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การประเมินความพึงพอใจในการใช้คู่มือการจัดการความปลอดภัยด้านอัคคีภัยของพนักงาน
กรณีศึกษา ส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอโคกส าโรง 

Assessment of Satisfaction in Using Employee's Fire Safety Management Manual 
A Case Study of the Provincial Electricity Authority of Khok Samrong District 

 
ธีรพัฒน์ อินทร์ธรรม1, วิวัฒน์ โมราราช2 และ นารีรตัน์ คงด้วง3 

Teerapart Intham1, Wiwat Morarach2 and Nareerat Kongdoung3 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งในนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการประเมินความพึงพอใจในการใช้คู่มือการจัดการความ
ปลอดภัยด้านอัคคีภัยของพนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี เพื่อวัดระดับความพึง
พอใจของพนักงานท่ีมีต่อคู่มือการจัดการความปลอดภัยด้านอัคคีภัย และเพื่อท าการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องท่ี
พบในคู่มือการจัดการความปลอดภัยด้านอัคคีภัย โดยน าข้อเสนอแนะมาพัฒนาและปรับปรุงให้คู่มือการจัดการ
ความปลอดภัยด้านอัคคีภัยมีประสิทธิภาพในการใช้งานมากยิ่งขึ้น โดยท าการเก็บตัวอย่างท้ังหมดจากพนักงานการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอโคกส าโรง โดยจะเก็บข้อมูลจากพนักงานแต่ละแผนก ได้แก่ แผนกบัญชี แผนกบริหาร 
แผนกก่อสร้าง แผนกบริการลูกค้า แผนกคลังพัสดุ และแผนกปฏิบัติการและบ ารุงรักษา เป็นต้นของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี จ านวน 25 คน จากนั้นสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในงานวิจัย เป็นแบบสอบถาม
การประเมินความพึงพอใจในการใช้คู่มือของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอโคกส าโรงโดยท าการเก็บข้อมูล
ด้วยตนเอง และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย (�̅�) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ซึ่งจะ
ได้ข้อมูลดังนี้ ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลภูมิหลังของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอโคกส าโรง พบว่า ผล
ส ารวจจากผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 25 คน พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 52.0 ส่วนใหญ่
อยู่ในช่วงอายุ 36-49  ปีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 52.0 พนักงานแผนกบัญชี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 32.0 ส่วน
ใหญ่วุฒิการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ 96.0 ตอนท่ี 2 ผลแบบประเมินคู่มือการจัดการ
ความปลอดภัยด้านอัคคีภัยของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอโคกส าโรง พบว่า 2.1) การวิเคราะห์ข้อมูลด้านรูปเล่ม
ของคู่มือดังต่อไปนี้พบว่าข้อมูลด้านรูปเล่มคู่มือท้ังเรื่องขนาดของคู่มือความสวยงามของหน้าปก ความเหมาะสม
ของขนาดตัวอักษรหน้าปก ความถูกต้องในการพิมพ์ ส่วนประกอบของปกนอก ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก สรุป
ค่าเฉล่ียรวมด้านรูปเล่มคู่ของมือ  ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก 2.2) การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเนื้อหา  พบว่า ด้าน
เนื้อหาครอบคลุม เนื้อหาสามารถน าไปใช้ได้จริง เนื้อหาของคู่มือตรงกับความต้องการของผู้ชาย การล าดับข้ันตอน
ของเนื้อหาเหมาะสม เนื้อหามีความกระชับเข้าใจง่าย ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก สรุป  ค่าเฉล่ียรวมการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้านเนื้อหา ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก 2.3) การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการน าไปใช้ พบว่า ด้าน
เนื้อหาครอบคลุม เนื้อหาสามารถน าไปใช้ได้จริง เนื้อหาของคู่มือตรงกับความต้องการของผู้ใช้ การล าดับขั้นตอน
ของเนื้อหาเหมาะสม เนื้อหามีความกระชับเข้าใจง่ายความพึงพอใจอยู่ในระดับมากสรุปค่าเฉล่ียรวมการวิเคราะห์
                                                             
1 อาจารย์ประจ า สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
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ข้อมูลด้านการน าไปใช้  ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพื่อการพัฒนาคู่มือฉบับนี้
พบว่า 3.1) ควรปรับปรุงรูปภาพให้มีความคมชัดขึ้นกว่าเดิม3.2 )สีของหน้าปกควรใช้สีท่ีมีความสดใส3 .3) 
ภาพประกอบหน้าปกควรปรับให้มีความชัดเจน 

ค าส าคัญ: ความพึงพอใจ,คู่มือ,พนักงาน,ความปลอดภัย,ประสิทธิภาพ,อัคคีภัย 
 
ABSTRACT 
  The purpose of this research To study the evaluation of the satisfaction of the fire safety 
management manual of employees.  Provincial Electricity Authority Khok Samrong District Lopburi 
Province  To measure the level of employee satisfaction with the Fire Safety Management Manual.  
And to make improvements in correcting flaws found in the Fire Safety Management Manual.  By 
taking suggestions to develop and improve the fire safety management manual to be more 
effective in use.  All samples were collected from employees of the Provincial Electricity 
Authority, Khok Samrong District.  It collects data from employees of each department such as 
accounting department, management department, construction department, customer service 
department.  Warehouse Department  And operation and maintenance department  Etc. of the 
Provincial Electricity Authority Khok Samrong District  25 people in Lopburi province, then built 
the tools used in the research.  It was a questionnaire to assess the satisfaction of manual use of 
Provincial Electricity Authority employees in Khok Samrong District. The data were collected 
manually.  The data was analyzed by using basic statistics such as percentage, mean (x ), standard 
deviation (S.D), which will get the following information. Part 1 Background analysis of Provincial 
Electricity Authority employees in Khok Samrong District found that most of the 25 respondents 
were male.  Accounting for 52.0 percent, most in the age range 36-49 years, the most, accounting 
for 52.0 percent, the most accounting department staff, accounting for 32.0 percent, most of the 
degree was at the bachelor's degree, the most, accounting for 96.0 percent.  The second, the 
results of the fire safety management manual evaluation form of the Provincial Electricity 
Authority, Khok Samrong District, were found that 2.1) The analysis of the information on the 
textbooks of the manual as follows, it was found that the information on the format of the 
manual, including the size of the manual, the beauty of the page  cover  Suitability of cover font 
size  Printing accuracy  Outer cover components  Satisfaction is at a high level.  Summary of the 
combined mean of the figure of the hand book  Satisfaction was at a high level. 2.2) Analysis of 
content information found that the content aspect was comprehensive.  The content is practical.  
The content of the guide matches the needs of men.  The sequence of the content is appropriate.  
The content is concise and easy to understand.  Satisfaction was at a high level. Summary of the 
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mean and analysis of content information.  The satisfaction was at a high level. 2.3) Analysis of 
the data on the use showed that the content aspects are comprehensive.  The content is 
practical.  The content of the manual meets the needs of the user.  The sequence of the content 
is appropriate.  The content was concise, easy to understand, satisfaction at a high level, 
summarizing the total mean and analyzing the data on application  Satisfaction is at a high level. 
Part 3 Other suggestions  For the development of this manual, it was found that 3.1) Images 
should be improved to be sharper 3.2  ) The color of the cover should be brightly colored. 3.3) 
The cover illustration should be adjusted for clarity 

Keywords:  satisfaction, manual, staff, safety, efficiency, fire 
 

บทน า 
 เนื่องจากปัญหาด้านอัคคีภัยของประเทศไทย ตามสถิ ติกรมป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทย รายงานว่ามีสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางด้านอัคคีภัย ในปี 2559 มีความเสียหายท้ังหมดบ้าน 
200 หลัง อาคาร 6 แห่ง โรงงาน 3 แห่ง มีมูลค่าจ านวน 14,440 ล้านบาท ท าให้เกิดความสูญเสียทรัพยากรหลาย
ประการ ท้ังชีวิต ทรัพย์สิน และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ  ประเทศไทยจึงตระหนักและเล็งเห็นถึงความส าคัญ
ด้านอัคคีภัยของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย (เทวานุวัฒน์ อินรุทธเทวา,2561)
 กฎกระทรวงแรงงาน ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย          
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2555 ท่ีก าหนดการ
บริหารจัดการความปลอดภัยด้านอัคคีภัย ให้สถานประกอบกิจการได้ปฏิบัติตามและรายงานไปยัง ส านักงาน
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ท้ังนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอโคกส าโรงได้ให้ความส าคัญด้านอัคคีภัย ดัง
ปรากฎในแผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ าเภอโคกส าโรง พร้อมท้ังสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง จากข้อมู ล
พบว่าผู้ศึกษาและเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยประจ าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอโคกส าโรง ได้จัดท าคู่มือการจัดการ
ความปลอดภัยด้านอัคคีภัยฉบับสมบูรณ์ แต่เนื่องจากคู่มือการจัดการความปลอดภัยด้านอัคคีภัยฉบับใหม่ ทาง
ผู้จัดท าจึงอยากทราบความพึงพอใจ รวมท้ังข้อเสนอแนะและข้อบกพร่อง ท่ีพบในคู่มือการจัดการความปลอดภัย
ด้านอัคคีภัยฉบับนี้  
 ท้ังนี้ผู้วิจัย จึงเห็นควรในการจัดท าวิจัยเรื่องการประเมินความพึงพอใจในการใช้คู่มือการจัดการความ
ปลอดภัยด้านอัคคีภัยของพนักงาน เพื่อให้ทราบระดับความพึงพอใจของพนักงาน  และหาแนวทางในการปรับปรุง
แก้ไขข้อบกพร่องด้านการป้องกันอัคคีภัยท่ีพบ รวมท้ังข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาปรับปรุงให้คู่มือมีประสิทธิภาพ
ในการใช้งานให้ดีขึ้น 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อวัดระดับความพึงพอใจของพนักงานท่ีมีต่อคู่มือการจัดการความปลอดภัยด้านอัคคีภัย 
 2. เพื่อท าการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องท่ีพบในคู่มือการจัดการความปลอดภัยด้านอัคคีภัย 
 3. เพื่อน าข้อเสนอแนะพัฒนาและปรับปรุงให้คู่มือการจัดการความปลอดภัยด้านอัคคีภัยมีประสิทธิภาพใน
การใช้งานมากยิ่งขึ้น  
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ขอบเขตการศึกษาด้านประชากร 
  ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานแผนกบัญชี แผนกบริหาร แผนกบริการลูกค้า แผนก
ก่อสร้าง แผนกคลังพัสดุ และแผนกปฏิบัติการและบ ารุงรักษา ในส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอโคกส าโรง
เลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน 25 คน  
  2. ขอบเขตการศึกษาด้านเนื้อหา 
  วัดระดับความพึงพอใจของพนักงาน ท่ีมีต่อคู่มือการจัดการความปลอดภัยด้านอัคคีภัยโดยเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างจากประชากรท้ังหมดมาเป็นจ านวน 25 คน เพื่อน ามาจัดกลุ่ม ท าให้ทราบถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ 
จากนั้นน าปัจจัยท่ีได้มาวิเคราะห์ต่อไปว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ใช้บริการท่ีมีความแตกต่างกัน ส่งผลต่อ
ปัจจัยต่างๆ อย่างไรบ้าง 
   2.1 ตัวแปรท่ีจะใช้ในการสร้างตัววัด (ข้อมูลเชิงปริมาณ) คือ 
       2.1.1 ประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ดังนี้ 
       - เพศ 
      - อายุ 
       - วุฒิการศึกษา 
      - แผนกงาน 
     2.1.2 องค์ประกอบท่ีส่งผลต่อการวัดความพึงพอใจของพนักงาน ท่ีมีต่อคู่มือการจัดการความ
ปลอดภัยด้านอัคคีภัย 
      - ด้านกฎหมายและมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย 
       - ด้านความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการป้องกันและระงบัอัคคีภัย 
       - ด้านระบบและอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย 
       - ด้านการวางแผนป้องกันระงับอัคคีภัย 
       - ด้านอุปนิสัยของพนักงาน  
  2.2 ตัวแปรท่ีจะใช้วัดผลโดยภาพรวม (ข้อมูลเชิงปริมาณ) คือ ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมี
ต่อคู่มือการจัดการความปลอดภัยด้านอัคคีภัย 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
 เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย เป็นแบบสอบถาม ซึ่งกลุ่มตัวอย่างจะเป็น  ผู้กรอกแบบสอบถาม
การประเมินความพึงพอใจในการใช้คู่มือการจัดการความปลอดภัยด้านอัคคีภัย เพื่อทราบถึงระดับความพึงพอใจในการใช้
คู่มือของแต่ละบุคคล โดยแบบสอบถามจะแบ่งเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย  
 ส่วนที่  1 ข้อมูลของส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา แผนกงาน มีจ านวน 4 ข้อ โดย ให้ ผู้ตอบ
แบบสอบถาม ตอบรายละเอียดท่ีเกี่ยวข้องกับตนเอง เป็นแบบสอบถามเช็ครายการ (Check List) 
 ส่วนที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้คู่มือการจัดการความปลอดภัยด้านอัคคีภัยของพนักงานซึ่ง
ประกอบด้วย ด้านรูปเล่มของคู่มือ 5 ข้อ ด้านเนื้อหา 5 ข้อ ด้านการน าไปใช้ 5 ข้อ รวมท้ังส้ิน 15  ข้อ โดยแต่ละค าถามจะ
แบ่งระดับความพึงพอใจออกเป็น 5 ระดับ ซึ่งเป็นระดับการวัดข้อมูลแบบ  อันตรภาคช้ัน (Interval Scale) และได้ก าหนด
เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
   5     หมายถึง     ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
    4     หมายถึง     ระดับความพึงพอใจมาก 
    3     หมายถึง     ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
    2     หมายถึง     ระดับความพึงพอใจน้อย 
    1     หมายถึง     ระดับความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
 การอภิปรายผลแบบสอบถามเป็นแบบอันตรายภาค (Interval Scale) (ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2549 : 129) 
ใช้วิธีการแปลผลแบบสอบถามส่วนนี้ ใช้ค่าเฉล่ียในแต่ละระดับขั้นโดยใช้สถิติพื้นฐาน คือ การหาค่า พิสัย (ค่ามากสุด-ค่า
น้อยสุด) และการใช้สูตรการค านวณหาความกว้างของอันตรภาคช้ัน ดังนี้ 
    ความกว้างของอันตรภาคช้ัน =(ข้อมูลท่ีมีค่าสูงสุด – ข้อมูลท่ีมีค่าต่ าสุด)/จ านวนช้ันท่ีต้องการ 
            = (5-1)/5  
     =   0.80 
 ดังนั้น ส่วนท่ี 2 การประเมินความพึงพอใจในการใช้คู่มือการจัดการความปลอดภัยด้านอัคคีภัยของพนักงาน 
สามารถก าหนดเกณฑ์เฉล่ียของระดับความพึงพอใจของพนักงานได้ดังนี้ (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2553: 112) 
   คะแนนเฉล่ีย    4.50 – 5.00   หมายถึง   ระดับมากท่ีสุด  
   คะแนนเฉล่ีย    3.50 – 4.49   หมายถึง   ระดับมาก  
   คะแนนเฉล่ีย    2.50 – 3.49   หมายถึง   ระดับปานกลาง  
   คะแนนเฉล่ีย    1.50 – 2.49   หมายถึง   ระดับน้อย  
   คะแนนเฉล่ีย    1.00 – 1.49   หมายถึง  ระดับน้อยท่ีสุด 
 ส่วนที่ 3 จะเป็นการต้ังค าถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอ
โคกส าโรง เพื่อเป็นการพัฒนาคู่มือฉบับนี้ ค าถามมี 2 ข้อ ดังนี้ 
 ท่านมีข้อเสนอแนะอื่น  ๆท่ีจ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา/ปรับปรุงคู่มือฯ ฉบับนี้อย่างไร 
 ท่านมีความคิดเห็นอื่น  ๆเพิ่มเติมต่อการใช้ประโยชน์ของคู่มือฯ ฉบับนี้ อย่างไร?  
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 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
แบบสอบถามเพื่อใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยมีข้ันตอนในการสร้างดังต่อไปนี้ 
1. รวบรวมข้อมูลจ านวนของพนักงานแต่ละแผนกของส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอโคกส าโรง  
2. ศึกษาเอกสารข้อมูลงานวิจัยและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อท่ีจะน ามาออกแบบสอบถามในการวิจัย

ครั้งนี้เพื่อท่ีจะได้ครอบคลุมกับเนื้อหาและกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้   
3. ร่างแบบสอบถามให้อาจารย์ประจ าวิชาดูเพื่อรับค าช้ีแนะ      
4. น ามาวิเคราะห์จุดบกพร่องท่ีเกิดขึ้น และปรับปรุงแบบสอบถามอีกครั้ง    
5. พิมพ์แบบสอบถาม เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลต่อไป  

 ผลการวิจัย 
เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของพนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอโคกส าโรงและเพื่อปรับปรุงแก้ไข

ข้อบกพร่องท่ีพบในคู่มือการจัดการความปลอดภัยด้านอัคคีภัยของพนักงานการไฟฟ้าอ าเภอโคกส าโรง  โดยกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาประกอบด้วยพนักงานทุกแผนก จ านวน 25 คน ผู้วิ จัยได้น าข้อมูลในการตอบ
แบบสอบถามถึงพนักงานการไฟฟ้าอ าเภอโคกส าโรง จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของแบบสอบถามท้ังหมด 
เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์และเสนอผลการวิเคราะห์ โดยใช้ตาราง
ประกอบค าบรรยาย ได้ดังนี้  

1. การวิเคราะห์ข้อมูลด้านรูปเล่มของคู่มือ 
2. การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเนื้อหา 
3. การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการน าไปใช้ 
 โดยมีสัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้  
  �̅�   แทน  ค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean) 

%   แทน  ร้อยละ 
  n    แทน  จ านวนกลุ่มตัวอย่าง  
  S.D.  แทน  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 

 1. การวิเคราะห์ข้อมูลภูมิหลังของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอโคกส าโรง 
 ตารางที่ 1.1 แสดงจ านวนและร้อยละข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามตัวแปรเพศ 
(n=25)  

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 13 52.0 
หญิง 12 48.0 
รวม 25 100.0 
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ภาพท่ี 1 แสดงจ านวนและร้อยละข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามตัวแปรเพศ (n=25) 

 จากตารางท่ี 4.1.1 และภาพท่ี 4.1.1  พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอโคกส าโรง ส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชายคิดเป็นร้อยละ 52.0 และเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 48.0 ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 1.2 จ านวนและร้อยละข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามตัวแปรอายุ (n=25) 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
ภาพท่ี 1.2 จ านวนและร้อยละข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามตัวแปรอายุ (n=25) 

อาย ุ จ านวน ร้อยละ 
23 - 29 ปี 3 12.0 
30 – 35 ปี 6 24.0 
36 – 49 ปี 13 52.0 
50 -  60 ปี 3 12.0 

รวม 25 100.0 

23 - 29 ปี
12%
30 - 35 ปี

24%
36 - 39 ปี

52%

50 - 60 ปี
12%

อายุ

23 - 29 ปี

30 - 35 ปี

36 - 39 ปี

50 - 60 ปี

52, 52%48, 48%

เพศ

ชาย

หญิง



 

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 1 มกราคม – มีนาคม 2564   
Science and Technology Northern Journal Vol.2(1), January – March 2021 

 

 

8 

32, 35%

20, 22%
16, 17%

12, 13%

12, 13%

แผนกงาน

บญัชี

บริหาร

บริการลกูค้า

ก่อสร้าง

คลงัพัสดุ

ปฏิบติัการและบ ารุงรักษา

จากตารางท่ี 1.2 และภาพท่ี 1.2 พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอโคกส าโรง ส่วนใหญ่มีอายุ 36 – 
49 ปี คิดเป็นร้อยละ 52.0 รองลงมาอายุ 30 - 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 24.0 ต่อมาเป็น อายุ 23 - 29 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 12.0 และ อายุ 50 – 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 12.0 ตามล าดับ  

 
ตารางที่ 1.3 จ านวนและร้อยละข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามตัวแปรแผนก (n=25) 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพท่ี 1.3 จ านวนและร้อยละข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามตัวแปรแผนกงาน (n=25) 

จากตารางท่ี 1.3 และภาพท่ี 1.3 พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอโคกส าโรง ส่วนใหญ่อยู่แผนกบัญชี 
คิดเป็นร้อยละ 32.0 รองลงมาอยู่แผนกบริหาร คิดเป็นร้อยละ 20.0 รองลงมาอยู่แผนกบริการลูกค้า คิดเป็นร้อยละ 
16.0 ต่อมาอยู่แผนกก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 12.0 และอยู่แผนกคลังพัสดุ คิดเป็นร้อยละ 12.0  และอยู่แผนก
ปฏิบัติการและบ ารุงรักษา คิดเป็นร้อยละ 8.0 ตามล าดับ 

 

แผนก จ านวน ร้อยละ 
บัญช ี 8 32.0 
บริหาร 5 20.0 
บริการลูกค้า 4 16.0 
ก่อสร้าง 3 12.0 
คลังพัสดุ 3 12.0 
ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าและบ ารุงรักษา 2 8.0 

รวม 25 100.0 
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ตารางที่ 1.4 จ านวนและร้อยละข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามตัวแปรสถานะวุฒิ
การศึกษา (n=25) 

วุฒิการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ระดับปริญญาตร ี 24 96.0 
ระดับปริญญาโท 1 4.0 

รวม 25 100.0 
 

            

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 1.4 จ านวนและร้อยละข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามตัวแปรวุฒิภาวะการศึกษา 

(n=25) 

จากตารางท่ี 1.4 และภาพท่ี 1.4 พนักงานส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอโคกส าโรง ส่วนใหญ่วุฒิ
การศึกษาระดับช้ันปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 96.0 และระดับช้ันปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 4.0 ตามล าดับ  

 2. การวิเคราะห์ข้อมูลด้านรูปเล่มของคู่มือ   
 ตารางที่ 2.1 ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับคะแนนของผู้ท าแบบสอบถาม จ าแนก
ตามหัวข้อด้านรูปเล่มของคู่มือ  (n=25) 
 

ด้านรูปเล่มของคู่มือ  𝒙 S.D 
ระดับความพึง

พอใจ 
1.ขนาดของคู่มือ 3.60 1.000 มาก 
2.ความสวยงามของหน้าปก 3.88 0.833 มาก 

3.ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร
ปกหน้า 

4.00 0.957 มาก 

9.6, 71%

4, 29%

วุฒกิารศกึษา

ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาโท
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4.ความถูกต้องของการพิมพ ์ 4.00 0.577 มาก 

5.ส่วนประกอบของปกนอก 4.28 0.737 มาก 

ภาพรวมความพึงพอใจด้านคู่มือ 3.95 0.620 มาก 

 
 จากตารางท่ี 2.1 พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอโคกส าโรง มคีวามพึงพอใจทางด้านรูปเล่มของคู่มือ
อยู่ในระดับมากคิดเป็นร้อยละ 3.95 
 หมายเหตุ* 

 คะแนนเฉล่ีย    4.50 – 5.00  หมายถึง  ระดับมากท่ีสุด  
 คะแนนเฉล่ีย    3.50 – 4.49  หมายถึง  ระดับมาก  
 คะแนนเฉล่ีย    2.50 – 3.49  หมายถึง  ระดับปานกลาง  
 คะแนนเฉล่ีย    1.50 – 2.49  หมายถึง  ระดับน้อย  

  คะแนนเฉล่ีย    1.00 – 1.49  หมายถึง  ระดับน้อยที่สุด 

 3. การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเนื้อหา 
 ตารางที่ 3.1 ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับคะแนนของผู้ท าแบบสอบถาม จ าแนกตามหัวข้อ
ด้านเนื้อหา (n=25) 

 จากตารางท่ี 3.1 พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอโคกส าโรง มคีวามพึงพอใจทางด้านเนื้อหาอยู่ใน
ระดับมากคิดเป็นร้อยละ 3.88 
 หมายเหตุ* 

 คะแนนเฉล่ีย    4.50 – 5.00  หมายถึง  ระดับมากท่ีสุด  
 คะแนนเฉล่ีย    3.50 – 4.49  หมายถึง  ระดับมาก  
 คะแนนเฉล่ีย    2.50 – 3.49  หมายถึง  ระดับปานกลาง  
 คะแนนเฉล่ีย    1.50 – 2.49  หมายถึง  ระดับน้อย  

  คะแนนเฉล่ีย    1.00 – 1.49  หมายถึง  ระดับน้อยที่สุด 

ด้านเนื้อหา 𝒙 S.D ระดับความพึงพอใจ 

1.เนื้อหาครอบคลุม 3.60 0.645 มาก 

2.เนื้อหาสามารถน าไปใช้ได้จริง 4.12 0.781 มาก 

3.เนื้อหาของคู่มือตรงกับความต้องการของผู้ใช้ 3.76 0.597 มาก 

4.การล าดับข้ันตอนของเนื้อหาเหมาะสม 3.80 0.654 มาก 

5.เนื้อหามีความกระชับ เข้าใจง่าย 4.12 0.726 มาก 

ภาพรวมความพึงพอใจด้านเนื้อหา 3.88 0.462 มาก 
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 4. การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการน าไปใช้ 
 ตารางท่ี 4.1 ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับคะแนนของผู้ท าแบบสอบถาม จ าแนกตามหัวข้อ
ด้านเนื้อหา (n=25) 
 

  
 จากตารางท่ี 4.1 พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอโคกส าโรง มคีวามพึงพอใจทางด้านการน าไปใช้อยู่
ในระดับมากคิดเป็นร้อยละ 3.96 
 หมายเหตุ* 

 คะแนนเฉล่ีย    4.50 – 5.00  หมายถึง  ระดับมากท่ีสุด  
 คะแนนเฉล่ีย    3.50 – 4.49  หมายถึง  ระดับมาก  
 คะแนนเฉล่ีย    2.50 – 3.49  หมายถึง  ระดับปานกลาง  
 คะแนนเฉล่ีย    1.50 – 2.49  หมายถึง  ระดับน้อย  

  คะแนนเฉล่ีย    1.00 – 1.49  หมายถึง  ระดับน้อยที่สุด 

สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการนอนและอิทธิพลจากความเครียดท่ีส่งผลต่อการนอนของ
นักศึกษา วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี ้
 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลภูมิหลังของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอโคกส าโรง พบว่าผล
ส ารวจจากผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 25 คน พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 52.0 ส่วนใหญ่
อยู่ในช่วงอายุ 36-49  ปีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 52.0 พนักงานแผนกบัญชี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 32.0 ส่วน
ใหญ่วุฒิการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 96.0  

ด้านเนื้อหา 𝒙 S.D 
ระดับความพึง

พอใจ 

1.เนื้อหาครอบคลุม 4.16 0.746 มาก 
2.เนื้อหาสามารถน าไปใช้ได้จริง 4.04 0.753 มาก 

3.เนื้อหาของคู่มือตรงกับความต้องการของผู้ใช้ 3.44 0.961 มาก 
4.การล าดับข้ันตอนของเนื้อหาเหมาะสม 3.92 0.759 มาก 
5.เนื้อหามีความกระชับ เข้าใจง่าย 4.24 0.663 มาก 

ภาพรวมความพึงพอใจด้านเนื้อหา 3.96 0.486 มาก 
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 ตอนที่ 2 ผลแบบประเมินคู่มือการจัดการความปลอดภัยด้านอัคคีภัยของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอโคกส าโรง พบว่า  
 2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านรูปเล่มของคู่มือดังต่อไปนี้ 
  พบว่า ข้อมูลด้านรูปเล่มคู่มือท้ังเรื่องขนาดของคู่มือความสวยงามของหน้าปก ความเหมาะสมของ
ขนาดตัวอักษรหน้าปก ความถูกต้องในการพิมพ์ ส่วนประกอบของปกนอก ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย
รวมด้านรูปเล่มคู่ของมือ  ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก 

2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเนื้อหา   
     พบว่า ด้านเนื้อหาครอบคลุม เนื้อหาสามารถน าไปใช้ได้จริง เนื้อหาของคู่มือตรงกับความต้องการของ

ผู้ชาย การล าดับขั้นตอนของเนื้อหาเหมาะสม เนื้อหามีความกระชับเข้าใจง่าย ความพึงพอใจอยู่ในระดับ  มาก
ค่าเฉล่ียรวมการวิเคราะห์ข้อมูลด้านเนื้อหา ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก 

2.3 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการน าไปใช้  
      พบว่า ด้านเนื้อหาครอบคลุม เนื้อหาสามารถน าไปใช้ได้จริง เนื้อหาของคู่มือตรงกับความต้องการของ
ผู้ใช้ การล าดับขั้นตอนของเนื้อหาเหมาะสม เนื้อหามีความกระชับเข้าใจง่ายความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก 
ค่าเฉล่ียรวมการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการน าไปใช้  ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก 
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยครั้งในนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการประเมินความพึงพอใจในการใช้คู่มือการจัดการความ
ปลอดภัยด้านอัคคีภัยของพนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี  เพื่อวัดระดับความพึง
พอใจของพนักงานท่ีมีต่อคู่มือการจัดการความปลอดภัยด้านอัคคีภัย และเพื่อท าการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องท่ี
พบในคู่มือการจัดการความปลอดภัยด้านอัคคีภัย โดยน าข้อเสนอแนะมาพัฒนาและปรับปรุงให้คู่มือการจัดการ
ความปลอดภัยด้านอัคคีภัยมีประสิทธิภาพในการใช้งานมากยิ่งขึ้น โดยท าการเก็บตัวอย่างท้ังหมดจากพนักงานการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอโคกส าโรง โดยจะเก็บข้อมูลจากพนักงานแต่ละแผนก ได้แก่ แผนกบัญชี แผนกบริหาร 
แผนกก่อสร้าง แผนกบริการลูกค้า แผนกคลังพัสดุ และแผนกปฏิบัติการและบ ารุงรักษา เป็นต้นของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี จ านวน 25 คน จากนั้นสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในงานวิจัย เป็นแบบสอบถาม
การประเมินความพึงพอใจในการใช้คู่มือของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอโคกส าโรงโดยท าการเก็บข้อมูล
ด้วยตนเอง และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ( �̅� ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) ซึ่งจะ
ได้ข้อมูลดังนี้ 
 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของพนักงานท่ีมีต่อคู่มือการจัดการความปลอดภัยด้านอัคคีภัย  เมื่อท าการ
วิเคราะห์องค์ประกอบแล้ว พบว่าค่าระดับอยู่ในระดับมาก แสดงว่าการวิเคราะห์ความพึงพอใจของคู่มือการจัดการ
ความปลอดภัยด้านอัคคีภัย  อยู่ในเกณฑ์ดีมากและจากการวิเคราะห์ข้อมูลได้ 2 ส่วนดังนี้  

1. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป     
    การวิเคราะห์ข้อมูลภูมิหลังของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอโคกส าโรง  
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พบว่า ผลส ารวจจากผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 25 คน พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 52.0 ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 36-49  ปีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 52.0 พนักงานแผนกบัญชี 
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 32.0 ส่วนใหญ่วุฒิการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ 
96.0 จากข้อมูลข้างต้นท่ีกล่าวไปก็บ่งบอกได้ว่าพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอโคกส าโรง มีเพศ 
อายุ แผนกการท างาน และวุฒิการศึกษา ส่วนใหญ่เป็นเพศอะไร อยู่ในช่วงอายุเท่าไหร่บ้าง รวมทั้งแผนก
ในการท างานและวุฒิการศึกษาอยู่ในระดับไหนบ้าง 

2. ผลแบบประเมินคู่มือการจัดการความปลอดภัยด้านอัคคีภัยของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ าเภอโคกส าโรง พบว่า 

    2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านรูปเล่มของคู่มือดังต่อไปนี้ 
 พบว่า ข้อมูลด้านรูปเล่มคู่มือ  ท้ังเรื่อง ด้านขนาดของคู่มือมีความเหมาะสมในการจัดท า

คู่มือการจัดการความปลอดภัยด้านอัคคีภัย  ด้านความสวยงามของหน้าปกอยู่ระดับพอใช้ได้  ด้านความ
เหมาะสมของขนาดตัวอักษรหน้าปกมีความเหมาะสมต่อกันอ่านท าให้สบายตาในการศึกษาคู่มือการ
จัดการความปลอดภัยด้านอัคคีภัย  ด้านความถูกต้องในการพิมพ์ ด้านส่วนประกอบของปกนอกดังนั้น จึง
วิเคราะห์ข้อมูลได้ว่า พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอส าโรงมีความพึงพอใจต่อคู่มือการจัดการความ
ปลอดภัยด้านอัคคีภัยด้านรูปเล่มคู่มือเป็นอย่างมาก   

    2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเนื้อหา   
 พบว่า ด้านเนื้อหาครอบคลุมมีเนื้อหาท่ีครอบคลุม ครบถ้วนสมบูรณ์ และเนื้อหาสามารถ

น าไปใช้ได้จริง เนื้อหาของคู่มือตรงกับความต้องการของผู้ใช้ มีการล าดับขั้นตอนของเนื้อหาเหมาะสม 
เนื้อหามีความกระชับเข้าใจง่าย จากแบบสอบถามพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอส าโรงจึงมีความ
พึงพอใจในคู่มือการจัดการความปลอดภัยด้านอัคคีภัยเป็นอย่างมาก  

    2.3 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการน าไปใช้  
  พบว่า ด้านเนื้อหาครอบคลุม ครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งเนื้อหาสามารถน าไปใช้ได้จริง เนื้อหา
ของคู่มือตรงกับความต้องการของผู้ใช้ การล าดับขั้นตอนของเนื้อหาเหมาะสม เนื้อหามีความกระชับเข้าใจ
ง่าย จากแบบสอบถามพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอส าโรงจึงมีความพึงพอใจต่อคู่มือการจัดการ
ความปลอดภัยด้านอัคคีภัยเป็นอย่างมาก 

 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรปรับปรุงรูปภาพให้มีความคมชัดขึ้นกว่าเดิม 

2. สีของหน้าปกควรใช้สีท่ีมีความสดใส 
3. ภาพประกอบหน้าปกควรปรับให้มีความชัดเจน 

30 
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ข้อเสนอแนะอื่นๆและความคิดเห็นอื่นๆ เพิ่มเติมต่อการใช้ประโยชน์ของคู่มือฯ ท่ีจ าเป็นและเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนา/ปรับปรุงคู่มือฯ ฉบับนี้ มีดังนี ้

1. ควรปรับปรุงรูปภาพให้มีความคมชัดขึ้นกว่าเดิม 

2. สีของหน้าปกควรใช้สีท่ีมีความสดใส 

3. ภาพประกอบหน้าปกควรปรับให้มีความชัดเจน 

4. ควรเพิ่มเนื้อหาด้านบทบาทหน้าท่ีของ กฟภ.คสร.ให้มีความแตกต่างจากท่ีอื่น 

5. ปรับปรุงการจัดหน้าและการเว้นบรรทัด 
6. แนะน าให้ใส่รูปภาพให้มากกว่านี้จะได้มองเห็นภาพมากขึ้น 
7. ขนาดของเล่มคู่มือใหญ่เกินไปควรท าให้เล็กกว่านี้ 
8. ตัวอักษรไม่คมชัดควรปรับให้ชัด 
9. บางหน้ามีเนื้อหาท่ีตกหล่น 
10. บางหน้าตัวอักษรตัวน้อยเกินไป 
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การศึกษาพฤติกรรมการท างานของพนักงานท่ีมีความเมื่อยล้าต่อสายตา ของผู้ปฏิบัติงาน
แผนกลูกหีบ เอในโรงงานน้ าตาลนครเพรช จังหวัด ก าแพงเพชร 

Study of work behavior of employees with eye fatigue Of workers in the 
division A in Nakornphet Sugar Factory  

 
วิวัฒน์ โมราราช1, ธีรพัฒน์ อินทร์ธรรม2 และ น้ าค้าง  รกัซ้อน3 

Wiwat Morarach1, Teerapart Intham2 ,and Namkang Rakson3  
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจวัดและประเมินความเข้มของแสงสว่าง ใน
พื้นท่ีการปฏิบัติงานแผนกลูกหีบเอ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของพนักงานแผนกลูกหีบเอต่อแสงสว่างใน
สภาพแวดล้อมการท างานและเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา และเพิ่มประสิทธิภาพคุณภาพการท างานของพนักงาน
แผนกลูกหีบเอ  เรื่องการศึกษาพฤติกรรมการท างานของพนักงานท่ีมีความเมื่อยล้าต่อสายตา ของผู้ปฏิบัติงาน
แผนกลูกหีบ เอในโรงงานน้ าตาลนครเพรช จังหวัด ก าแพงเพชร กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้คือ พนักงานแผนกลูกหีบ เอ 
จ านวน 24 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม ตอนท่ี 1 โรคประจ าตัว ลักษณะแบบสอบถามเป็น
แบบตรวจสอบรายการ มี/ไม่มี มีจ านวน 2 ข้อ  ตอนท่ี 2 อาการหรือความเมื่อยล้าจากการท างาน ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ(Check-List) มีจ านวน 9 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติการรวบรวม
ข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ผลการวิจัยปรากฏว่าผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับโรคประจ าตัว 
ผู้ตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด โรคประจ าตัวของผู้ตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด ได้แก่ มีโรคประจ าตัวจ านวน 12 คน 
คิดเป็นร้อยละ 0.5 ท่ีเหลือ ได้แก่ ไม่มีโรคประจ าตัว จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 อาการหรือความเมื่อยล้า
จากการท างาน ของผู้ตอบแบบสอบถามมากข้อมูล เกี่ยวกับอาการหรือความเมื่อยล้าจากการท างานของ
ผู้ปฏิบัติงานของโรงงานน้ าตาลเพชร จังหวัด ก าแพงเพชร ในภาพรวมอยู่ในระดับ มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 5.00, ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน= .000) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย อันดับแรก คือ. ความสว่าง 
ณ ต าแหน่งปฏิบัติงานของท่านเพียงพอ/เหมาะสมและท่านได้รับการตรวจสมรรถภาพด้านสายตาประจ าปี (อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง ) อยู่ในระดับ มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 5.00, ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน= .000), รองลงมาท่านมีความรู้
เกี่ยวกับเรื่องแสงสว่าง (แสงสว่างท่ีเหมาะสมกับงาน,โรคจากการท างานเกี่ยวกับแสงสว่าง,วิธีพักสายตาฯลฯ อยู่ใน
ระดับ มาก (ค่าเฉล่ีย = 4.96 , ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน= .042),  ปริมาณแสงสว่างในห้องเพียงพอ/เหมาะสม   อยู่
ในระดับ มาก (ค่าเฉล่ีย = 4.88, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน= . 069),ท่านมองเห็นวัตถุ/ช้ินงานท่ีปฏิบัติงานชัดเจน   
อยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉล่ีย = 4.38, ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน= .275.) 

ค าส าคัญ: ความเข้มของแสงสว่าง,พนักงานแผนกลูกหีบเอ,ความเมื่อยล้าต่อสายตา, 
 
                                                             
1 อาจารย์ประจ า สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
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ABSTRACT 
  This research is descriptive research. It is intended to measure and assess the intensity of 
the light. In the area of operation To study the satisfaction of the employees of the KFC 
department on lighting in the working environment and to find solutions  And improve the 
efficiency of the quality of work of the employees of the Kip A department Subject to study of 
work behavior of employees with eye fatigue Of workers in the division A in Nakhon Phet Sugar 
Factory, Kamphaeng Phet Province, subjects of hygiene according to the 4-year curriculum. The 
sample used was 24 people in the department  The research instruments were questionnaires, 
part 1, comorbidities, questionnaires, a questionnaire, a list of 2 items with / without, part 2, 
symptoms or fatigue from work. The questionnaire is a check-list with 9 items. Data analyzed by 
using statistics, data collection, data analysis using a software package. The results of the research 
showed that the analysis of information on congenital disease. Most respondents The most 
common diseases of the respondents were those with comorbidities of 12, accounting for 0.5 
percent, while the remaining 12 were non-comedogenic, 0.5 percent. Symptoms or fatigue from 
work Of the respondents a lot of information The symptoms or work fatigue of the workers of the 
Petch Sugar Factory, Kamphaeng Phet Province were the highest (mean = 5.00, standard deviation 
= .000) when considered on an individual basis. In descending order, the first priority is: the 
brightness at your job position is sufficient / appropriate and you have received an annual visual 
impairment examination. (At least once a year)  Is at the highest level (mean = 5.00, standard 
deviation = .000), followed by you have knowledge of lighting. (Work-appropriate lighting, 
occupational lighting disease, visual resting methods, etc. are very high (mean = 4.96, standard 
deviation = .042), adequate / appropriate room lighting is high ( Mean = 4.88, standard deviation 
=. 069), you can clearly see objects / workpieces (mean = 4.38, standard deviation = .275.) 

Keywords:  The intensity of the light, the staff of the department A, the fatigue of the eyes.  
 
บทน า 
 แสงสว่างมีความส าคัญต่อการปฏิบัติงานและการด ารงชีวิตประจ าวัน อาทิเช่น การมองเห็น การรับรู้ 
และการประมวลผลในการส่ือสารและการท ากิจกรรมต่างๆ อีกท้ังยังเป็นปัจจัยท่ีมีความส าคัญเกี่ยวเนื่องกับ
สุขภาพและความปลอดภัยในการท างานของผู้ประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรม  จึงควรจัดให้มี
สภาพแวดล้อมการท างานท่ามกลางแสงสว่างท่ีเหมาะสมและมีความปลอดภัยต่อสุขภาพ กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับมาตรฐานระดับความเข้มแสงสว่างในการท างานโดยมีประกาศกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มแสงสว่าง ปี พ.ศ 2561 ซึ่งก าหนดค่ามาตรฐานระดับ
ความเข้มของแสงสว่างในลักษณะงานต่างๆ เพื่อเป็นเกณฑ์มาตรฐานการจัดการสภาพแวดล้อมการท างานด้านแสง
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สว่างแก่ผู้ประกอบการอาชีพโดยมีสาระส าคัญในการก าหนดรายละเอียดของค่ามาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง
ในแต่ละลักษณะพื้นท่ี พร้อมมีตัวอย่างลักษณะพื้นท่ี ลักษณะงานแต่ค่ามาตรฐานระดับความเข้มแสงสว่างในการ
ปฏิบัติงาน (ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง มาตรฐานความเข้มแสงสว่าง , 2561) 
 อันตรายจากแสงสว่างนั้นอาจเป็นผลกระทบต่อพนักงานท่ีท างาน โดยในกรณีท่ีแสงสว่างน้อยเกินไปจะ
มีผลเสียต่อนัยน์ตา ท าให้กล้ามเนื้อตาท างานมากไปเพราะบังคับให้รูม่านตาเปิดกว้างขึ้น เนื่องจากการมองเห็นนั้น
ไม่ชัดเจน ต้องใช้เวลาในการมองรายละเอียดของงานนานขึ้น อาจจะเกิดอาการปวดตา การหยิบจับเครื่องมือ
อุปกรณ์อาจผิดพลาดท าให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น หรือสัมผัสถูกส่วนท่ีเป็นอันตราย และกรณีท่ีแสงสว่างมากเกินไปจะท า
ให้ผู้ท างานเกิดความไม่สบายตา เมื่อยล้า ปวดตา กล้ามเนื้อหนังตากระตุก วิงเวียน นอนไม่หลับ การมองเห็นแย่ลง 
ดังนั้นแสงสว่างท่ีน้อยเกินไปหรือมากไปจะก่อให้เกิดการเบ่ือหน่ายในการท างาน (อรัญ ขวัญปาน, 2558) 
 อุตสาหกรรมน้ าตาล เป็นสถานประกอบการเกี่ยวกับการผลิตน้ าตาลเผ่ือส่งออก ท้ังในและนอก
ประเทศ ซึ่งในกระบวนการผลิตน้ าตาล ต้องอาศัยปัจจัยทางส่ิงแวดล้อม เช่น ปัจจัยด้านแสงสว่าง เนื่องจากการ
ผลิตน้ าตาลต้องมีการควบคุมเครื่องจักร ตรวจเช็คเครื่องจักรและน้ าตาลท่ีออกมาจากกระบวนการผลิตท าให้
ผู้ปฏิบัติงานมีพฤติกรรมการท างานท่ีต่อเนื่อง  ผู้วิจัยจึงสนใจเพื่อจะศึกษาพฤติกรรมการท างานของพนักงานท่ีมี
ความเมือ่ยล้าต่อสายตา ของผู้ปฏิบัติงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาการตรวจวัดและประเมินความเข้มของแสง
สว่าง ในพื้นท่ีการปฏิบัติงานแผนกลูกหีบเอ  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของพนักงานแผนกลูกหีบเอต่อแสงสว่างใน
สภาพแวดล้อมการท างาน และเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา และเพิ่มประสิทธิภาพคุณภาพการท างานของพนักงาน
แผนกลูกหีบเอ 
 จากการส ารวจสภาพแวดล้อมในการท างานตามจุดต่างๆในขบวนการการผลิตทางผู้จัดท าวิจัยมองเห็น
ถึงความส าคัญสภาพแวดล้อมในการท างานแสงสว่างท่ีมีต่อพนักงานจึงได้เกิดความตระหนักถึงปัญหาท่ีจะเกิดขึ้น
ต่อพนักงานท่ีท างานอยู่บริเวณนั้นเป็นประจ าตลอด 24 ช่ัวโมง จึงมีการเดินส ารวจแสงสว่างในพื้นท่ีนั้นพบว่า
หลอดไฟในแผนกลูกหีบเอมีความเส่ียงต่อการปฏิบัติงานเนื่องจาก ความสว่างของแสงจากหลอดไฟบางจุดไม่ได้
มาตราฐานแสงสว่างและการประเมิน หลอดไฟมีอายุการใช้งานหลอดไฟเส่ือมสภาพ ท่ีนานท าให้ประสิทธิภาพแสง
สว่างลดลง หลอดไฟส่วนใหญ่มีคราบส่ิงสกปรกจากกากอ้อยเกาะท่ีตัวหลอดเพราะพื้นท่ีแผนกลูกหีบเอเป็นพื้นท่ีมี
เครื่องจักรขนาดใหญ่ในการตัดอ้อย ค้อนทุบอ้อย ลูกหีบท้ัง5ชุดท าการค่ันน้ าอ้อย ในขนวนการท้ังหมดนี้มีการ
น าเอาน้ าร้อนท่ีท าให้เกิดไอน้ าจ านวนมาก รวมกับบริเวณพื้นท่ีนั้นมีกากอ้อยจึงท าให้เป็นคราบเหนียวเกาะตาม
หลอดไฟท าให้หลอดไฟมีความส่องสว่างลดน้อยลง  ในการปฏิบัติงานในส่วนนี้พนักงานจะต้องมีการเข้าตรวจจด
บันทึกตัวเลขหน้าเครื่องจักรทุกๆ1ช่ัวโมง เพื่อบันทึกการท างานตัวเครื่องจักร มีการผ่านตามจุดต่างๆ ให้พนักงาน
ต้องใช้แสงสว่างในการท างานท่ีเหมาะสมกับงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของฝ่ายผลิตให้มีแสงสว่างท่ี
เพียงพอและถูกต้องตามกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อควบคุมและป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ 
และลดอุบัติเหตุจากการท างาน ให้กับพนักงานในแผนกดังกล่าวและเป็นประโยชน์ในการท างานในโรงงาน ดังนั้น
ทางผู้ท าวิจัยจึงได้มีความสนใจศึกษาระดับความเข้มข้นแสงสว่างต่อความพึงใจในการปฏิบัติงาน ของพนักงาน
แผนกลูกหีบเอของบริษัทน้ าตาลแห่งหนึ่ง 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อตรวจวัดและประเมินความเข้มของแสงสว่าง ในพื้นท่ีการปฏิบัติงานแผนกลูกหีบเอ 
 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของพนักงานแผนกลูกหีบเอต่อแสงสว่างในสภาพแวดล้อมการท างาน 
 3. เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพคุณภาพการท างานของพนักงานแผนกลูกหีบเอ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ขอบเขตการศึกษาด้านประชากร 
    ประชาชนท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานของ บริษัท น้ าตาลนครเพชร จ านวน 24 คน ได้แก่ แผนก
ลูกหีบ เอ จ านวน 24 คน  
    กลุ่มประชากร ส าหรับกลุ่มประชากรท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ พนักงานของ บริษัท น้ าตาลนครเพชร 
จ านวน 24 คน ดังตาราง 3-1 

ประชาชน จ านวน 

แผนกลูกหีบเอ 24 

รวม 24 

  2. ขอบเขตการศึกษาด้านเนื้อหา 
    การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research)  การศึกษาพฤติกรรมการท างานของ

พนักงานท่ีมีความเมื่อยล้าต่อสายตาของผู้ปฏิบัติงานของพนักงานในโรงงานน้ าตาลนครเพชร เพื่อวิเคราะห์ลักษณะ
การกระจายของแสงสว่าง  และพิจารณาบริเวณแหล่งท่ีมีแสงสว่างไม่มากพอ เพื่อน าไปสู่การก าหนดมาตรการ
ป้องกันแก้ไขเพื่อลดผลกระทบด่านการมองเห็น ท่ีไม่ให้เกิดอันตรายต่อพนักงาน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research)  การศึกษาพฤติกรรมการท างานของพนักงานท่ี
มีความเมื่อยล้าต่อสายตาของผู้ปฏิบัติงานของพนักงานในโรงงานน้ าตาลนครเพชร เพื่อวิเคราะห์ลักษณะการ
กระจายของแสงสว่าง  และพิจารณาบริเวณแหล่งท่ีมีแสงสว่างไม่มากพอ เพื่อน าไปสู่การก าหนดมาตรการป้องกัน
แก้ไขเพื่อลดผลกระทบด่านการมองเห็น ท่ีไม่ให้เกิดอันตรายต่อพนักงาน 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.4 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
3.1 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 

 งานวิจัยนี้ได้ก าหนดประชาชนและกลุ่มตัวอย่าง เป็นดังนี้ 
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ประชาชนท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานของ บริษัท น้ าตาลนครเพชร จ านวน 24 คน แผนกลูกหีบ 
เอ จ านวน 24 คน  

1. กลุ่มประชากร 
    ส าหรับกลุ่มประชากรท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ พนักงานของ บริษัท น้ าตาลนครเพชร จ านวน 24 คน  

2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
    ผู้วิจัยได้ก าหนดลักษณะของเครื่องมือในการวจัิย และสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ดังนี้ 
    2.1 ลักษณะเคร่ืองมือในการวิจัย 
 ลักษณะของเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามซึ่งแบ่งออกเป็น 1 ตอนดังนี ้

  ตอนท่ี 1 โรคประจ าตัว ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ มี/ไม่มี มีจ านวน 2 ข้อ 
  ตอนท่ี 2 อาการหรือความเมื่อยล้าจากการท างาน ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ(Check-List) มีจ านวน 9 ข้อ ซึ่งมีเกณฑ์ในการก าหนดค่าน้ าหนักของการประเมินเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับความรู้สึก    ค่าน้ าหนักคะแนนของตัวเลือกตอบ 
    มากท่ีสุด    ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 5 คะแนน 
    มาก     ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 4 คะแนน    
    ปานกลาง    ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 3 คะแนน 
    น้อย     ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 2 คะแนน 
    ไม่มี     ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน 

    เกณฑ์การแปลความหมายเพื่อจัดระดับคะแนนเฉล่ียค่าความพึ่งพอใจ ก าหนดเป็นช่วงคะแนน
ดังต่อไปนี้  

    คะแนนเฉล่ีย   1.00-1.59 แปลความว่า  ไม่มี 
    คะแนนเฉล่ีย   2.00-2.59 แปลความว่า  น้อย  
    คะแนนเฉล่ีย   3.00-3.59 แปลความว่า  ปานกลาง 
    คะแนนเฉล่ีย   4.00-4. 59 แปลความว่า  มาก 
    คะแนนเฉล่ีย   5.00-5. 59  แปลความว่า   มากท่ีสุด 
2.2 การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

      เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการสร้างเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งเป็น 8 
ขั้นตอนตามล าดับ ดังนี้ 
      1. ศึกษาหลักการสร้างแบบสอบถาม และก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 
      2. ศึกษาข้อมูลจากหนังสือ บทความ และวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อน ามาเป็นแนวทางน ามาสร้างข้อค าถาม 
( Item) ของแบบสอบถาม 
      3. ก าหนดประเด็นและขอบเขตของค าถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และประโยชน์ของการวิจัย 
      4. ด าเนินการสร้างแบบสอบถาม 
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      5. ผู้วิจัยน าแบบสอบถามฉบับร่างท่ีสร้างขึ้นพร้อมแบบประเมินไปให้ผู้เช่ียวชาญ ซึ่งมีความรู้และ
ประสบการณ์ทางด้านท่ีจะศึกษาพิจารณาแบบสอบถาม เพื่อหาค่าความเท่ียงตรง ความควบคลุมเนื้อหา เมื่อ
ผู้เช่ียวชาญพิจารณาตรวจสอบตามแบบประเมินแล้ว ผู้วิจัยจึงได้น าแบบประเมินไปท าการค านวณหาค่าความ
เท่ียงตรงของแบบสอบถามท้ังทางด้านเหมาะสมกับเนื้อหาให้ได้ค่าท่ีคงท่ี เพื่อความถูกต้อง ผู้วิจัยจะได้น าค่า
ดังกล่าวพร้อมแบบประเมินของผู้เช่ียวชาญ มาใช้เป็นแนวทางและปรับปรุงแก้ไขในแบบสอบถาม 
      6. ผู้วิจัยน าแบบสอบถามฉบับร่างท่ีได้ผ่านการแก้ไขจากผู้เช่ียวชาญแล้ว ไปทดลองใช้ (Try-Out) กลับ
กลุ่มพนักงานลูกหีบ จ านวน 24 ชุด 
      7. ค านวณหาค่าอ านาจจ าแนกและค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามฉบับร่างภายหลังการน าไป
ทดลองใช้ ( Try-Out) จะค านวณหาค่าอ านาจจ าแนก ( Discrimination) หาค่าความเช่ือมั่น ซึ่งได้ค่าความเช่ือมั่น
เท่ากับ 0.95 
      8. ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามผลจากการวิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนก และค่าความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถามก่อนน าไปใช้จริง 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยได้ด าเนินการเป็น 4 ข้ันตอน 

      1. ผู้วิจัยได้ท าการลงพื้นท่ีส ารวจและท าการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม ซึ่งเป็นพนักงานท่ีปฏิบัติง่านใน
แผนกลูกหีบเอ  
      2. ผู้วิจัยได้ท าการประชุมเพื่อความเข้าใจในกลุ่มตัวอย่างเพื่อเก็บข้อมูลพนักงานลูกหีบ เอ  เพื่อให้มี
ความเข้าใจตรงกันในเรื่องของค าถามและกลุ่มตัวอย่างท่ีต้องการ 
      3. ผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลโดยการแบ่ง และกระจายไปยังพนักงานท่ีปฏิบัติงาน ในการเก็บ
แบบสอบถามให้ครอบคลุมท่ัวแผนกลูกหีบ เอ 
      4. น าแบบสอบถามท่ีได้มาท าการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถาม และน าไป
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อไป 

 ผลการวิจัย 
การศึกษาระดับความเข้มข้นแสงสว่างต่อความเมื่อยล้าด้านสายตาของผู้ปฏิบัติงานของโรงงานน้ าตาล

เพชร จังหวัด ก าแพงเพชร โดยการก าหนดขนาดของกลุ่มประชากร  ในกรณีท่ีทราบจ านวนประชากร คือ 24 ราย 
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ผลการวิจัยและน าเสนอผลการวิเคราะห์ 2 หัวข้อดังต่อไปนี้ 

     1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับโรคท่ีเกี่ยวกับสายตาของผู้ปฏิบัติงาน 
     2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับอาการหรือความเมื่อยล้าจากการท างานของผู้ปฏิบัติงานของโรงงาน

น้ าตาลเพชร จังหวัด ก าแพงเพชร (ก่อน-หลัง) 
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1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับโรคท่ีเก่ียวกับสายตาของผู้ปฏิบัติงาน 
           ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยสายตาของผู้ปฏิบัติงานลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ(Check List) มีจ านวน 2 ข้อดังนี้ 
 1.1 โรคประจ าตัวเก่ียวกับสายตา 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยสายตาของผู้ปฏิบัติงานปรากฏผลดังตารางท่ี 1.1 

ตารางที่ 1.1 แสดงจ านวนและค่าร้อยละโรคประจ าตัวเกี่ยวกับสายตา 

 
 
 
 

จากตารางท่ี 1.1 พบว่า โรคประจ าตัวของผู้ตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด ได้แก่ มีโรคประจ าตัวจ านวน 12 
คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 ท่ีเหลือ ได้แก่ ไม่มีโรคประจ าตัว จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 

1.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับอาการหรือความเม่ือยล้าจากการท างานของผู้ปฏิบัติงานของ
โรงงานน้ าตาลเพชร จังหวัด ก าแพงเพชร 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับอาการหรือความเมื่อยล้าจากการท างานของผู้ปฏิบัติงานของโรงงานน้ าตาล
เพชร จังหวัด ก าแพงเพชรลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ(Check List) มีจ านวน 9 ข้อดังนี้ 

   1.2.1 อาการหรือความเมื่อยล้าจากการท างานของผู้ปฏิบัติงานของโรงงานน้ าตาลเพชร จังหวัด 
ก าแพงเพชร ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับอาการหรือความเมื่อยล้าจากการท างานของผู้ปฏิบัติงานของโรงงาน
น้ าตาลเพชร จังหวัด ก าแพงเพชรปรากฏผลดังตารางท่ี 1.2 
ตารางที่ 1.2 แสดงจ านวนและค่าร้อยละเกี่ยวกับอาการหรือความเม่ือยล้าจากการท างานของผู้ปฏิบัติงานของ
โรงงานน้ าตาลเพชร จังหวัด ก าแพงเพชร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรคประจ าตัว จ านวน ร้อยละ 
มี 12 0.5 

ไม่มี 12 0.5 
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จากตารางท่ี 4-2 พบว่า ข้อมูล เกี่ยวกับอาการหรือความเมื่อยล้าจากการท างานของผู้ปฏิบัติงานของ

โรงงานน้ าตาลเพชร จังหวัด ก าแพงเพชร ในภาพรวมอยู่ในระดับ มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 5.00, ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน= .000) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย อันดับแรก คือ. ความสว่าง ณ 
ต าแหน่งปฏิบัติงานของท่านเพียงพอ/เหมาะสมและท่านได้รับการตรวจสมรรถภาพด้านสายตาประจ าปี (อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง ) อยู่ในระดับ มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 5.00, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน= .000), รองลงมาท่านมีความรู้
เกี่ยวกับเรื่องแสงสว่าง (แสงสว่างท่ีเหมาะสมกับงาน,โรคจากการท างานเกี่ยวกับแสงสว่าง,วิธีพักสายตาฯลฯ อยู่ใน
ระดับ มาก (ค่าเฉล่ีย = 4.96 , ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน= .042),  ปริมาณแสงสว่างในห้องเพียงพอ/เหมาะสม อยู่ใน

รายละเอียด 
ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 1 2 3 4 5 

1. ท่านมีปัญหาเกี่ยวกับสายตา 5 7  12  2.79 .262 น้อย 
2. ปริมาณแสงสว่างในห้องเพียงพอ/
เหมาะสม 

   3 21 4.88 .069 มาก 

3. ความสว่าง ณ ต าแหน่งปฏิบัติงานของ
ท่านเพียงพอ/เหมาะสม     24 5.00 .000 มากท่ีสุด 

4. ท่านท างานในลักษณะงานดังกล่าวบ่อย
แค่ไหน 

2 6 9 6 1 2.92 .208 น้อย 

5. ท่านมองเห็นวัตถุ/ช้ินงานท่ีปฏิบัติงาน
ชัดเจน 

2 2  1 19 4.38 .275 มาก 

6. ท่านมีอาการเมื่อยล้า แสบตา บาดเจ็บ 
หรือมีความกังวลเกี่ยวกับแสงสว่างในพื้นท่ี
ปฏิบัติงาน  

3 16  2 3 2.42 .248 น้อย 

 7. ท่านได้รับการตรวจสมรรถภาพด้าน
สายตาประจ าปี (อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง )     24 5.00 .000 มากท่ีสุด 

 8. ท่านมีการบ ารุงรักษาแหล่ง หรือท า
ความสะอาดหลอดไฟในพื้นท่ีการท างาน 6 18    1.75 .090 ไม่มี 

9. ท่านมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องแสงสว่าง (แสง
สว่างท่ีเหมาะสมกับงาน,โรคจากการท างาน
เกี่ยวกับแสงสว่าง,วีธีพักสายตาฯลฯ 

   1 23 4.96 .042 มาก 
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ระดับ มาก (ค่าเฉล่ีย = 4.88, ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน= . 069), ท่านมองเห็นวัตถุ/ช้ินงานท่ีปฏิบัติงานชัดเจน   อยู่
ในระดับ มาก (ค่าเฉล่ีย = 4.38, ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน= .275.) 

 
สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับโรคท่ีเกี่ยวกับสายตาของผู้ปฏิบัติงาน 
   แบบสอบถามมากท่ีสุด  ได้แก่ โรคประจ าตัว  มี  จ านวน 12  คน คิดเป็นร้อยละ 0.5ไม่มี จ านวน  12  

คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับอาการหรือความเมื่อยล้าจากการท างานของผู้ปฏิบัติงานของโรงงาน

น้ าตาลเพชร จังหวัด ก าแพงเพชร 
   ข้อมูลเกี่ยวกับอาการหรือความเมื่อยล้าจากการท างานของผู้ปฏิบัติงานของโรงงานน้ าตาลเพชร จังหวัด 

ก าแพงเพชร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย อันดับแรก 
คือ. ความสว่าง ณ ต าแหน่งปฏิบัติงานของท่านเพียงพอ/เหมาะสมและท่านได้รับการตรวจสมรรถภาพด้านสายตา
ประจ าปี (อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ) อยู่ในระดับ มากท่ีสุด, รองลงมาท่านมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องแสงสว่าง (แสงสว่างท่ี
เหมาะสมกับงาน,โรคจากการท างานเกี่ยวกับแสงสว่าง ,วิธีพักสายตาฯลฯ ,  ปริมาณแสงสว่างในห้องเพียงพอ/
เหมาะสม   อยู่ในระดับ,ท่านมองเห็นวัตถุ/ช้ินงานท่ีปฏิบัติงานชัดเจน   อยู่ในระดับ มาก  ตามล าดับ 
 
อภิปรายผล 

การวิจัยเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการท างานของพนักงานท่ีมีความเมื่อยล้าต่อสายตาของผู้ปฏิบัติงานของ
พนักงานในโรงงานน้ าตาลนครเพชร จังหวัด ก าแพงเพชร มี 1.เพื่อตรวจวัดและวิเคาระห์ความเข้มของแสงในพื้นท่ี
การปฏิบัติงานแผนกลูกหีบเอ เพื่อศึกษาความพึงพอใจในสภาพแวดล้อมการท างานด้านแสงสว่างและเพื่อ หา
แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพ คุณภาพ ของผู้ปฏิบัติงาน มีพนักงานท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ปฏิบัติงานแผนกลูกหีบ 
เอ ของโรงงานน้ าตาลนครเพรช จ านวน 24 คน ค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงาน
แผนกลูกหีบ เอ ของโรงงานน้ าตาลนครเพรช เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้การหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยโปรแกรม SPSS  

จากผลเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการท างานของพนักงานท่ีมีความเมื่อยล้าต่อสายตาของผู้ปฏิบัติงานของ
พนักงานในโรงงานน้ าตาลนครเพชร จังหวัด ก าแพงเพชรโดยการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง  ในกรณีท่ีทราบ
จ านวนประชากร กลุ่มประชากร คือ 24 ราย ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ผลการวิจัยและน าเสนอผลการวิเคราะห์ 2 ส่วน 
ได้แก่ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับโรคท่ีเกี่ยวกับสายตาของผู้ปฏิบัติงานและผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ
อาการหรือความเมื่อยล้าจากการท างานของผู้ปฏิบัติงานของโรงงานน้ าตาลเพชร จังหวัด ก าแพงเพชร ได้ศึกษา 
อาการหรือความเมื่อยล้าจากการท างานของผู้ปฏิบัติงานของโรงงานน้ าตาลเพชร จังหวัด ก าแพงเพชร  ได้ข้อสรุป 
เกี่ยวกับอาการหรือความเม่ือยล้าจากการท างานของผู้ปฏิบัติงานของโรงงานน้ าตาลเพชร จังหวัด ก าแพงเพชร ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับ มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 5.00, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน= .000) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดย
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย อันดับแรก คือ. ความสว่าง ณ ต าแหน่งปฏิบัติงานของท่านเพียงพอ/เหมาะสมและ
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ท่านได้รับการตรวจสมรรถภาพด้านสายตาประจ าปี (อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ) อยู่ในระดับ มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 
5.00, ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน= .000), รองลงมาท่านมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องแสงสว่าง (แสงสว่างท่ีเหมาะสมกับงาน,
โรคจากการท างานเกี่ยวกับแสงสว่าง ,วิธีพักสายตาฯลฯ อยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉล่ีย = 4.96 , ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน= .042),  ปริมาณแสงสว่างในห้องเพียงพอ/เหมาะสม   อยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉล่ีย = 4.88, ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน= . 069), ท่านมองเห็นวัตถุ/ช้ินงานท่ีปฏิบัติงานชัดเจน   อยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉล่ีย = 4.38, 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน= .275.)  
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ผลของโปรแกรมการออกก าลังกายแบบหนักสลับเบาท่ีมีต่อสุขสมรรถนะของนักเรียน 
มัธยมศึกษาตอนต้น ท่ีมีภาวะน้ าหนักเกิน 

EFFECTS OF HIGHT INTENSITY INTERVAL TRAINING ON HEALTH RELATED 
PHYSICAL FITNESS IN OVERWEIGHT SECONDARY STUDENTS. 

 

วรัญญา ทองใบ1, พงษ์เอก สขุใส2 และขจรศักดิ์ รุ่นประพันธ์3 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลของโปรแกรมการออกก าลังกายแบบหนักสลับ
เบาท่ีมีต่อสุขสมรรถนะของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ท่ีมีภาวะน้ าหนักเกิน ก่อนและหลังการใช้โปรแกรม กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัด
พิษณุโลก ซึ่งได้จากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) จ านวน 30 คน โดยออก
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทดลอง จ านวน 15 คน ท่ีได้รับการใช้โปรแกรมการออกก าลังกายแบบหนักสลับเบา 
และกลุ่มควบคุม จ านวน 15 คน ท่ีได้รับการฝึกโปรแกรมการออกก าลังกายในชีวิตประจ าวันตามปกติ โดยท าการ
ใช้โปรแกรมฝึกสัปดาห์ละ 3 วัน เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ และท าการเก็บข้อมูลตัวแปรด้านสุขสมรรถนะ และ
ทดสอบสมรรถภาพทางกายก่อนและหลังการใช้โปรแกรม หลังส้ินสุดการทดลองผู้วิจัยน าผลมาวิเคราะห์ตาม
ระเบียบวิธีทางสถิติ โดยท าการ หาค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงมาตรฐาน  เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มด้วยการ
ทดสอบค่า ท่ี ( Independent t-test) และภายในก ลุ่มด้วยการทดสอบค่าที (Dependent paired t-test) 
ผลการวิจัย พบว่า ภายหลังการใช้โปรแกรม 8 สัปดาห์ กลุ่มทดลอง มีการพัฒนาผลการทดสอบสุขสมรรถนะทุกตัว
แปรเพิ่มขึ้นมากกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ .05  และมีค่าดัชนีมวลกาย อัตราส่วนรอบเอว/สะโพก 
ลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และความอ่อนตัว ดันพื้น 30 วินาที ลุก-นั่ง 60 วินาที ยืนยกเข่าขึ้นลง 
3 นาทีเพิ่มข้ึน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สรุปได้ว่า โปรแกรมการออกก าลังกายแบบหนักสลับเบา มีผล
ต่อการพัฒนาสุขสมรรถนะ และยังสามารถลดค่าดัชนีมวลกายผู้ท่ีมีภาวะน้ าหนักเกินให้อยู่เกณฑ์สมส่วน 

ค าส าคัญ: โปรแกรมออกก าลังกายหนักสลับเบา,  สุขสมรรถนะ,  ภาวะน้ าหนักเกิน 
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Abstract 
 This action research aims to study and compare the effects of high-intensity interval 
training program on health related physical fitness of overweight mathayom 1 students.  The 
sample of this study were 30 mathayom 1 students in academic year 2020 of Demonstration 
Secondary School of Naresuan University, Phitsanulok. The sample were divided into 
experimental group (n=15) and control group (n=15) by purposive sampling consisted of  male 
students who had body mass index greater than 21.61-25.76 kilograms per square meter and 
21.65-25.85 for female students. The experimental group was provided high-intensity interval 
training program while the control group had a regular exercise in daily life, 3 days a week for 8 
weeks. The sample also had pretest and posttest of the program.  After collected the data, data 
analysis were examine for comparing the groups by using independent t-test and for study each 
group by using dependent pair t-test. The result showed that the experimental group increasingly 
developed all performance variables the test of health related physical fitness more than the 
control group at a significant level of .05. Additionally, body mass index, waist/hip ratio down 
decreased also flexibility, 30 seconds push ups, 30 seconds chair stand3 minutes knee up 
increased significantly at level of .05. In conclusion, high-intensity interval training program 
developed the health related physical fitness and decreased body mass index  for overweight 
person to be in the proper measurement. 

Keyword:Hight intersity interval training program, Health related physical fithess , Overweight 
 
บทน า 
 ภาวะน้ าหนักเกิน เป็นสภาวะท่ีร่างกายได้รับสารอาหารมากเกินความต้องการของร่างกายและขาดการ
ออกก าลังกาย ท าให้เกิดการสะสมพลังงานเกินความจ าเป็น และก่อให้เกิดโรคอ้วนได้ จากการศึกษาข้อมูลพบว่า 
เด็กไทยในปัจจุบันนิยมบริโภคอาหารจานด่วน ขนมขบเค้ียวและน้ าอัดลมซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ (วิทยา กุล
สมบูรณ์, 2559) ภาวะน้ าหนักเกินมีแนวโน้มเพิ่มสูงมากขึ้นและเป็นภัยเงียบท่ีคุกคามสุขภาพ เนื่องจากการแสดง
อาการของโรคจะไม่เกิดขึ้นฉับพลันการเกิดพยาธิสภาพของโรคต้องใช้เวลานาน สาเหตุของภาวะน้ าหนักเกินมา
จากการเปล่ียนแปลงด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม และส่งผลต่อพฤติกรรมส่วนบุคคล โดยการเปล่ียนแปลงด้านสังคม
ท่ีเกิดจากการพัฒนาจากสังคมเกษตรกรรมกลายเป็นสังคมอุตสาหกรรม ท าให้วิถีชีวิตเปล่ียนไป เกิดความขาดการ
ดูแลสุขภาพ สภาวะเศรษฐกิจท่ีมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วการขนส่ง การแปรรูปอาหาร การจัดจ าหน่าย 
การตลาด การศึกษา การวางผังเมือง และสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อให้เข้าถึงอาหารท่ีไม่มีประโยชน์ อาหารจานด่วนท่ีมี
แป้ง และไขมันสูงประกอบกับการออกก าลังกายท่ีลดลง เนื่องจากมีเทคโนโลยีเข้ามาอ านวยความสะดวกมากมาย 
ปัจจัยเหล่านี้ท าให้เกิดภาวะน้ าหนักเกินและส่งผลกระทบต่อทุกวัย ท้ังด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และ
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สังคมซึ่งผลกระทบทางด้านร่างกาย บุคคลท่ีมีภาวะน้ าหนักเกิน (ส านักโภชนาการ , 2557 ; ดุษฎี พงษ์พิทักษ์, 
2550 ; ศูนย์อนามัยท่ี 3 ชลบุรี, 2555)  
 จากข้อมูลพฤติกรรมของคนไทย (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2559) จากการส ารวจในปี 2555 พบว่า คน
ไทยมีพฤติกรรมเนือยนิ่งต่อวันถึง 13.25 ช่ัวโมง เพิ่มข้ึนเป็น 13.45 ในปี 2557 และเพิ่มข้ึนเป็น 13.54 ในปี พ.ศ.
2558 โดยพฤติกรรมเนือยนิ่ง 4 อันดับแรกของคนไทยท่ีท าติดต่อกันนานกว่า 1 ช่ัวโมงต่อครั้ง คือ นั่ง/นอนดู
โทรทัศน์ (ร้อยละ 50.0) นั่งคุย/นั่งประชุม (ร้อยละ 28.4) นั่งท างาน/นั่งเรียน (ร้อยละ 27.0) และนั่งเล่นเกม
โทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ (ร้อยละ 20.1) เมื่อศึกษาในรายละเอียด พบว่า กลุ่มเด็กและกลุ่ม
วัยรุ่นมีพฤติกรรมอยู่หน้าจอ (Screen Time) ได้แก่ การนั่งดูโทรทัศน์ การใช้คอมพิวเตอร์ การเข้าร้านเกม รวมถึง
การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพาประเภทต่างๆ มากกว่ากลุ่มอื่นๆ โดยเฉล่ียแล้วใช้เวลาอยู่หน้าจอนานกว่า 1 
ช่ัวโมงต่อวันและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของสัดส่วนผู้ท่ีมีภาวะอ้วน
และอ้วนลงพุง คือจากร้อยละ 28.7 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 34.7 ในปี 2558 (กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย , 
2558)  
 เด็กในวัยเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นท่ีมีภาวะน้ าหนักเกินส่วนใหญ่เป็นผลมาจากเทคโนโลยีท่ีมีการ ดู
โทรทัศน์ตลอดท้ังวัน เกมคอมพิวเตอร์ รวมถึงการแข่งขันท่ีสูงขึ้น ท าให้เด็กคร่ าเคร่งกับการเรียนมากขึ้น การท่ีเด็ก
ขาดการออกก าลังกายท่ีเหมาะสมนี้ ท าให้เกิดผลเสียหลายๆอย่างตามมาท้ังด้านสุขภาพ อาทิ โรคอ้วน 
โรคเบาหวาน ด้านพัฒนาการท่ีช้ากว่าวัย และมีสุขสมรรถนะทางด้านร่างกายท้ัง 5 ด้าน ซึ่งได้แก่ 1.องค์ประกอบ
ของร่างกาย 2.ความอ่อนตัว 3.ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ 4.ความอดทนของกล้ามเนื้อ 5.ความอดทนของระบบ
ไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ เมื่อประเมินแล้วสุขสมรรถนะไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของเด็กท่ีควรจะเป็น 
การขาดการออกก าลังกายมักจะขาดความแข็งแรงคล่องแคล่ว เป็นอุปสรรคในการท ากิจกรรมต่างๆ และบางครั้ง
อาจถูกล้อเลียนส่งผลต่อความมั่นใจและการเข้าสังคมอีกด้วย การออกก าลังกายแบบหนักสลับเบา คือ การ
เคล่ือนไหวตอบสนองความต้องการ และการท ากิจกรรมต่างๆในชีวิตประจ าวัน เป็นการฝึกความคล่องตัว และ
ความอ่อนตัวของส่วนต่างๆ ของร่างกายท้ังยังท าให้รู้จักควบคุมกล้ามเนื้อในการเคล่ือนไหวได้ดีการออกก าลังกาย
อย่างถูกวิธีและเหมาะสมกับวัย การออกก าลังกายแบบหนักสลับเบาอย่างต่อเนื่อง และสม่ าเสมอช่วยให้ได้
พัฒนาการทักษะด้านเคล่ือนไหว ส่งผลให้เป็นคนกระฉับกระเฉง มีสุขสมรรถนะของร่างกายท่ีดี ซึ่งเป็นพื้นฐานให้มี
ความมั่นใจท่ีจะท ากิจกรรมต่างๆ ท้ังการเรียนและนอกห้องเรียน นอกจากนี้ช่วยให้มีการตัดสินใจดีขึ้น ประสาท
กล้ามเนื้อมีความสัมพันธ์กัน และเป็นการปูพื้นฐานทักษะการเคล่ือนไหวในขั้นต่างๆ 
 การออกก าลังกายแบบสลับเบา คือ การออกก าลังกายท่ีมีช่วงสลับระหว่างช่วงท่ีออกก าลังกายหนักกับ
ช่วงท่ีออกก าลังกายเบาหรือหยุดพัก ด้วยการท่ีมีช่วงออกก าลังกายเบาหรือหยุดพักจึงท าให้สามารถเพิ่มความหนัก
การออกก าลังกายได้สูงขึ้น และได้มีผู้ท าการศึกษาถึงผลดีของความหนักในการออกก าลังกาย พบว่า การออกก าลัง
กายท่ีความหนักมากกว่า ส่งผลต่อการเผาผลาญไขมัน (Fat oxidation) หลังจากออกก าลังกายและยังเพิ่มการใช้
พลังงานได้มากกว่า งานวิจัยเกี่ยวกับการออกก าลังกายแบบสลับเบาท่ีผ่านมามักท าการศึกษาผลของการออกก าลัง



 

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 1 มกราคม – มีนาคม 2564   
Science and Technology Northern Journal Vol.2(1), January – March 2021 

 

 

28 

กายสลับเบาท่ีความหนักสูง (High intensity interval training : HIIT) โดยจะควบคุมช่วงออกก าลังอยู่ท่ีความ
หนักประมาณ 80-90% ของอัตราการใช้ออกซิเจนสูงสุดสลับกับการพัก พบว่า สามารถเพิ่มการเผาผลาญไขมัน 
เพิ่มการใช้ออกซิเจนสูงสุดในการออกก าลังกายได้ แต่ยังใช้เวลาในการออกก าลังกายใกล้เคียงกับแอโรบิกแบบ
ต่อเนื่อง ต่อมาจึงมีการลดระยะเวลาในช่วงออกก าลังกายและช่วงฟื้นฟูลงและเพิ่มรอบของการสลับแทน เช่น ปั่น
จักรยานท่ีความเร็ว 90% ของอัตราการใช้ออกซิเจนสูสุด 60 วินาที หลังจากนั้นพัก 60 วินาที ท าสลับกัน 10 รอบ 
พบว่า สามารถเพิ่มการอัตราการเผาผลาญได้ในคนท่ีเป็นโรคเบาหวานประเภทท่ี 2 การออกก าลังกายแบบสลับ
ช่วงท่ีความหนักสูงนี้ ได้ผลดีเป็นอย่างมากในการพัฒนาสมรรถภาพทางกายและการท างานของระบบไหลเวียน
โลหิต (Tjonna et al., 2015; Trlk et al, 2015; Wisloff et al, 2015) 
 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น พบว่าผลเสียของภาวะน้ าหนักเกินก่อให้เกิดปัญหาทางด้านร่างกาย จิตใจ 
สังคม อารมณ์ และเศรษฐกิจ ดังนั้นการควบคุมและป้องกันภาวะน้ าหนักเกินจ าเป็นต้องท าอย่างถูกต้อง โดยใช้
วิธีการควบคุมอาหาร การออกก าลังกาย นอกจากนี้การการออกก าลังกายเป็นส่ิงส าคัญ ซึ่งนักเรียนอาจจะมีการ
จัดการกับภาวะน้ าหนักเกินมาตรฐานไม่ถูกต้องหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ฉะนั้นจะต้องจัดการกับภาวะ
น้ าหนักเกินอย่างถูกวิธีจึงต้องปฏิบัติตามหลักการออกก าลังกาย ซึ่งการออก าลังกายแบบหนักสลับเบาเป็นรูปแบบ
การออกก าลังกายท่ีสามารถพัฒนาได้ท้ังระบบแอโรบิก และแอนแอโรบิก โดยจะมีท้ังการออกก าลังกายท่ีความ
หนักสูงกับการพัก การกระตุ้นด้วยความหนักท่ีสูงกว่าปกติ เช่นเดียวกับการออก าลังกายแบบแอโรบิก ในระยะยาว 
ข้อดีท่ีส าคัญท่ีสุดของการออกก าลังกายแบบหนักสลับเบา คือ งานท่ีท าได้ท้ังหมดในการออกก าลังกายสามารถแบ่ง
ท าเป็นส่วนๆ ได้โดยไม่ต้องท าติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง การออกก าลังกายแบบนี้จะส่งผลให้นักเรียนมีน้ าหนักท่ีเป็น
มาตรฐานเหมาะสมกับระดับส่วนสูงและอายุ น าไปสู่การเจริญเติบโตและพัฒนาการท่ีปกติและสามารถลดความ
เส่ียงต่อการเกิดโรคเรื้อรังในอนาคต โดยการออกก าลังกายแบบสลับช่วงท่ีความหนักสูงมาก และใช้เวลาในการ
ออกก าลังกายน้อยมาก เปรียบเทียบกับการออกก าลังกายแบบต่อเนื่อง ท่ีความหนักปานกลาง (Moderate 
intensity continuous exercise) ในกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ชายอ้วนหรือน้ าหนักเกินท่ีมีกิจกรรมทางกายต่ า โดย
การปั่นจักรยานแบบเร็วท่ีสุด 30 วินาทีสลับกับหยุดพักจ านวน 4 ครั้งต่อเนื่องกัน (4x30 sec "all out" sprint) 
เปรียบเทียบกับการออกก าลังกายแบบต่อเนื่องท่ีความหนักปานกลาง (Moderate-intensity continuous 
exercise) ท่ีใช้ระยะเวลาในการออกก าลังกาย 60 - 90 นาท่ี พบว่า ส่งผลแบบฉับพลันให้ความด้ือต่ออินซูลินลดลง 
และระบบการเผาผลาญไขมันดีขึ้น (ไวท์ และคณะ,2015)  
 จากการส ารวจผลตรวจสุขภาพประจ าปีของนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ในปี
การศึกษา 2562 นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น อายุระหว่าง 13-15 ปี จ านวน 722 คน พบว่านักเรียนมีน้ าหนักเกิน
เกณฑ์ (ดัชนีมวลกายมากกว่า 23 กิโลกรัมต่อตารางเมตร – 29.99 กิโลกรัมต่อตารางเมตร) จ านวน 135 คน คิด
เป็นร้อยละ 18.70 นักเรียนท่ีมีค่าดัชนีมวลกายมากกว่าเกณฑ์เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีถึงร้อยละ 37.04 
โดยมีดัชนีมวลกายสูงสุดมากถึง 32 กิโลกรัมต่อตารางเมตร เมื่อค านวณคะแนนความเส่ียงต่อการเกิดโรคอ้วนระดับ
ท่ี 3 จากปัจจัยเส่ียงด้าน อายุ เพศ ดัชนีมวลกาย นับเป็นความเส่ียงระดับสูงมากมีโอกาสเกิดโรคเบาหวาน ท าให้
มองเห็นภาพ โดยรวมอนาคตของวัยรุ่นไทย หากไม่มีการป้องกันแก้ไขต้ังแต่วันนี้ จะต้องเผชิญกับโรคเบาหวานใน
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อนาคตอย่างแน่นอน เมื่ออายุมากขึ้นพวกเขาเหล่านี้จะกลายเป็นผู้ใหญ่ท่ีเป็นโรคเบาหวานซึ่งต้องรับประทานยา
หรือฉีดยาไปตลอดชีวิต ยังไม่นับรวมถึงภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ท่ีตามมา อันได้แก่ โรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตา 
ไต วายเรื้อรัง แผลติดเช้ือท่ีเท้า รวมถึงภาวะติดเช้ือต่างๆ  
 จากเหตุผลท่ีกล่าวมาข้างต้น เพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมกับการเปล่ียนแปลงและการเตรียมรับมือ
กับปัญหาสุขภาพหรือโรคท่ีมาพร้อมกับภาวะน้ าหนักเกิน และให้นักเรียนหันมาดูแลเอาใจใส่สุขภาพของตนเองมาก
ขึ้น ซึ่งนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยนเรศวร สนใจในเรื่องของการเรียนเป็นส าคัญ ไม่มีเวลาออกก าลัง
กาย ไม่ท ากิจกรรมทางกาย ท าให้นักเรียนมีภาวะน้ าหนักเกิน ผู้วิจัยจึงสนใจพัฒนารูปแบบการออกก าลังกายท่ีใช้
ระยะเวลาน้อยและได้ประสิทธิผลเท่ากันหรือดีกว่าการออกก าลังกายแบบแอโรบิกแบบต่อเนื่องท่ีใช้เวลานาน และ
สามารถเพิ่มการเผาผลาญไขมันในการออกก าลังกายได้ จึงได้พัฒนาโปรแกรมการออกก าลังกายแบบหนักสลับเบา
ท่ีมีต่อสุขสมรรถนะของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นท่ีมีภาวะน้ าหนักเกิน 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการออกก าลังกายแบบหนักสลับเบาท่ีมีต่อสุขสมรรถนะของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น ท่ีมีภาวะน้ าหนักเกิน ก่อนและหลังการใช้โปรแกรม 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลของโปรแกรมการออกก าลังกายแบบหนักสลับเบาท่ีมีต่อสุขสมรรถนะของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ท่ีมีภาวะน้ าหนักเกิน กลุ่มควบคุมกับกลุ่มทดลอง ก่อนและหลังการใช้โปรแกรม 
  
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นวิธีการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ โดยโปรแกรมการออกก าลังกายแบบหนักสลับเบาท่ีมีต่อ
สุขสมรรถนะของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ท่ีมีภาวะน้ าหนักเกิน โดยกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้มาจาก
นักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร  นักเรียนชายมีดัชนีมวลกายมากกว่า 21.61- 
25.76 กิโลกรัมต่อตารางเมตร นักเรียนหญิงมีดัชนีมวลกายมากกว่า 21.65-25.85 กิโลกรัมต่อตารางเมตร จ านวน 
30 คน ค านวณกลุ่มตัวอย่างจากการเปิดตาราง Cohen (1988) โดยก าหนดอ านาจของการทดสอบ (Power of 
Statistical) อยู่ ท่ี 0.9 ค่าขนาดอิทธิพล (Effect Size) เท่ากับ 1.20 และระดับนัยส าคัญทางสถิติ ท่ี .05 จึง
ก าหนดให้มีกลุ่มทดลองท่ี 1 จ านวน 15 คน และกลุ่มทดลองท่ี 2 จ านวน 15 คน โดยเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive Sampling)  

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
1. โปรแกรมการออกก าลังกายแบบหนักสลับเบาท่ีมีต่อสุขสมรรถนะของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ท่ีมี

ภาวะน้ าหนักเกิน  
2. แบบบันทึกรายการอาหารท่ีรับประทาน  
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3. แบบประเมินความพร้อม และปัจจัยเส่ียงก่อนออกก าลังกาย (PAR-Q+)  
4. แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายท่ีสัมพันธ์กับสุขภาพ (เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายส าหรับ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษา อายุ 13 – 18 ปี)  
5. แบบบันทึกการทดสอบสุขสมรรถนะ 5 ด้าน ได้แก่ 5.1 องค์ประกอบของร่างกาย 5.2 ความอดทนของ

ระบบไหลเวียนโลหิตและหายใจ 5.3 ความอดทนของกล้ามเนื้อ 5.4 ความอ่อนตัวหรือความยืดหยุ่น 5.5 ความ
แข็งแรงของกล้ามเนื้อ 
 อุปกรณ์ท่ีใช้ในการวิจัย 

1. อุปกรณ์ส าหรับทดสอบตัวแปรทางสรีรวิทยาและสุขสมรรถนะ ได้แก่ 1. เครื่องช่ังน้ าหนัก วัดส่วนสูง 2. 
สายวัดรอบเอว รอบสะโพก 3. นั่งงอตัวไปข้างหน้า (Sit and Reach) 4. เครื่องวัดแรงบีบมือ 5. เครื่องวัดความดัน
โลหิต  6. นาฬิกาจับเวลา 7. โพลาร์ (POLAR H10) 8. นกหวีด 

2. กลุ่มตัวอย่างท าการฝึกตามโปรแกรมท่ีก าหนดไว้ ตามรายการ ต่อไปนี้  
       2.1 ผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างด้วยออกก าลังกายตามระยะเวลา 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วันคือ วันจันทร์ 
วันอังคาร วันพฤหัสบดี เวลา 16.30 – 17.30 น.  
         2.2 ผู้วิจัยท าการช่ังน้ าหนัก วัดส่วนสูง ค่าดัชนีมวลกาย รอบเอว รอบสะโพกอัตราส่วนรอบเอวต่อ
สะโพก นั่งงอตัวไปข้างหน้า แรงบีบมือ ลุก-นั่ง 30 วินาที และยืนยกเข่าขึ้นลง 3 นาที ของกลุ่มตัวอย่างก่อนการฝึก 
(Pre - Test) หลังการฝึก (Post - Test) สัปดาห์ท่ี 1 และสัปดาห์ท่ี 8   
          2.3 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะท่ีได้จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 

 การเก็บรวมรวมข้อมูล    
1. ประชุม อธิบาย และช้ีแจงให้กลุ่มตัวอย่างได้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2. ผู้วิจัยน าแบบบันทึกการตรวจวัดค่าดัชนีมวลกายไปด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในโรงเรียนมหา

วิทยาลัยนเรศวร ซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรท่ีมีภาวะน้ าหนักเกิน 
 3. จัดตรียมอุปกรณ์ โปรแกรมการออกก าลังกาย และสถานท่ี  
 4. สถานท่ี สนามกีฬา และลานกิจกรรม 
 5. เตรียมกลุ่มตัวอย่างของการศึกษา ปฐมนิเทศให้กลุ่มตัวอย่าง ทราบถึงจุดหมาย และวิธีการฝึก 
ตลอดจนปฏิทินการฝึกในแต่ละครั้ง และระยะเวลาในการทดสอบ 
 6. กลุ่มตัวอย่างท าการฝึกตามโปรแกรมท่ีก าหนดไว้ ตามรายการ ต่อไปนี้ 

  6.1 ผู้วิจัยให้กลุ่มทดลองออกก าลังกายตามโปรแกรมหนักสลับเบา ตามระยะเวลา 8 สัปดาห์ 
สัปดาห์ละ 3 วันคือ วันจันทร์ วันอังคาร วันพฤหัสบดี เวลา 16.30 – 17.30 น. 
  6.2 ผู้วิจัยให้กลุ่มควบคุมออกก าลังกายในชีวิตประจ าวันตามปกติ สัปดาห์ละ 3 วัน 
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  6.3 ผู้วิจัยท าการช่ังน้ าหนัก วัดส่วนสูง ค่าดัชนีมวลกาย รอบเอว รอบสะโพกอัตราส่วนรอบเอว
ต่อสะโพก นั่งงอตัวไปข้างหน้า ดันพื้น 30 วินาที ลุก-นั่ง 30 วินาที และยืนยกเข่าขึ้นลง 3 นาที ของกลุ่มตัวอย่าง
ก่อนการฝึก (Pre - Test) หลังการฝึก (Post - Test) สัปดาห์ท่ี 1 และสัปดาห์ท่ี 8 
  6.4 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะท่ีได้จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้  

สรุปผลการวิจัย 
ตารางที่ 1 แสดงผลค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของผลการทดสอบสุขสมรรถนะ ก่อนและหลังการใช้
โปรแกรมของกลุ่มทดลอง โดยใช้สถิติค่าที แบบรายคู่ (Dependent pair  t- test)   

 

รายการทดสอบ 

สุขสมรรถนะ 

ก่อนใช้โปรแกรม หลังใช้โปรแกรม t Sig. 

  S.D.      S.D.  

ค่าดัชนีมวลกาย  

อัตราส่วนรอบเอว/สะโพก  

ความอ่อนตัว 

ดันพื้น 30 วินาที  

ลุก-นั่ง 60 วินาที   

ยืนยกเข่าขึ้นลง 3 นาที 

24.66 

0.85 

6.73 

22.40 

24.33 

129.93 

3.15 

0.06 

8.19 

3.60 

5.25 

6.96 

21.17 

0.76 

11.46 

28.40 

33.26 

160.13 

2.01 

0.04 

7.89 

3.58 

4.33 

7.25 

9.57* 

7.50* 

-12.75* 

-19.44* 

-11.58* 

-12.53* 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

* มีนัยความส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

 จากตารางท่ี 1 พบว่า ผลการทดสอบสุขสมรรถนะ ก่อนการใช้โปรแกรมของกลุ่มทดลอง มีค่าเฉล่ียและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าดัชนีมวลกายเท่ากับ 24.66 ±3.15 กิโลกรัมต่อตารางเมตร อัตราส่วนรอบเอว/
สะโพกเท่ากับ 0.85 ±0.06 ความอ่อนตัวเท่ากับ 6.73 ±8.19 เซนติเมตร ดันพื้น 30 วินาที เท่ากับ 22.04 ±3.60 
ครั้ง ลุก-นั่ง 60 วินาที เท่ากับ 24.33 ±5.25 ครั้ง/นาที ยืนยกเข่าขึ้นลง 3 นาทีเท่ากับ 129.93 ±6.96 ครั้ง 
ตามล าดับ หลังการใช้โปรแกรมของกลุ่มทดลอง มีค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของค่าดัชนีมวลกายเท่ากับ 
21.17 ±2.01 กิโลกรัมต่อตารางเมตร อัตราส่วนรอบเอว/สะโพกเท่ากับ 0.76 ±0.04 ความอ่อนตัวเท่ากับ 11.46 

x x
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±7.89 เซนติเมตร ดันพื้น 30 วินาที เท่ากับ 0.74 ±0.13 ครั้ง ลุก-นั่ง 60 วินาที เท่ากับ 33.26 ±4.33 ครั้ง/นาที 
ยืนยกเข่าขึ้นลง 3 นาทีเท่ากับ 160.13 ±6.35 ครั้ง ตามล าดับ 
 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการทดสอบสุข
สมรรถนะของก่อนและหลังการใช้โปรแกรมการออกก าลังกายแบบหนักสลับเบาท่ีมีต่อสุขสมรรถนะของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น ท่ีมีภาวะน้ าหนักเกิน ในรายการทดสอบ ค่าดัชนีมวลกาย อัตราส่วนรอบเอว/สะโพก ลดลง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ความอ่อนตัว  ดันพื้น 30 วินาที ลุก-นั่ง 60 วินาที และยืนยกเข่าขึ้นลง 3 
นาที เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ตารางที่ 2 แสดงผลผลการเปรียบเทียบการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของผลการทดสอบ
สุขสมรรถนะของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง โดยใช้สถิติ )Independent t-test) 

* มีนัยความส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

จากตารางท่ี 2 พบว่า เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของผลการทดสอบสุขสมรรถนะของกลุ่ม
ควบคุมและกลุ่มทดลอง หลังการใช้โปรแกรมการออกก าลังกายแบบหนักสลับเบาท่ีมีต่อสุขสมรรถนะของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น ท่ีมีภาวะน้ าหนักเกิน ในรายการทดสอบค่าดัชนีมวลกาย อัตราส่วนรอบเอว/สะโพก  ความ
อ่อนตัว  ดันพื้น 30 วินาที ลุก-นั่ง 60 วินาที และยืนยกเข่าขึ้นลง 3 นาที พบว่า ผลการเปรียบเทียบหลังการใช้
โปรแกรมออกก าลังกายหนักสลับเบาของกลุ่มทดลองดีกว่ากลุ่มควบคุม ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ี
ระดับ .05 

รายการทดสอบ 

สุขสมรรถนะ 

 กลุ่มควบคุม   

(n = 15) 

 

 

    กลุ่มทดลอง  

(n =15)  

 

t 

 

Sig. 

 SD   SD   

ค่าดัชนีมวลกาย 

อัตราส่วนรอบเอว/สะโพก  

ความอ่อนตัว 

ดันพื้น 30 วินาที   

ลุก-นั่ง 60 วินาที 

ยืนยกเข่าขึ้นลง 3 นาที 

22.78 

0.82 

5.33 

25.93 

29.20 

154.75 

1.42 

0.06 

7.54 

3.17 

3.85 

7.57 

 21.17 

0.76 

11.46 

28.40 

33.26 

160.13 

2.01 

0.04 

7.85 

3.58 

4.33 
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กิตติกรรมประกาศ 
  ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความกรุณาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์เอก สุขใส 

ประธานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ท่ีได้อุตส่าห์สละเวลาอันมีค่ามาเป็นที่ปรึกษา พร้อมท้ังให้ค าแนะน าตลอดระยะเวลา
ในการท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ และกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ชัย ชะนูนันท์ รักษาการใน
ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นอย่างสูง ท่ีได้กรุณาให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล
เกี่ยวกับนักเรียนท่ีมีภาวะน้ าหนักเกินในการท าวิจัย เหนือส่ิงอื่นใดขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ของผู้วิจัยท่ี
ให้ก าลังใจและให้การสนับสนุนในทุกๆ ด้านอย่างดีท่ีสุดเสมอมา 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาผลของโปรแกรมการออกก าลังกายแบบหนักสลับเบาท่ีมีต่อสุขสมรรถนะของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น ท่ีมีภาวะน้ าหนักเกิน ท าการทดสอบสุขสมรรถนะ 5 ด้าน ได้แก่ ค่าดัชนีมวลกาย อัตราส่วน
รอบเอว/สะโพก ยืนยกเข่าขึ้นลง 3 นาที ความอ่อนตัว ดันพื้น 30 วินาที และลุก-นั่ง 60 วินาที ผลการวิจัยพบว่า 
กลุ่มทดลอง เป็นนักเรียนท่ีมีภาวะน้ าหนักเกินฝึกตามโปรแกรมการออกก าลังกายแบบหนักสลับเบา มีค่าเฉล่ียของ
ผลการทดสอบสุขสมรรถนะมีการพัฒนาท่ีดีขึ้นทุกด้าน กว่ากลุ่มควบคุม เป็นนักเรียนท่ีมีภาวะน้ าหนักเกินออก
ก าลังกายในชีวิตประจ าวันตามปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งผลการทดสอบสุขสมรรถนะ ก่อนและ
หลังการใช้โปรแกรมออกก าลังกายหนักสลับเบา 8 สัปดาห์ ของกลุ่มทดลอง พบว่า ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของค่าดัชนีมวลกาย อัตราส่วนรอบเอว/สะโพก และยืนยกเข่าขึ้นลง 3 นาทีลดลง 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ความอ่อนตัว ดันพื้น 30 วินาที และลุก -นั่ง 60 วินาที เพิ่มขึ้น อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จากการใช้โปรแกรมออกก าลังกายหนักสลับเบา ท้ังหมด 8 สัปดาห์ ซึ่งมีท่าฝึก
แบ่งเป็นละสัปดาห์ และท าการฝึกเป็นจ านวน 3 วัน คือ คือ วันจันทร์ วันอังคาร และวันพฤหัสบดี เวลา 16.30 – 
17.30 น.โดยสัปดาห์ท่ี 1 และ 2 ท าการฝึกแบบหนัก 20 วินาที แบบเบาหรือหยุดพัก 60 วินาที จ านวนเซต 2 เชต 
พักระหว่างเซตละ 1 นาที สัปดาห์ท่ี 3 ถึง 6 แบบหนัก 20 วินาที แบบเบาหรือหยุดพัก 40 วินาที จ านวนเซต 2 
เชต พักระหว่างเซตละ 1 นาที และสัปดาห์ท่ี 7 ถึง 8 แบบหนัก 20 วินาที แบบเบาหรือหยุดพัก 20 วินาที จ านวน
เซต 3 เชต พักระหว่างเซตละ 1 นาที ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Kelso (2005) ว่าเป้าหมายท่ีต้องการพัฒนา
โดยเฉพาะระบบพลังงานและระดับความสมบูรณ์ทางด้านร่างกาย การฝึกแบบหนักสลับเบาจะเน้นใช้วิธีควบคุม
ความหนักการฝึกโดยใช้อัตราการเต้นของชีพจรเป็นเกณฑ์ก าหนดความหนักในการฝึก การฝึกแบบหนักสลับเบาจะ
เกี่ยวข้องกับระบบพลังงานแบบไม่ใช้ออกซิเจน แต่ด้วยการฝึกมีการปฏิบัติหรือท าซ้ าบ่อยครั้งจึงท าให้ระบบ
พลังงานแบบแอโรบิกมาท างานร่วมเสมอ คือ ขณะเล่นกีฬาต่อเนื่องเป็นเวลานานท าให้ร่างกายอยู่ในสภาวะเหน็ด
เหนื่อยไม่สามารถน าออกซิเจนท่ีหายใจเข้าไปในขณะนั้นไปเป็นพลังงานได้ทันทีแต่จะไปน าเอาออกซิเจน ท่ีร่างกาย
เก็บสะสมไว้ตามเนื้อเยื่อหรือเซลล์กล้ามเนื้อออกมาใช้เป็นพลังงานแทนเพื่อให้ร่างกายท างานต่อไปเป็นระยะเวลา
ส้ันๆ โดยถ้าเรานับจากจุดท่ีเกิดสภาวะความล้าไปจนถึงส้ินสุดการเคล่ือนไหว เป็นช่วงเวลาการออกก าลังกายแบบ
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ไม่ใช้ออกซิเจน ส่วนกิจกรรมอีกรูปแบบ คือ การออกแรงหนักเต็มท่ีในช่วงระยะเวลาส้ันๆ เช่น การวิ่ง 100 เมตร ท่ี
ใช้ความเร็วเต็มท่ีตลอดช่วง เป็นกิจกรรมท่ีใช้ระบบพลังงานแบบแอนแอโรบิกเต็มรูปแบบ เป็นต้น รูปแบบหรือ
วิธีการฝึกแบบหนักสลับเบาท่ีถูกน ามาฝึกพัฒนาความอดทน โดยเฉพาะความอดทนแบบไม่ใช้ออกซิเจนมีหลักและ
วิธีการท่ีมีผู้น าไปใช้ฝึกนักกีฬาอย่างแพร่หลายและได้รับการยอมรับว่าเกิดประโยชน์ต่อร่างกาย (เจริญ กระบวน
รัตน์, 2557) เช่นเดียวกับงานวิจัยของถาวร กมุทศรี (2562) หลักการฝึกแบบ Long Interval Training เป็น
รูปแบบของการฝึกหนักสลับเบาท่ีเหมาะสมกับนักกีฬาท่ีใช้ระยะเวลาในการเคล่ือนไหวต่อเนื่องนานๆ เช่น กรีฑา
ระยะกลาง วิ่ง 1500 เมตรขึ้นไป หรือ นักว่ายน้ าระยะทาง 400 เมตรขึ้นไป โดยใช้ความหนักในการฝึกประมาณ 
85-90% ของความเร็วสูงสุดหรืออัตราการเต้นของชีพจรสูงสุด ใช้เวลาในการฝึกประมาณ 2 -5 นาที เวลาพัก
ระหว่างเท่ียว 2-10 นาที หรือใช้อัตราเวลาในการฝึกต่อเวลาพักท่ี 1:2 ถึง 1:3 โดยกิจกรรมในการพักเป็นการวิ่ง
เบาๆ (Active Recovery) ให้อัตราการเต้นของชีพจรลดลงมาถึง 120 ครั้งต่อนาที แล้วจึงท าการฝึกในเท่ียวต่อไป 
โดยมีจ านวนเท่ียวหรือจ านวนครั้งในการฝึกท่ี 3-10 ครั้งต่อชุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิภาดา พ่วงพี (2562) ได้
ศึกษาเรื่องผลการโปรแกรมการฝึกแบบวงจรโดยใช้แอโรบิกแบบหนักสลับเบาเป็นฐานมีผลต่อการพัฒนาความ
อดทนของระบบไหลเวียนเลือดและระบบหายใจของนักเรียนชายอ้วนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อ
ต้องการพัฒนาความอดทนของระบบไหลเวียนเลือดและระบบหายใจ ความแข็งแรงและความแข็งแรงและความ
อดทนของกล้ามเนื้อ และสัดส่วนร่างกายของนักเรียนชายอ้วน การออกก าลังกายแบบแอโรบิกแบบหนักสลับเบา
ท าให้ร่างกายได้รับการพัฒนา ในการใช้ออกซิเจนมากขึ้น และควรอยู่ในระยะเวลาท่ีเพียงพออย่างน้อย 15  นาที
ขึ้นไป รูปแบบของกิจกรรมท่ีปฏิบัติควรเหมาะสมท่ีจะพัฒนาความอดทนของระบบไหลเวียนเลือดและระบบหายใจ
ซึ่งจะท าให้สัดส่วนร่างกายพัฒนาได้มีประสิทธิภาพดีขึ้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานของการวิจัยว่า โปรแกรมการออกก าลังกายแบบหนักสลับเบามีผลต่อสุขสมรรถนะของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น ท่ีมีภาวะน้ าหนักเกิน ดีขึ้นหลังจากการเข้าร่วมโปรแกรม 
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ผลการใช้โปรแกรมการฝึกแบบผสมผสานท่ีมีผลต่อความคล่องแคล่วว่องไวว่องไวในกีฬา
บาสเกตบอล ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

THE EFFECT OF COMBINATIONS TRAINING PROGRAM ON AGILITY OF BASKETBALL 
PLAYERS FOR STUDENTS GRADE 3 SECONDARY 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลของความคล่องแคล่วว่องไวก่อนและหลังการใช้โปรแกรม
การฝึกแบบผสมผสานท่ีมีผลต่อความคล่องแคล่วว่องไวในกีฬาบาสเกตบอล ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ
เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเขารวมโปรแกรมการฝึกแบบผสมผสานท่ีมีผลต่อความคล่องแคล่วว่องในกีฬา
บาสเกตบอล ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย ได้แก่ นักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3/3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวนท้ังส้ิน 40 คน ซึ่งใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) โดยการใช้โปรแกรมการการฝึกแบบผสมผสาน และท าการฝึกโปรแกรมสัปดาห์ละ 3 วัน 
เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ จากนั้นท าการเก็บข้อมูลตัวแปรของความคล่องแคล่วว่องไว และทดสอบความ
คล่องแคล่วว่องไวก่อนและหลังการใช้โปรแกรม หลังส้ินสุดการทดลองผู้วิจัยน าผลมาวิเคราะห์ตามระเบียบวิธีทาง
สถิติ โดยท าการ หาค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงมาตรฐาน  และค่าความพึงพอใจในการใช้โปรแกรมการฝึกแบบผสมผสาน 
ผลการวิจัย พบว่า ภายหลังการใช้โปรแกรม 8 สัปดาห์ กลุ่มตัวอย่าง มีการพัฒนาผลการทดสอบความคล่องแคล่ว
ว่องไวเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และมีผลความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก สรุปได้ว่า โปรแกรม
การฝึกแบบผสมผสาน มีผลต่อการพัฒนาความคล่องแคล่วว่องไวและยังมีผลของความพึงพอใจในการใช้โปรแกรม
การฝึกแบผสมผสานอยู่ในระดับมาก 

ค าส าคัญ: โปรแกรมการฝึกแบบผสมผสาน  บาสเกตบอล  ความคล่องแคล่วว่องไว 
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Abstract 
 The aim of this research was to compare the effects of agility before and after a 
combination training program on agility in basketball. Of Mathayomsuksa 3 students and to study 
satisfaction in participating in a blended training program. That affect dexterity in basketball. The 
sample group used in the research was 40 students in Mathayom Suksa 3/3 Semester 2, Academic 
Year 2020, using Purposive Sampling Method by using the program. Mixed training and training the 
program 3 days a week for a period of 8 weeks, then collecting data on the variables of agility. 
And test your dexterity before and after using the program After the end of the experiment, the 
researcher analyzes the results according to the statistical method by finding the mean, standard 
deviation and the satisfaction value of the blended training program. The results showed that 
after 8 weeks of using the program, the sample group There has been an improvement in the 
agility test results. The results were found to be statistically significant at the .05 level and had a 
high level of satisfaction. It had a high effect on the development of agility and the satisfaction 
of using the integrated training program. 

Keyword: Combinations training program, Basketball, Agility. 
 

บทน า 
กีฬาบาสเกตบอล เป็นกีฬาประจ าชาติอเมริกันท่ีถูกคิดขึ้น เนื่องจากในช่วงฤดูหนาวสภาพพื้นภูมิ

ประเทศโดยท่ัว ๆ ไปถูกหิมะปกคลุม ดร.เจมส์ เอ ไนท์สมิท ครูสอนพลศึกษาของ The International Y.M.C.A. 
Training School อยู่ท่ีเมืองสปริงฟิลล์ รัฐเมสสาซูเซส ได้รับมอบหมายจาก ดร.กูลิค ให้เป็นผู้คิดค้นการเล่นกีฬาใน
ร่มท่ีเหมาะสมท่ีจะใช้เล่นในช่วงฤดูหนาว บาสเกตบอลถูกคิดค้นดัดแปลงการเล่นกีฬาอเมริกันฟุตบอลและเบสบอล
เข้าด้วยกันและให้มีการเล่นท่ีเป็นทีม ในครั้งแรก ดร.เจมส์ เอ ไนท์สมิท ได้ใช้ลูกฟุตบอลและตะกร้าเป็นอุปกรณ์
ส าหรับให้นักกีฬาเล่น เขาได้น าตะกร้าลูกพีชไปแขวนไว้ท่ีฝาผนังของห้องพลศึกษา แล้วให้ผู้เล่นพยายามโยนลูก
บอลลงในตะกร้านั้นให้ได้ โดยใช้เนื้อท่ีสนามส าหรับเล่นให้มีขนาดเล็กลงแบ่งผู้เล่นออกเป็นข้างละ 7 คน ผลการ
ทดลองครั้งแรกผู้เล่นได้รับความสนุกสนานต่ืนเต้นแต่ขาดความเป็นระเบียบ มีการชนกัน ผลักกัน เตะกัน อันเป็น
การเล่นท่ีรุนแรง ต่อมาได้ตัดการเล่นท่ีรุนแรงออกไป และได้ท าการวางกติกาห้ามผู้เล่นเข้าปะทะถูกเนื้อต้องตัวกัน 
นับได้ว่าเป็นหลักเบื้องต้นของการเล่นบาสเกตบอล เมื่อได้วางกติกาการเล่นขึ้นมาแล้วก็ได้น าไปทดลองและ
พยายามปรับปรุงแก้ไขระเบียบให้ดีขึ้น เขาได้พยายามลดจ านวนผู้เล่นลงเพื่อหลีกเล่ียงการปะทะกันจนในท่ีสุดก็ได้
ก าหนดตัวผู้เล่นไว้ฝ่ายละ 5 คน ซึ่งเป็นจ านวนท่ีเหมาะสมท่ีสุดกับขนาดเนื้อท่ีสนาม ได้ทดลองการเล่นหลายครั้ง
หลายหนและพัฒนาการเล่นเรื่อยมา จนกระท่ังเขาได้เขียนกติกาการเล่นไว้เป็นจ านวน 13 ข้อ และเป็นต้นฉบับ
การเล่นท่ียังคงปรากฏอยู่บนกระดานเกียรติยศในโรงเรียนพลศึกษา ณ สปริงฟิลล์ อยู่จนกระท่ังทุกวันนี้ (สุณิสา 
โสทรวัตร, 2553) 
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ก่อนปี ค.ศ. 1915 แม้ว่าบาสเกตบอลจะเป็นกีฬาท่ีได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางเป็นอย่างมากก็ตาม 
แต่ก็จ ากัดเป็นเพียงการเล่นเพื่อออกก าลังกายในห้องพลศึกษาเท่านั้น ไม่มีองค์กรใดรับผิดชอบจัดการเล่นเป็นเป็น
ทางการ ยกเว้นองค์กรบาสเกตบอลอาชีพท่ีเกิดขึ้นเพียง 2-3 องค์กรแล้วก็เลิกล้มไป ฉะนั้นการเล่นบาสเกตบอลใน
แต่ละท่ีแต่ละแห่งจึงต่างก็ใช้กติกาผิดแผกแตกต่างกันออกไป ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนา
กีฬาบาสเกตบอลเป็นอย่างมาก ดังนั้นในปี ค.ศ. 1915 สมาคม Y.M.C.A. สมาคมกีฬามหาวิทยาลัยแห่งชาติและ
สมาพันธ์กีฬาสมัครเล่น ได้ร่วมประชุมเพื่อร่างกติกาการเล่นบาสเกตบอลขึ้นมาเพื่อเป็นบรรทัดฐานเดียวกัน กติกา
นี้ได้ใช้สืบมาจนกระท่ังปี ค.ศ. 1938 และได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งท่ี 11 ณ 
กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี โดยคณะกรรมการโอลิมปิกนานาชาติเป็นผู้พิจารณา สหรัฐอเมริกายอมรับการเล่น
บาสเกตบอลเป็นกีฬาประจ าชาติเมื่อวันท่ี 20 มกราคม ค.ศ. 1892 ซึ่งได้มีการเล่นบาสเกตบอลอย่างเป็นทางการ
ขึ้นเป็นครั้งแรก สมาคม Y.M.C.A. ได้น ากีฬาบาสเกตบอลไปเผยแพร่ในทุกส่วนของโลก โดยได้แพร่เข้าไปใน
ประเทศจีนและอินเดียในราวปี ค.ศ. 1894 ประเทศฝรั่งเศส ในราวปี ค.ศ. 1895 ประเทศญี่ปุ่นราวปี ค.ศ. 1900 
เกือบจะกล่าวได้ว่า กีฬาบาสเกตบอลมีการเล่นในทุกประเทศท่ัวโลก ต้ังแต่ก่อนสงครามโลกครั้งท่ี 1 และคาดว่า
ก่อนปี ค.ศ. 1941 มีประชาชนท่ัวโลกเล่นกีฬาบาสเกตบอลเป็นจ านวนถึง 20 ล้านคน ในขณะนี้มีผู้นิยมเล่น
บาสเกตบอลกันท่ัวทุกมุมโลก ไม่น้อยกว่า 52 ประเทศ นอกจากนี้ได้มีการแปลกติกาการเล่นเป็นภาษาต่าง ๆ 
มากกว่า 30 ภาษา (อุทัย สงวนพงศ์, 2542) 

จากการน ากีฬาบาสเกตบอลไปเผยแพร่ในประเทศต่าง ๆ ซึ่งประเทศไทยก็ได้มีการน ากีฬาบาสเกตบอล
เข้ามาเผยแพร่ให้กับคนในประเทศได้เล่นเช่นเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตามการเข้ามาของกีฬาบาสเกตบอลในประเทศ
ไทยในปี พ.ศ. 2477 นายนพคุณ พงษ์สุวรรณ อาจารย์สอนภาษาจีนท่ีโรงเรียนมัธยมวัดบพิตรพิมุข ได้ช่วยเหลือ
กรมพลศึกษาจัดแปลกติกาการเล่นบาสเกตบอลขึ้น ต่อมาในปี พ.ศ. 2478 กระทรวงธรรมการได้จัดการอบรมครู
จังหวัดต่าง ๆ จ านวน 100 คน ภายในระยะเวลา 1 เดือน และได้รับความช่วยเหลือจาก พ.ต.อ. หลวงชาติตระการ
โกศล ผู้ซึ่งมีความรู้และเช่ียวชาญทางการเล่นกีฬาบาสเกตบอลคนหนึ่ง ท้ังได้เคยเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเข้า
ร่วมการแข่งขัน เมื่อครั้งท่านก าลังศึกษาอยู่ในสหรัฐอเมริกา มาเป็นผู้บรรยายเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีเล่น
บาสเกตบอลแก่บรรดาครูท่ีเข้ารับการอบรม ต่อมาจึงเป็นผลท าให้กีฬาบาสเกตบอลแพร่หลายไปท่ัวประเทศไทย  

ประเทศไทยจัดต้ังสมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยข้ึนเมื่อวันท่ี 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2495 และในปี 
พ.ศ. 2496 สมาคมบาสเกตบอลสมัครเล่นแห่งประเทศไทยได้ถูกจัดต้ังขึ้นตามแบบอันถูกต้องโดยจดทะเบียนท่ีสภา
วัฒนธรรมแห่งชาติ จากนั้นได้เข้าเป็นสมาชิกสหพันธ์บาสเกตบอลนานาชาติเมื่อวันท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2496 
(วัชชริน ผดุงรัชดากิจ, 2552) กีฬาบาสเกตบอลเป็นกีฬาท่ีได้รับความนิยมมากกีฬาหนึ่งในประเทศไทย โดยมีการ
จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนและการแข่งขันบาสเกตบอลระดับประเทศ ได้พัฒนา เปล่ียนแปลง จากจุดเล็กท่ีมีการ
แข่งขันเพียงไม่กี่คนจนถึงการแข่งขันของคนท้ังโลก ซึ่งในกรณีของประเทศไทยเห็นได้จากการจัดการแข่งขันตั้งแต่
ระดับเขต อ าเภอ จังหวัด จนถึงระดับชาติและนานาชาติ เช่น กีฬาเยาวชนแห่งชาติ กีฬาแห่งชาติ กีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย การแข่งขันบาสเกตบอลชิงถ้วยพระราชทาน ก (King's Cup) ซีเกมส์ (SEA Games) 
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เอเช่ียนเกมส์ (Asian Games) บาสเกตบอลชิงแชมป์โลก ประเภททีมหญิง อายุไม่เกิน 18 ปี (FIBA U19 World 
Championship for Women) และกีฬามหาวิทยาลัยโลก (Universiade) 

กีฬาบาสเกตบอล เป็นกิจกรรมทางพลศึกษาประเภทหนึ่งท่ีช่วยพัฒนาทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญา การเล่นบาสเกตบอลนั้นท าให้เกิดความเพลิดเพลิน สนุกสนาน และมีกระบวนการหลายรูปแบบเป็น
องค์ประกอบ ซึ่งได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เป็นกีฬาท่ีจัดให้มีการเรียนการสอน
ต้ังแต่ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา และมีการบรรจุกีฬาบาสเกตบอลไว้ในหลักสูตร 
ฉัฐรส บัญชาชาญชัย (2540) ได้กล่าวว่า การเรียนการสอนรายวิชาบาสเกตบอลนั้นจะเน้นทักษะเบื้องต้นเป็น
พื้นฐานในการเล่นกีฬาบาสเกตบอล ได้แก่ การรับ-ส่งลูกบาสเกตบอล การเล้ียงลูกบาสเกตบอล และการยิงประตู
บาสเกตบอล ให้เกิดความรู้ความเข้าใจในทักษะพื้นฐานท่ีดีพอสมควรและน าทักษะพื้นฐานไปใช้ผสมผสานในการ
เล่นเป็นทีมต่อไป ผู้สอนต้องพยายามค้นคว้าหาวิธีการสอนเพื่อพัฒนานักเรียนให้สามารถเล่นบาสเกตบอลได้ 
สมรรถภาพทางกายในการเล่นกีฬาบาสเกตบอลประกอบไปด้วยความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ความทนทาน และ
ความคล่องแคล่วว่องไว ซึ่งจะประสบความส าเร็จได้นั้นนักกีฬาต้องมีสมรรถภาพทางร่างกายท่ีพร้อมในหลาย ๆ 
ด้าน อาทิเช่น ความแข็งแรง ความเร็ว ความยืดหยุ่น ความอ่อนตัว ความอดทน และความคล่องแคล่วว่องไว การ
ท างานร่วมกันของกล้ามเนื้อ พลังของกล้ามเนื้อ เวลา ปฏิกิริยาตอบสนอง สมบูรณ์ นิติอมรรัตน์ (2545) ได้กล่าวว่า 
ความคล่องแคล่ว ว่องไว มีความส าคัญต่อกีฬามากเพราะว่ากีฬาแทบทุกประเภทมีการเคล่ือนไหวและบางประเภท
ต้องอาศัยการเปล่ียนทิศทางอย่างรวดเร็ว ถ้าร่างกายมีความคล่องแคล่วว่องไวและสมรรถภาพทางกายด้านอื่น ๆ ดี 
จะช่วยให้การเล่นกีฬาประสบผลส าเร็จ จะเห็นได้ว่ากีฬาบาสเกตบอลนอกจากผู้เล่นจะมีความสัมพันธ์กันในทีม ผู้
เล่นก็ต้องมีความสามารถเฉพาะตัวสูงโดยเฉพาะการเปล่ียนต าแหน่งและทิศทางของการเคล่ือนไหวเพื่อเป็นการ
หลอกล่อสกัดกั้น วิ่งเอี้ยวตัวหลบยิงประตู หมุนตัวรับลูก ส่งลูกหรือการเล้ียงลูก พาลูกไป ซึ่งทักษะท่ีกล่าวมานั้น
จะต้องใช้ความคล่องตัวทั้งส้ิน และมีประสิทธิภาพ 

การเล่นบาสเกตบอลนอกจากต้องใช้ทักษะพื้นฐานในการเล่นกีฬาประเภทนี้แล้วยังจ าเป็นต้องอาศัย
ความคล่องแคล่วว่องไวในการเล่น ท้ังการรับ-ส่งลูก การเล้ียงลูก การเล้ียงบอลเปล่ียนต าแหน่ง การยิงประตู และ
การก้าวกระโดดขึ้นยิงประตู เนื่องจากเป็นกีฬาท่ีมีเวลาจ ากัดในการแข่งขัน และเมื่อจบการแข่งขันฝ่ายใดท่ีท า
คะแนนได้มากกว่าจะเป็นฝ่ายท่ีชนะ ความคล่องแคล่วว่องไวจึงเป็นส่ิงจ าเป็นอย่างยิ่งในกีฬาประเภทนี้ ไกรวิชญ์ จิร
เดชากุล (2553) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของความคล่องแคล่วว่องไว ประกอบด้วย การประสานงานของกล้ามเนื้อ 
โดยควรพัฒนาการท างานร่วมกันของกล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ ในการเคล่ือนไหวส าหรับกิจกรรมนั้น ๆ พลังกล้ามเนื้อ 
(power) ช่วยเพิ่มในเรื่องของความคล่องแคล่วว่องไว และการควบคุมแรงเฉื่อยในช่วงท่ีมีการเปล่ียนทิศทาง โดย
จะต้องอาศัยท้ังพลังและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เวลาปฏิกิริยา (reaction time) เป็นช่วงระยะเวลาต้ังแต่เริ่ม
การกระตุ้นและนักกีฬาเกิดการรับรู้ เช่น การได้ยิน การมองเห็น และมีการตอบสนองต่อการกระตุ้น เช่น การ
เคล่ือนท่ีออกจากแท่นปล่อยตัวของนักวิ่งหรือเป็นช่วงระยะเวลาท่ีร่างกายตอบสนองต่อส่ิงเร้า นับต้ังแต่ส่ิงเร้าเริ่ม
ปรากฏจนกระท่ังมีการเคล่ือนไหว ซึ่งเป็นการท างานของประสาทรับความรู้สึก (ตาหรือหู) และการตอบสนองต่อ
กล้ามเนื้อ (ขาหรือมือ) โดยเวลาปฏิกิริยามากหรือน้อยจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการท างานของระบบประสาท 
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ซึ่งคนท่ีออกก าลังกายหรือฝึกซ้อมเป็นประจ าจะมีเวลาปฏิกิริยาน้อยกว่าคนท่ัวไป เป็นส่ิงท่ีช้ีได้ว่าการออกก าลังกาย
หรือการเล่นกีฬาช่วยให้ระบบประสาทอยู่ในภาวการณ์ท างานท่ีดี ท้ังระบบรับความรู้สึก การตัดสินใจ และระบบ
ประสาทท่ีไช้ในการควบคุมการเคล่ือนไหว (สนธยา สีละมาด, 2551) ความอ่อนตัว (flexibility) เป็นความสามารถ
ในการเคล่ือนไหวได้อย่างเต็มมุมการเคล่ือนไหวของข้อต่อและกล้ามเนื้อ ท าให้การเคล่ือนไหวเป็นไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จากการจัดเรียนการสอนในรายวิชาบาสเกตบอลของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2563 มีนักเรียนท้ังหมด 260 คน พบว่า ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายด้านความคล่องแคล่วว่องไว
ของนักเรียนต่ ากว่าเกณฑ์เป็นจ านวนมาก กล่าวคือ มีนักเรียนท่ีมีผลการทดสอบความคล่องแคล่วว่องไวอยู่ใน
เกณฑ์ตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไปร้อยละ 26.37 และอยู่ในเกณฑ์ระดับต่ าและต่ ามาก ร้อยละ 73.63 

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาผลของการใช้โปรแกรมการฝึกแบบ
ผสมผสานท่ีมีผลต่อความคล่องแคล่วว่องไวในกีฬาบาสเกตบอล ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และการใช้
โปรแกรมการฝึกแบบผสมผสานท่ีมีผลต่อความคล่องแคล่วว่องไว เพื่อช่วยให้นักเรียนมีความคล่องแคล่วว่องไว มี
ความสามารถในการเปล่ียนทิศทางหรือต าแหน่งของร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่เสียการทรงตัว มีการพัฒนา
ทักษะการเคล่ือนไหวได้เป็นอย่างดี และเพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลของความคล่องแคล่วว่องไวก่อนและหลังการใช้โปรแกรมการฝึกแบบผสมผสานท่ี
มีผลต่อความคล่องแคล่วว่องไวในกีฬาบาสเกตบอล ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  
 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเขารวมโปรแกรมการฝึกแบบผสมผสานท่ีมีผลต่อความคล่องแคล่ว
ว่องในกีฬาบาสเกตบอลของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3   
  
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองและเชิงส ารวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลของ
ความคล่องแคล่วว่องไวก่อนและหลังการใช้โปรแกรมการฝึกแบบผสมผสานท่ีมีผลต่อความคล่องแคล่วว่องไวใน
กีฬาบาสเกตบอล ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภายในระยะเวลา 8 สัปดาห์ โดยมีกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน
การศึกษาวิจัย ได้แก่ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวนท้ังส้ิน 40 คน 
ซึ่งใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ในการศึกษา 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
1. โปรแกรมการฝึกแบบผสมผสานท่ีมีผลต่อความคล่องแคล่วว่องไวในกีฬาบาสเกตบอล ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
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2. แบบสอบถาม เรื่อง ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโปรแกรมการฝึกแบบผสมผสานท่ีมีผลต่อความ
คล่องแคล่วว่องไวในกีฬาบาสเกตบอล ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

3. แบบประเมินความพร้อม และปัจจัยเส่ียงก่อนออกก าลังกาย (PAR-Q+)  
4. แบบทดสอบความคล่องแคล่วว่องไว (ส านักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่อง

เทียวและกีฬา)  
5. แบบบันทึกการทดสอบความคล่องแคล่วว่องไว 

 อุปกรณ์ท่ีใช้ในการวิจัย 
1. อุปกรณ์ส าหรับทดสอบความคล่องแคล่วว่องไว ได้แก่ กรวย กระดาษกาวเทปย่น ตลับเมตร นาฬิกาจับ

เวลา และใบบันทึกผลการทดสอบ 
2. กลุ่มตัวอย่างท าการฝึกตามโปรแกรมท่ีก าหนดไว้ตามรายการ ต่อไปนี้  

     2.1 ผู้วิจัยก าหนดให้กลุ่มทดลองด้วยโปรแกรมการฝึกแบบผสมผสานท่ีมีผลต่อความคล่องแคล่วว่องไว
ในกีฬาบาสเกตบอล ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามโปรแกรมระยะเวลา 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วันคือ วัน
จันทร์ วันพุธ และวันศกร์ เวลา 15.10 – 16.10 น. กิจกรรมประกอบด้วย การวิ่งรูปแบบตัว X, M, H, Z, S และ
การฝึกพลัยโอเมตริก 
    2.2 ผู้วิจัยท าการทดสอบสมรรถภาพความคล่องแคล่วว่องไวของกลุ่มตัวอย่างก่อนการฝึก (Pre - Test) 
หลังการฝึก (Post - Test) สัปดาห์ท่ี 1 และสัปดาห์ท่ี 8 

 การเก็บรวมรวมข้อมูล    
 1. ขออนุมัติหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ส่งหนังสือถึงผู้บริหารโรงเรียนเพื่อแจ้งให้
ทราบถึงวัตถุประสงค์และขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยส่งหนังสือขอความร่วมมือของผู้วิจัย
ด้วยตนเอง 
 2. ติดต่อกลุ่มเป้าหมายนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศ
ศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์  
 3. ผู้วิจัยน าแบบบันทึกค่าสมรรถภาพความคล่องแคล่วว่องไว ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในโรงเรียน
รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ระยะเวลา 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วันคือ วันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ เวลา 15.10 – 16.10 น. 
 4. เตรียมกลุ่มตัวอย่างของการศึกษา โดยด าเนินการดังนี้ 

     ปฐมนิเทศให้กลุ่มตัวอย่าง ทราบถึงจุดหมาย และวิธีการฝึก ตลอดจนปฏิทินการฝึกในแต่ละครั้ง และ 
ระยะเวลาในการทดสอบ 
 5. กลุ่มตัวอย่างท าการฝึกตามโปรแกรมท่ีก าหนดไว้ ตามรายการต่อไปนี้ 
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      5.1 ผู้วิจัยก าหนดให้กลุ่มทดลองด้วยโปรแกรมการฝึกแบบผสมผสานท่ีมีผลต่อความคล่องแคล่วว่องไว
ในกีฬาบาสเกตบอล ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามโปรแกรมระยะเวลา 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วันคือ วัน
จันทร์ วันพุธ และวันศกร์ เวลา 15.10 – 16.10 น. กิจกรรมประกอบด้วย การวิ่งรูปแบบตัว X, M, H, Z, S และ
การฝึกพลัยโอเมตริก 
      5.2 ผู้วิจัยท าการทดสอบสมรรถภาพความคล่องแคล่วว่องไวของกลุ่มตัวอย่างก่อนการฝึก (Pre - 
Test) หลังการฝึก (Post - Test) สัปดาห์ท่ี 1 และสัปดาห์ท่ี 8 
    5.3 ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่าง 
      5.4 น าแบบสอบถามท่ีไดรับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ ถูกตอง แลวน าแบบสอบถามไปด าเนินการ
วิเคราะหตอไป 
    5.5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะท่ีได้จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 

สรุปผลการวิจัย 
ตาราง 1 แสดงผลความคล่องแคล่วว่องไวของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนและหลังการฝึกด้วยโปรแกรมการ
ฝึกแบบผสมผสานท่ีมีผลต่อความคล่องแคล่วว่องไว ได้จากการทดสอบความคล่องแคล่วว่องไว โดยใช้การวิ่งอ้อม
หลัก (Zigzag Run) 

ล าดับที่ 
ผลการทดสอบ 

ก่อนฝึก 
(วินาที) 

ระดับ 
หลังฝึก 
(วินาที) 

ระดับ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

20.24 
15.21 
19.48 
22.19 
14.99 
20.02 
22.06 
20.18 
21.07 
17.24 
15.22 
22.01 
20.94 
16.63 

ต่ า 
ดีมาก 

ปานกลาง 
ต่ า 

ดีมาก 
ปานกลาง 

ต่ า 
ต่ า 
ต่ า 
ดี 

ดีมาก 
ต่ า 
ต่ า 
ดี 

18.95 
14.01 
18.05 
20.75 
14.02 
18.88 
21.64 
19.25 
19.64 
16.11 
14.48 
20.89 
19.21 
15.01 

ปานกลาง 
ดีมาก 

ปานกลาง 
ต่ า 

ดีมาก 
ปานกลาง 

ต่ า 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

ดี 
ดีมาก 
ต่ า 

ปานกลาง 
ดีมาก 
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ล าดับที่ 
ผลการทดสอบ 

ก่อนฝึก 
(วินาที) 

ระดับ 
หลังฝึก 
(วินาที) 

ระดับ 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

19.98 
20.38 
23.30 
20.76 
21.44 
24.49 
26.63 
24.98 
22.64 
25.14 
23.93 
22.89 
21.54 
22.29 
23.56 
25.84 
22.86 
24.03 
22.92 
23.44 
26.09 
26.63 
22.04 
20.46 
20.01 
19.48 

ปานกลาง 
ต่ า 

ต่ ามาก 
ต่ า 
ต่ า 
ต่ า 

ต่ ามาก 
ต่ ามาก 

ต่ า 
ต่ ามาก 

ต่ า 
ต่ า 

ปานกลาง 
ต่ า 
ต่ า 

ต่ ามาก 
ต่ า 
ต่ า 
ต่ า 
ต่ า 

ต่ ามาก 
ต่ ามาก 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

ดี 
ดี 

19.57 
20.05 
23.51 
20.26 
20.45 
23.65 
24.89 
24.01 
21.32 
23.76 
22.28 
21.74 
20.07 
20.84 
22.41 
24.93 
21.7 
22.72 
20.61 
22.03 
26.64 
24.27 
21.06 
20.33 
19.77 
19.44 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ต่ ามาก 

ต่ า 
ต่ า 
ต่ า 

ต่ ามาก 
ต่ า 

ปานกลาง 
ต่ า 
ต่ า 

ปานกลาง 
ดี 

ปานกลาง 
ต่ า 

ต่ ามาก 
ปานกลาง 

ต่ า 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ต่ ามาก 

ต่ า 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

ดี 
ดี 

* มีนัยความส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

 จากตารางท่ี 1 แสดงว่า จากการทดสอบความคล่องแคล่วว่องไว โดยใช้การวิ่งอ้อมหลัก (Zigzag Run) 
ก่อนการใช้โปรแกรมแบบผสมผสานท่ีมีผลต่อความคล่องแคล่วว่องไว กลุ่มตัวอย่างมีความคล่องแคล่วว่องไวอยู่ใน
ระดับดีมาก 3 คน ระดับดี  4 คน ระดับปานกลาง 6 คน ระดับต่ า 20 คน และระดับต่ ามาก 7 คน ตามล าดับ และ
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หลังการใช้โปรแกรมแบบผสมผสานท่ีมีผลต่อความคล่องแคล่วว่องไว กลุ่มตัวอย่างมีความคล่องแคล่วว่องไวอยู่ใน
ระดับดีมาก 4 คน ระดับดี  4 คน ระดับปานกลาง 16 คน ระดับต่ า 12 คน และระดับต่ ามาก 4 คน ตามล าดับ 

ตาราง 2 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการฝึกแบบผสมผสานท่ีมีผลต่อความ
คล่องแคล่วว่องไวในกีฬาบาสเกตบอล ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนและหลังการฝึก ภายในระยะเวลา 8 
สัปดาห์ โดยเปรียบเทียบแบบก่อน – หลัง Paired – Sample   t-test  

* มีนัยความส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 จากตารางท่ี 2 แสดงว่า ก่อนการใช้โปรแกรมแบบผสมผสานท่ีมีผลต่อความคล่องแคล่วว่องไว กลุ่ม
ตัวอย่างมีค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคล่องแคล่วว่องไวเท่ากับ 21.63 ±2.96 วินาที และหลัง
การใช้โปรแกรมแบบผสมผสานท่ีมีผลต่อความคล่องแคล่วว่องไว กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉล่ียและส่วน เบี่ยงเบน
มาตรฐานของความคล่องแคล่วว่องไวเท่ากับ 20.58 ±2.95 วินาที ตามล าดับ ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 
ตาราง 3 แสดงค่าเฉล่ีย ( x ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็น เกี่ยวกับด้านบุคลากร 

ข้อ รายการพิจารณา 
n = 36 ระดับความ

คิดเห็น 
x  S.D. 

1 
 
2 
3 
4 
5 

ความเหมาะสมของบุคลิกภาพโดยรวมของผู้วิจัย (เช่น   
การแต่งกาย อารมณ์ ค าพูด การแสดงออก) 
ผู้วิจัยมีความรับผิดชอบและตรงตอเวลา 
ผู้วิจัยอธิบายรูปแบบกิจกรรมได้อย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย 
ผู้วิจัยใช้ส่ือประกอบกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม 
ผู้วิจัยตอบค าถามได้ชัดเจน และให้ข้อคิดเห็นท่ีเป็น
ประโยชน์ 

4.33 
 

4.55 
4.40 
4.28 
4.65 

0.65 
 

0.59 
0.70 
0.71 
0.53 

มาก 
 

มากท่ีสุด 
มาก 
มาก 

มากท่ีสุด 

รวมเฉลี่ย 4.44 0.64 มาก 
 จากตารางท่ี 3 เมื่อจ าแนกด้านบุคลากรเกี่ยวกับความพึงพอใจ พบว่า มีค่าเฉล่ียในภาพรวมอยู่ระดับมาก (
x = 4.44) โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ ผู้วิจัยตอบค าถามได้ชัดเจน และให้ข้อคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับ
มากท่ีสุด ( x = 4.65) รองลงมา ผู้วิจัยมีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x = 4.55) และ

รายการทดสอบ 
ความคล่องแคล่วว่องไว 

  
ก่อนการทดลอง   

 
 

(n=40)  
หลังการทดลอง 

  

x  S.D.  x  S.D.   

ความคล่องแคล่วว่องไว 21.63 2.96  20.58 2.95   
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ผู้วิจัยอธิบายรูปแบบกิจกรรมได้อย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย อยู่ในระดับมาก ( x = 4.40) ความเหมาะสมของ
บุคลิกภาพโดยรวมของผู้วิจัย (เช่น การแต่งกาย อารมณ์ ค าพูด การแสดงออก) อยู่ในระดับมาก ( x = 4.33) และ
ผู้วิจัยใช้ส่ือประกอบกิจกรรมได้อย่างเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.28) ตามล าดับ  

ตาราง 4 แสดงค่าเฉล่ีย ( x ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็น เกี่ยวกับด้านการจัดการ 

 

ข้อ รายการพิจารณา 
n = 36 ระดับความ

คิดเห็น 
x  S.D. 

1 
 
2 
 
3 
4 

ความเป็นระเบียบของผูเขารวมโปรแกรมแบบผสมผสาน    
มีความเหมาะสม 
ชวงเวลาในการเขารวมโปรแกรมแบบผสมผสาน มีความ
เหมาะสม 
ความตรงต่อเวลาของการปฏิบัติกิจกรรม 
การประชาสัมพันธเชิญผูเขารวมโปรแกรมแบบผสมผสาน 
มีความเหมาะสม 

4.42 
 

4.62 
 

4.62 
3.90 

0.63 
 

0.54 
 

0.58 
0.67 

มาก 
 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 
มาก 

รวมเฉลี่ย 4.39 0.60 มาก 
  

 จากตารางท่ี 4 เมื่อจ าแนกด้านการจัดการ พบว่า ด้านการจัดการ มีค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก ( x = 4.39) โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ ชวงเวลาในการเขารวมโปรแกรมแบบผสมผสานมีความ
เหมาะสม และความตรงต่อเวลาของการปฏิบัติกิจกรรม มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x = 4.62) 
รองลงมา ได้แก่ ความเป็นระเบียบของผูเขารวมโปรแกรมแบบผสมผสานมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก ( x = 
4.42) และการประชาสัมพันธเชิญผูเขารวมโปรแกรมแบบผสมผสานมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก ( x = 3.90) 
ตามล าดับ  
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ตาราง 5 แสดงค่าเฉล่ีย ( x ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็น เกี่ยวกับดานสถานท่ี อุปกรณ
และส่ิงอ านวยความสะดวก 

ข้อ รายการพิจารณา 
n = 36 ระดับความ

คิดเห็น 
x  S.D. 

1 
 
2 
3 
4 

ขนาดพื้นท่ีในการจัดกิจกรรมเพียงพอกับจ านวนผู้เข้าร่วม
โปรแกรมแบบผสมผสาน 
ความพร้อมของอุปกรณ์ท่ีใช้ในการฝึกโปรแกรม 
การดูแลรักษาความสะอาดของสถานท่ีจัดกิจกรรม 
เอกสารประกอบการเข้าร่วมโปรแกรมแบบผสมผสาน 

4.60 
 

4.37 
4.07 
4.40 

0.49 
 

0.49 
0.57 
0.67 

มากท่ีสุด 
 

มาก 
มาก 
มาก 

รวมเฉลี่ย 4.36 0.55 มาก 

 จากตารางท่ี 5 เมื่อจ าแนกดานสถานท่ี อุปกรณและส่ิงอ านวยความสะดวก มีค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก ( x = 4.36)  โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ ขนาดพื้นท่ีในการจัดกิจกรรมเพียงพอกับจ านวน
ผู้เข้าร่วมโปรแกรมแบบผสมผสาน อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x = 4.60) รองลงมา ได้แก่ เอกสารประกอบการเข้าร่วม
โปรแกรมแบบ อยู่ในระดับมาก ( x = 4.39) การดูแลรักษาความสะอาดของสถานท่ีจัดกิจกรรม อยู่ในระดับมาก     
( x = 4.37) และเครื่องเสียงมีคุณภาพและไดมาตรฐาน อยู่ในระดับมาก ( x = 4.07) ตามล าดับ   

ตาราง 6 แสดงค่าเฉล่ีย ( x ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็น เกี่ยวกับด้านบริการ 

ข้อ รายการพิจารณา 
n = 36 ระดับความ

คิดเห็น 
x  S.D. 

1 
2 
 
3 

การใหบริการส่ือเผยแพรประชาสัมพันธ 
ผู้วิจัยแจงขอมูลขาวสารประชาสัมพันธใหผู้เข้าร่วม
โปรแกรมผสมผสานทราบอยูเสมอ 
การดูแลรักษากรณีเกิดการบาดเจ็บระหว่างการฝึก
โปรแกรมแบบผสมผสาน 

4.07 
4.05 

 
4.67 

0.72 
0.63 

 
0.47 

มาก 
มาก 

 
มากท่ีสุด 

รวมเฉลี่ย 4.26 0.61 มาก 

 จากตารางท่ี 6 เมื่อจ าแนกดานบริการเกี่ยวกับความพึงพอใจ มีค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก ( x = 4.13) โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ การดูแลรักษากรณีเกิดการบาดเจ็บระหว่างการฝึกโปรแกรมแบบ
ผสมผสาน อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x = 4.67) รองลงมา ได้แก่ การใหบริการส่ือเผยแพรประชาสัมพันธ อยู่ในระดับ
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มาก ( x = 4.07) และผู้วิจัยแจงขอมูลขาวสารประชาสัมพันธใหผู้เข้าร่วมโปรแกรมผสมผสานทราบอยูเสมอ อยู่ใน
ระดับมาก ( x = 4.05) ตามล าดับ  

ตาราง 7 แสดงค่าเฉล่ีย ( x ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็น เกี่ยวกับด้านบุคลากร ด้าน 
การจัดการ ดานสถานท่ี อุปกรณและส่ิงอ านวยความสะดวก และด้านบริการ 

ข้อ รายการพิจารณา 
n = 36 ระดับความ

คิดเห็น 
x  S.D. 

1 
2 
3 
4 

ด้านบุคลากร 
ด้านการจัดการ  
ดานสถานท่ี อุปกรณ และส่ิงอ านวยความสะดวก 
ด้านบริการ 

4.44 
4.39 
4.36 
4.26 

0.64 
0.60 
0.55 
0.61 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวมเฉลี่ย 4.39 0.60 มาก 

จากตารางท่ี 7 เมื่อจ าแนกด้านบุคลากร ด้านการจัดการ ดานสถานท่ี อุปกรณ และส่ิงอ านวยความสะดวก 
และด้านบริการ โดยพบว่าทุกด้านมีค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 4.39)  โดยด้านท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด ได้แก่ ด้านบุคลากร ( x = 4.44) รองลงมา ด้านการจัดการ ( x = 4.39) และดานสถานท่ี อุปกรณ และส่ิง
อ านวยความสะดวก ( x = 4.36) และด้านบริการ ( x = 4.26) ตามล าดับ 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการฝึกแบบผสมผสานท่ีมีผลต่อความ
คล่องแคล่วว่องไวในกีฬาบาสเกตบอล ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนและหลังการฝึก ภายในระยะเวลา 8 
สัปดาห์ โดยเปรียบเทียบแบบก่อน – หลัง Paired – Sample t-test แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 ท้ังนี้อาจเป็นเพราะโปรแกรมการฝึกแบบผสมผสานท่ีมีผลต่อความคล่องแคล่วว่องไวของนักเรียนมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 3 เป็นการพัฒนาความเร็ว พลังกล้ามเนื้อ ความอ่อนตัวและการท างานประสานกันของระบบประสาท และ
กล้ามเนื้อ โดยท าการฝึกท้ังหมด 8 สัปดาห์ มีการฝึกความเร็ว โดยการวิ่งตามรูปแบบจ านวน 3 เซต เซตละ 3 ครั้ง 
ความเร็ว 90 เปอร์เซ็น ตามมาด้วยการฝึกพลัยโอเมตริกจ านวน 3 เซต  
     ผู้วิจัยมีการออกแบบโปรแกรมเพื่อเพิ่มความคล่องแคล่วว่องไวตามท่ี Bormpa (1999) ได้กล่าวไว้ว่า 
ความคล่องแคล่วว่องไวประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ส่วน คือ ความเร็ว พลังกล้ามเนื้อ ความอ่อนตัว และการ
ท างานประสานกันของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ โดยองค์ประกอบท้ัง  4 ส่วนจะท างานประสานสัมพันธ์
สนับสนุนซึ่งกันและกัน ได้แก่ การท างานประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพของระบบประสาทและกล้ามเนื้อต้องให้
เกิดการพัฒนาของระบบประสาทและกล้ามเนื้อในการเคล่ือนไหวในกิจกรรมนั้น ๆ คือการฝึกซ้อมตามแต่ละชนิด
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กีฬา เพื่อให้นักกีฬาเกิดความเคยชินกับรูปแบบการเคล่ือนไหวหรือท่าทางในการเคล่ือนท่ีในชนิดกีฬาท่ีท าการ
ฝึกซ้อมนั้น ๆ และสามารถแสดงออกในการเคล่ือนไหวได้อย่างเต็มท่ีในขณะการฝึกซ้อมและการแข่งขัน ผู้วิจัยมี
การออกแบบขั้นตอนการออกก าลังกาย ได้แก่ 1. ขั้นอบอุนรางกาย (Warm Up) 2. ขั้นออกก าลังกายหรือขั้นงาน 
(Exercise or Workout) และ 3. ขั้นลดงานเพื่อปรับสภาพ (Cool Down) ซึ่งสอดคล้องกับ สุกัญญา พานิชเจริญ
นาม และสืบสาย บุญวีรบุตร, (2540) ท่ีกล่าวถึง ขั้นตอนท่ีส าคัญของการออกก าลังกาย สามารถแบงออกได 3 ดังต
อไปนี้ 1. ขั้นอบอุนรางกาย (Warm Up) ประกอบด้วย การยืดเหยียดกลามเนื้อ (Stretching) 2. ข้ันออกก าลังกาย
หรือขั้นงาน (Exercise or Workout) และ 3. ขั้นลดงานเพื่อปรับสภาพ (Cool Down) ประกอบด้วย บริหาร
เฉพาะสวน (Specific Exercise; Floor Exercise) และการยืดเหยียดเพื่อผอนคลายกลามเนื้อ (Stretching for 
Relaxing) และการใช้รูปแบบการวิ่ง X, M, H, Z และ S ซึ่งมีความหลากหลายไม่ให้เกิดความเบื่อหน่ายให้การฝึก
โปรแกรม เพื่อสร้างความเร็วและการท างานประสานกันของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ ควบคู่กับการฝึกพลัยโอ
เมตริก (plyomatic) เพื่อสร้างพลังกล้ามเนื้อ โดยใช้หลักการออกก าลังกาย (FITT) และสอดคล้องกับส านัก
วิทยาศาสตร์การกีฬา ส านักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา , 2552) ท่ี
กล่าวถึง หลักในการออกก าลังกาย (FITT) ประกอบด้วย 1. Frequency 2. Intensity 3. Time และ 4. Type  

ผลจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ หลังจากกลุ่มตัวอย่างเข้ารับการฝึกด้วยโปรแกรมการฝึกแบบผสมผสานท่ีมี
ผลลต่อความคล่องแคล่วว่องไว พบว่า ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของตัวแปรความคล่องแคล่วว่องไว 
ก่อนและหลังการใช้โปรแกรมการฝึกแบบผสมผสานของกลุ่มตัวอย่าง มีค่าความคล่องแคล่วว่องไวลดลง แตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยการออกก าลังกายอย่างถูกต้องและเหมาะสม จะช่วยให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงของผู้ท่ีออกก าลังกายในการออกก าลังกายนั้น เราจะต้องใช้หลักของความถี่ ความนาน (ระยะเวลา) 
ความหนัก และชนิดของการออกก าลังกายท่ีถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกับ ถนอมวงศ์ กฤษณ์เพ็ชร์ และสิทธา พงษ์พิบูล 
(2554) ท่ีกล่าวถึงหลักการออกก าลังกายอย่างถูกต้องและเหมาะสม จะช่วยให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางร่างกาย
ของผู้ท่ีออกก าลังกาย ในการออกก าลังกายนั้นจะต้องใช้หลักการของความถี่ ความนาน (ระยะเวลา) และความ
หนักของการออกก้าลังกายให้ถูกต้อง รวมถึงต้องปรบชนิดของการออกก าลังกายให้เข้ากับผู้ออกก าลังกายด้วย 

2. ผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโปรแกรมการฝึกแบบผสมผสาน คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ได้แก่ ด้านบุคลิกภาพ ด้านการจัดการ ดานส
ถานท่ี อุปกรณและส่ิงอ านวยความสะดวกดานบริการ ผลการวิจัย พบว่า ทุกด้านมีค่าเฉล่ีย อยู่ในระดับความพึง
พอใจมากท่ีสุด ( x = 4.33) โดยมีการอภิปรายผลแต่ละด้านดังนี้ 
       2.1 ด้านบุคลิกภาพ พบว่า มีระดับความพึงพอใจในภาพรวมมีค่าเฉล่ีย อยู่ในระดับมาก ( x  = 4.44) 
ท้ังนี้อาจเป็นเพราะผู้วิจัยความเหมาะสมของบุคลิกภาพโดยรวมของผู้วิจัย (เช่น การแต่งกาย อารมณ์ ค าพูด การ
แสดงออก) มีความรับผิดชอบและตรงตอเวลา อธิบายรูปแบบกิจกรรมได้อย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย ใช้ส่ือประกอบ
กิจกรรมได้อย่างเหมาะสม ตอบค าถามได้ชัดเจน และให้ข้อคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ สอดคล้องกับพาราสุรามาน 
เซทเฮมท และแบรรี่ (Parasuraman, Zaithamal & Berry, 1994 อ้างถึงใน ภูษิต สายกิ้มซ้วน, 2550) ได้กล่าวไว้
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ว่า ผู้ให้บริการมีอัธยาศัยไมตรี บุคลากรทุกคนในสถานบริการท่ีเกี่ยวข้องกับการให้บริการจะต้องมีความสุภาพ มี
การเอาใจใส่และเห็นใจผู้มารับบริการ รวมทั้งต้องมีกิริยามารยาทการแต่งกายและการใช้วาจาท่ีเหมาะสมด้วย 
      2.2. ด้านการจัดการ พบว่า มีระดับความพึงพอใจในภาพรวมมีค่าเฉล่ีย อยู่ในระดับมาก      ( x  = 
4.39) ท้ังนี้อาจเป็นเพราะมีความเป็นระเบียบ ชวงเวลาในการเขารวมโปรแกรมมีความเหมาะสม มีความตรงต่อ
เวลาของการปฏิบัติกิจกรรม และการประชาสัมพันธเชิญผูเขารวมโปรแกรม สอดคล้องกับพาราสุรามาน เซทเฮมท 
และแบรรี่ (Parasuraman, Zaithamal & Berry, 1994 อ้างถึงใน ภูษิต สายกิ้มซ้วน, 2550) ได้กล่าวไว้ว่า ผู้
ให้บริการควรมีการให้ข้อมูลด้านต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องท่ีผู้มารับบริการ พึงทราบและประสงค์จะทราบ ความเป็น
รูปธรรมของการบริการ ซึ่งจะท าให้ผู้มารับบริการรับรู้ถึงการบริการนั้นได้อย่างชัดเจน 

     2.3 ด้านสถานท่ี อุปกรณและส่ิงอ านวยความสะดวก พบว่า มีระดับความพึงพอใจในภาพรวมมี
ค่าเฉล่ีย อยู่ในระดับมาก ( x  = 4.36) ท้ังนี้อาจเป็นเพราะขนาดพื้นท่ีในการจัดกิจกรรมเพียงพอกับจ านวนผู้เข้าร่วม
โปรแกรม มีการดูแลรักษาความสะอาดของสถานท่ี เครื่องเสียงมีคุณภาพและไดมาตรฐาน และมีเอกสาร
ประกอบการเข้าร่วมโปรแกรม สอดคล้องกับเฮอร์ซเบิร์กและคนอื่น ๆ (Herzberg et al  1959) ได้กล่าวไว้ว่า 
ความพึงพอใจมีปัจจัยค้ าจุน (Hygiene Factors) เป็นปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับส่ิงแวดล้อมและมีหน้าท่ีให้บุคคลเกิด
ความพึงพอใจ 

      2.4 ด้านบริการ พบว่า มีระดับความพึงพอใจในภาพรวมมีค่าเฉล่ีย อยู่ในระดับมาก ( x  = 4.26) ท้ังนี้
อาจเป็นเพราะการใหบริการส่ือเผยแพรประชาสัมพันธ์ มีการแจงขอมูลขาวสารประชาสัมพันธใหผู้เข้าร่วม
โปรแกรม และการดูแลรักษากรณีเกิดการบาดเจ็บระหว่างการฝึกโปรแกรม สอดคล้องกับประสาท  อิศรปรีดา 
(2552) ได้ให้ความหมายของความต้องการ (Need) ได้กล่าวไว้ว่า ความพึงพอใจสภาวะท่ีเกิดขึ้นจากความไม่สมดุล
ท้ังทางร่างกายและจิต ความต้องการของคนเรามักไม่ได้รับสนองตอบอย่างสมบูรณ์ เมื่อได้รับสนองตอบระดับหนึ่ง
ก็จะเกิดความต้องการมากขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง แนวคิดนี้จะเห็นได้ชัดในทฤษฎีล าดับขั้นของความต้องการของมาส
โลว์ ท่ีมนุษย์มีความต้องการความปลอดภัยและมั่นคง (Security or Safety Needs) เป็นความรู้สึกท่ีต้องการ
ความปลอดภัยหรือมั่นคงในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งรวมถึงความก้าวหน้าและความอบอุ่นใจ 
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ประธานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ท่ีได้อุตส่าห์สละเวลาอันมีค่ามาเป็นที่ปรึกษา พร้อมท้ังให้ค าแนะน าตลอดระยะเวลา
ในการท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ และกราบขอบพระคุณ ว่าท่ีร้อยตรี พิษณุพล แตงอ่อน ผู้อ านวยการโรงเรียน
รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์เป็นอย่างสูง ท่ีได้กรุณาให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล
เกี่ยวกับนักเรียนในการท าวิจัย เหนือส่ิงอื่นใดขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ของผู้วิจัยท่ีให้ก าลังใจและให้การ
สนับสนุนในทุก ๆ ด้านอย่างดีท่ีสุดเสมอมา 
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การประเมินการจัดกิจกรรมการศึกษา 
โรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า จังหวัดเชียงราย       
Learning Activities Assessment in The Elderly School at 

Pakordum Subdistrict Administration Organization, Chiang Rai Province. 
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บทคัดย่อ 
  วัตถุประสงค์การวิจัยนี้เพื่อประเมินการจัดกิจกรรมการศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนต าบล
ป่าก่อด า จังหวัดเชียงราย ในรอบปี พ.ศ.2563 ใช้วิธีการศึกษาจากเอกสาร ภาพถ่ายและการสัมภาษณ์ แล้วน า
ข้อมูลเหล่านี้มาประมวลผลประกอบกับการใช้สถิติเชิงพรรณนาอธิบายข้อมูล ได้แก่ ความถ่ีและร้อยละ ผลการวิจัย
พบว่ากิจกรรมท่ีโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งนี้จัดมากท่ีสุดคือ ด้านสุขภาพ (ร้อยละ 34.78) รองลงมาท่ีจัดค่อนข้างมาก 
คือ ด้านสังคม วัฒนธรรมและประเพณี (ร้อยละ 26.09) 

ค าส าคัญ: การประเมิน โรงเรียนผู้สูงอายุ กิจกรรมในโรงเรียนผู้สูงอายุ 
 
Abstract 

The aim of this research was to assess learning activities in The Elderly School ( The year 
in review: 2020) at Pakordum subdistrict administration organization, Chiang Rai province, Thailand. 
The study methods were: document analysis, photo compilation and interviews. The statistics 
used for data analysis were frequency and percentage. The results found that the most learning 
activities were health activities (34.78%). Society, culture and traditions were followed (26.09%). 

Keywords: Assessment, Elderly School, Activities in Elderly School 
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บทน า  
  ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมาต้ังแต่ พ.ศ.2547 และคาดการณ์ว่าจะเป็นสังคมของผู้สูงอายุโดย
สมบูรณ์ ในปี พ.ศ.2567 จากตัวเลขวิเคราะห์ของนักวิชาการประเทศไทยมีผู้สูงอายุท่ีมีอายุเกิน 60 ปี ขึ้นไป 
ประมาณร้อยละ 20 หรือประมาณ 13 ล้านคนจากประชากรไทย 68 ล้านคน ดังนั้นหลายหน่วยงานต่างต่ืนตัวและ
เตรียมพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 
2559) 
  โรงเรียนผู้สูงอายุเป็นการจัดการศึกษาอีกรูปแบบหนึ่งท่ีต้องการให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องท่ีมี
ความส าคัญต่อการด าเนินชีวิต เกิดจากแนวคิดท่ีตระหนักถึงคุณค่า ความส าคัญ และพลังของผู้สูงอายุ โดยการ
สร้างพื้นท่ีส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น และภาคี
เครือข่าย การเกิดขึ้นของโรงเรียนผู้สูงอายุยังสอดคล้องกับแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2545 – 2564) 
ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 1 (พ.ศ. 2552) และพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ข้อเสนอเชิงนโยบายในเวทีการ
ประชุมสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ ปี 2553 และ 2556 และแผนระดับชาติหลายฉบับท่ีให้ความส าคัญกับการศึกษา
เรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาศักยภาพของบุคคลอย่างต่อเนื่อง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม และการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย, 2562). 
  โรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า ก่อต้ังเมื่อวันท่ี 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 จากการ
รวมตัวของชมรมผู้สูงอายุท้ัง 7 หมู่บ้าน ในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า ได้แก่ หมู่ท่ี 1 บ้านโป่งมอญ 
หมู่ท่ี 2 บ้านหนองบัว หมู่ท่ี 3 บ้านต้นม่วง หมู่ท่ี 4 บ้านท่าขี้เหล็ก หมู่ท่ี 5 บ้านแม่ผง หมู่ท่ี 6 บ้านสันหนองล้อม 
และ หมู่ท่ี 11 บ้านสันหนองบัว โดยได้รับการสนับสนุนให้ใช้สถานท่ีองค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อด า อ าเภอแม่
ลาว จังหวัดเชียงราย เป็นท่ีต้ังของโรงเรียนและเป็นสถานท่ีหลักในการรวมกลุ่มผู้สูงอายุเพื่อจัดกิจกรรมทางการ
ศึกษา (มงคล ปิดทะเหล็ก, 2564)  
  โรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า ได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายโรงเ รียนผู้สูงอายุจังหวัด
เชียงราย  ซึ่งในแต่ละปีทางเครือข่ายจะให้มีการประเมินตนเองของโรงเรียนผู้สูงอายุแต่ละแห่ง อันเป็นการประเมิน
การจัดกิจกรรมการศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุซึ่งจะสะท้อนผลการพัฒนานักเรียนผู้สูงอายุว่าได้รับการพัฒนาให้มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีใน 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านสุขภาพ 2) ด้านเศรษฐกิจ  3) ด้านสังคม-วัฒนธรรมและประเพณี 4) ด้าน
ส่ิงแวดล้อม 5) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี และ  6) ด้านสวัสดิการ การวิจัยครั้งเชิงประเมินผลครั้งนี้จะได้
ข้อสรุปเพื่อเป็นข้อสนเทศน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาจัดกิจกรรมให้แก่นักเรียนของโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การ
บริหารส่วนตาบลป่าก่อด าแห่งนี้ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย   
  1. เพื่อประเมินการจัดกิจกรรมการศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า จังหวัด
เชียงราย ในรอบปี พ.ศ.2563 
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ขอบเขตการวิจัย 
 ขอบเขตเนื้อของการศึกษามุ่งไปท่ีประเด็นการจัดกิจกรรมการศึกษาของโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหาร
ส่วนต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ในรอบปี พ.ศ.2563 (มกราคม-ธันวาคม พ.ศ.2563) โดยมี
มุมมองในการประเมิน 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านสุขภาพ 2) ด้านเศรษฐกิจ 3) ด้านสังคม-วัฒนธรรมและประเพณี 4) 
ด้านส่ิงแวดล้อม 5) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี และ 6) ด้านสวัสดิการ  เป็นการวิจัยเชิงประเมินแบบมีส่วนร่วม 
ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ภาพถ่ายกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด าและการ
สัมภาษณ์ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
  การวิจัยนี้เป็นเชิงประเมิน ใช้วิธีการส ารวจจากเอกสาร ภาพถ่าย การสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลมาสรุป
เป็นข้อสนเทศ  

 พื้นที่วิจัย 
 งานวิจัยนี้เก็บข้อมูลในพื้นท่ีต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นท่ีต้ังของ โรงเรียน
ผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 

  การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ใช้วิธีการส ารวจ รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ภาพถ่าย การสัมภาษณ์ และประมวลสรุปเป็นข้อสนเทศ 
ช่วงเวลาท าการวิจัยและลงพื้นท่ี 3 เดือน (1 ธันวาคม 2563 – 28 กุมภาพัน 2564) ซึ่งคณะผู้วิจัยประกอบด้วย 
  - นักศึกษาหลักสูตรการสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต และอาจารย์ 
จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
  - นักศึกษาหลักสูตรการสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต และอาจารย์ จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
วิทยาลัยเชียงราย 
 เป็นการให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยนักศึกษาและอาจารย์ระดับอุดมศึกษาท้ังเป็นการบูรณาการการ
เรียนการสอนและงานวิจัย นักศึกษาได้มีส่วนร่วมกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลอีกท้ังชุมชนหรือพื้นท่ีวิจัยได้ใช้
ประโยชน์จากงานวิจัยนี้ 

 สถิติที่ใช้และการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติส าหรับวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ (frequency) และร้อยละ (Percentage) ท าการวิเคราะห์ 6 
ด้าน ได้แก่ 1) ด้านสุขภาพ 2) ด้านเศรษฐกิจ 3) ด้านสังคม-วัฒนธรรมและประเพณี 4) ด้านส่ิงแวดล้อม 5) ด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยี และ 6) ด้านสวัสดิการ ซึ่งการวิเคราะห์โดยพิจารณา 6 ด้านนี้เป็นแนวทางการประเมินท่ี
ก าหนดโดยเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดเชียงราย 
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 การวิเคราะห์ข้อมูลนั้นจะเป็นการประเมินว่า กิจกรรมด้านใด จัดมากท่ีสุด จัดค่อนข้างมาก จัดปานกลาง 
จัดค่อนข้างน้อย จัดน้อยท่ีสุด และไม่ได้จัดเลย (6 ระดับ) 

สรุปผลการวิจัย 
 ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน 

ข้อมูลท่ัวไปของโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า เมื่อปี พ.ศ.2564 จากการการศึกษา
เอกสารและสัมภาษณ์ เป็นดังนี้ 
 1. มีบุคลากรท่ีให้การสนับสนุนและเป็นแกนน าหลักในการขับเคล่ือน ประกอบด้วย ท่ีปรึกษา ผู้อ านวยการ
โรงเรียนซึ่งเป็นพระภิกษุ รองผู้อ านวยการโรงเรียน ครูจิตอาสา วิทยากรท้องถิ่น และคณะกรรมการโรงเรียน 
จ านวน 29 คน 
 2. จ านวนนักเรียนในโรงเรียนผู้สูงอายุฯ ปี 2563 มีจ านวน 183 คน อายุต้ังแต่ 55 ปีขึ้นไป มาจาก 7 
หมู่บ้านในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า ได้แก่ หมู่ท่ี 1 บ้านโป่งมอญ หมู่ท่ี 2 บ้านหนองบัว หมู่ท่ี  3 
บ้านต้นม่วง หมู่ท่ี 4 บ้านท่าขี้เหล็ก หมู่ท่ี 5 บ้านแม่ผง หมู่ท่ี 6 บ้านสันหนองล้อม และหมู่ท่ี 11 บ้านสันหนองบัว 
เพศชาย 50 คน (ร้อยละ 27.32) เพศหญิง 133 (ร้อยละ 72.68)  
 3. มีกิจกรรมการเรียนการสอนเดือนละ 2 ครั้ง ในวันพุธสัปดาห์แรกและสัปดาห์ท่ี 3 ของแต่ละเดือน 

 ผลการประเมินการจัดกิจกรรมการศึกษาของโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 
จากท่ีได้ศึกษาการจัดกิจกรรมการศึกษาของโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งนี้ในปี พ.ศ.2563 เพื่อสรุปว่า กิจกรรม

ด้านใด จัดมากท่ีสุด จัดค่อนข้างมาก จัดปานกลาง จัดค่อนข้างน้อย จัดน้อยท่ีสุด และ ไม่ได้จัดเลย เป็นดังนี้ 
1. จัดมากท่ีสุด คือ ด้านสุขภาพ ประมวลได้ 8 กิจกรรม จากท้ังหมด 23 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 34.78  

ลักษณะกิจกรรมท่ีจัด ได้แก่ 
1.1 ร่วมงานกีฬาต าบลป่าก่อด า และแข่งขันกีฬาเปตอง 
1.2 โครงการอบรมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตาบลป่าก่อด า  

   1.3 กิจกรรมอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ  
    1.4 กิจกรรมร าวงย้อนยุค และบาสโลบ (Paslop) เพื่อสุขภาพ 
    1.5 การสอนออกก าลังกายด้วยไม้พลอง  
    1.6 การสอนออกก าลังกายยืดเหยียดเพื่อแก้ปัญหาข้อต่อและกล้ามเนื้อในผู้สูงอายุ 
   1.7 กิจกรรมฟังธรรมเพื่อสุขภาพจิตช่วงเช้าในวันท่ีมีการเรียนการสอน 
    1.8 กิจกรรมกายบริหารและพัฒนาความจ าช่วงเช้าในวันท่ีมีการเรียนการสอน 

2. จัดค่อนข้างมาก คือ ด้านสังคม-วัฒนธรรมและประเพณี ประมวลได้ 6 กิจกรรม จากท้ังหมด 23 
กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 26.09 ลักษณะกิจกรรมท่ีจัด ได้แก่ 
            2.1 ร่วมงานประเพณีสรงน้ าพระธาตุรัตนมหามงคลเจดีย์ วัดโป่งมอญ  
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   2.2 ร่วมงานประเพณีสรงน้ าพระธาตุมณีนาถสันต้นม่วง วัดสันต้นม่วง  
2.3 กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ดนตรีพื้นบ้าน  

   2.4 กิจกรรมอนุรักษ์ดนตรไีทย ดนตรีพื้นบ้าน และร าวง  
   2.5 กิจกรรมเรียนรู้อนรุักษ์ตัวเมือง ช่วงก่อนรับประทานอาหารกลางวัน  

  2.6 กิจกรรมเคารพธงชาติและสวดมนต์ช่วงเช้าก่อนเรียน  
 3. จัดค่อนปานกลาง คือ ด้านเศรษฐกิจ ประมวลได้ 4 กิจกรรม จากท้ังหมด 23 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 

17.39  ลักษณะกิจกรรมท่ีจัด ได้แก่ 
     3.1 การฝึกสอนอาชีพเสริม การท าดอกไม้จันทน์  
    3.2 กิจกรรมและเปล่ียนเรียนรู้การท าไม้กวาดดอกหญ้าเป็นอาชีพเสริม  
   3.3 กิจกรรมตลาดจาหน่ายสินค้าฝีมือผู้สูงอายุโดยมีการจัดสถานท่ีหรือบริเวณให้ผู้สูงอายุได้น า
สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ท่ีท าขึ้นเองมาวางจ าหน่ายในวันท่ีมีการเรียนการสอน  
     3.4 การฝึกสอนอาชีพเสริม การท าลูกประคบสมุนไพร  

4. จัดค่อนข้างน้อย คือ ด้านส่ิงแวดล้อม (ก)  และ ด้านสวัสดิการ (ข)  ประมวลได้ด้านละ 2 กิจกรรม จาก
ท้ังหมด 23 กิจกรรม ลักษณะกิจกรรมท่ีจัด ได้แก่  

 ด้านส่ิงแวดล้อม (ก)  คิดเป็นร้อยละ 8.70 จากท้ังหมด 23 กิจกรรม   
     4.1 (ก) กิจกรรมพัฒนาพื้นท่ีและปลูกพืชสมุนไพร  
    4.2 (ก) กิจกรรมบรรยายให้ความรู้บทบาทผู้สูงอายุต่อการช่วยจัดการขยะอินทรีเพื่อการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม ภายใต้โครงการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุในครอบครัว  
  ด้านสวัสดิการ (ข)  คิดเป็นร้อยละ 8.70 จากท้ังหมด 23 กิจกรรม   
    4.1 (ข) กิจกรรมตรวจวัดสายตาฟรีให้แก่ผู้สูงอายุ ร่วมกับร้านศูนย์แว่นตาแห่งหนึ่ง  
    4.2 (ข) การเยี่ยมผู้สูงอายุอาวุโส ผู้สูงอายุติดเตียง ตามโอกาสอันเหมาะสม  

5. จัดน้อยท่ีสุด คือ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ประมวลได้ 1 กิจกรรม จากท้ังหมด 23 กิจกรรม คิด
เป็นร้อยละ 4.35  ลักษณะกิจกรรมท่ีจัด ได้แก่ 
    5.1 กิจกรรมจัดท าภาชนะคัดแยกขยะ โดยใช้ตะแกรงพัดลมเก่าและตาข่ายพลาสติกเพื่อใช้เป็น
อุปกรณ์คัดแยกขยะ และถ่ายทอดไปยังชุมชน ถือเป็นนวัตกรรรมกระบวนการ 
 จากท่ีได้ประมวลกิจกรรมท้ังหมดในรอบปี 2563 สรุปได้ดังตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1 สรุปภาพรวมกิจกรรมการศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า ในรอบปี 2563 

ระดับ   การจัด   ด้าน ความถ่ี ร้อยละ 
1 จัดมากท่ีสุด ด้านสุขภาพ 8 34.78 
2 จัดค่อนข้างมาก ด้านสังคม วัฒนธรรมและประเพณี 6 26.09 
3 จัดปานกลาง ด้านเศรษฐกิจ 4 17.39 
4 จัดค่อนข้างน้อย ด้านส่ิงแวดล้อม 

ด้านสวัสดิการ 
2 
2 

8.70 
8.70 

5 จัดน้อยท่ีสุด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี 1 3.34 
6 ไม่ได้จัดเลย - - - 

รวม 23   100.00 
 

 

ภาพที่ 1 กิจกรรมร าวงย้อนยุคและบาสโลบ (Paslop) เพื่อสุขภาพ 
โดย มงคล ปิดทะเหล็ก ประธานเครือข่ายผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 
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ภาพที่ 2  ฝึกสอนอาชีพเสริมการท าลูกประคบสมุนไพร 
โดย มงคล ปิดทะเหล็ก ประธานเครือข่ายผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการประเมินกิจกรรมการศึกษาของโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด าจะเห็นได้ว่า
มีการให้ความส าคัญต่อสุขภาพผู้สูงอายุ มีการจัดกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพจิตท่ีหลากหลาย ให้
ความส าคัญในด้านสังคม-วัฒนธรรมและประเพณี ดังนั้นการจัดให้มีโรงเรียนผู้สูงอายุจะมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการ
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
 การด าเนินกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย ซึ่งเมื่อพิจารณาโรงเรียน
ผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด าแห่งนี้แล้ว มีจุดเด่นหรือจุดแข็งท่ีสนับสนุนให้การขับเคล่ือนด าเนินการ
ไปอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ 
  1. มีสถานท่ีต้ังท่ีชัดเจนซึ่งช่วยสนับสนุนการขับเคล่ือนการด าเนินงานของโรงเรียน โดยใช้อาคาร
หอประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลป่าก่อด า เป็นสถานท่ีหลักในการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน  
  2. ผู้สูงอายุในชุมชนให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการขับเคล่ือนการด าเนินงานของโรงเรียน  

3. มีการด าเนินงานและกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง  
4. มีการน าหลัก “บวร” ประกอบด้วย “บ้าน วัด โรงเรียน” มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานของโรงเรียน  

   5. มีแกนน าผู้สูงอายุในขับเคล่ือนท่ีเข้มแข็ง มีความมุ่งมั่น มีจิตอาสาและเสียสละ ส่งผลให้  
การขับเคล่ือนการด าเนินงานของโรงเรียนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะต่อโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด าเพื่อการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ได้แก่ 
  1. ควรมีการพัฒนาหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องต่อความต้องการของผู้สูงอายุและ
เป็นประโยชน์ต่อการดารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
   2. ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์และสร้างแรงสนับสนุนจากสมาชิกในครอบครัวในชุมชนเพื่อช่วยกันส่งเสริม
ให้การด าเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุขับเคล่ือนไปได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  
 
กิตติกรรมประกาศ 
 คณะผู้วิจัยขอขอบคุณคณะบุคลากรโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า จังหวัดเชียงราย 
ท่ีให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการประมวลผลวิจัย เป็นผลให้งานส าเร็จด้วยความเรียบร้อย  
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คุณลักษณะทางจิตใจของนักกีฬาฟุตบอล ในช่วงฤดูกาลแข่งขัน :  
ทักษะการจัดการความเครียดทางการกีฬา 

PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF FOOTBALL PLAYERS DURING IN-SEASON 
PERIOD : THE COPING SKILLS 

 

อาทิตย์ เข็มทอง1 
Artit Khemthong1 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา คุณลักษณะทางจิตใจของนักกีฬาฟุตบอล ในช่วงฤดูกาลแข่งขัน : 

ทักษะการจัดการความเครียดทางการกีฬา กลุ่มประชากรเป็นนักกีฬาฟุตบอล วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นและสโมสรนอร์
ทเทิร์นตากยูไนเต็ด โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) อายุระหว่าง 18-31 ปี จ านวน 30 คน 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามทักษะการจัดการความเครียดทางการกีฬา และพัฒนาเป็นภาษาไทยโดย 
สุพัชริน ในปี ค.ศ. 2016 (The athletics coping skills inventory, ACSI-28) และน าข้อมูลท่ีได้ถูกน ามาวิเคราะห์
ทางสถิติ โดยหาค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน ผลการวิจัยพบว่า นักกีฬาฟุตบอล มีประสบการณ์ด้านการ
แข่งขันในระดับอาชีพและระดับนานาชาติค่อนข้างน้อย มีช่ัวโมงการฝึกซ้อมรายวันและสัปดาห์ท่ีเหมาะสมในช่วง
ฤดูกาลแข่งขัน มีทักษะการจัดการความเครียดทางการกีฬา ด้านการยอมรับค าแนะน า อยู่ในระดับดี และด้านการ
จัดการปัญหา ด้านสมาธิ ด้านความ เช่ือมั่นและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ด้านการต้ังเป้าหมายและเตรียมความพร้อม
ด้านจิตใจ ด้านการแสดงความสามารถสูงสุดภายใต้ความกดดัน และด้านอิสระจากความกังวล อยู่ในระดับพอใช้ 

ค าส าคัญ: ฟุตบอล, ทักษะการจัดการความเครียดทางการกีฬา, ในช่วงฤดูกาลการแข่งขัน  
 
Abstract 

The objectives of this research were to study the psychological characteristics of football 
players during in-season period : The coping skills. The population of the study ( Purposive 
sampling)  included 30 members of the 2020 Northern College (NTC) men football team and 
Northern Tak United Football Club. The tool used in this research is to create a 
questionnaire.(Questionnaire) data collection. Developed by Supatcharin Thai version in 2016. The 
data were analyzed statistically by finding the mean, standard deviation methods. The results of 
the research were as follows : Football players Have relatively little competitive experience at 
                                                             
1  อาจารย์, สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย คณะสาธารณสุขศาสตร์, วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
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professional and international levels. There are appropriate daily and weekly training hours during 
the in-season. When compared with the standard, Coachability were found to be at “very good” 
level. Furthermore, Coping with adversity, Concentration, Confidence and achievement 
motivation, Goal – Setting and mental preparation, Peaking under pressure and Freedom from 
worry were found to be at “satisfactory” level.    

KEYWORDS:  football, Coping skill, During in-season period 
 
บทน า 

กีฬาฟุตบอลได้รับความนิยมเป็นอันหนึ่งของโลก ดูจากยอดผู้เข้าชมแข่งขันฟุตบอลโอลิมปิก (FIFA, 2016)  
เป้าหมายของการฝึกซ้อมกีฬาและการแข่งขันกีฬาแต่ละครั้ง คือ การมุ่งสู่ความส าเร็จสูงสุดทางการกีฬา (ประโยค  
สุทธิสง่าม, 2536) แต่การจะไปให้ถึงเป้าหมายความส าเร็จสูงสุดทางการกีฬาได้นั้น มีปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องท้ังจากปัจจัย
ภายใน (McArdle, Katch & Katch, 2000) และปัจจัยภายนอก ดังนั้น การพัฒนานักกีฬาให้อยู่ระดับแนวหน้า
หรือเป็นนักกีฬาช้ันน ามีความเกี่ยวข้องกับการวางแผนฝึกซ้อมระยะยาวไม่น้อยกว่า 10 ปี (อาทิตย์ เข็มทอง, 2554) 
การให้ความส าคัญกับนักกีฬาฟุตบอลจะเป็นรากฐานส าคัญและต่อยอดไปสู่เป้าหมายสูงสุด เพราะตลอดช่วงเวลา
ของการฝึกซ้อมต้ังแต่เด็กจนเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ต้องผ่านอุปสรรคต่างๆ มากมาย จากการศึกษาท่ีผ่านมา  (Sharma & 
Kumar, 2001) พบว่า ความเครียดเป็นปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อการแสดงความสามารถท้ังในช่วงการฝึกซ้อมและ
การแข่งขัน โดยนักกีฬามีแนวโน้มเลิกเล่นกีฬามากขึ้นโดยช่วงอายุระหว่าง 18-25 ปี (สุพัชริน ปานอุทัย, 2557) 
และมีแนวโน้มของอัตราการเลิกเล่นกีฬาสูง ซึ่งการประเมินคุณลักษณะทางจิตใจโดยเฉพาะทักษะการจัดการ
ความเครียดทางการกีฬา (Smith, Schutz, Smoll & Ptacek,1995) เป็นส่ิงส าคัญท่ีจะช่วยส่งเสริมความสามารถ
ทางการกีฬาซึ่งการประเมินความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจของนักกีฬาจะช่วยลดความล าเอียงในการก าหนด
โปรแกรมการฝึกซ้อมให้กับนักกีฬา ขณะเดียวกันยังช่วยลดโอกาสเกิดภาวะหมดไฟก่อนเวลาอันสมควร (ฉัตรกมล 
สิงห์น้อย, 2554) 

 ปัจจุบันการแข่งขันฟุตบอลในระดับอาชีพไทยลีก 3 และสมัครเล่นในประเทศ ส่วนใหญ่มีโปรแกรมการ
ฝึกซ้อม และแข่งขันอย่างจริงจัง ในขณะท่ีทีมสโมสรฟุตบอลหลายแห่งเริ่มการฝึก โดยมีโปรแกรมการแข่งขันตลอด
ท้ังฤดูกาล มีมาตรฐานในการจัดการแข่งขันสูง ซึ่งทางสโมสรฟุตบอลนอร์ทเทิร์นตาก ยูไนเต็ดและวิทยาลัยนอร์
ทเทิร์น จังหวัดตาก จัดอยู่ในกลุ่มจ านวนน้อยท่ีเอาจริงจัง ซึ่งในระยะหลังนี้ทีมฟุตบอลวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น และ
สโมสรฟุตบอลนอร์ทเทิร์นตาก ยูไนเต็ดมีโปรแกรมฝึกซ้อมแข่งขันอย่างชัดเจนอย่างมีระบบ และมีความเป็นมือ
อาชีพสูง (Caruso, Gill, Dzewaltowski  & McElroy, 1990) พร้อมท่ีจะพัฒนาและมุ่งหมายสู่ความส าเร็จใน
ฤดูกาลถัดไป 

 จากเหตุผลของดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาค้นคว้าเรื่อง คุณลักษณะทางจิตใจของนักกีฬา
ฟุตบอล ในช่วงฤดูกาลงการแข่งขัน: ทักษะการจัดการความเครียดทางการกีฬา และผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้
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ฝึกสอน นักกีฬา หรือผู้สนใจท่ัวไปจะน าผลการวิจัยท่ีได้ในครั้งนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาขีด
ความสามารถของนักกีฬาให้สูงขึ้นต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะทางจิตใจของนักกีฬาฟุตบอล : ทักษะการจัดการความ เครียดทางการกีฬา
ฟุตบอลในช่วงฤดูกาลการแข่งขัน เป็นอย่างไร 
 2. เพื่อศึกษาคุณลักษณะ 7 ด้าน ทางด้านการจัดการกับปัญหา ด้านการยอมรับค าแนะน า ด้านสมาธิ ด้าน
ความเช่ือมั่นและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  ด้านการต้ังเป้าหมายและเตรียมความพร้อมด้านจิตใจ ด้านการแสดง
ความสามารถสูงสุดภายใต้ความกดดัน และด้านอิสระจากความกังวล 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

 1.  ศึกษาคุณลักษณะทางจิตใจท่ีเกี่ยวข้องกับทักษะการจัดการความเครียดทางการกีฬาของนักกีฬา
ฟุตบอลชาย ในช่วงก่อนฤดูการแข่งขัน โดยผู้เข้าร่วมการวิจัย เป็นนักกีฬาฟุตบอลชาย วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นและ
สโมสรฟุตบอลนอร์ทเทิร์นตากยูไนเต็ด จ านวน 30 คน  

 2.  ตัวแปรท่ีต้องศึกษาคุณลักษณะทางจิตใจท่ีเกี่ยวข้องกับทักษะการจัดการความเครียดทางการกีฬา 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มประชากรเป็นนักกีฬาฟุตบอลชาย ทีมวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ประจ าปีการศึกษา 2563 และสโมสร

ฟุตบอลนอร์ทเทิร์นตากยูไนเต็ด จ านวน 30 คน  
 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักกีฬาฟุตบอลชาย ทีมวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ประจ าปีการศึกษา 

2563 และสโมสรฟุตบอลนอร์ทเทิร์นตากยูไนเต็ด โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยใช้เกณฑ์
การเลือกกลุ่มตัวอย่างท่ีได้ฝึกซ้อมสม่ าเสมอเป็นฝึกซ้อมประจ าทุกวันและตรงเวลา จ านวน 30 คน  

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. แบบสอบถามข้อมูลท่ัวไป คือ เพศ อายุ ชนิดกีฬา จ านวนช่ัวโมงการฝึกซ้อมกีฬา 

  2. แบบสอบถามทักษะการจัดการความเครียดทางการกีฬา (The Athletics Coping Skills Inventory: 
ACSI) ของ Smith, Schutz, Smoll and Ptacek (1995) พัฒนาเป็นฉบับภาษาไทย (สุพัชริน ปานอุทัย, 2557) มี
ลักษณะเป็น แบบประเมินค่า 4 ระดับ แสดงความหมายต้ังแต่ เกือบไม่เคยถึงเกือบทุกครั้ง จ านวน 28 ข้อค าถาม
แบ่งเป็น 7 ด้านๆ ละ 4 ข้อค าถาม 

ด้านการจัดการกับปัญหา (Coping with adversity) ข้อ 5, 17, 21, 24 แสดงถึงการเรียนรู้ของบุคคลท่ี
จะเอาชนะอุปสรรคปัญหาหรือความยุ่งยากต่างๆ ด้วยความกระตือรือร้น เมื่อต้องเผชิญความเครียดสามารถ
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ควบคุมตนเองให้สงบและกลับสู่สภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว ถ้าได้คะแนนต่ า เสนอแนะให้ฝึกเพิ่มความเช่ือมั่นใน
ตนเองและการควบคุมส่ิงกระตุ้น เช่น การควบคุมการหายใจ การผ่อนคลาย และการท าพรีช๊อตรูทีน (Pre-shot 
routine) 

 ด้านการยอมรับค าแนะน า (Coachability) ข้อ 3, 10, 15, 27 แสดงถึงการเปิดใจยอมรับค าแนะน าหรือ
ค าวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆ จากผู้ฝึกสอนหรือผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยปราศจากความหงุดหงิดหรือคับข้องใจถ้าได้คะแนน
ต่ าเสนอแนะให้ฝึกเพิ่มความเช่ือมั่นในตนเองและสร้างจินตภาพตนเองทางบวก 

 ด้านสมาธิ (Concentration) ข้อ 4, 11,16, 25 แสดงถึงการจดจ่อในส่ิงท่ีท า แม้ต้องอยู่ในสถานการณ์ท่ี
ไม่คาดหวังหรือสถานการณ์ท่ีมีความยุ่งยาก ถ้าได้คะแนนต่ า เสนอแนะให้ฝึกสมาธิภายใต้สถานการณ์ท่ีถูกกระตุ้น
จากส่ิงเร้า 

 ด้านความเช่ือมั่นและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (Confidence and achievement motivation) ข้อ 2, 9, 14, 
26 แสดงถึงความเช่ือมั่นในตนเองท่ีจะท าส่ิงใดและการมีแรงจูงท่ีจะไปสู่เป้าหมายท่ีต้องการ ถ้าได้คะแนนต่ า 
เสนอแนะให้เพิ่มความเช่ือมั่นในตนเองด้วยการต้ังเป้าหมาย 

 ด้านการต้ังเป้าหมายและเตรียมความพร้อมด้านจิตใจ (Goal – Setting and mental preparation: 
GM) ข้อ 1, 8, 13, 20 แสดงถึงการมีเป้าหมายในการแสดงความสามารถอย่างเฉพาะเจาะจงและการเตรียมจิตใจ
ให้พร้อมส าหรับสถานการณ์แข่งขัน ถ้าได้คะแนนต่ าเสนอแนะให้ต้ังเป้าหมาย การจินตภาพการท าพรีชีอตรูทีน 

 ด้านการแสดงความสามารถสูงสุดภายใต้ความกดดัน (Peaking under pressure: PP) ข้อ 6, 18, 22, 28 
แสดงถึง การเรียนรู้ว่าแม้ต้องอยู่ในสถานการณ์ ท่ีมีความกดดันแต่เป็นความท้าทายมากกว่าความรู้สึกว่าถูกคุกคาม 
ถ้าได้คะแนนต่ าเสนอแนะให้เพิ่มความเช่ือมั่นในตนเองด้วยการจินตภาพภายใต้สถานการณ์กดดัน 

 ด้านอิสระจากความกังวล (Freedom from worry: FW) ข้อ 7, 12, 19, 23 แสดงถึงการไม่กังวลอย่าง
มากมายเกินไปกับความผิดพลาดท่ีเกิดขึ้น ถ้าได้คะแนนต่ า เสนอแนะให้ฝึกควบคุมการหายใจ การจินตภาพ และ
ฝึกสมาธิภายใต้สถานการณ์ท่ีถูกกระตุ้นจากส่ิงเร้า 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ด าเนินการเก็บข้อมูล ในเดือนพฤศจิกายน 2563 
 2. แจ้งวัตถุประสงค์ของการวิจัยและขอความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมท าการวิจัยในการทดสอบท่ีเกี่ยวข้องกับ

งานวิจัย และก าหนดวัน เวลาท่ีจะท าการทดสอบ 
 3. ท าการเก็บข้อมูลครั้งเดียว โดยแบบสอบถาม คุณลักษณะทางจิตใจของนักกีฬา : ทักษะการจัดการ

ความเครียดทางการกีฬา ท่ีวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก 
 4. น าข้อมูลท่ีรวบรวมได้ไปวิเคราะห์เพื่อใช้ในการสรุปงานวิจัย 
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 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ศึกษาคุณลักษณะทางด้านจิตใจของนักกีฬา : ทักษะการจัดการความเครียดท้ัง 7 ด้าน ทางด้านการ

จัดการกับปัญหา ด้านการยอมรับค าแนะน า ด้านสมาธิ ด้านความเช่ือมั่นและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ด้านการ
ต้ังเป้าหมายและเตรียมความพร้อมด้านจิตใจ ด้านการแสดงความสามารถสูงสุดภายใต้ความกดดัน และด้านอิสระ
จากความกังวล โดย วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น เพื่อให้ทราบลักษณะของตัวอย่างและลักษณะการกระจายของตัว
แปรโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค านวณค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ใน
กรณีตัวแปรต่อเนื่อง ส่วนกรณีตัวแปรไม่ต่อเนื่อง ได้แก่ ร้อยละ และความถ่ี ในแต่ละค่าของตัวแปร 

ตารางที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามทักษะการจัดกาความเครียดทางการกีฬาของนักกฬีาฟุตบอล  

ข้อมูลส่วนตัว  ค่าเฉลี่ย 
1. อายุ (ปี) 21.07 
2. ระยะเวลาในฝึกซ้อมอย่างเป็นระบบ/เดือน 2.73 
3. ในช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมา ฝึกซ้อมกี่ชั่วโมง/วัน 2.67 

4 .ในช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมา ฝึกซ้อมกี่วัน/สัปดาห์ 5.90 

5. ประสบการณ์ในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาชีพ/ครั้ง 1.87 

6. ประสบการณ์ในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ/ครั้ง 0.60 

7. ประสบการณ์ในการฝึกจิตใจมาก่อน (ร้อยละ) 73 

     7.1 ผู้ฝึกสอน (ร้อยละ) 56 

     7.2 นักจิตวิทยาการกีฬา (ร้อยละ) 19.98 

     7.1 ไม่ได้รับการฝึก (ร้อยละ) 24.02 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามทักษะการจัดการความเครียดทางการกีฬาของ
นักกีฬาฟุตบอล จ านวน 30 คน แสดงในตารางท่ี 1 ซึ่งพบว่า นักกีฬาฟุตบอล อายุเฉล่ีย 21.07 ปี ระยะเวลาใน
ฝึกซ้อมอย่างเป็นระบบต่อเดือน ค่าเฉล่ีย 2.73 เดือน ในช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมา ฝึกซ้อมกี่ชั่วโมงต่อวัน ค่าเฉล่ีย 2.67 
ช่ัวโมง ในช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมา ฝึกซ้อมกี่วันต่อสัปดาห์ ค่าเฉล่ีย 5.90 วัน ประสบการณ์ในการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
อาชีพ/ครั้ง  ค่าเฉล่ีย 1.87 ครั้ง และประสบการณ์ในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ ค่าเฉล่ีย 0.60 ครั้ง 
ประสบการณ์ในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ/ครั้ง ค่าเฉล่ีย ส่วนการฝึกด้านจิตใจมาก่อน ร้อยละ 73 โดยระบุ
เป็นผู้ฝึกสอน ร้อยละ 56 นักจิตวิทยาการกีฬา ร้อยละ 19.98  และไม่ได้รับการฝึก ร้อยละ 24.02 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานในแต่ละข้อค าถามของแบบสอบถามทักษะการจัดการความเครียด
ทางการกีฬาของนักกีฬาฟุตบอล 

 

ข้อค าถาม ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ 

ด้านการจัดการปัญหา  
1. ฉันยังคงคิดเชิงบวกและมีความกระตือรือร้น
ในระหว่างการแข่งขันไม่ว่าส่ิงไม่ดีก าลังจะเกิดขึ้น 

2.20 0.89 ดี 

2. เมื่อส่ิงไม่ดีเกิดขึ้นฉันบอกกับตัวเองให้สงบ
และส่ิงท่ีเกิดขึ้นเป็นส่ิงดีส าหรับฉัน 

1.73 0.78 พอใช้ 

3. เมื่อฉันรู้สึกว่าตัวเองเครียดมากเกินไป ฉัน
สามารถผ่อนคลายร่างกายของฉันได้อย่าง
รวดเร็วและสงบสติอารมณ์ตัวเองได้ 

1.47 0.90 พอใช้ 

4. ฉันสามารถควบคุมอารมณ์ได้ถึงแม้ว่าจะมีส่ิง
ใดเกิดขึ้นกับฉัน 

1.83 0.79 พอใช้ 

ด้านการยอมรับค าแนะน า  
5. เมื่อโค้ชหรือผู้จัดการบอกฉันถึงวิธีการแก้ไข
ข้อผิดพลาดท่ีฉันเคยท าฉันมีแนวโน้มท่ีจะรับมัน
และรู้สึกอารมณ์เสีย 

1.97 0.85 พอใช้ 

6. เมื่อโค้ชหรือผู้จัดการวิจารณ์ฉันฉันจะรู้สึก
อารมณ์เสียมากกว่ารู้สึกว่าช่วยให้ดีขึ้น 

2.23 0.90 ดี 

7. ถ้าโค้ชวิจารณ์หรือตะโกนใส่ฉันฉันแก้ไข
ข้อผิดพลาดโดยปราศจากการเสียอารมณ์ 

1.53 1.01 พอใช้ 

8. ฉันปรับปรุงทักษะของฉันด้วยการฟงั
ค าแนะน าและการสอนจากโค้ชและผู้จัดการ
อย่างต้ังใจ 

2.17 0.95 ดี 

ด้านสมาธิ 

9. เมื่อฉันเล่นกีฬาฉันสามารถมุ่งเน้นความสนใจ
ของฉันและป้องกันการรบกวน 

1.87 0.82 พอใช้ 
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ข้อค าถาม ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ 

10. มันเป็นเรื่องง่ายส าหรับฉันท่ีจะเก็บความคิด
วอกแวกจากการถูกรบกวนจากบางส่ิงท่ีฉันเห็น
หรือได้ยิน 

1.33 0.88 พอใช้ 

11. ฉันจัดการกับสถานการณ์ท่ีไม่คาดคิดในการ
เล่นกีฬาของฉันได้เป็นอย่างดี 

1.50 0.82 พอใช้ 

12. มันเป็นเรื่องง่ายส าหรับฉันท่ีจะมุ่งความ
สนใจและจดจ่อกับส่ิงใดหรือบุคคลใด 

1.57 0.86 พอใช้ 

ด้านความเชื่อม่ันและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 

13. ฉันได้รับประโยชน์สูงสุดจากความสามารถ
พิเศษและทักษะของฉัน 

2.03 0.89 ดี 

14. ฉันรู้สึกมั่นใจว่าฉันจะเล่นได้ดี 1.67 0.88 พอใช้ 
15. ฉันไม่ถูกกดดันในการฝึกปฏิบัติหรือเล่นหนัก 
ฉันท า (ให้) 100% 

1.77 0.97 พอใช้ 

16. เมื่อฉันล้มเหลวในการจะไปถึงเป้าหมายของ
ฉันมันท าให้ฉันมีความพยายามแม้ว่ามันยากก็
ตาม 

2.17 0.91 ดี 

ด้านการต้ังเป้าหมายและเตรียมความพร้อมด้านจิตใจ 

17. ในชีวิตประจ าวันหรือรายสัปดาห์ฉันก าหนด
เป้าหมายท่ีเฉพาะเจาะจงมากส าหรับตัวเองเพื่อ
เป็นแนวทางในส่ิงท่ีฉันท า 

2.07 1.01 ดี 

18. ฉันมักจะท าการวางแผนเยอะมากเกี่ยวกับ
วิธีการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของฉัน 

1.83 0.87 พอใช้ 

19. ฉันต้ังเป้าหมายการแสดงความสามารถของ
ฉันในแต่ละการฝึกซ้อม 

2.00 0.87 ดี 

20. ฉันมีแผนการเล่นของเกมไว้ในสมองของฉัน
นานแล้วก่อนท่ีเกมจะเริ่ม 

1.90 0.84 พอใช้ 

ด้านการแสดงความสามารถสูงสุดภายใต้ความกดดัน 
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ข้อค าถาม ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ 

21. ฉันมักจะเล่นได้ดีขึ้นภายใต้ความกดดัน
เพราะฉันคิดชัดเจนมากขึ้น 

1.57 0.82 พอใช้ 

22. ความกดดันท่ีมากขึ้นในระหว่างเกมมันท าให้
ฉันสนุกกับมันมากข้ึน 

1.83 0.95 พอใช้ 

23. ส าหรับฉันสถานการณ์กดดันเป็นความท้า
ทายท่ีฉันพร้อมรับมือเสมอ 

1.87 0.97 พอใช้ 

24. ในสถานการณ์กดดันฉันท าผิดพลาดน้อยลง
เพราะฉันมีสมาธิดีข้ึน 

1.90 0.88 พอใช้ 

ด้านอิสระจากความกังวล 
25. ฉันกังวลเล็กน้อยเกี่ยวกับส่ิงท่ีคนอื่นจะคิด
เกี่ยวกับการแสดงความสามารถของฉัน 

1.67 0.96 พอใช้ 

26. ฉันเก็บความกดดันจ านวนมากไว้ในตัวเอง 
โดยยังกังวลว่าฉันจะแสดงออกมาอย่างไร 

1.73 0.78 พอใช้ 

27. ขณะแข่งขันฉันกังวลเกี่ยวกับการท า
ผิดพลาดหรือไม่สามารถท าผ่านได้ 

1.80 0.66 พอใช้ 

28. ฉันคิดและจินตนาการว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้า
ฉันล้มเหลวหรือผิดพลาด 

1.47 0.68 พอใช้ 

 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานข้อค าถามในแต่ละด้าน รวมทั้ง 7ด้านและระดับ 

ข้อค าถาม ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ 

1. ด้านการจัดการปัญหา 1.81 0.68 พอใช้ 
2. ด้านการยอมรับค าแนะน า 2.00 0.55 ดี 

3. ด้านสมาธิ 1.57 0.56 พอใช้ 

4. ด้านความเช่ือมั่นและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 1.91 0.67 พอใช้ 

5. ด้านการตั้งเป้าหมายและเตรียมความพร้อม
ด้านจิตใจ 

1.95 0.69 
พอใช้ 
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ข้อค าถาม ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ 

6. ด้านการแสดงความสามารถสูงสุดภายใต้
ความกดดัน 

1.79 0.70 
พอใช้ 

7. ด้านอิสระจากความกังวล 1.67 0.58 พอใช้ 

ค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตราฐานของแบบสอบถามทักษะการจัดการความเครียดทางการกีฬาของ
นักกีฬาฟุตบอล ในแต่ละด้าน แสดงในตารางท่ี 2 และ 3  ซึ่งพบได้ว่า  ค่าเฉล่ียด้านการจัดการปัญหา 1.81 คะแนน 
ค่าเฉล่ียด้านการยอมรับค าแนะน า 2.00 คะแนน ค่าเฉล่ียด้านสมาธิ 1.57 คะแนน ค่าเฉล่ียด้านความเช่ือมั่นและ
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 1.91 คะแนน ค่าเฉล่ียด้านการต้ังเป้าหมายและเตรียมความพร้อมด้านจิตใจ 1.95 คะแนน 
ค่าเฉล่ียด้านการแสดงความสามารถสูงสุดภายใต้ความกดดัน 1.79 คะแนน และ ค่าเฉล่ียด้านอิสระจากความกังวล  
1.67  คะแนน 

 
สรุปผลการวิจัย 
 คุณลักษณะทางจิตใจของนักกีฬาฟุตบอล ในช่วงฤดูกาลแข่งขัน : ทักษะการจัดการความเครียดทางการ
กีฬานักกีฬา พบว่า อายุเฉล่ีย 21.07 ปี ระยะเวลาในฝึกซ้อมอย่างเป็นระบบต่อเดือน ค่าเฉล่ีย 2.73 เดือน ในช่วง 
3 เดือนท่ีผ่านมา ฝึกซ้อมกี่ชั่วโมงต่อวัน ค่าเฉล่ีย 2.67 ช่ัวโมง/วัน  ในช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมา ฝึกซ้อมกี่วันต่อสัปดาห์ 
ค่าเฉล่ีย 5.90 วัน/สัปดาห์ ประสบการณ์ในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาชีพ/ครั้ ง ค่าเฉล่ีย 1.87 ครั้ง และ
ประสบการณ์ในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ ค่าเฉล่ีย 0.60 ครั้ง ประสบการณ์ในการแข่งขันกีฬาระดับ
นานาชาติ/ครั้ง ค่าเฉล่ีย ส่วนการฝึกด้านจิตใจมาก่อน ร้อยละ 73 ระบุเป็นผู้ฝึกสอน ร้อยละ 56 นักจิตวิทยาการ
กีฬา ร้อยละ 19.98  และไม่ได้รับการฝึก ร้อยละ 24.0 ค่าเฉล่ียด้านการจัดการปัญหา 1.81 คะแนน ค่าเฉล่ียด้าน
การยอมรับค าแนะน า 2.00 คะแนน ค่าเฉล่ียด้านสมาธิ 1.57 คะแนน ค่าเฉล่ียด้านความเช่ือมั่นและแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ 1.91 คะแนน ค่าเฉล่ียด้านการต้ังเป้าหมายและเตรียมความพร้อมด้านจิตใจ 1.95 คะแนน ค่าเฉล่ียด้าน
การแสดงความสามารถสูงสุดภายใต้ความกดดัน 1.79 คะแนน และ ค่าเฉล่ียด้านอิสระจากความกังวล 1.67 
คะแนน  

จากข้อมูลท่ีปรากฏสามารถสรุปได้ว่านักกีฬาฟุตบอล มีประสบการด้านการแข่งขันในระดับอาชีพและ
ระดับนานาชาติค่อนข้างน้อย มีช่ัวโมงการฝึกซ้อมรายวันและสัปดาห์ท่ีเหมาะสม ในช่วงฤดูกาลแข่งขัน มีทักษะการ
จัดการความเครียดทางการกีฬา ด้านการยอมรับค าแนะน า อยู่ในระดับดี และด้านการจัดการปัญหา ด้านสมาธิ 
ด้านความเช่ือมั่นและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  ด้านการต้ังเป้าหมายและเตรียมความพร้อมด้านจิตใจ ด้านการแสดง
ความสามารถสูงสุดภายใต้ความกดดัน และด้านอิสระจากความกังวล อยู่ในระดับพอใช้ 
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อภิปรายผล 
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะทางจิตใจของนักกีฬาฟุตบอลในมิติของทักษะการจัดการ

ความเครียดทางการกีฬา ซึ่งประกอบด้วย 7 ด้าน คือ ด้านการจัดการกับปัญหา ด้านการยอมรับค าแนะน า ด้าน
สมาธิ ด้านความเช่ือมั่นและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ด้านการต้ังเป้าหมายและเตรียมความพร้อมด้านจิตใจ ด้านการ
แสดงความสามารถสูงสุดภายใต้ความกดดัน และด้านอิสระจากความกังวล เมื่อพิจารณาจากค าตอบท่ีมีผู้ตอบ
จ านวนมากท่ีสุด (ฐานนิยม) ในแต่ละข้อค าถาม พบว่าค าตอบท่ีผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอบมากท่ีสุดมี 2 
ค าตอบ คือ บ่อยและบางครั้ง ซึ่งสอดคล้องกับ (สุพัชริน ปานอุทัย, 2557)   

โดยข้อค าถามท่ีผู้ตอบส่วนใหญ่ปฏิบัติบ่อยมี 17 ข้อ ได้แก่ เมื่อส่ิงไม่ดีเกิดขึ้นฉันบอกกับตัวเองให้สงบและส่ิง
ท่ีเกิดขึ้นเป็นส่ิงดีส าหรับฉัน เมื่อฉันรู้สึกว่าตัวเองเครียดมากเกินไป ฉันสามารถผ่อนคลายร่างกายของฉันได้อย่าง
รวดเร็วและสงบสติอารมณ์ตัวเองได้  ฉันสามารถควบคุมอารมณ์ได้ถึงแม้ว่าจะมีส่ิงใดเกิดขึ้นกับฉัน เมื่อโค้ชหรือ
ผู้จัดการบอกฉันถึงวิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดท่ีฉันเคยท าฉันมีแนวโน้มท่ีจะรับมันและรู้สึกอารมณ์เสีย  ถ้าโค้ชวิจารณ์
หรือตะโกนใส่ฉันฉันแก้ไขข้อผิดพลาดโดยปราศจากการเสียอารมณ์  เมื่อฉันเล่นกีฬาฉันสามารถมุ่งเน้นความสนใจ
ของฉันและป้องกันการรบกวน ฉันจัดการกับสถานการณ์ท่ีไม่คาดคิดในการเล่นกีฬาของฉันได้เป็นอย่างดี ฉันได้รับ
ประโยชน์สูงสุดจากความสามารถพิเศษและทักษะของฉัน ฉันรู้สึกมั่นใจว่าฉันจะเล่นได้ดี ฉันไม่ถูกกดดันในการฝึก
ปฏิบัติหรือเล่นหนัก ฉันท า (ให้) 100% ในชีวิตประจ าวันหรือรายสัปดาห์ฉันก าหนดเป้าหมายท่ีเฉพาะเจาะจงมาก
ส าหรับตัวเองเพื่อเป็นแนวทางในส่ิงท่ีฉันท า ฉันมักจะท าการวางแผนเยอะมากเกี่ยวกับวิธีการเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายของฉัน ฉันต้ังเป้าหมายการแสดงความสามารถของฉันในแต่ละการฝึกซ้อม ฉันมักจะเล่นได้ดีขึ้นภายใต้
ความกดดันเพราะฉันคิดชัดเจนมากขึ้น ความกดดันท่ีมากขึ้นในระหว่างเกมมันท าให้ฉันสนุกกับมันมากขึ้น ส าหรับ
ฉันสถานการณ์กดดันเป็นความท้าทายท่ีฉันพร้อมรับมือเสมอ ในสถานการณ์กดดันฉันท าผิดพลาดน้อยลงเพราะฉัน
มีสมาธิดีข้ึน ฉันกังวลเล็กน้อยเกี่ยวกับส่ิงท่ีคนอื่นจะคิดเกี่ยวกับการแสดงความสามารถของฉัน ฉันเก็บความกดดัน
จ านวนมากไว้ในตัวเอง โดยยังกังวลว่าฉันจะแสดงออกมาอย่างไร  และขณะแข่งขันฉันกังวลเกี่ยวกับการท า
ผิดพลาดหรือไม่สามารถท าผ่านได้  

ข้อค าถามท่ีผู้ตอบส่วนใหญ่ปฏิบัติบางครั้งมี 4 ข้อ ได้แก่ มันเป็นเรื่องง่ายส าหรับฉันท่ีจะเก็บความคิด
วอกแวกจากการถูกรบกวนจากบางส่ิงท่ีฉันเห็นหรือได้ยิน มันเป็นเรื่องง่ายส าหรับฉันท่ีจะมุ่งความสนใจและจดจ่อ
กับส่ิงใดหรือบุคคลใด ในสถานการณ์กดดันฉันท าผิดพลาดน้อยลงเพราะฉันมีสมาธิดีขึ้น และฉันคิดและจินตนาการ
ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันล้มเหลวหรือผิดพลาด  

ข้อค าถามท่ีผู้ตอบส่วนใหญ่ปฏิบัติเกือบทุกครั้งมี 4 ข้อ ได้แก่ ฉันยังคงคิดเชิงบวกและมีความกระตือรือร้นใน
ระหว่างการแข่งขันไม่ว่าส่ิงไม่ดีก าลังจะเกิดขึ้น เมื่อโค้ชหรือผู้จัดการวิจารณ์ฉันฉันจะรู้สึกอารมณ์เสียมากกว่ารู้สึก
ว่าช่วยให้ดีขึ้น ฉันปรับปรุงทักษะของฉันด้วยการฟังค าแนะน าและการสอนจากโค้ชและผู้จัดการอย่างต้ังใจ และ
เมื่อฉันล้มเหลวในการจะไปถึงเป้าหมายของฉันมันท าให้ฉันมีความพยายามแม้ว่ามันยากก็ตาม 
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เมื่อพิจารณาจากค่าเฉล่ียของคะแนนการตอบในแต่ละข้อค าถาม พบว่า  ข้อค าถามท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 5 
อันดับแรก ได้แก่ เมื่อโค้ชหรือผู้จัดการวิจารณ์ฉันฉันจะรู้สึกอารมณ์เสียมากกว่ารู้สึกว่าช่วยให้ดีขึ้น (2.23) ฉันยังคง
คิดเชิงบวกและมีความกระตือรือร้นในระหว่างการแข่งขันไม่ว่าส่ิงไม่ดีก าลังจะเกิดขึ้น  (2.20) ฉันปรับปรุงทักษะ
ของฉันด้วยการฟังค าแนะน าและการสอนจากโค้ชและผู้จัดการอย่างต้ังใจ (2.17) เมื่อฉันล้มเหลวในการจะไปถึง
เป้าหมายของฉันมันท าให้ฉันมีความพยายามแม้ว่ามันยากก็ตาม (2.17) และในชีวิตประจ าวันหรือรายสัปดาห์ฉัน
ก าหนดเป้าหมายท่ีเฉพาะเจาะจงมากส าหรับตัวเองเพื่อเป็นแนวทางในส่ิงท่ีฉันท า (2.07) เช่นเดียวกับ (Danchen, 
2012) พบว่า นักกีฬาระดับวิทยาลัยเพศชายมีความสามารถในด้านการต้ังเป้าหมาย การพูดกับตนเอง การจินต
ภาพ 
 การควบคุมความสนใจ และการกระตุ้นตนเองในช่วงการฝึกซ้อมได้ดี รวมถึงการสอดสอดคล้องกับข้อมูล
การศึกษาของ (Omar-Fauzee, See, Geok & Latif, 2008) พบว่านักกีฬาเพศชายจะใช้กลยุทธ์จัดกาความเครียด
โดยมุ่งแก้ท่ีปัญหา (problem-focused coping) ได้แก่ การต้ังเป้าหมายทักษะการจัดการเวลา และการแก้ปัญหา 
ได้ดี โดยผลของ 

งานวิจัยครั้งนี้และงานวิจัยก่อนหน้ามีท้ังสอดคล้องกันและตรงข้ามกัน อาจเนื่องจากกีฬาฟุตบอลมีรูปแบบ
การเคล่ือนไหวระยะเวลา ความหนัก และกติกาส่งผลให้แหล่งท่ีมาของความเครียดและการจัดการต่อความเครียด
เป็นเอกลักษณ์ รวมถึงปัจจัยด้านอายุ ประสบการณ์ในการเล่นในลีกอาชีพ สถานะทางสังคมและความสัมพันธ์ของ
สมาชิกในทีม ท่ีมีผลต่อการพัฒนาทักษะทางจิตใจของนักกีฬา 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1.1 ได้ทราบคุณลักษณะทางจิตใจท่ีเกี่ยวข้องกับทักษะการจัดการความเครียดทางการกีฬาของนักกีฬา

ฟุตบอล จ านวนช่ัวโมงการฝึกซ้อมกีฬา ซึ่งจะน าไปสู่การจัดโปรแกรมการฝึกจิตใจท่ีมีความเหมาะสมกับนักกีฬาแต่
ละบุคคล 

 1.2 การจัดท าคู่มือเผยแพร่แบบสอบถามทักษะการจัดการความเครียดทางการกีฬาให้กับผู้ฝึกสอน 
นักกีฬา และผู้เกี่ยวข้องได้น าไปใช้ประโยชน์ 

 1.3 ควรส่งเสริมให้นักกีฬาฟุตบอล มีค่านิยมในการฝึกซ้อม ให้สมรรถภาพทางกายและความสามารถเชิง
ทักษะนั้นอยู่ในเกณฑ์ ดี ตลอดระยะเวลา ท้ังในก่อนฤดูการแข่งขัน ในฤดูการแข่งขัน และปิดฤดูการแข่งขัน เพื่อ
เพิ่มโอกาสในการได้พัฒนาตัวเอง 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยแบบระยะยาว โดยดูการเปล่ียนแปลงของสมรรถภาพทางกายของนักกีฬา

ฟุตบอล และทักษะการจัดการความเครียดทางการกีฬา ต้ังแต่ ก่อนฤดูการแข่งขัน ในฤดูการแข่งขัน และ ปิดฤดู
การแข่งขัน 
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 2.2 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาฟุตบอล และทักษะการจัดการ
ความเครียดทางการกีฬา กับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ  

 2.3 ควรมีการศึกษาระดับทักษะการจัดการความเครียดทางการกีฬาฟุตบอล กับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ 
 
กิตติกรรมประกาศ  

การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่องนี้ ได้รับความกรุณาจากวิทยาลัยนอร์เทิร์น ท่ีได้กรุณาตรวจแก้ไขและให้
ค าแนะน า จนการศึกษาค้นคว้าอิสระนี้เสร็จสมบูรณ์ ผู้วิจัยขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ขอขอบคุณ
คณาจารย์ในสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นและ
ผู้เช่ียวชาญทุกท่าน ท่ีกรุณาช่วยพิจารณาและให้ค าแนะน าเกี่ยวกับเนื้อหาและรูปแบบของแบบสอบถาม รวมท้ังให้
ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในการเขียนรายงานผลการศึกษาข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ อย่างมากต่อการศึกษาครั้งนี้ 

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกท่านท่ีมีส่วนช่วยให้การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้ส าเร็จลงได้และผู้วิจัยหวังว่าการ
ค้นคว้าอิสระนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวของ และผู้สนใจท่ีจะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเช่นเดียวกันนี้ต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ เพื่อศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยและปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ
จัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตอ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย กลุ่มตัวอย่างคือ ประชาชนท่ีมีอายุ 
18–60 ปี จ านวน 362 คน ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิ เก็บข้อมูล ระหว่างวันท่ี 23 ธันวาคม 2563 
ถึง 5 มกราคม 2564 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ไคสแควส์           
(Chi-Square) และ multiple logistic regression 
 ผลการศึกษา พบว่าประชาชนร้อยละ 59.9 มีการจัดการขยะมูลฝอยท่ีไม่เหมาะสม และร้อยละ 40.1 
มีการจัดการขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสม ร้อยละ 40.1 มีทัศนคติในการจัดการขยะมูลฝอยท่ีดี ร้อยละ 85.6 มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยท่ีดี ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับน้อยกว่า 0.05 ได้แก่ผู้ท่ีท าหน้าท่ีคัดแยกขยะในครัวเรือน และปริมาณขยะในครัวเรือนใน
แต่ละวัน โดยผู้ท่ีท าหน้าท่ีคัดแยกขยะในครัวเรือนท่ีเป็นแม่บ้านมีโอกาสท่ีจะจัดการขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสมเป็น 
1.6 เท่าของผู้ท่ีท าหน้าท่ีคัดแยกขยะในครัวเรือนท่ีไม่ใช่แม่บ้าน ปริมาณขยะในครัวเรือนท่ีท้ิงในแต่ละวัน 1–2 
กิโลกรัม มีโอกาสท่ีจะจัดการขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสมเป็น 3.0 เท่าของปริมาณขยะในครัวเรือนท่ีท้ิงในแต่ละวัน 3 
กิโลกรัม ขึ้นไป 
        ผลการวิจัยนี้มีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในพื้นท่ี วางแผนในการจัดการขยะมูลฝอยการ
ส่งเสริมทัศนคติท่ีดีเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย และรณรงค์ให้ครัวเรือนลดการใช้ขยะให้น้อยลง 
 
ค าส าคัญ:  การจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน 
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Abstract 
  This study was a survey study that aimed to investigate the solid waste management 
and the factors that affected the solid waste management of people in WiangPaPao District, 
Chiangrai Province. The sample group comprised 362 people aging between 18–60 years old and 
they were selected by using stratified random sampling technique. Data were collected through 
self-administered questionnaires during the 23rd December 2020 to the 5th January 2021. The data 
were then analyzed by using frequency, percentage, mean, standard deviation, Chi-square 
analysis, and Multiple Logistic Regression. The results of the study were concluded as follows: 
 The results showed that 59.9 percent of people had improper solid waste management, 
40.1 percent of people found proper solid waste management, 40.1 percent of people indicated 
a good attitude on solid waste management, and 85.6 percent of them had a better knowledge 
and understanding on how to manage better on the solid waste. The factors that influenced the 
management of solid waste were statistically significant at less than 0.05 included the persons 
who served in the household waste management and the amount of household waste each day 
and the people who served as maids could have a proper management on the household waste 
to be 1.6 times that of those who did not serve as maids. The amount of household waste 
dumped daily 1-2 kg of solid waste management was likely to be appropriate to 3.0 times of the 
amount of household waste dumped each day up to 3 kg. 
 These findings suggested that the responsible authorities in the area should have a 
solid waste management plan in order to promote a positive attitude on solid waste management 
and to set a campaign to reduce household waste to a minimum.  

Keywords:  Solid Waste Management of The People   
 
บทน า 
 ปัจจุบันสถานการณ์ขยะก าลังเป็นปัญหาไปท่ัวโลก เพราะโลกมีประชากรเพิ่มขึ้น ในปี พ.ศ.2563 โลก
มีประชากรจ านวน 6 พันล้านคน และคาดว่า ปี 2568 จะมีจ านวน 7.9 พันล้านคน ปี 2593 จะมีจ านวน 9.3 
พันล้านคน ท้ังนี้ในทุกๆ 1 วินาที โลกมีประชากรเพิ่มขึ้น 2.4 คน มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนใดออกไซด์ 390,000 
ลูกบาศก์เมตร มีการละลายของธารน้ าแข็ง 1,629 ลูกบาศก์เมตร มีการลดลงของปริมาณก๊าซออกซิเจน ในอากาศ 
710 ตัน พื้นท่ีเพาะปลูกหายไปวินาทีละ 2,300 ตารางเมตร มีการบริโภคหมู โค กระบือ หมู ไก่ รวม 6.9 ตัน ป่าไม้
หายไป 5,100 ตารางเมตร ผลิตรถยนต์ 1.3 คัน และอีกมากมายท่ีสร้างวิกฤติขยะล้นโลกในไทย ปริมาณขยะมูล
ฝอยท่ัวประเทศยังคงเพิ่มขึ้นทุกปี โดยปี 2562 มีปริมาณขยะมูลฝอยท่ัวประเทศประมาณ 16 ล้านตัน หรือวันละ 
43,800 ตัน เพิ่มขึ้น 0.84 ล้านตัน หรือร้อยละ 5.5 ตามการขยายตัวของชุมชนและประชากรท่ีเพิ่มขึ้น  โดย
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กรุงเทพมหานครมีขยะมูลฝอยประมาณวันละ 9,500 ตัน คิดเป็นร้อยละ 22 ของปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้นในแต่ละวัน 
ขณะท่ีเขตเทศบาลและเมืองพัทยามีขยะมูลฝอยประมาณวันละ 17,488 ตัน คิดเป็นร้อยละ 40 ของปริมาณขยะท่ี
เกิดขึ้นในแต่ละวัน ขณะท่ีเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีขยะมูลฝอยประมาณวันละ 16,792 ตัน คิดเป็นร้อยละ 
38 ของปริมาณมูลฝอย    ท่ัวประเทศ (กรมควบคุมมลพิษ, 2561)  
 ขณะท่ีสถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยในภาวะอุทกภัย คาดการณ์ว่ามีปริมาณขยะมูลฝอย ท่ีเกิดขึ้น
จากภาวะอุทกภัย ในพื้นท่ี 65 จังหวัด ประมาณ 2,052,739 ตัน เป็นขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร
ประมาณ 747,880 ตัน และนอกเขตกรุงเทพมหานครประมาณ 1,304,859 ตัน โดยขณะนี้กรุงเทพมหานครจัดการ
ขยะไปแล้วกว่า ร้อยละ 80 ของขยะท่ีเกิดขึ้นในช่วงน้ าท่วม ส่วนการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย ในปี 2554 มีการ
น าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ประมาณ 4.10 ล้านตัน หรือร้อยละ 26 ของปริมาณมูลฝอยท่ัวประเทศ 16 ล้าน
ตัน โดยเป็นการคัดแยกและน ากลับมารีไซเคิลประมาณ 3.39 ล้านตัน ส่วนท่ีเหลือเป็นการน าขยะมูลฝอยอินทรีย์
มาหมักท าปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ และการหมักเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ (Biogas) ประมาณ 0.59 ล้านตัน และเป็นการ
น าขยะมูลฝอยมาผลิตพลังงานไฟฟ้าและเช้ือเพลิงทดแทน ประมาณ 119,000 ตัน 
 นอกจากนี้ กรมควบคุมมลพิษยังได้สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาขยะมูล
ฝอยและของเสียอันตรายมาอย่างต่อเนื่องโดยในปี 2561 ได้ด าเนินการเสริมสร้างสมรรถนะ ด้านการจัดการมูล
ฝอย และของเสียอันตรายจากชุมชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาลนคร จ านวน 236 แห่ง ท่ัว
ประเทศ ซึ่งการด าเนินงานได้รับความร่วมมือจากเทศบาลนครท่ีได้เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดี  ส่งผลให้มีเทศบาล
นครท่ีมีสมรรถนะในการบริหารจัดการมูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนดจ านวน 19 แห่ง อย่างไร
ก็ตามการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในบางเรื่องมีความยุ่งยากและต้องใช้ระยะเวลา
การด าเนินงานมากกว่า 1 ปีโดยเฉพาะการฟื้นฟู เพิ่มประสิทธิภาพระบบก าจัด ดังนั้นในปี 2522 กรมควบคุม
มลพิษจึงก าหนดให้มีการด าเนินการในเรื่องดังกล่าวนี้อย่างจริงจังต่อเนื่อง พร้อมขยายการด าเนินการไปยังเทศบาล
เมือง ตลอดจนจัดท าองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานบริหารจัดการมูลฝอยในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เช่นแนวทางการวิเคราะห์และก าหนดอัตราค่าบริการการจัดการมูลฝอยท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ี แนวทางการควบคุม
การรับจ้าง ให้บริการจัดการมูลฝอย และควบคุมการจัดการมูลฝอย (กรมควบคุมมลพิษ, 2561) 
 อ าเภอเวียงป่าเป้าแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 7 ต าบล 92 หมู่บ้าน 18,448 ครัวเรือน  ต าบล
สันสลี มีจ านวน 2,146 ครัวเรือน ต าบลเวียงมีจ านวน 2,783 ครัวเรือน ต าบลบ้านโป่ง มีจ านวน 1,368 ครัวเรือน 
ต าบลป่างิ้ว มีจ านวน 3,527 ครัวเรือน ต าบลเวียงกาหลง มีจ านวน  3,242 ครัวเรือน ต าบลแม่เจดีย์ มีจ านวน 
2,296 ครัวเรือน ต าบลแม่เจดีย์ใหม่ มีจ านวน 3,086 ครัวเรือน (ทะเบียนราษฎร, 2564) 
 อ าเภอเวียงป่าเป้าเป็นพื้นท่ีชนบท ซึ่งในแต่ละต าบลมีรูปแบบการจัดการขยะท่ีไม่ค่อยจะถูกวิธี จะใช้
วิธีการฝังกลบแทน แต่ในส่วนของการฝังกลบนั้น ก็ไม่ได้เป็นตามมาตรฐานท่ีทางสาธารณสุขได้ก าหนดไว้ จะเป็นไป
ตามวิถีของชาวบ้านเท่านั้น คือใน 1 ปี จะน าเครื่องจักรไปปรับเพื่อท าความสะอาดครั้งหนึ่ง ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของ
การเกิดโรคระบาดได้ เพราะบ่อขยะนั้น ถ้าท าไม่ถูกวิธีก็จะเป็นแหล่งท่ีกักเก็บเช้ือโรคเป็นอย่างดี ซึ่งการเกิดโรค
ระบาดนั้น เราสามารถป้องกันได้ยากเพราะว่านิสัยการท้ิงขยะของประชาชนในพื้นท่ีอ าเภอเวียงป่าเป้านั้น ไม่มีการ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
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คัดแยกขยะก่อนท้ิง ไม่มีการท้ิงท่ีถูกวิธีโดยจะน าขยะทุกชนิดไปท้ิงในท่ีเดียวกัน ถือว่าเป็นการจัดการขยะอย่างไม่มี
ประสิทธิภาพ และอาจเกิดปัญหาของส่ิงแวดล้อมต่าง ๆ ตามมาอีกด้วย  
 ผู้วิจัยในฐานะบุคลากรท่ีท างานในเขตอ าเภอเวียงป่าเป้าจึงสนใจท าวิจัย “เรื่องการจัดการขยะมูลฝอย
ของประชาชน” โดยมุ่งเน้นท่ีจะศึกษาในส่วนของประชาชนในพื้นท่ีอ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เพื่อศึกษา
ถึงการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการรูปแบบการจัดการการเก็บขยะใน
ชุมชนของเทศบาลต าบลป่างิ้วต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์

1.  เพื่อศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตอ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย  
2. เพื่อศึกษาความรู้และทัศนคติในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตอ าเภอเวียงป่าเป้าจังหวัด 

เชียงราย 
3. เพื่อศึกษาการรับรู้นโยบายและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย 
4. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขต อ าเภอเวียงป่าเป้า  

จังหวัดเชียงราย 
5. ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตอ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. ปัจจัยด้านส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน 

2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยมีความสัมพันธ์กับการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน 
3. ทัศนคติในการจัดการขยะมูลฝอยมีความสัมพันธ์กับการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน 
4. การรับรู้นโยบายของประชนชนมีความสัมพันธ์กับการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน 
5. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยมีความสัมพันธ์กับการจัดการขยะมูลฝอยของ 

ประชาชน 
 
ขอบเขตการวิจัย 
          การศึกษาครั้งนี้ ศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตอ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โดย
ศึกษาในกลุ่มประชากรท่ีมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ในพื้นท่ีอ าเภอเวียงป่าเป้า จ านวน 7 ต าบล 92 หมู่บ้าน รวมท้ังหมด 
18,448 ครัวเรือน การวิจัยครั้งนี้ใช้เวลาประมาณ 1 เดือน ในการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบส ารวจ (Survey research) เพื่อศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยของ
ประชาชนในอ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในอ าเภอเวียง
ป่าเป้า จังหวัดเชียงราย จ านวน 7 ต าบล 92 หมู่บ้าน รวมท้ังหมด 18,448 ครัวเรือน (ทะเบียนราษฎร์อ าเภอเวียง

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
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ป่าเป้า, 2564) ก าหนดขนาดตัวอย่าง โดยใช้สูตรการค านวณกลุ่มตัวอย่างท่ีทราบจ านวนประชากรของ Daniel 
(2010) สูตรการค านวณ ดังนี้ 

                             สูตร    n=         Z2α/2 NP(1-P) 
                                              Z2 α/2 P(1-P) + (N-1)d2 

เมื่อ n    =   จ านวนตัวอย่างท่ีต้องการ 
       N    =   ขนาดประชากร 
       Z α/2  =   1.96 เมื่อเท่ากับ 0.05 
       P  =   ค่าสัดส่วนประชากรของการเป็นปัญหาท่ีพบจากการศึกษาท่ีผ่านมา 
  D  =   ความคาดเคล่ือน 

เมื่อ  N  =   18,448  ครัวเรือน 
    Z α/2  =   1.96 
       P  =   0.4 (การจัดการขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิดของเทศบาลต าบลสันทรายหลวง อ าเภอ

สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ของบัญชา สุวรรณสิทธิ์, 2560) 
  D  =   0.05 

 แทนค่าในสูตร n =         (1.96)2 (18,448) (0.4) (1-0.4) 
      (1.96)2 (0.4) (1-0.4) + (18,448) (0.05)2 

  n      =   362   

ดังนั้น จ านวนตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ จ านวน 362 คน  

 การสุ่มตัวอย่าง ในการศึกษาในครั้งนี้สุ่มแบบแบ่งช้ันภูมิ (Stratified random sampling) จากจ านวน
ครัวเรือนในแต่ละต าบลในพื้นท่ีอ าเภอเวียงป่าเป้า เนื่องจากจ านวนครัวเรือนในแต่ละต าบลมีจ านวนไม่เท่ากัน 
ดังนั้นผู้ศึกษาจะท าการสุ่มตัวอย่างจากตัว แทนแต่ละต าบล เพื่อให้ทุกหน่วยครัวเรือนมีโอกาสได้รับการสุ่มตาม
สัดส่วนของจ านวนครัวเรือนในแต่ละต าบลโดยใช้สูตร Nagtalon (สินีนาฎ โหรหุตะ, 2548) ขั้นตอนท่ี 1 แบ่งเขต
พื้นท่ีอ าเภอเวียงป่าเป้าออกเป็น 7 ต าบล คือ ต าบลเวียง ต าบลสันสลี ต าบลบ้านโป่ง ต าบลป่างิ้ว ต าบลเวียง
กาหลง ต าบลแม่เจดีย์ ต าบลแม่เจดีย์ใหม่ สุ่มจ านวนตัวอย่างในแต่ละต าบล โดยเทียบสัดส่วนจ านวนครัวเรือน ขั้น
ท่ี 2 ท าการสุ่มครัวเรือนโดยการจับฉลากเลขท่ีบ้านท่ีปรากฏในแผนท่ีชุมชนของแต่ละต าบล โดยเลือกผู้แทน
ครัวเรือนท่ีมีอายุ 18 ปีขึ้นไปท่ีสามารถให้ข้อมูลได้ หากบ้านหลังนั้นไม่มีผู้อาศัยในช่วงเวลาท่ีท าการเก็บข้อมูล 
หรือไม่ยินยอมตอบแบบสอบถามหรือไม่สามารถหาบ้านท่ีจับฉลากได้ให้เลือกบ้านท่ีอยู่ใกล้เคียงแทน 
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 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งนี้  เป็นแบบสอบถามสร้างจากการศึกษาข้อมูลเอกสารทางวิชาการท่ี
เกี่ยวข้องต่าง ๆ น ามาใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแบบสอบถาม โครงสร้างของแบบสอบถามประกอบด้วยส่วนต่าง 
ๆ ประกอบด้วย 6 ตอน ดังนี้ ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป เป็นแบบเลือกตอบเป็นค าถามท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นเองเกี่ยวกับ
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขยะมูลฝอยของประชาชนในอ าเภอ
เวียงป่าเป้า ลักษณะค าถามเป็นแบบปลายปิด และแบบตรวจสอบรายการ (check list) โดยมีข้อค าถาม 15 ข้อ ให้
เลือกตอบ “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติต่อการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน
จ านวน 10 ข้อ ลักษณะค าถามเป็นแบบปลายปิด ใช้ค าตอบแบบประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ตอนท่ี 4 
เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้นโยบายการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 10 ข้อ ลักษณะ
ค าถามเป็นแบบปลายปิด ใช้ค าตอบแบบประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ตอนท่ี 5 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะ ในด้านการวางแผนจัดการขยะ ด้านการปฏิบัติ ด้านการ
ประเมินผล จ านวน 15 ข้อ ลักษณะค าถามเป็นแบบปลายปิด ใช้ค าตอบแบบประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ 
ตอนท่ี 6 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในอ าเภอเวียงป่าเป้า ลักษณะค าถามเป็น
แบบปลายปิด ใช้ค าตอบแบบประมาณค่า (Rating scale) 3 ระดับ 
 การหาความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม (Content Validity) โดยน าแบบ สอบถามท่ีผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นไปตรวจสอบความตรงของเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงรายจ านวน 2 ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิจากอ าเภอเวียงป่าเป้าจ านวน 1 ท่าน ตรวจสอบหาค่า (Content 
Validity Index : CVI) แล้วน าเครื่องมือมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของท่านผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้มีความ
ถูกต้องชัดเจนของเนื้อหาและความเหมาะสมของภาษา การหาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) โดย
เอาแบบสอบถามท่ีแก้ไขปรับปรุงสมบูรณ์แล้ว ทดลองใช้กับประชาชนในต าบลป่างิ้ว จ านวน 30 คน ท่ีมีความ
คล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของภาษาและระยะเวลาในการตอบแบบสอบถามก่อน
น าไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง แล้วน ามาหาความเช่ือมั่นโดยรวมด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์แอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s coefficient alpha) เท่ากับ 0.74 
 การวิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการ
วิเคราะห์ข้อมูล และได้ก าหนดระดับนัยส าคัญท่ี ระดับ 0.05 มีสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาเพื่อสรุป
ข้อมูลท่ีได้จากากรศึกษาใช้ในการบรรยายลักษณะของข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ียและส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติวิเคราะห์วิเคราะห์หาความสัมพันธ์โดยใช้สถิติวิเคราะห์ Multiple Regression Analysis 
 
สรุปผลการวิจัย  
 1. ลักษณะท่ัวไปของประชาชน เป็นเพศชาย ร้อยละ 44.8 เพศหญิงร้อยละ 52.2 อายุของประชาชน
ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 31–60 ปี ร้อยละ 78.5 ระดับการศึกษาประชาชนส่วนมากอยู่ในระดับช้ันประถมศึกษาร้อย
ละ 59.1 ประชาชนส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 59.1 ประชาชนส่วนใหญ่มีระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่
ในชุมชนนานมากกว่า 10 ปี ร้อยละ 91.2 ลักษณะท่ีอยู่อาศัยของประชาชนส่วนใหญ่ส่วนใหญ่อาศัยอยู่บ้านพัก
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อาศัยของตัวเอง ร้อยละ 95.0 สมาชิกในครัวเรือนของประชาชนส่วนมากมีจ านวน 1–4 คน ร้อยละ 68.2 ปริมาณ
ขยะในแต่ละวันของประชาชนส่วนใหญ่มีปริมาณ 1–2 กิโลกรัม ร้อยละ 77.9 ผู้ท่ีท าหน้าท่ีคัดแยกขยะเป็นประจ า
ของประชาชนส่วนมากเป็นแม่บ้าน ร้อยละ 61.9 และประชาชนส่วนใหญ่มีการประกอบอาหารกินเอง ร้อยละ 
91.4  
 2. การจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนมีการจัดการขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือนท่ีเหมาะสม ร้อยละ 40.1 และมีการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนท่ีไม่เหมาะสม ร้อยละ 59.9 
 3. ความรู้และทัศนคติในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่
มีความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยท่ีดี ร้อยละ 85.6 มีทัศนคติท่ีดีในการจัดการขยะมูลฝอย ร้อยละ 40.1 และมี
ทัศนคติในการจัดการขยะมูลฝอยท่ีไม่ดี ร้อยละ 59.9 
 4. การรับรู้นโยบายและการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ผล
การศึกษาพบว่า การรับรู้นโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนส่วนมาก
มีการรับรู้น้อย ร้อยละ 73.8 และการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมน้อย 
ร้อยละ 78.2 
 5. ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน ผลการศึกษาพบว่าลักษณะท่ีอยู่
อาศัย ปริมาณขยะมูลฝอยในครัวเรือนในแต่ละวัน ผู้ท่ีท าหน้าท่ีคัดแยกขยะในครัวเรือนเป็นประจ า และทัศนคติใน
การจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน มีความสัมพันธ์กับการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตอ าเภอเวียงป่า
เป้า จังหวัดเชียงราย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ p-value < 0.05 
 6. ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลและสามารถท านายการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน ผลการศึกษาพบว่า 
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลและสามารถท านายการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนได้ดีท่ีสุด คือ ปริมาณขยะในครัวเรือนใน
แต่ละวัน และผู้ท่ีท าหน้าท่ีคัดแยกขยะในครัวเรือน 
 
อภิปรายผล 
  การจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน จากการศึกษา พบว่าประชาชนมีการจัดการขยะมูลฝอยไม่
เหมาะสม ร้อยละ 59.9 เนื่องจากผลจากการศึกษาพบว่า ประชาชนมีทัศนคติในการจัดการขยะมูลฝอยท่ีไม่ดี ร้อย
ละ 59.9 การรับรู้นโยบายด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลอยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 
73.8 และการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยน้อย ร้อยละ 78.2 ผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับการศึกษา
ของธนกฤต บวกขุนทด (2563) ได้ศึกษารูปแบบการจัดการการจัดเก็บขยะชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบลโนน
เมืองพัฒนา อ าเภอด่านขุนทด พบว่าการปฏิบัติตัวในการจัดขยะมูลฝอยในครัวเรือนหรือในชุมชน ส่วนใหญ่จะ
ก าจัดเอง ใส่ถังท่ีทาง อบต.จัดให้ โดยการท้ิงในแต่ละครั้งไม่มีการคัดแยก ในครัวเรือนส่วนใหญ่จะไม่มีการแนะน า
การท้ิงขยะให้ถูกวิธี ธงชัย ทองทวี (2563) การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน ประชากรกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบ
แบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องขยะและการจัดการขยะมูลฝอย แต่มีพฤติกรรมการท้ิงขยะไม่เป็น
ระเบียบ ไม่เหมาะสม ขาดระเบียบวินัย ขาดจิตสานึก และทัศนคติท่ีมีต่อการจัดการขยะมูลฝอย ควรปรับเปล่ียน
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พฤติกรรมของประชาชนให้มีจิตสานึก และให้เกิดความตระหนักต่อการแก้ไขปัญหา ควรส่งเสริมให้ความรู้แก่
ประชาชน รวมทั้งการรณรงค์และประชาสัมพันธ์สร้างจิตสานึกด้านการจัดการขยะมูลฝอยแก่ประชาชนให้ถูกวิธี  
 ความรู้และทัศนคติในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน 1) ความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอย จาก
การศึกษาพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยอยู่ในเกณฑ์ดี ร้อยละ 85.6 และมีความรู้ใน
การจัดการขยะมูลฝอยไม่ดี ร้อยละ 14.4 เนื่องจากปัจจุบันประชาชนมีช่องทางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องการ
จัดการขยะมูลฝอยได้หลายช่องทางผ่านทางส่ือมวลชล เช่น การให้ความรู้ของในเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านทางหอกระจายข่าว วารสารประชาสัมพันธ์ ส่ือทางโทรทัศน์ วิทยุ ผลการศึกษา
สอดคล้องแนวคิดของ ซึ่งตัวแปรตัวนี้ไม่สามารถน ามาหาความสัมพันธ์ได้ ผลการศึกษาสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของกาบแก้ว ปัญญาไทย (2554) พบว่าชุมชนมีความรู้ความเข้าใจและมีจิตส านึกเกี่ยวกับการจัดการขยะใน
ระดับสูงร้อยละ 89.7 ธนกฤต บวกขุนทด (2563) พบว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ร้อยละ 65.0 
สามารถจ าแนกขยะได้ รับรู้ถึงแหล่งท่ีมาของขยะต่าง ๆ และรู้จักวิธีการก าจัดขยะท่ีสามารถท าได้ง่ายและไม่เป็น
พิษต่อส่ิงแวดล้อมสามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ 2) ทัศนคติในการจัดการขยะมูลฝอยจากการศึกษาพบว่า ประชาชน
ส่วนใหญ่มีทัศนคติในการจัดการขยะมูลฝอยอยู่ในเกณฑ์ไม่ดี  ร้อยละ 59.9 และมีทัศนคติท่ีดี ร้อยละ 40.1 ซึ่ง
ปัจจัยท่ีส าคัญท่ีท าให้เกิดทัศนคติ คือการมีปฏิสัมพันธ์ การอบรมเล้ียงดู การเป็นสมาชิกของกลุ่ม การเรียนรู้ หรือ
จากส่ือต่าง ๆ ซึ่งมีลักษณะเป็นกลุ่มของความรู้สึก ประกอบด้วยความรู้สึกย่อย ๆ มารวมกัน และมีเป้าหมายท่ี
ชัดเจนว่าเกิดความรู้สึกรักหรือชอบส่ิงใด โดยทัศนคติมีทิศทางเป็นได้ท้ังบวกและลบ ซึ่งทัศนคติท่ีดีน าไปสู่ความ
ร่วมมือปฏิบัติในการจัดการขยะมูลฝอยประชาชน แนวคิดเธอร์สโตน (1967) ทัศนคติในทางลบ คือ การแสดงออก 
หรือความรู้สึกต่อส่ิงแวดล้อมในทางท่ีไม่พอใจ ไม่ดี ไม่ยอมรับ ไม่เห็นด้วย ซึ่งจะแสดงออกซึ่งพฤติกรรมของบุคคล  
ผลการศึกษาสอดคล้อง การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะอยู่ในระดับปานกลาง วุฒิพงษ์  ศรีศิลป์ (2563) ในการมี
ส่วนร่วมในการจัดการขยะอยู่ในระดับปานกลาง ท าให้การด าเนินงานของธนาคารขยะของชุมชนต าบลถืม  ตอง 
ยังคงมีการด าเนินการในระดับน้อย 
 ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน ผลการศึกษาพบว่าลักษณะท่ีอยู่อาศัย
มีความสัมพันธ์กับการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  (p–value < 0.05) จากผล
การศึกษาประชาชนท่ีบ้านจัดสรรหรือตึกแถวมีการจัดการขยะท่ีไม่เหมาะสม ร้อยละ 83.3 ซึ่งเป็นท่ีอยู่อาศัยท่ีมี
พื้นท่ีในการใช้สอยน้อยจึงขาดพื้นท่ีในการจัดการขยะท่ีเหมาะสม ผลการศึกษาสอดคล้องกับ Catapreta CA และ
คณะ (1999) ในกลุ่มเด็กท่ีอาศัยในบริเวณท่ีไม่มีการจัดเก็บขยะตามบ้านเรือนเทียบกับบริเวณท่ีมีการจัดเก็บขยะ  
พบว่าเด็กกลุ่มแรกมีความเส่ียงต่อโรคอุจจาระร่วง พยาธิ และโรคผิวหนังเป็น 1.40 เท่าของเด็กกลุ่มหลัง ปริมาณ
ขยะในแต่ละวันมีความสัมพันธ์กับการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  (p–value < 
0.05) จากผลการศึกษาประชาชนท่ีมีปริมาณขยะในแต่ละวันมากกว่า 3 กิโลกรัมขึ้นไป มีการจัดการขยะท่ีไม่
เหมาะสม ร้อยละ 78.8  ซึ่งเมื่อมีปริมาณขยะในครัวเรือนจ านวนมากท าให้การจัดการขยะมูลฝอยมีความยุ่งยาก
มากกว่ามีปริมาณขยะท่ีน้อย สอดคล้องกับกรมควบคุมมลพิษ (2564) ในภาวะอุทกภัยปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น
จากภาวะอุทกภัย ในพื้นท่ี 65 จังหวัด ประมาณ 2,052,739 ตัน เป็นขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร
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ประมาณ 747,880 ตัน และนอกเขตกรุงเทพมหานครประมาณ 1,304,859 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีท่ีแล้ว ประมาณ 
37,000 ตัน ท าให้มีการจัดการมูลฝอยท่ีมีประสิทธิภาพด้อยกว่าปีท่ีแล้ว ผลการศึกษาสอดคล้องกับบัญชา สุวรรณ
สิทธิ์ (2560) ปริมาณขยะภายในครัวเรือนต่อวันระหว่าง 1–2 กิโลกรัม มากท่ีสุดจ านวน 176 คน วิธีการจัดการ
ขยะมูลฝอยในครัวเรือนท่ีเหมาะสมในระดับปานกลาง ผู้ท่ีท าหน้าท่ีคัดแยกขยะเป็นประจ าสัมพันธ์กับการจัดการ
ขยะมูลฝอยของประชาชน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) จากผลการศึกษาประชาชนท่ีเป็นพ่อบ้าน
และลูกมีการจัดการขยะท่ีไม่เหมาะสม ร้อยละ 68.8 ขยะในครัวเรือนส่วนใหญ่เกิดจากการท างานภายในบ้านซึ่ง
แม่บ้านจะมีการคลุกคลีและการปฏิบัติเกี่ยวกับงานบ้านมากกว่าพ่อบ้านและลูก จึงท าให้พ่อบ้านและลูกจัดการขยะ
ท่ีไม่เหมาะสม ผลการศึกษาสอดคล้องกับ ธนกฤต บวกขุนทด (2563) ผู้ท่ีน าไปท้ิงส่วนใหญ่จะเป็นแม่บ้าน และ
รูปแบบการจัดการจัดเก็บขยะชุมชนมีการจัดการในระดับปานกลาง ปัจจัยด้านทัศนคติมีความสัมพันธ์กับการ
จัดการขยะมูลฝอยของประชาชนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p–value < 0.05) จากผลการศึกษา โดยประชาชนท่ีมี
ทัศนคติท่ีไม่ดีมีสัดส่วนการจัดการขยะท่ีไม่เหมาะสม ร้อยละ 64.5 ท าให้ไม่มีความสนใจในการรับรู้นโยบายการ
จัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และไม่ต้องการท่ีจะมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในทุก
ด้าน ท าให้การจัดการขยะมูลฝอยไม่เหมาะสม สอดคล้องกับการศึกษาของวุฒิพงษ์ ศรีศิลป์  (2563) ในการมีส่วน
ร่วมในการจัดการขยะอยู่ในระดับปานกลาง ท าให้การด าเนินงานของธนาคารขยะของชุมชนต าบลถืมตอง ยังคงมี
การด าเนินการในระดับน้อย 
 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลและสามารถคาดท านายการการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน จากผลการศึกษา
พบว่า ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลและสามารถคาดท านายการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขต
อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย มี 2 ปัจจัย ได้แก่ ปริมาณขยะในครัวเรือนในแต่ละวัน และผู้ท่ีท าหน้าท่ีคัดแยก
ขยะในครัวเรือน โดยปริมาณขยะในครัวเรือนในแต่ละวัน 1–2 กิโลกรัม มีโอกาสท่ีจะมีการจัดการขยะมูลฝอยท่ี
เหมาะสมเป็น 3.0 เท่าของครัวเรือนท่ีมีปริมาณขยะในแต่ละวัน 3 กิโลกรัม ขึ้นไป อาจเป็นเพราะปริมาณขยะยิ่ง
น้อยก็จะมีวิธีการจัดการขยะมูลฝอยท่ีง่าย รวดเร็ว ถูกวิธี และมีประสิทธิภาพมากกว่าปริมาณขยะท่ีมาก ผล
การศึกษาสอดคล้องกับบัญชา สุวรรณสิทธิ์ (2560) ปริมาณขยะภายในครัวเรือนต่อวันระหว่าง 1–2 กิโลกรัม มาก
ท่ีสุดจ านวน 176 คน วิธีการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนท่ีเหมาะสมในระดับดี ผู้ท่ีท าหน้าท่ีคัดแยกขยะใน
ครัวเรือนท่ีเป็นแม่บ้าน มีโอกาสท่ีจะมีการจัดการขยะมูลฝอยเหมาะสมเป็น 1.6 เท่าของผู้ท่ีท าหน้าท่ีคัดแยกขยะใน
ครัวเรือนท่ีไม่ใช่แม่บ้าน อาจเป็นเพราะ ผู้หญิงมีความละเอียดอ่อนมีการคลุกคลีและการปฏิบัติเกี่ยวกับงานบ้าน
มากกว่า จึงมีความใจเย็นและพิถีพิถันในการคัดแยกขยะได้ดีและเหมาะสมกว่าคนท่ีไม่ใช่แม่บ้าน ผลการศึกษา
สอดคล้องกับธนกฤต บวกขุนทด (2563) ผู้ท่ีน าไปท้ิงส่วนใหญ่จะเป็นแม่บ้าน และรูปแบบการจัดการจัดเก็บขยะ
ชุมชนมีการจัดการในระดับปานกลาง 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีการรณรงค์และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ
มูลฝอย และส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นท่ีมีการจัดการขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรเน้นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นท่ีรับทราบเกี่ยวกับ
นโยบายการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเน้นเรื่องการคัดแยกขยะก่อนท้ิง การจัดการ
ขยะมูลฝอยในครัวเรือน ส่งเสริมทัศนคติท่ีดีเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยและรณรงค์ให้ครัวเรือนลดการใช้ขยะ
ให้น้อยลง 
 3. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักงานท้องถิ่นอ าเภอ องค์การบริหารส่วนต าบล ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอ เทศบาลต าบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ควรร่วมมือกันในการส่งเสริมการจัดการขยะ
มูลฝอยให้ถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ และรณรงค์ให้ครัวเรือนลดการใช้ขยะให้น้อยลง 
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การส ารวจความคิดเห็นต่อการเรียนการสอนออนไลน์บนฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)   
ของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 

Survey Opinion Towards Online Learning in New Normal among  Students the 
Faculty of Public Health Northern College 

 
      จิระภา  ข าพิสุทธ์ิ 1 และจตุพร แพงจักร2 

Jirapa  Khampisut1  and jatuporn pangjak2 

 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยเชิงส ารวจนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์บนวิถี
ชีวิตใหม่ ของนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 2) เพื่อน าข้อมูลท่ีได้มาวางแนวทางในการ
จัดรูปแบบการเรียนการสอนต่อไป กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาภาคสมทบ ช้ันปีท่ี 3-4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
จ านวน 42 คน คัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive  sampling) เครื่องมือท่ีใช้ คือแบบส ารวจความคิดเห็นต่อการ
เรียนการสอนออนไลน์บนฐานวิถีชีวิตใหม่ และแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์บน
ฐานวิถีชีวิตใหม่  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย  

ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นต่อการเรียนการสอนบนฐานวิถีชีวิตใหม่ในภาพรวมอยู่ระดับ
มาก (X̅ = 3.6)  และนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์บนฐานวิถีชีวิตใหม่ ใน
ภาพรวมอยู่ระดับมาก (X̅ = 4.1) จากข้อมูลความคิดเห็น, ความพึงพอใจ และปัญหาต่อการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ ผุ้วิจัยได้น ามาวางรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ให้เป็นระบบการเรียนการสอนแบบไฮบริด (Hybrid) 

ค าส าคัญ : การเรียนการสอนออนไลน,์ วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
 
Abstract 
 The survey research aimed to 1) to survey the opinions toward online learning in new 
normal among students the Faculty of Public Health Northern College 2) to using the information 
to design a new learning management. Sample were 42, 3rd-4 th  associate students of Public 
Health that were selected by purposive  sampling method. The research instrument was the 
survey for opinions toward online learning in new normal of Public Health Students and student 
satisfaction assessment form for Online learning. The statistics used for data analysis, were 
percentage and mean. The findings were as follows : students’ opinion towards online learning 
in new normal in overall is at a high level ( X̅ = 3.6) and the students’ satisfaction for online 
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learning in new normal in overall is at a high level ( X̅ = 4.1) .From the data, the research has 
released Hybrid Learning. 

Keywords : Online learning , New Normal 
 
บทน า 
 ในช่วงปลายปี พ.ศ.2562 เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างรุนแรง
และแพร่กระจายเช้ือเป็นวงกว้างไปท่ัวโลก ส่งผลกระทบต่อคนท่ัวโลกและประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง สร้างความ
เสียหายต่อเศรษฐกิจ สังคม การท่องเท่ียว การส่งออก และระบบการศึกษา ซึ่งท าให้เด็กนักเรียนจ านวนกว่า 1.57 
พันล้านคน จากกว่า 188 ประเทศ หรือคิดเป็น 91.3% ของผู้เรียนจากท่ัวโลก (UNESCO:2020)  จ าต้องออกนอก
โรงเรียนและหันไปสู่การศึกษานอกห้องเรียนในรูปแบบต่างๆ รวมถึงนักเรียนในประเทศไทยจ านวน 13 ล้านคน 
ต้ังแต่ระดับปฐมวัยไปจนถึงอุดมศึกษา นับว่าเป็นปรากฏการณ์ท่ีไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนับต้ังแต่สงครามโลกครั้งท่ี
สองเป็นต้นมา ท าให้เกิดผลกระทบทางการศึกษาและพัฒนาการของนักเรียนจากการปิดโรงเรียน รวมไปถึง
ผลกระทบทางเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นกับครอบครัวของนักเรียน และรวมถึงผลกระทบทางสุขภาพของครอบครัวท้ังทาง
กายและจิตด้วย 
 ในสถานการณ์ปัจจุบัน ระบบการศึกษาหลายแห่งในโลกหันไปใช้ระบบการเรียนการสอนผ่านออนไลน์ใน
รูปแบบต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาการปิดโรงเรียนเป็นการช่ัวคราวเป็นหลัก จากการวิเคราะห์เรื่องความเหล่ือมล้ าของ
การเข้าถึงทรัพยากรทางการศึกษา รวมถึงผลลัพธ์ของการเรียนรู้แบบออนไลน์ พบว่าการเรียนรู้ท่ีเป็นท่ีนิยมของ
สถานศึกษาในยุค COVID-19 คือการเรียนผ่านระบบออนไลน์ แต่ก็มีปัญหาในบางมิติ ในด้านของความเหล่ือมล้ า
ดิจิทัล (digital divide) ไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สัญญาณอินเทอร์เน็ต ทักษะความรู้ของครู
และผู้ปกครองในการช่วยสนับสนุน ปัญหาการใช้เวลาหน้าจอมากเกินไป ข้อมูลจากการส ารวจของ OECD ต่อเด็ก
กลุ่มอายุ 15 ปีท่ัวโลกในปี 2018 ซึ่งได้มีการส ารวจสถานการณ์การใช้ ICT การครอบครองอุปกรณ์ดิจิทัลต่างๆ 
การเช่ือมสัญญาณอินเทอร์เน็ต แนวทางการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ท าให้เห็นถึงสถานการณ์ของแต่ละ
ประเทศในเรื่องนี้ว่ามีความพร้อมท่ีแตกต่างกันอย่างไร ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศท่ีเข้าร่วมในการส ารวจครั้ง
นี้  (A framework to guide an education response to the COVID-19 Pandemic of 2020)  พ บ ว่ า  ใ น
ประเทศไทย นักเรียนเพียง 53% ท่ีมีคอมพิวเตอร์ส าหรับท างานอยู่ท่ีบ้าน ซึ่งหากแบ่งตามเศรษฐฐานะ มีนักเรียน
กลุ่มท่ีมีฐานะดีท่ีสุดถึง 91% ท่ีมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีบ้าน ส่วนนักเรียนกลุ่มท่ียากล าบากท่ีสุดเพียง 17% ท่ีมี
คอมพิวเตอร์ไว้ใช้งาน แต่อย่างไรก็ตาม 86% ของเด็กไทยมีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน แม้แต่เด็กไทยกลุ่มยากจนท่ีสุดก็
ยังมีถึง 79% ท่ีมีมือถือแบบใช้อินเทอร์เน็ตได้ ดังนั้นการถ่ายทอดความรู้ผ่านทางมือถืออาจจะเป็นอีกช่องทางท่ี
เหมาะสมกับเด็กไทย อย่างไรก็ตาม เราไม่ควรคาดหวังว่าการเรียนแบบออนไลน์จะสามารถมาช่วยเติมเต็มได้อย่าง
สมบูรณ์แบบมากนัก  
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ภาพที่ 1 สัดส่วนนักเรียนท่ีมีโทรศัพท์มือถือท่ีมีสัญญาณอินเทอร์เน็ต 

 
ท่ีมา : ฐานข้อมูล OECD (2018) 

จากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคอุบัติใหม่ท่ีส่งผลต่อวิถีชีวิต
การท างาน การด าเนินชีวิตประจ าวัน สถานการณ์ท่ีคาดว่าคงจะยาวนานพอสมควร ท าให้เกิด ฐานชีวิตวิถีใหม่ 
(New Normal)  ดังนั้นกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงได้ส่ังการให้สถาบันอุดมศึกษา
งดการเรียนการสอนในสถานท่ี รวมท้ังการสอบ การฝึกอบรมหรือ กิจกรรมใด ๆ ท่ีมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจ านวน
มากท าให้เส่ียงต่อการแพร่โรค โดยให้จัดการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ และปรับวิธีการวัดประเมินผลให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ เพื่อให้การจัดการศึกษามีความต่อเนื่อง และมิให้เกิดผลกระทบต่อนิสิตนักศึกษา ในการ
นี้วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นได้จัดการเรียนออนไลน์มาแล้ว .ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563  ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะ
ส ารวจความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนบนฐานชีวิตใหม่ ของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัย
นอร์ทเทิร์น เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการจัดรูปแบบการเรียนการสอนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อส ารวจความคิดเห็น ต่อการเรียนการสอนออนไลน์บนฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ของ
นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 

2. เพื่อหาแนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์บนฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ของคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 

 
 
 
 



 

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 1 มกราคม – มีนาคม 2564   
Science and Technology Northern Journal Vol.2(1), January – March 2021 

87 

 

 

ขอบเขตการวิจัยด้านเนื้อหา 
 การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง ความคิดเห็นต่อการเรียนการสอนออนไลน์บนฐานวิถีชีวิตใหม่ ของ
นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยน าแนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการเรียนการสอนออนไลน์ และแนวคิดฐานวิถี
ชีวิตใหม่ (New Normal)  

1. การเรียนการสอนออนไลน์ เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีผสมผสานองค์ความรู้ร่วมกับนวัตกรรมการเรียนรู้
และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย มีรูปแบบการสอนท่ีหลากหลาย ตัวแปรท่ีศึกษา ได้แก่ ผู้สอน (Instructor), ผู้เรียน 
(Student), กระบวนการจัดการเรียนรู้  (Learning Process),  ระบบการติดต่อส่ือสาร (Communication 
Systems), ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (Network Systems) และการวัดและการประเมินผล 
(Measurement and Evaluation) 

2. ฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)  รูปแบบการด าเนินชีวิตอย่างใหม่ท่ีแตกต่างจากอดีตอันเนื่องจาก
สถานการณ์การระบาดของโควิด 19 ท าให้แบบแผนและแนวทางปฏิบัติในการเรียนการสอนเปล่ียนไปจากปกติสู่
วิถีใหม่ภายใต้หลักมาตรฐานใหม่ ท่ีเปล่ียนแปลงวิธีคิด วิธีเรียนรู้ วิธีส่ือสาร วิธีปฏิบัติและการจัดการเรียนการสอน 
มาสู่การใช้เทคโนโลยี และอินเทอร์เน็ต, การเว้นระยะห่างทางสังคม, การดูแลใส่ใจสุขภาพท้ังตัวเองและคนรอบ
ข้าง 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร คือ นักศึกษาภาคสมทบ คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ช้ันปีท่ี 3-4 จ านวน 42 
คน ปีการศึกษา 2563 
 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาภาคสมทบ คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ช้ันปีท่ี 3-4 จ านวน 
42 คน ใช้การสุ่มแบบเจาะจง จ านวน 42 คน 
 เคร่ืองมือวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้มีเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ดังนี้ 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนออนไลน์บน
ฐานวิถีชีวิตใหม่ แบ่งออกเป็น  4 ส่วน 
 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามลักษณะข้อมูลส่วนบุคคล ลักษณะค าถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ    (check-
list) ได้แก่ เพศ, พื้นท่ีอาศัย, อุปกรณ์ส่ือสารท่ีใช้ในการเรียน, เครือข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ต และค่าใช้จ่ายส าหรับ
สัญญาณอินเทอร์เน็ต 
 ส่วนท่ี 2  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์บนฐานวิถี
ชีวิตใหม่ (new normal) ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ใช้เกณฑ์ 5 
ระดับของลิเคิร์ท (likert’s scale) จ านวน 14 ข้อ มีค่าคะแนนระหว่าง 14 – 70 คะแนน การแปลความหมาย
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พิจารณาจากค่าเฉล่ียตามเกณฑ์ของเบสท์ (Best, 1981: 179-187) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ เห็นด้วยมากท่ีสุด 
เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยน้อย และเห็นด้วยน้อยท่ีสุด 
 ส่วนท่ี 3  แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์บนฐานวิถีชีวิต
ใหม่ (new normal) ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ใช้เกณฑ์ 5 ระดับ
ของลิเคิร์ท (likert’s scale) จ านวน 14 ข้อ มีค่าคะแนนระหว่าง 14 – 70 คะแนน การแปลความหมายพิจารณา
จากค่าเฉล่ียตามเกณฑ์ของเบสท์ (Best, 1981: 179-187) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ พึงพอใจมากท่ีสุด พึงพอใจ
มาก พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจ และพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
 ส่วนท่ี 4 ข้อเสนอแนะ ปัญหาจากการเรียนการสอนออนไลน์ เป็นค าถามปลายเปิดให้ผู้ตอบแบบสอบถาม
เขียนบรรยายค าตอบ 

 การเก็บรวบรวม และการวิเคราะห์ข้อมูล  
 1. ผู้วิจัยจัดท าแบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรมกูเกิลฟอร์ม (google form) ในการเก็บ
ข้อมูล เนื่องจากเป็นการเก็บข้อมูลในช่วงสถานการณ์การระบาดการติดเช้ือโคโรน่า (โควิด 19)  
 2. เก็บข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มไลน์ (Line group) ของกลุ่ม
นักศึกษาภาคสมทบ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ในช่วงระหว่างวันท่ี 15 -26 มีนาคม 2564 
 3. ผู้วิจัยได้น าข้อมูลแบบสอบถามท่ีได้มากลับมา มาตรวจสอบความสมบูรณ์ และความถูกต้อง จากนั้น
น ามาวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) หาค่า ความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย 
 4. ข้อมูลความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามในส่วนท่ี 4 เกี่ยวกับข้อเสนอแนะ และปัญหาอุปสรรคใน
การเรียนการสอน ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (content analysis) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยน าเสนอ 4 ขั้นตอน ดังนี ้
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยข้อค าถาม 7 ข้อ  ดัง
ตารางท่ี 1  
 
ตารางที่ 1 แสดงจ านวน ร้อยละ ของข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
จ านวน 

(42 คน) 
ร้อยละ 

เพศ 
    ชาย 
    หญิง 

 
15 
27 

 
35.7 
64.3 
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ข้อมูลส่วนบุคคล 
จ านวน 
(42 คน) 

ร้อยละ 

พื้นที่อาศัย 
    เขตเมือง/ในอ าเภอ 
    พื้นท่ีสูง 

 

20 
22 

 

47.6 
52.4 

นักศึกษาใช้อุปกรณ์อะไรในการเชื่อมต่อสัญญาณในการเรียน
ออนไลน์เปน็ส่วนใหญ่ 
    โทรศัพท์มือถือ 
    เทปเล็ต 
    โน็ตบุ๊ค 
    คอมพิควเตอร์ต้ังโต๊ะ 

 
 

28 
1 
11 
2 

 
 

66.7 
2.4 

26.2 
       4.8 

สัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการเรียนออนไลน์เป็นแบบใด (สามารถ
ตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อ) 
    อินเตร์เน็ตบ้าน (Home Use) 
    อินเตอร์เน็ตจากหอพัก 
    อินเตอร์เน็ตจากท่ีท างาน 
    อินเตอร์เน็ต 3G/4G (โทรศัพท์เคล่ือนท่ี) 
    อินเตอร์เน็ตประชารัฐ 

(n=55) 
 

10 
2 
12 
28 
3 

 
 

23.8 
4.8 

28.6 
66.7 
7.1 

ความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่นศ.ใช้ มีประสิทธิภาพอยูใ่น
ระดับใด 
    ดีมาก 
    ดี 
    ปานกลาง 
    น้อย 
    น้อยท่ีสุด (หลุดบ่อย) 

 
 

9 
13 
16 
1 
3 

 
 

21.4 
31.0 
38.1 
2.4 
7.1 

ค่าใช้จ่ายส าหรับอินเทอร์เน็ต บาทต่อเดือน 
     ไม่มีค่าใช้จ่าย  
    ต่ ากว่าถึง 200  
    201 - 400 
    มากกว่า 400 

 
2 
12 
15 
13 

 
2.4 

28.6 
35.7 
31.0 
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ข้อมูลส่วนบุคคล 
จ านวน 
(42 คน) 

ร้อยละ 

หากเป็นไปได้ นศ.อยากเลือกเรียนแบบใด 
    การเรียนการสอนในช้ันเรียน (Lecture class) 
    การเรียนการสอนออนไลน์แบบสอนสด (online live session) 
    การเรียนการสอนออนไลน์แบบอัดคลิปการสอน (online recorded   
session) 
    การเรียนแบบผสมผสาน (เรียนช้ันเรียน ร่วมกบัออนไลน์) 
(Blended learning) 

 

5 
14 
9 
 

14 

 

11.9 
33.3 
21.4 

 
33.3 

 

จากตารางท่ี 1 นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ  64.3  มีภูมิล าเนาอยู่บนพื้นท่ีสูงฝ่ังตะวันตก ของ
จังหวัดตาก ร้อยละ 52.4 นักศึกษาทุกคนมีอุปกรณ์การส่ือสาร และอินเทอร์เน็ตใช้ในการเรียน  และอุปกรณ์ท่ีใช้
ในการเรียนออนไลน์ พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ร้อยละ 66.7 ใช้โทรศัพท์เคล่ือนท่ี รองลงมาร้อยละ 26.2 ใช้โน็ตบุ๊ค 
ส่วนสัญญาณอินเทอร์เน็ตท่ีใช้ในการเรียนส่วนใหญ่ใช้จากสัญญาณโทรศัพท์ เคล่ือนท่ี รองลงมาเป็นสัญญาณ
อินเทอร์เน็ตจากส านักงาน และอินเทอร์เน็ตบ้าน (ร้อยละ 66.7 , 28.6, 23.8) ด้านสัญญาณอินเทอร์เน็ต พบว่ามี
ความแรงของสัญญาณระดับปานกลางร้อยละ 38.1 ระดับน้อย และสัญญาณหลุดบ่อย ร้อยละ 9.5 ด้านค่าใช้จ่าย
ส าหรับสัญญาณอินเทอร์เน็ต ร้อยละ 35.7 มีค่าใช้จ่าย 201-400 บาทต่อเดือน ส่วนรูปแบบการเรียนท่ีนักศึกษา
อยากให้จัดการสอน มากท่ีสุดได้แก่ การเรียนการสอนออนไลน์แบบสอนสด (online live session) และ การเรียน
แบบผสมผสาน (เรียนในช้ันเรียนร่วมกับเรียนออนไลน์ Blended learning)  

  
 ส่วนที่ 2  ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์บนฐานวิถีชีวิตใหม่  
 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์บนฐานวิถีชีวิตใหม่  ซึ่ง
ประกอบด้วยข้อค าถาม จ านวน 14 ข้อ พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.6)  ดัง
ตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2  แสดงความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์บนฐานวิถีชีวิตใหม่ (new 
normal) 

ข้อค าถาม 

เห็น
ด้วย 
อย่าง
ยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ปาน 
กลาง 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย 
อย่าง
ยิ่ง 

แปลผล 

1. นศ.คิดว่าการเรียนแบบออนไลน์
สะดวก ไม่ต้องเดินทางมาท่ีวิทยาลัย 

19 
(45.24) 

15 
(35.71) 

5 
(11.90) 

1 
(2.38) 

2 
(4.76) 

เห็นด้วยมาก 

2. นศ.คิดว่าการเรียนแบบออนไลน์
ปลอดภัยจากการระบาดของโรคโควิด
19 

27 
(64.28) 

11 
(26.19) 

1 
(2.38) 

0 
(0.0) 

3 
(7.14) 

เห็นด้วยมาก
ท่ีสุด 

3. นศ.คิดว่าการเรียนแบบออนไลน์ท า
ให้ นศ.สามารถท าภารกิจอื่นได้ ในช่วง
ว่างจากเรียน 

17 
(40.47) 

20 
(47.62) 

1 
(2.38) 

1 
(2.38) 

3 
(7.14) 

เห็นด้วยมาก 

4. นศ.คิดว่าการเรียนแบบออนไลน์ ท า
ให้ไม่สามารถโต้ตอบกับอาจารย์ได้ 

6 
(14.28) 

15 
(35.71) 

6 
(14.28) 

11 
(26.19) 

4 
(9.52) 

เห็นด้วยปาน
กลาง 

5. นศ.คิดว่าการเรียนแบบออนไลน์ท า
ให้ขาดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนใน
ช้ันเรียน 

5 
(11.90) 

16 
(38.09) 

11 
(26.19) 

5 
(11.90) 

5 
(11.90) 

เห็นด้วยปาน
กลาง 

6. นศ.คิดว่าการเรียนแบบออนไลน์ท า
ให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึน  เช่น การจ่าย
ค่าบริการอินเทอร์เน็ตรายเดือน 

4 
(9.52) 

8 
(19.05) 

10 
(23.81) 

13 
(39.51) 

7 
(16.66) 

เห็นด้วยปาน
กลาง 

7. นศ.คิดว่าการเรียนแบบออนไลน์
ขาดสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ 

3 
(7.14) 

11 
(26.19) 

10 
(23.81) 

12 
(28.57) 

6 
(14.28) 

เห็นด้วยปาน
กลาง 

8. นศ.คิดว่าการเรียนแบบออนไลน์ 
ผู้เรียนต้องมีวินัยในการเข้าเรียน และมี
สมาธิในการเรียนเนื่องจากไม่มีอาจารย์
คอยกระตุ้น 

14 
(33.33) 

18 
(42.86) 

6 
(14.28) 

0 
(0.0) 

4 
(9.52) 

เห็นด้วยปาน
กลาง 

9. นศ. คิดว่าการจัดการเรียนการสอน
แบบออนไลน์ท าให้มีความรับผิดชอบ
มากขึ้นเพราะต้องคอยติดตามข่าวสาร
การเรียน การสอบ ตลอดเวลา 

18 
(42.86) 

18 
(42.86) 

4 
(9.52) 

0 
(0.0) 

2 
(4.76) 

เห็นด้วยมาก 
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ข้อค าถาม 

เห็น
ด้วย 
อย่าง
ยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ปาน 
กลาง 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย 
อย่าง
ยิ่ง 

แปลผล 

10. นศ.คิดว่าการเรียนออนไลน์มีความ
ไม่เท่าเทียมกันของระบบอินเทอร์เน็ต
ท่ีรับได้ไม่เท่ากัน 

5 
(11.90) 

14 
(33.33) 

14 
(33.33) 

5 
(11.90) 

4 
(9.52) 

เห็นด้วยปาน
กลาง 

11. นศ.คิดว่าการเรียนแบบออนไลน์ มี
ปัญหาจากเทคนิคของอุปกรณ์ท้ังของผู้
ส่งและผู้รับ 

7 
(16.66) 

16 
(38.09) 

12 
(28.57) 

3 
(7.14) 

4 
(9.52) 

เห็นด้วยมาก 

12. นศ.คิดว่าการสอบแบบออนไลน์ 
ไม่เครียดเหมือนนั่งสอบในห้องสอบ 

12 
(28.57) 

19 
(45.24) 

5 
11.90) 

1 
(2.38) 

5 
(11.90) 

เห็นด้วยมาก 

13. นศ. คิดว่าการสอบแบบออนไลน์ 
ไม่มีความยุติธรรม 

5 
(11.90) 

12 
(28.57) 

12 
(28.57) 

6 
(14.28) 

7 
(16.66) 

เห็นด้วยปาน
กลาง 

14. หลังการระบาดของโควิด 19 ผ่าน
พ้นไป นศ.อยากให้การเรียนการสอน
เป็นแบบออนไลน์ 

13 
(39.51) 

14 
(33.33) 

9 
(21.43) 

4 
(9.52) 

2 
(4.76) 

เห็นด้วยมาก 

จากตารางท่ี 2 พบว่านักศึกษาเห็นด้วยมากท่ีสุด ในประเด็นการเรียนแบบออนไลน์ปลอดภัย  จากการ
ระบาดของโรคโควิด19 และเห็นด้วยอย่างมาก กับประเด็นการเรียนแบบออนไลน์สะดวก ไม่ต้องเดินทางมาท่ี
วิทยาลัย, การเรียนแบบออนไลน์ท าให้สามารถท าภารกิจอื่นได้ ในช่วงว่างจากเรียน อีกท้ังเห็นว่าการจัดการเรียน
การสอนแบบออนไลน์ท าให้มีความรับผิดชอบมากขึ้น เพราะต้องคอยดิด ตามข่าวสารการเรียนการสอนตลอดเวลา 
นักศึกษาส่วนมากคิดว่าการเรียนแบบออนไลน์ มีปัญหาจากเทคนิคของอุปกรณ์ท้ังของผู้ส่ง และผู้รับ รวมท้ังเห็นว่า
การสอบแบบออนไลน์ ไม่เครียดเหมือนนั่งสอบในห้องสอบ หลังการระบาดของโควิด 19 ผ่านพ้นไป นักศึกษามี
ความเห็นว่าอยากให้การเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ ส่วนประเด็นอื่น ๆ ท่ีเหลือ นักศึกษาเห็นด้วยปานกลาง   

ส่วนท่ี 3 การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์บนฐานวิถีชีวิตใหม่ 
(new normal) 

ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์บนฐานวิถีชีวิตใหม่ 
ซึ่งประกอบด้วยข้อค าถาม จ านวน 14 ข้อ พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.1)   
ดังตารางท่ี 3 
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ตารางที่ 3 การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์บนฐานวิถีชีวิต
ใหม่ (new normal) 

ข้อค าถาม 

พึง
พอใจ 
มาก
ที่สุด 

พึง
พอใจ
มาก 

พึง
พอใจ
ปาน 
กลาง 

ไม่พึง
พอใจ 

ไม่พึง
พอใจ
อย่าง
มาก 

แปลผล 

1. เทคนิคและวิธีการถ่ายทอดความรู้ของ
อาจารย์ผู้สอนช่วยให้นักศึกษาได้รับ
ความรู้เพิ่มขึ้นจากการเรียนแบบออนไลน์ 

15 
(35.71) 

21 
(50.0) 

5 
(11.90) 

0 
(0.0) 

1 
(2.38) 

พึงพอใจมาก 

2. การใช้ส่ือเทคโนโลยี และภาพประกอบ
ในการสอน ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่
นักศึกษาอย่างเหมาะสม 

14 
(33.33) 

21 
(50.0) 

6 
(14.28) 

0 
(0.0) 

1 
(2.38) 

พึงพอใจมาก 

3. อาจารย์ผู้สอนให้ข้อมูล ช้ีแนะ แหล่ง
เรียนรู้ด้วยตนเองแบบออนไลน ์

16 
(38.09) 

21 
(50.0) 

3 
(7.14) 

1 
(2.38) 

1 
(2.38) 

พึงพอใจมาก 

4. บรรยากาศในการเรียน แบบออนไลน์
เน้นความร่วมมือสนับสนุนให้นักศึกษาได้
แสดงความคิดเห็นและกระบวนการคิด
ของนักศึกษา 

13 
(39.51) 

 

24 
(57.14) 

3 
(7.14) 

1 
(2.38) 

1 
(2.38) 

พึงพอใจมาก 

5. ส่ือการสอน (power point) ท าให้
นักศึกษาสามารถเข้าถึง และทบทวน
บทเรียนได้ทุกท่ีทุกเวลา  

14 
(33.33) 

20 
(47.62) 

7 
(16.66) 

0 
(0.0) 

1 
(2.38) 

พึงพอใจมาก 

6.เครื่องมือ/อุปกรณ์ ท่ีอาจารย์ใช้สอนมี
ความเหมาะสมส าหรับการสอนแบบ
ออนไลน ์ 

13 
(39.51) 

22 
(52.38) 

5 
(11.90) 

1 
(2.38) 

1 
(2.38) 

พึงพอใจมาก 

7. รูปแบบการสอนแบบออนไลน์ ส่งเสริม
ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารของนักศึกษา 

15 
(35.71) 

22 
(52.38) 

3 
(7.14) 

1 
(2.38) 

1 
(2.38) 

พึงพอใจมาก 

8.อาจารย์ให้ค าแนะน าในการเรียนรู้
เหมาะสม เข้าใจง่าย เหมาะสมกับกลุ่ม 
นศ. 

14 
(33.33) 

21 
(50.0) 

5 
(11.90) 

1 
(2.38) 

1 
(2.38) 

พึงพอใจมาก 
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ข้อค าถาม 

พึง
พอใจ 
มาก
ที่สุด 

พึง
พอใจ
มาก 

พึง
พอใจ
ปาน 
กลาง 

ไม่พึง
พอใจ 

ไม่พึง
พอใจ
อย่าง
มาก 

แปลผล 

9. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ (Online Learning) มีความ
เหมาะสมกับการเรียนบนฐานวิถีชีวิตใหม่ 

17 
(40.47) 

17 
(40.47) 

6 
(14.28) 

1 
(2.38) 

1 
(2.38) 

พึงพอใจมาก 

10. รูปแบบการสอบ ข้อสอบแบบ
ออนไลน์ เหมาะสมกับการเรียนบนฐาน
วิถีชีวิตใหม่ 

20 
(47.62) 

17 
(40.47) 

3 
(7.14) 

1 
(2.38) 

1 
(2.38) 

พึงพอใจมาก
ท่ีสุด 

11. การช้ีแจ้ง ระเบียบ ขั้นตอนการสอบ
ออนไลน์ รวมถึงวธิีการส่งข้อสอบกลับมา
ยังอาจารย์ 

18 
(42.86) 

16 
(38.09) 

6 
(14.28) 

1 
(2.38) 

1 
(2.38) 

พึงพอใจมาก 

12.ความเหมาะสม (ความยากง่าย) ของ
ข้อสอบในการสอบออนไลน์  

11 
(26.19) 

21 
(50.0) 

8 
(19.05) 

1 
(2.38) 

1 
(2.38) 

พึงพอใจมาก 

13.ความเหมาะสมของระยะเวลาในการ
สอบออนไลน์ 

12 
(28.57) 

18 
(42.86) 

10 
(23.81) 

1 
(2.38) 

1 
(2.38) 

พึงพอใจมาก 

14. นศ. มีความพึงพอใจต่อการเรียน
ออนไลน์ในภาพรวม อย่างไร 

16 
(38.09) 

18 
(42.86) 

7 
(16.66) 

0 
(0.0) 

1 
(2.38) 

พึงพอใจมาก 

จากตารางท่ี 3  การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์บน
ฐานวิถีชีวิตใหม่ (new normal) พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจในภาพรวมของการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ใน
ระดับมาก (X̅ = 4.1)  เมื่อถามรายข้อพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุดในรูปแบบการสอบลักษณะ
ข้อสอบ เหมาะสมกับการเรียนแบบออนไลน์ บนฐานวิถีชีวิตใหม่  (X̅ = 4.3, 4.2. 3.9) ส่วนในข้อค าถามอื่น ๆ มี
ความพึงพอใจในระดับมาก 

ส่วนที่ 4  ปัญหาท่ีพบในการเรียนการสอนแบบออนไลน์บนวิธีชีวิตใหม่ 
 จากการสอบถามถึงปัญหาต่าง ๆ ท่ีพบจากการเรียนการสอนแบบออนไลน์บนวิธีชีวิตใหม่ พบว่า ปัญหา
หลักจะได้แก่ ปัญหาสัญญาณอินเทอร์เน็ตขัดข้องท้ังของอาจารย์ผู้ส่ง และของนักศึกษาผู้รับขาดหายเป็นบางช่วง 
เกิดความไม่ต่อเนื่อง เกิดปัญหาในการคิดวิเคราะห์เนื้อหาท าให้ไม่เข้าใจในบทเรียนบางส่วน อีกท้ังในพื้นท่ีภูเขามี
ปัญหาเรื่องไฟฟ้าดับบ่อย ๆ  
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แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์บนฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ของคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น  
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล่าวนบุคคล ความคิดเห็นต่อการเรียน และการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่อการเรียนการสอนออนไลน์ รวมท้ังปัญหาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์บนวิถีชีวิตใหม่ สามารถสรุปเป็น
แนวทางในการจัดการเรียนการสอนดังนี้ 
 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ออนไลน์บนฐานวิถีชีวิตใหม่ท่ีดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงได้มีการพัฒนา ระบบ
การจัดการเรียนรู้เพื่อท่ีจะผสมผสานการเรียนรู้โดยการรวมเอาการเรียนในช้ันเรียน กับ การเรียนจากเทคโนโลยี
ต่างๆ มารวมเข้าด้วยกัน จึงได้น าแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบการเรียนการสอนแบบไฮบริด (Hybrid)  ซึ่งเป็น
นวัตกรรมการศึกษาท่ีผสานโมดูล (Module) การเรียนการสอนหลายรูปแบบเข้าด้วยกัน โดยการผสมผสานกัน
ระหว่างการเรียนการสอนทางไกล (Distant Learning) ผ่านระบบเครือข่ายออนไลน์ ร่วมกับการเรียนแบบ
เผชิญหน้า (Face-to-Face Learning) ในกรณีเป็นภาคปฏิบัติท่ีจ าเป็นต้องมีการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง ซึ่ง
การประยุกต์ใช้ระบบไฮบริด  ในการเรียนการสอนโดยผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น จ าเป็นต้องมีความพร้อมหลาย
ด้าน ได้แก่ ด้านเครื่องมือ ด้านโครงข่าย ด้านโปรแกรมหรือแพลทฟอร์ม ด้านเนื้อหา และด้านความพร้อมของ
ผู้สอนและผู้เรียน ระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต ระบบไวไฟ (Wifi)  ท่ีมีเครือข่ายครอบคลุมท่ัวในสถาบันการศึกษา  
เพื่อความพร้องในการจัดการเรียนการสอนทางไกล มีการส่ง เนื้อหาบทเรียน การเรียนการสอน ให้นักศึกษา
สามารถค้นหาข้อมูลประกอบการเรียนตามหัวข้อท่ีผู้สอนก าหนดก่อนเข้าช้ันเรียน  เมื่อถึงวันท่ีเรียนทางไกล 
นักศึกษาจะเข้าเรียนสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน  และใช้ประเมินความเข้าใจในระหว่างเรียน โดยการ
ตอบค าถามผู้สอน  ซึ่งข้อมูลทุกอย่างภายในช้ันเรียนจะถูกบันทึกไว้  ท าให้ผู้สอนสามารถติดตามประเมินผลการ
เรียนการสอนได้อย่างใกล้ชิด    และท่ีส าคัญระบบไฮบริดจะท าให้ผู้เรียนเปล่ียนพฤติกรรม เป็นบุคคลท่ี
กระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ตลอดจนกล้าแสดงความคิดเห็น  ซึ่งส่ิงเหล่านี้จะท าให้
ผู้เรียนประสบความส าเร็จในชีวิตและหน้าท่ีการงาน 
 ส าหรับภาคปฏิบัติ มีการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ โดยเน้นการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลตาม
มาตรการของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมท่ียังคงเน้นการเว้นระยะห่างทางสังคม 
และไม่ให้มีการรวมกลุ่มใหญ่ ดังนั้นในการฝึกปฏิบัติกรณีทักษะท่ีจ าเป็นเกี่ยวกับงานรักษาพยาบาล เช่น การเย็บ
แผล การช่วยฟื้นคืนชีพ จัดการเรียนการสอนเป็นกลุ่มย่อย  และเน้นมาตรการของสถานการศึกษา ส่วนนักศึกษาท่ี
ต้องมกีารฝึกปฏิบัติในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล หรือในสถานประกอบการ ให้ด าเนินการส่งนักศึกษา
กระจายไปในแต่ละแห่งตามความเหมาะสม และยึดมาตรการของสถานท่ีฝึกงานนั้น ๆ อย่างเคร่งครัด 
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อภิปรายผล 
 ผู้วิจัยอภิปรายผลวิจัยตามผลการศึกษาดังนี้ 
 1. ผลการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคล ความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ พบว่านักศึกษาเห็นด้วยมากท่ีสุด (X̅ = 4.4) ว่าการเรียนแบบออนไลน์ปลอดภัยจากการระบาดของเช้ือ
ไวรัสโคโรน่า 19 อีกท้ังยังสะดวก ไม่ต้องเดินทางมาท่ีวิทยาลัย X̅ = 4.1) ท้ังนี้เพราะนักศึกษาส่วนใหญ่มีภูมิล าเนา
อยู่ฝ่ังตะวันตก ของจังหวัดตาก สภาพพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงชันและท่ีราบสูง ซึ่งยากต่อการเดินทาง ท าให้ใช้
ระยะเวลาในการเดินทางนานขึ้น อีกท้ังนักศึกษาภาคสมทบ ส่วนใหญ่ เป็นเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขชุมชน ใน
สถานการณ์การระบาดของเช้ือโคโรน่า 19 ท าให้เจ้าหน้าท่ีต้องท าการคัดกรองกลุ่มเส่ียง เป็นกรณีฉุกเฉิน เร่งด่วน
จึงไม่สะดวกท่ีจะมาเรียนท่ีวิทยาลัย สอดคล้องกับค ากล่าวของ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
สาธารณสุข ท่ีกล่าวในวันเปิดประชุมวิชาการ “วันหมออนามัยแห่งชาติ” ปี 2563 ว่า ในช่วงสถานการณ์การ
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด 19 ท่ีผ่านมา เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขชุมชนหรือหมออนามัย เป็นบุคคลสาธารณสุข
ท่ีส าคัญใกล้ชิดประชาชนท่ีสุด ท างานร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และหน่วยงานในชุมชน เป็นผู้อยู่
เบื้องหลังการควบคุม การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 โดยท างานควบคู่กับ อสม.ทุกขั้นตอน ให้องค์
ความรู้แก่ อสม. และเคาะประตูบ้าน ดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิด ตามมาตรการควบคุมโรคของกระทรวง
สาธารณสุขอย่างเข้มข้น  ท าให้สามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมการป้องกันโรคของประชาชนได้เป็นอย่างดี จนได้
รับค าช่ืนชมจากนานาประเทศท่ัวโลก  
 2. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนออนไลน์ พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
(X̅ = 4.3)  ต่อรูปแบบการสอบออนไลน์ และมีความพึงพอใจในระดับมากต่อความเหมาะสมของข้อสอบ (ความ
ยากง่าย) ระยะเวลาในการสอบ อีกท้ังนักศึกษาเห็นว่าการสอบแบบออน์ไลน์ไม่เครียดเท่ากับกับการนั่งสอบใน
ห้องเรียน มีเพียงนักศึกษาบางส่วนท่ีมีความกังวลว่าจะส่งข้อสอบกลับมาให้อาจารย์ ได้ไม่ครบถ้วน  
 3. ด้านภาพรวมความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์บนวิถีชีวิตใหม่นั้น นักศึกษามี
ความพึงพอใจระดับมาก (X̅ = 4.1)  สอดคล้องกับการศึกษาของ พงษ์ศักด์ิ บุญภักดี ท่ีประเมินความพึงพอใจต่อ
การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจ
ภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในระดับมากท่ีสุด (X̅ = 4.4) 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
     1.1 การน ารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์บนฐานวิถีชีวิตใหม่ ไปใช้ควรค านึงถึงสภาพ
ความพร้อมของสถาบันการศึกษา ในด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี่สารสนเทศ รวมท้ังความพร้อมของอาจารย์
ผู้สอน 
     1.2 การออกแบบวิธีการสอน เอกสารประกอบการสอน รูปแบบการสอบ และชนิดของข้อสอบ รวมทั้ง
การประเมินผล ควรมีความเหมาะสมในบริบทของการเรียนแบบออนไลน์ 
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 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการท าวิจัยครั้งต่อไป 
     2.1 ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพ ในกลุ่มนักศึกษาพื้นท่ีสูง เพื่อให้ทราบถึงปัญหา และอุปสรรคต่อการ
เรียนในรูปแบบออนไลน์ 
     2.2 ควรมีการศึกษา ประเมินผลในส่วนของการเรียนภาคปฏิบัติ เพื่อให้รูปแบบท่ีเหมาะสมกับวิถีชีวิต
ใหม ่
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การหาปริมาณสารฟีนอลิกของว่านตะขอทอง 
Total phenolic content of wlantakhaotong 

 
จตุพร แพงจักร1, ญาดา วาพิไล2, นักรบ เจริญสุข3, กนกอร สมบัต4ิ,ปภาดา หอมจันทร์5 

Jatuporn Pangjak1, Yada Wapilai2, Nukrob Charoensuk3, Kanokorn Sombat4, Paparda Homchan5  

 
บทคัดย่อ 
          การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาปริมาณสารฟีนอลิกของว่านตะขอทอง ด้วยการสกัดตัวอย่าง
ด้วยตัวท าละลายเอทานอล 95 % โดยการหมัก ด้วยวิธี Folin Ciocalteu Colorimetric ซึ่งใช้ gallic acid เป็น
สารมาตรฐาน จากผลการทดลองพบว่าสารสกัดว่านตะขอทอง 0.0200 g มีปริมาณฟีนอลิกท้ังหมด 1.12 mg (คิด
เป็นร้อยละ 1.12) 

ค าส าคัญ: สารฟีนอลิก 
 
ABSTRACT 
        This study aimed to study total phenolic of content of wlantachaotong were determine by 
using Folin-Ciocalteu. Extract with 95 % ethanol by maceration method for 6 days. using gallic 
acid as standardizing agent. The results found that total phenolic content 1.12 mg (1.12 
percentage) 

KEYWORDS:  total phenolic 
 
บทน า   

ในปัจจุบันประเทศไทยมีการส่งเสริมให้ประชาชนใช้สมุนไพรในการสร้างเสริมสุขภาพ และมีการน า
สมุนไพรไปบรจุไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ ส าหรับสมุนไพรมีการใช้ 2  รูปแบบ แบบยาเด่ียว คือการใช้สมุนไพร
เด่ียว ๆ และยาต ารับคือการใช้สมุนไพรต้ังแต่สองชนิดขึ้นไป สมุนไพรส่วนมากมักได้มาจากพืช ซึ่งพืชสมุนไพรใน
ประเทศไทยมีมากมาย ถูกน ามาพัฒนาผลิตเป็นยาสมุนไพรหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นแคปซูล สารสกัด ยา
น้ า เม็ด เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการวิจัยสารส าคัญในตัวยาสมุนไพรเพื่อเป็นข้อมูลส าคัญส าหรับฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา 
แต่ยังมีสมุนไพรอีกมากมายท่ียังไม่มีงานวิจัยรองรับเกี่ยวกับข้อมูลฤทธิ์ของสารส าคัญ นอกจากงานวิจัย ส าหรับ
ประเทศไทยมีการจัดท าโดยการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรนั้นต้องเริ่มต้นจากการควบคุมคุณภาพของ
วัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิต ซึ่งจะท าการวิเคราะห์ตามข้อก าหนดมาตรฐานของวัตถุดิบสมุนไพรท่ีระบุไว้ใน Thai 
Herbal Pharmacopoeia (THP) โดยจะท าการตรวจสอบเอกลักษณ์ของเครื่องยา วิเคราะห์หาปริมาณสารส าคัญ 
ซึ่งส่ิงเหล่านี้เป็นปัจจัยส าคัญต่อการควบคุมคุณภาพสมุนไพรเพื่อให้ได้วัตถุดิบท่ีดีมีคุณภาพมาตรฐาน แต่สมุนไพรท่ี
                                                             
1  อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
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มีการจัดท าข้อก าหนดมาตรฐานใน THP มีเพียง 70 โมโนกราฟ ซึ่งขัดแย้งกับใช้สมุนไพรในการสร้างเสริมสุขภาพ
ตามความเป็นจริง และยังมีสมุนไพรอีกมากมาท่ีมีการใช้มาเป็นเวลายาวนาน แต่ไม่มีข้อมูลอ้างอิงจากการวิจัย 

ส าหรับว่านตะขอทองเป็นพืชท่ีจัดอยู่ในวงศ์เดียวกันกับขม้ิน มีลักษณะภายนอกทางกายภาพคล้าย ๆ กับ
ขม้ิน ว่านตะขอทอง หรืออาจจะเรียกว่า ว่านร่อนทอง ว่านขอทอง เป็นพืชล้มลุก เหง้าใต้ดินมีลักษณะท่ีแตกออก
คล้าย ๆ ลักษณะตะขอเป็นข้อ ๆ เนื้อในสีเหลือง สรรพคุณทางยาใช้ในการแก้พิษต่าง ๆ มักนิยมน ามาใช้ในทาง
เมตตามหานิยม ส าหรับว่านตะขอทองยังไม่แน่ชัดว่าช่ือทางวิทยาศาสตร์ท่ีถูกต้อง หรือช่ือท่ีเรียกท่ัวไปคืออะไร ซึ่ง
ไม่สามารถอธิบายลักษณะท่ีเด่นชัดของว่าตะของทองได้ ผู้วิจัยจึงได้ท าการเก็บตัวอย่างเพื่อมาศึกษาวิจัยเพื่อเป็น
แนวทางในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมต่อไป  
 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 1. เพื่อหาปริมาณสารสกัดด้วยเอทานอลของว่านตะขอทอง 
 2. เพื่อหาปริมาณฟีนอลิกของว่านตะขอทอง 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้เพื่อศึกษาหาปริมาณสารฟีนอลิก (total phenolic) ท่ีสกัดด้วยเอทานอล (ethanol) ใน
ว่านตะขอทอง 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 วัสดุอุปกรณ์และสารเคมี 
 1. ว่านตะขอทอง    8. ตู้อบ 
 2. มีด      9. 95 % Ethanol 100 ml 
 3. เขียง     10. Funnel 
 4. บีกเกอร์ (Breaker)   11. ส าลี 
 5. เครื่องช่ัง    12. ช้อนแสตนเลส 
 6. ถาดแสตนเลส    13. Evaporating flask  
 7. ขวดลูกชมพู่ (Erlenmeyer flask) 14. Rotary evaporation 

 วิธีการสกัดว่านตะขอทอง 
 ขั้นตอนในการท า 
 1.น าว่านตะขอทองมาล้างท าความสะอาด 
 2. น ามาหั่นให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ น าไปช่ังก่อนเข้าอบ (12.93 กรัม)  
 3. น าเข้าตู้อบท่ีอุณหภูมิ 50 องศา เป็นเวลา 2 ช่ัวโมง 30 นาที หลังอบ (3.74 กรัม) 
 4. น าไปหมักด้วย 95 % Ethanol 100 ml เป็นเวลา 6 วัน 
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 5. น าสารสกัดมากรอง  
 6. น ามาระเหยแห้งเอา ethanol ออก ในเครื่อง Rotary evaporation 
 

       

  ช่ังก่อนเข้าตู้อบ       หลังจากออกจากตู้อบน ามาช่ัง 

       

          หมัก          กรองหลังจากหมัก 
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การระเหยแห้ง 

 การหาปริมาณ total phenolic content ว่านตะขอทอง 
 วัสดุอุปกรณ์และสารเคมี 
 1. ว่านตะขอทองสกัด    7. Micropipette 
 2. Gallic acid      8. Pipette tip 
 3. Folin – Ciocalteau reagent   9. Eppendorf tube 
 4. 7 % sodium carbonates (Na2CO3)  10. breaker 
 5. 96 well plate    11.Volumetric flask 
 6. Microplate reader 

 วิธีการทดลอง 
 การเตรียม standard curve ของสารมาตรฐาน gallic acid 
 1. ช่ัง gallic acid 0.0050 g ละลายด้วยน้ า 5 ml เป็น stock solution  
 2. เอาจาก stock solution มาเจือจางเป็น 7 ความเข้มข้น ( 500, 250, 125, 62.5, 31.25, 15.625, 
7.8125)  
 3. จากนั้นดูดสารมาตรฐานในแต่ละความเข้มข้น 20 µl ลง 96 well plate ความเข้มข้นละ 3 หลุม เติม
สารละลาย Folin – Ciocalteau reagent 100 µl และ 7 % sodium carbonates 80 µl ผสมให้เข้ากัน ท้ิงไว้ 
30 นาที ท่ีอุณหภูมิห้องและป้องกันแสง หลังจากนั้นน าไปวัดค่าดูดกลืนแสงโดยใช้เครื่อง Microplate reader ท่ี
ความยาวคล่ืน 690 nm (Blank= น้ ากล่ัน 20 µl + Folin – Ciocalteau reagent 100 µl และ 7 % sodium 
carbonates 80 µl)  
 4. เมื่อได้ค่าการดูดกลืนแสงน ามาสร้างกราฟมาตรฐานระหว่าง gallic acid ท่ีความเข้มข้นต่างๆ (แกน x) 
และค่าการดูดกลืนแสง (แกน y) แล้วหาสมการเส้นตรง 
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 เตรียมสารสกัดว่านตะขอทอง 
 1.เจือจางสารสกัดว่านตะขอทองเป็น 7 ความเข้มข้น (1/10, 1/100, 1/1000, 1/10000, 1/100000, 
1/1000000, 1/10000000) 
 2. ดูดสารสกัดแต่ละความเข้มข้น 20 µl ลง 96 well plate ความเข้มข้นละ 3 หลุม เติมสารละลาย 
Folin – Ciocalteau reagent 100 µl และ 7 % sodium carbonates 80 µl ผสมให้เข้ากัน ท้ิงไว้ 30 นาที ท่ี
อุณหภูมิห้องและป้องกันแสง หลังจากนั้นน าไปวัดค่าดูดกลืนแสงโดยใช้เครื่อง Microplate reader ท่ีความยาว
คล่ืน 690 nm (Blank= น้ ากล่ัน 20 µl + Folin – Ciocalteau reagent 100 µl และ 7 % sodium carbonates 
80 µl)  
 3. หาค่าปริมาณสารฟีนอลิกท้ังหมดท่ีมีในสารสกัดว่านตะขอทอง โดยเทียบค่าการดูดกลืนแสงท่ีวัดได้ใน
แต่ละความเข้มข้นว่าช่วงใดอยู่ในช่วงค่าการดูดกลืนแสงมาตรฐาน gallic acid ท่ีวัดได้ แล้วค านวณค่าปริมาณฟี
นอลิกในหน่วยมิลลิกรัมของ ๆ GAE (gallic acid equivalents) 
 
สรุปผลการทดลอง 
ตารางแสดงผลการทดลอง ค่าการดูดกลืนแสงของสารมาตรฐาน Gallic acid ท่ีความเข้มข้นต่างๆ 
 

 ความเข้มข้นของสารมาตรฐาน Gallic acid µg/ml 
 Blank 7.8125 15.625 31.25 62.5 125 250 500 
A1 0.041 0.063 0.075 0.120 0.188 0.351 0.758 1.687 
A2 0.042 0.058 0.075 0.111 0.181 0.362 0.68 1.823 
A3 0.042 0.060 0.076 0.110 0.183 0.317 0.72 1.884 
A เฉล่ีย 0.042 0.060 0.075 0.114 0.184 0.343 0.719 1.798 
A เฉล่ีย- A Blank 0.000 0.018 0.033 0.072 0.142 0.301 0.677 1.756 

 
กราฟแสดง standard curve ของสารมาตรฐาน Gallic acid 
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กราฟแสดงมาตรฐาน Gallic acid ท่ีความเข้มข้นต่างๆกัน (แกน x) และค่าการดูดกลืนแสง (แกน y)  
ได้กราฟเส้นตรงท่ีมีสมการ y = 0.003x - 0.023 มีค่า R² = 0.985 

 
 ผลการวิเคราะห์หาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดของสารสกัดว่านตะขอทอง 
ตารางแสดงผลการทดลอง ค่าการดูดกลืนแสงของสารสกัดว่านตะขอทองท่ีความเข้มข้นต่างๆ โดยวิธี serial 
dilution 

  Serial dilution µg/ml 
 Blank 1/10 1/100 1/1000 1/10000 1/100000 1/1000000 1/10000000 
A1 0.041 0.233 0.065 0.045 0.046 0.043 0.046 0.044 
A2 0.042 0.244 0.063 0.043 0.04 0.04 0.05 0.043 
A3 0.042 0.227 0.065 0.043 0.044 0.041 0.045 0.046 
A เฉล่ีย 0.042 0.235 0.064 0.044 0.043 0.041 0.047 0.044 
A เฉล่ีย- A Blank 0.000 0.193 0.022 0.002 0.001 0.001 0.005 0.002 

 
 การค านวณปริมาณสารฟีนอลิกในสารสกัดว่านตะขอทองในรูป gallic acid equivalents 
 จากกราฟมาตรฐานได้สมการเส้นตรงคือ y = 0.003x - 0.023  
 เมื่อค่า y คือ ค่าการดูดกลืนแสง 
 เมื่อค่า x คือ ความเข้มข้น (µg/ml) 

y = 0.003x - 0.023
R² = 0.985

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

0 100 200 300 400 500 600

Ab
so

rb
an

ce
 n

m

concentration µg/ml 

gallic acid standard curve



 

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 1 มกราคม – มีนาคม 2564   
Science and Technology Northern Journal Vol.2(1), January – March 2021 

 

 

104 

 เมื่อพิจารณาจากกราฟมาตรฐาน ใช้ความเข้มข้นท่ี 1 เพราะค่าการดูดกลืนแสงเท่ากลับ 0.193 อยู่ในช่วง
กราฟมาตรฐาน 
   แทนค่า y = 0.193 ในสมการ y – 0.023  = 0.003x 
    จะได้ (y - 0.023)/0.003 = x 
            X = (0.193 - 0.023)/ 0.003 
            X = 56.67 µg/ml 
 ท่ี dilution 1/10 มีความเข้มข้นของ gallic acid  56.67 μg/ml ท่ี dilution 1 มีความเข้มข้นของ 
gallic acid 560 μg/ml GAE หรือ 0.56 mg/ml  
 จะได้ว่า สารสกัดว่านตะขอทอง 1 ml มีปริมาณฟีนอลิกท้ังหมด 0.56 mg  
 สารสกัดว่านตะขอทองท่ีเตรียมมีปริมาตร 2 ml มีปริมาณฟีนอลิกท้ังหมด 1.12 mg 

 การค านวณปริมาณสารฟีนอลิกสารสกัดว่านตะขอทองในรูป gallic acid  equivalence 
 น้ าหนักสารท่ีเริ่มต้นช่ังมา เท่ากับ 0.0200 g 
 สารสกัดว่านตะขอทอง 0.0200 g มีปริมาณฟีนอลิกท้ังหมด 1.12 mg 

 สรุปและวิจารณ์ผลการวิเคราะห์หาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดของสารสกัดว่านตะขอทอง 
จากการทดลองวิเคราะห์หาปริมาณสารฟีนอลิกท้ังหมดของสารสกัดว่านตะขอทองโดยใช้วิธี Folin-Ciocalteu 
Colorimetric ซึ่งใช้ gallic acid เป็นสารมาตรฐานพบว่าสารสกัดว่านตะขอทอง 0.0200 g มีปริมาณฟีนอลิก
ท้ังหมด 1.12 mg คิดเป็นร้อยละ 1.12  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ควรเก็บตัวอย่างงานวิจัยอย่างน้อย 6 แหล่ง เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและเปรียบเทียบ เพื่อท าให้
ข้อมูลน่าเช่ือถือมากยิ่งขึ้น และควรท าการศึกษาต้ังแต่เคมีกายภาพของเครื่องยา 
 
เอกสารอ้างอิง 
เกตุการ ดาจันทา, หทัยทิพย์ ร้องค า, ทรงพรรณ สังข์ทรัพย์ และ เปรมนภา สีโสภา. ปริมาณสารประกอบฟีนอล 

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของผักพื้นบ้านในจังหวัดพิษณุโลก. แก่นเกษตร 47 (ฉบับ
พิเศษ 1) : 2562. 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์. กระทรวงสาธารณะสุข. Thai Herbal Compendium on Physico-chemical 
Specifications Volume I; 2016 

นพมาศ สุนทรเจริญนนท์, นงลักษณ์ เรืองวิเศษ. คุณภาพเคร่ืองยาไทย จากงานวิจัยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน:  
กรุงเทพฯ. ส านักพิมพ์ คอนเซ็พท์ เมดิสัน จ ากัด; 2551 

ปิยพร พยัฆพรม. การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์สมุนไพร. กองความคุมยา ส านักงานคณะกรรมการอาหาร
 และยา; 2548 
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แนวทางการเตรยีมต้นฉบบับทความวจิัย/บทความวชิาการ 
วารสารวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

 
 
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น ยินดีรับบทความวิจัยและบทความวิชาการทางด้าน

สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยบทความท่ีส่งมาเพื่อ
พิจารณาตีพิมพ์จะต้องไม่เป็นผลงานวิจัย/วิชาการท่ีเคยได้รับการเผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน หรือไม่อยู่ใน
ระหว่างการพิจารณาตีพิมพ์ของวารสารอื่น บทความทุกบทความท่ีตีพิมพ์ลงในวารสารฉบับนี้จะต้องผ่านการ
พิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขต้นฉบับและการพิจารณาตีพิมพ์ตามล าดับ
ก่อนหลัง โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

ประเภทของบทความ 
1. บทความวิจัย หมายถึง การน าเสนอผลงานวิจัยอย่างเป็นระบบ กล่าวถึงความเป็นมาและความส าคัญ

ของปัญหา วัตถุประสงค์การวิจัย วิธีด าเนินการวิจัย และผลการวิจัย 
2. บทความวิชาการ หมายถึง งานเขียนซึ่งเป็นเรื่องท่ีน่าสนใจ เป็นความรู้ใหม่ กล่าวถึงความเป็นมาและ

ความส าคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ แนวทางการแก้ไขปัญหา มีการใช้แนวคิดทฤษฎี ผลงานวิจัยจากแหล่งข้อมูล 
เช่น หนังสือ วารสาร อินเทอร์เน็ต ประกอบการวิเคราะห์วิจารณ์ เสนอแนวทางแก้ไข 

3. บทวิจารณ์หนังสือ หมายถึง บทความท่ีวิพากษ์วิจารณ์ เนื้อหาสาระ คุณค่า และคุณูปการของหนังสือ 
บทความ หรือผลงานศิลปะ อาทิ นิทรรศการ ทัศนศิลป์ และการแสดงละครหรือดนตรี โดยใช้หลักวิชาและดุลย
พินิจอันเหมาะสม 

4. บทความปริทัศน์ หมายถึง งานวิชาการท่ีประเมินสถานะล่าสุดทางวิชาการ (State of the Art) 
เฉพาะทางท่ีมีการศึกษาค้นคว้า มีการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ท้ังทางกว้าง และทางลึกอย่างทันสมัย 
โดยให้ข้อพิพากษ์ท่ีช้ีให้เห็นแนวโน้มท่ีควรศึกษาและพัฒนาต่อไป 

 
การเตรียมต้นฉบับ 
 

ช่ือเรื่อง  ควรส้ันกะทัดรัดได้ใจความ ครอบคลุม ตรงกับวัตถุประสงค์และเนื้อหา 
  

ช่ือผู้เขียน  พิมพ์ช่ือโดยไม่ใช้ค าย่อ มีสถานท่ีท างาน หน่วยงานท่ีสังกัด อีเมล์ หมายเลข 
    โทรศัพท์ โดยอ้างอิงเชิงอรรถท้ายหน้าแรก 

บทคัดย่อ  เป็นร้อยแก้ว เขียนเฉพาะเนื้อหาท่ีส าคัญ ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์  
    วิธีด าเนินการวิจัย ผลการวิจัย (อย่างย่อ) และต้องมีท้ังภาษาไทย 
    และภาษาอังกฤษ 
 

 
ค าส าคัญ  ควรเลือกค าส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับบทความ ประมาณ 3-5 ค า ใช้ตัวอักษร 
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    ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทความท่ีเป็นภาษาอังกฤษมีเฉพาะค าส าคัญ 
    ภาษาอังกฤษ 
 

บทน า   อธิบายถึงความเป็นมาและความส าคัญท่ีท าการศึกษา วิจัย ค้นคว้า  
    ของผู้อื่นท่ีเกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ สมมติฐานและขอบเขตของการวิจัย 
 

เนื้อเรื่อง  กรณีบทความท่ีเป็นภาษาไทยควรใช้ภาษาไทยให้มากท่ีสุด ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย 
    กะทัดรัดและชัดเจน การใช้ค าย่อต้องมีค าสมบูรณ์ไว้ในครั้งแรกก่อน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย อธิบายข้ันตอนการวิจัย โดยกล่าวถึงแหล่งข้อมูล วิธีการรวบรวมข้อมูล  
    วิธีการใช้เครื่องมือในการศึกษาหรือการวิจัย และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
    โดยใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย 
 

สรุปผลการวิจัย  อธิบายส่ิงท่ีได้จากการศึกษา ไม่ควรซ้ ากับการแสดงผล แต่เป็นการสรุป 
    ประเด็น และสาระส าคัญของการวิจัยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
 

อภิปรายผล  อธิบายถึงผลท่ีได้รับจากการศึกษาหรือการวิจัย ว่าเป็นไปตามสมมติฐานหรือไม่ 
    ควรอ้างถึงทฤษฎี หรือผลการศึกษาของผู้อื่นท่ีเกี่ยวข้องประกอบการอธิบาย 
 

ข้อเสนอแนะ  อธิบายถึงการน าผลท่ีได้จากการศึกษาไปใช้ประโยชน์ หรือข้อเสนอแนะ 
    ปัญหาท่ีพบในการศึกษา เพื่อน าไปใช้ในการศึกษาครั้งต่อไป 
 

เอกสารอ้างอิง  ให้เขียนเอกสารอ้างอิง ใช้ระบบนาม-ปี และหน้า (APA Style) ตามรูปแบบ 
    ท่ีก าหนด  
 

การเขียนเอกสารอ้างอิง 
การอ้างอิงใช้รูปแบบของ American Psychological Association (APA)  
การอ้างอิงในบทความ กรณีท่ีผู้เขียนต้องการการระบุแหล่งท่ีมาของข้อมูลในเนื้อเรื่องให้ใช้วิธีการอ้างอิง

ในส่วนเนื้อเรื่องแบบนาม-ปี (author-date in-text citation) 
การอ้างอิงท้ายบทความ เป็นการรวบรวมรายการเอกสารท้ังหมดท่ีผู้เขียนบทความได้ใช้อ้างอิงในการ

เขียนบทความ และจัดเรียงรายการตามล าดับตัวอักษรช่ือผู้แต่ง ตัวอย่างเช่น 
ช่ือผู้แต่ง. (ปีท่ีพิมพ์). ชื่อหนังสือ. (พิมพ์ครั้งท่ี). เมืองท่ีพิมพ์: ส านักพิมพ์หรือโรงพิมพ์. 
ช่ือผู้แต่ง. (ปีท่ีพิมพ์). ช่ือบทความ. ใน ช่ือบรรณาธิการ, ชื่อหนังสือ. (เลขหน้าบทความ).  
 เมืองท่ีพิมพ์: ส านักพิมพ์หรือโรงพิมพ์. 
ช่ือผู้แต่ง. (ปีท่ีพิมพ์). ช่ือบทความ. ชื่อวารสาร. ปีท่ีพิมพ์ (ฉบับท่ี) เลขหน้าบทความ.  
ช่ือผู้เขียนวิทยานิพนธ์. (ปีท่ีวิจัยส าเร็จ). ชื่อวิทยานิพนธ์. วิทยานิพนธ์ปริญญา(ระดับ) ช่ือสาขาวิชา  
 สังกัดของสาขาวิชา ช่ือมหาวิทยาลัย. 
ช่ือผู้แต่ง. (ปีท่ีเผยแพร่). ชื่อเร่ือง. สืบค้นเมื่อ [วัน เดือน ป]ี จาก แหล่งสารสนเทศ. [หรือ URL] 
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การอ้างอิงในเนื้อหา 
รูปแบบการอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา มี 3 รูปแบบ ดังนี้ 
1.  (ผู้แต่ง, ปีท่ีพิมพ์, เลขหน้า) ไว้ท้ายข้อความท่ีอ้างอิง เช่น (ชนะดา วีระพันธ์, 2555, 55-56) 

(Peter & Waterman, 1982, pp. 498-499) (Michalska J., 2008, p. 85) 
กรณีท่ีไม่ปรากฏเลขหน้าให้ลงแค่ช่ือผู้แต่งกับปีท่ีพิมพ์ไว้ในวงเล็บเดียวกัน เช่น  
(ศิริโรจน์ วงศ์กระจ่าง, 2554) 

2.  ผู้แต่ง (ปีท่ีพิมพ์, เลขหน้า) กรณีมีการระบุช่ือผู้แต่งในเนื้อหาแล้ว ไม่ต้องระบุไว้ในวงเล็บท้าย 
ข้อความท่ีอ้างอีก เช่น ธนกฤต  วันต๊ะเมล์ (2554, น.90) ได้ศึกษาถึง...................................... 
Robert E. Hegel (1997, p.14) studied…………………………………… 
กรณีท่ีไม่ปรากฏเลขหน้าให้ลงแค่ช่ือผู้แต่งกับปีท่ีพิมพ์ไว้ในวงเล็บ เช่น  
(ศิริโรจน์ วงศ์กระจ่าง, 2554) 

3.  ปีท่ีพิมพ์ ผู้แต่ง (เลขหน้า) กรณีมีการระบุปีท่ีพิมพ์และผู้แต่งในเนื้อหาแล้ว (ปีท่ีพิมพ์และผู้แต่ง 
สามารถสลับท่ีกันได้) ให้ระบุเฉพาะเลขหน้าท่ีอ้างถึงในวงเล็บเท่านั้นเช่น ในปี 2557 ศุภชัย ยาวะประภาส ได้กล่าว
ว่า สมรรถนะ หมายถึง ความรู้ ความสามารถท่ีแสดงออกถึงพฤติกรรมการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร
สถานศึกษา จนท าให้การปฏิบัติงานบริหารงานบุคคลบรรลุผลเหนือกว่าระดับปกติ (น.9) 

การส่งต้นฉบับ 
1. บทความมีความยาวไม่เกิน 15 หน้า กระดาษขนาด A4 ท้ังนี้รวมรูปภาพ ตาราง และเอกสารอ้างอิง 
2. การตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้ก าหนดขอบบน 1.5 นิ้ว ขอบล่าง 1 นิ้ว ขอบซ้าย 1 นิ้ว และขอบขวา 1 นิ้ว 
3. แบบตัวอักษรใช้ TH SarabunPSK โดยก าหนดขนาด ดังนี้ 

  3.1 ช่ือบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด 18 point ตัวหนา กึ่งกลางหน้ากระดาษ 
  3.2 ช่ือ-สกุลผู้เขียน ทุกท่านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด 12 point ตัวหนา ชิดซ้าย 
  3.3 สถานท่ีท างาน หน่วยงานท่ีสังกัด อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ ขนาด 12 point อ้างอิงเชิงอรรถ 
  3.4 บทคัดย่อ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ควรส้ันตรงประเด็น และเป็นการสรุปผลงานอย่าง
รัดกุม ครอบคลุมสาระส าคัญของการวิจัย ความยาวไม่เกิน 400 ตัวอักษร 
  3.5 ค าส าคัญ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เป็นการก าหนดสาระส าคัญท่ีสามารถน าไปใช้เป็นค า
สืบค้นในระบบฐานข้อมูล ไม่ควรยาวมากเกินไป และไม่ควรเกิน 3-5 ค า 
  3.6 บทน า (ความเป็นมา ความส าคัญ และมูลเหตุท่ีน าไปสู่การวิจัย) 
  3.7 วัตถุประสงค์ (มูลเหตุของการศึกษาวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับช่ือเรื่องท่ีศึกษาวิจัย) 
  3.8 เนื้อหาท่ีเกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เป็นการอ้างอิงแนวคิด ทฤษฎี หรือบทความท่ีเกี่ยวข้อง หากเป็น
งานวิจัยเฉพาะทางควรมีส่วนนี้ เพื่ออธิบายข้อมูลพื้นฐานให้คนท่ัวไปสามารถเข้าใจได้ 
  3.9 วิธีด าเนินการวิจัย เป็นการอธิบายวิธีการด าเนินการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
เครื่องมือ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ควรเสนอรูปแบบและแสดงขั้นตอนอย่างกระชับและ
ชัดเจน 
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  3.10 สรุปผลการวิจัย ควรน าเสนอผลอย่างชัดเจน น่าสนใจ ตรงประเด็น เป็นผลท่ีค้นพบ โดย
ล าดับตามหัวข้อท่ีศึกษา 
  3.11 อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ อภิปรายส่ิงท่ีได้จากการวิจัย การน าไปใช้ประโยชน์และ
ข้อเสนอแนะต่างๆ 
  3.12 เอกสารอ้างอิง ใช้ระบบนาม-ปี และหน้า (APA Style) ระบุแหล่งอ้างอิงเท่าท่ีปรากฏใน
บทความ 

ผู้น าเสนอผลงานสามารถดูรายละเอียดรูปแบบการจัดท าบทความฉบับเต็ม ( Full Paper) ได้ท่ี 
www.northern.ac.th 

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น เลขท่ี 
888 หมู่ท่ี 2 ต าบลหนองบัวใต้ อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 63000  

โทรศัพท์ 0 5551 7488 ต่อ 808 โทรสาร 0 5551 7481 email : Journalsci@northern.ac.th 
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