้น เปนสารสนเทศวิจัยท่ีนําไปใชในการวางแผน การกําหนดนโยบาย การตัดสินใจ ตลอดจนถึงการกําหนด
ยุทธวิธี (Strategies) และกลวิธี (Tactics) ตางๆ เพ่ือหาแนวทางปองกันไมใหภาพที่ไมพึงประสงคเกิดขึ้น สามารถ
เตรียมพรอมรับมือกับสถานการณท่ีหลีกเล่ียงไมไดในอนาคตไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ (5) 
 
สรุปผล 
 อนาคตภาพท่ีไมพึงประสงคของคณะพลศึกษาคือ ความเชื่อมั่นในความสามารถของบุคลากรสายวิชาการ
นอยลง การจัดการเรียนการสอนไมตอบสนองความคาดหวังของนิสิต ไมเปนที่ยอมรับจากผูมีสวนไดสวนเสีย (นิสิต 
ผูปกครอง) ในเรื่องของสถานที่ ส่ิงอํานวยความสะดวก และความปลอดภัย การบริหารจัดการงบประมาณไมคุมคา 
ผลงานวิจัยไมไดถูกใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม และไมสามารถยกระดับการบริหารจัดการสูเกณฑคุณภาพการศึกษา
เพ่ือการดําเนินการที่เปนเลิศได 
 
ขอเสนอแนะ 
 ควรมีการทําวิจัยอนาคตภาพดานบวก (พึงประสงค) เพ่ือเปนขอมูลสําหรับสรางแผนกลยุทธ กําหนดยุทธศาสตร 
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือกาวสูอนาคตภาพที่พึงประสงค หรือการทําใหภาพอนาคตดานบวกเกิดขึ้นไดจริง และควรควรเพิ่ม
จํานวนกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยใหหลากหลายมากข้ึนเพ่ือครอบคลุมการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กวางขวางมากข้ึน 
รวมถึงเพ่ิมนําวิธีวิจัยเชิงปริมาณ เชน การวิเคราะหปจจัย (Factor analysis) มาประยุกตใชในการวิจัยเชิงลึกรวมกับ
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 ระยะยาวจากผลการวิจัยพบวานโยบายมหาวิทยาลัยมีแนวโนมใหคณะพลศึกษาบริหารจัดการศูนยกีฬาฯ  
ดังนั้นควรเตรียมควรมีแผนระยะยาวดังนี้ การทําใหมีซึ่งอาคารโรงแรมขนาดเล็กท่ีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
องครักษ ซึ่งผลจากการวิจัยพบวา นอกจากเปนสถานที่เก็บตัวของนักกีฬาตัวแทนมหาวิทยาลัยแลว จะเปนการชวย 
ยกระดับใหกับคณะพลศึกษาและศูนยกีฬาฯ ใหสามารถจัดรูปแบบโปรแกรมและบริการที่มีความหลากหลายมากขึ้น เกิด
การใหบริการแบบครบวงจร สงผลใหตอบสนองความพึงพอใจของนิสิตและบุคลากรมากย่ิงขึ้น เนนการตลาดเชิงรุก โดย
ใชกลยุทธทางการตลาด มีกลุมเปาหมาย คือ ผูใชบริการภายนอก ท้ังรอบมหาวิทยาลัย และสมาคมกีฬา รวมถึงองคการ
เอกชนตางๆ โดย 1) เพ่ิมรูปแบบโปรแกรมและบริการทางกีฬา และสุขภาพ โดยการเพ่ิมรูปแบบการ ใหบริการนอก
สถานท่ีซึ่งเปนการใหบริการเชิงรุก มีการจัดโปรแกรมกิจกรรม และบริการเพ่ือตอบสนองความตองการของชุมชน 
บุคคลภายนอก เชน บริการวิชาการดานกีฬาและสขุภาพแกชุมชน บริการจัดฝกอบรมทํากลุมสัมพันธ การจัดแขงขันกีฬา 
เปนตน นอกจากบริการแลวยังมีการจําหนาย อุปกรณของการกีฬาและนันทนาการ ของท่ีระลึก อาหารเสริมสุขภาพ โดย
เนนการกําหนดอัตราคาบริการที่เหมาะสมกับคุณภาพมีใหเลือกหลายระดับ 2) การสงเสริมการตลาด ควรเนนใชวิธีการ
ประชาสัมพันธใหเห็นความสําคัญดานสุขภาพ การจัดกิจกรรมแถมบริการ หรือบริการแบบเหมาจาย การหาลูกคาจาก
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(Peer Reviewer) จํานวน 3 ทาน ท่ีเปนแบบอําพรางสองฝาย (Double blind) โดยผูเขียนจะไดรับการพิจารณาให
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บรรณาธิการถือเปนที่ส้ินสุด 

3. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ ท่ีสงตีพิมพเผยแพรในวารสารคณะพลศึกษานี้ ตองไมเคยตีพิมพเผยแพรท่ีใด
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6. สวนประกอบของบทความวิจัยและบทความวิชาการประกอบดวย 
- ชื่อบทความ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพใหญ) 
- ชื่อ-นามสกุลจริง ไมตองใสยศ ตําแหนงของผูเขียน  ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
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- บทคัดยอ (Abstract) ท้ังภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ความยาวไมเกิน 350 คํา บทคัดยอบทความวิจัย
ประกอบดวย  วัตถุประสงค (Purpose)  วิธีดําเนินการวิจัย (Methods) ผลการวิจัย (Results) สรุปผล 
(Conclusions)  บทคัดยอบทความวิชาการประกอบดวย บทนํา (Introduction) อภิปราย (Discussion) สรุป 
(Conclusions)      

- คําสําคัญ (Keywords) จํานวน 3-5 คํา ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
คําสําคัญ: การออกกําลังกาย, มวลกลามเนื้อ, ความแข็งแรง (ตัวอยาง) 
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14) 

(ตัวอยางตาราง) 
ตารางท่ี 1 แสดงคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของ................................................................................................ 

ตัวแปร คาเฉล่ีย±สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
อายุ (ป) 22±5 

น้ําหนักตัว (กิโลกรัม) 60±3 
อัตราการเตนของหัวใจขณะพัก (ครั้ง/นาที) 70±9 

อัตราการใชออกซิเจนสูงสุด (มิลลิลิตร/กิโลกรัม/นาที) 55±3 
 

- ภาพประกอบท่ี พิมพอยูดานลางของภาพประกอบ ภาพประกอบตองมีท้ังแกนตั้งและแกนนอน ตัวเลขเปน
จํานวนเต็ม มีหนวย มีสัญลักษณ ขาวดํา ไมมีขอบ โดยภาพประกอบและตารางรวมกันไมเกิน 5  

 (ตัวอยางภาพประกอบ) 
 
 
 
 
 
 
   
 
                                    
 
 
 
ภาพประกอบที่ 1 แสดงคาเฉล่ียของ.............................................................................................................................. 
 

7. ผูเขียนสงไฟลตนฉบับบบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ ขนาด A4 ไมควรเกิน 12 หนา  รปูแบบตัวอักษรเปน 
Browallia New ขอความขนาด 14 Pt. ชื่อเรื่องขนาด 16 Pt. การกั้นบน/ลาง/ขวา 1 นิ้ว ซาย1.2 นิ้ว  

8. รูปแบบการอางอิงในวารสารคณะพลศึกษาเปนแบบตัวเลข  
ตัวอยาง: กกกกกก (1) กกกกกกกกกกกกกกกกก (2) กกกกก (3) กกกกกกกก(4) กกกกกกก (1, 2, 4) 
สอดคลองกับงานวิจัยของ A (2)  
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9. รูปแบบการเขียนเอกสารอางอิง  เอกสารอางอิงเปนภาษาอังกฤษ  โดยใสชื่อผูแตงทุกคน ถาผูแตงมากกวา 6 คน
ใหใส et al. ปท่ีตีพิมพเปนป ค.ศ. 
-      วารสารวิชาการท่ีตีพิมพ 

       รปูแบบ : นามสกุลผูแตง ชื่อยอ. ชื่อเรื่อง. ชื่อเต็มวารสาร. ปท่ีตีพิมพ; ฉบับที่ (เลมที่): เลขหนา. 
       ตัวอยาง  

1.   Silalertdetkul S. The effect of food restriction on peptide YY hormone concentrations in sedentary 
and active groups. Journal of Faculty of Physical Education. 2012; 15(1): 60-73. 
2.   Silalertdetkul S, Phongsri K, Kasiyaphat A, Silalertdetkul T, Senakam N, Wiyaporn P, et al. The 
effects of exercise on body fat Journal of Faculty of Physical Education. 2017; 20(1): 55-65. 
-      วารสารวิชาการท่ีตีพิมพออนไลนหรืออิเล็คโทรนิค 

       รปูแบบ : นามสกุลผูแตง ชื่อยอ. ชื่อเรื่อง. ชื่อเต็มวารสาร. ปท่ีตีพิมพ; ฉบับที่ (เลมที่): เลขหนา.  
       ตัวอยาง: Silalertdetkul S. The effect of food restriction on peptide YY hormone concentrations in 

sedentary and active groups. Journal of Faculty of Physical Education. 2012; 15(1): 60-73.  
-       หนังสือ 

       รปูแบบ :  ชื่อผูแตง. ชื่อหนังสือ. ลําดับท่ีตีพิมพ. เมืองท่ีตีพิมพ: สํานักพิมพ; ปท่ีตีพิมพ 
       ตัวอยาง: Thompson WR, Gordon NF, Pescatello LS. ACSM's guidelines for exercise testing and 

prescription. 8th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2010. 
- วิทยานิพนธ 

             รูปแบบ :  ชื่อผูแตง. ชื่อวิทยานิพนธ. ระดับปริญญาของวิทยานิพนธ. ตําแหนงของมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย:    
   ปท่ีตีพิมพ. 
             ตัวอยาง: Silalertdetkul S. Cross validation of body density equations in Thai male aged between 16-22   
     years. Bangkok: Mahidol University; 1999. 

10. งานวิจัยท่ีลงตีพิมพเผยแพรในวารสารคณะพลศึกษานี้ตองผานการรับรองจากคณะกรรมการการทําวิจัยในมนุษย  
11. การตีพิมพในวารคณะพลศึกษา ไมมีคาธรรมเนยีมในการตีพิมพใดๆ ท้ังส้ิน 
12. ผูเขียนควรใชเอกสารอางอิงท่ีทันสมัย และหลีกเล่ียงการอางอิงจาก Website   
13. ผูเขียนควรตรวจสอบความถูกตองของภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ตีพิพมในวารสารคณะพลศึกษานี้  
14. วารสารคณะพลศึกษาขอสงวนสิทธิ์ในการไมพิจารณาบทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีไมเปนไปตาม

ขอกําหนดขางตน  
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54.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบสาย  บุญวีรบุตร  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
55.  อาจารย์ ดร.ศกลวรรณ  เปลีย่นขํา   สถาบันพัฒนาครู คณาจารย ์

       และบุคลากรทางการศึกษา 
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30. อาจารย์อรวรรณ  ภู่ชัยวัฒนานนท์    โรงพยาบาลรามาธิบดี 
31. นายชูศักด์ิ  พัฒนะมนตรี     การกีฬาแห่งประเทศไทย 

 
สาขาพลศึกษา 

32.  ศาสตราจารย์ ดร.จินตนา  สรายุทธพิทักษ์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
33.  รองศาสตราจารย์วิสนศักด์ิ  อ่วมเพ็ง   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
34.  รองศาสตราจารย์น้อม  สังขท์อง    มหาวิทยาลัยทกัษิณ 
35.  รองศาสตราจารย์นิธิเดชน์  เชิดพุทธ   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
36.  รองศาสตราจารย์สุเมธ  พรหมอินทร ์   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
37.  รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย พูลศรี    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
38.  รองศาสตราจารย์เจริญ  กระบวนรัตน์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
39.  รองศาสตราจารย์กรรวี  บุญชัย    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
40.  รองศาสตราจารย์บุญส่ง  โกสะ    ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
41.  รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี  ขวัญบุญจัน   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
42.  รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา  คุณาอภิสิทธ์ิ   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
43.  รองศาสตราจารย์วัฒนา  สทุธิพันธ์ุ   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
44.  รองศาสตราจารย์เทเวศร์  พิริยะพฤนท์   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
45.  รองศาสตราจารย์สุกัญญา  พานิชเจริญนาม  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
46.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี  ขวัญบุญจนัทร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
47.  รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ  รัตนโรจนากุล  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
48.  รองศาสตราจารย์ ดร.ธาวุฒิ  ปลื้มสําราญ   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
49.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐยา  แก้วมุกดา   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
50.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  อ่อนศิร ิ   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
51.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ชัย  อินทิราภรณ์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
52.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย  บุญรอด   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
53.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ่ิมศักด์ิ  สุริยจันทร ์   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
54.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบสาย  บุญวีรบุตร  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
55.  อาจารย์ ดร.ศกลวรรณ  เปลีย่นขํา   สถาบันพัฒนาครู คณาจารย ์

       และบุคลากรทางการศึกษา 
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สาขาสขุศึกษา 
56.  รองศาสตราจารย์ ดร.เอมอัชฌา  วัฒนบุรานนท์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
57.  รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ  ลือบุญธวัชชัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
58.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา  สุคนธทรัพย์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
59.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรัณฑรัตน์ บุญช่วยธนาสิทธ์ิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
60.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษร  สําเภาทอง   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
61.  รองศาสตราจารย์ ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
62.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี  ดวงจันทร์   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
63.  อาจารย์ ดร.ไพบูลย์  พงษ์แสงพันธ์   มหาวิทยาลัยบูรพา 
64. อาจารย์ณัฏฐา  ฐานีพานิชสกุล    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
65.  อาจารย์ ดร.อนันต์  มาลารัตน์    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
66.  ดร.กันยารัตน์  กุยสุวรรณ    กระทรวงสาธารณสุข 
67.  ดร.สุพิชชา  วงค์จันทร์     กระทรวงสาธารณสุข 

 
สาขาสาธารณสุขศาสตร ์

68.  รองศาสตราจารย์จุฑามาศ  เทพชัยศรี   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
69.  รองศาสตราจารย์ ดร.พรสุข  หุ่นนิรันดร ์   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
70.  รองศาสตราจารย์วีนัส  ปัทมภาสพงษ์   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
71.  รองศาสตราจารย์ ดร.อนามัย  เทศกะทกึ   มหาวิทยาลัยบูรพา 
72.  รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  รอดบุญภัย                       มหาวิทยาลัยบูรพา 
73.  รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนา  สําโรงทอง   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
74.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒน์สิทธ์ิ ศิริวงศ ์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
75.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรณติ  แก้วกังวาล   มหาวิทยาลัยมหิดล 
76.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์สุรางค์  เตชะบุญเสริมศักด์ิ  มหาวิทยาลัยมหิดล 
77.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์โชคชัย  ปิติกุลตัง  มหาวิทยาลัยมหิดล 
78.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปวีณา  มปีระดิษฐ์   มหาวิทยาลัยบูรพา 
79.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงพล  ต่อนี   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
80.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ต.อ.หญิงเอ้ือญาติ  ชูช่ืน  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
81.  ทันตแพทย์หญิง จันทนา อ้ึงชูศักด์ิ    กระทรวงสาธารณสุข 
82.  นางยุพา  พูนขํา      กระทรวงสาธารณสุข 
83.  นางสาวพรสิณี  อมรวิเชษฐ ์    กระทรวงสาธารณสุข 
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สาขาการจัดการทางการกีฬาและนันทนาการ 
84.  รองศาสตราจารย์นภพร  ทศันัยนา   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
85.  รองศาสตราจารย์อารมณ์  นาวากาญจน์   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
86.  รองศาสตราจารย์ ดร.ประพัฒน์  ลักษณพิสุทธ์ิ              ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
87.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี  ศุภวิบูลย์   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
88.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติพงษ์  ปลั่งสุวรรณ  มหาวิทยาลัยบูรพา 
89.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิลมณี  ศรีบญุ   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
90.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พราม  อินพรม   มหาวิทยาลัยมหิดล 
91.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐไชย  สุขสอาด  มหาวิทยาลัยมหิดล 
92.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถนอมศักด์ิ  เสนาคาํ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
93.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิพงษ์ชัย  ร้องขันแก้ว               มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
94.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย ฉัตรปุณญกุล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
95.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ  ทวีพรปฐมกุล   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
96.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล ต้ังสัจจพจน์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
97.  อาจารย์ ดร.อิษฎี  กุฏอินทร ์    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
98.  อาจารย์ ดร.อุษากร  พันธ์ุวานิช    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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สาขาการจัดการทางการกีฬาและนันทนาการ 
84.  รองศาสตราจารย์นภพร  ทศันัยนา   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
85.  รองศาสตราจารย์อารมณ์  นาวากาญจน์   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
86.  รองศาสตราจารย์ ดร.ประพัฒน์  ลักษณพิสุทธ์ิ              ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
87.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี  ศุภวิบูลย์   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
88.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติพงษ์  ปลั่งสุวรรณ  มหาวิทยาลัยบูรพา 
89.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิลมณี  ศรีบุญ   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
90.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พราม  อินพรม   มหาวิทยาลัยมหิดล 
91.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐไชย  สุขสอาด  มหาวิทยาลัยมหิดล 
92.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถนอมศักด์ิ  เสนาคาํ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
93.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิพงษ์ชัย  ร้องขันแก้ว               มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
94.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย ฉัตรปุณญกุล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
95.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ  ทวีพรปฐมกุล   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
96.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล ตั้งสัจจพจน์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
97.  อาจารย์ ดร.อิษฎี  กุฏอินทร ์    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
98.  อาจารย์ ดร.อุษากร  พันธ์ุวานิช    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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