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ปัจจัยท่ีมีผลต่อมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในด้านการเงินของหน่วยบริการสาธารณสุข  
สังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 

 
วิลาวรรณ นภาศิรปิกรณ์* 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในด้านการเงินของหน่วยบริการสาธารณสุข กลุ่มประชากรคือ บุคลากรสาธารณสุขที่
ได้รับการแต่งตัง้ให้ท าหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงินของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เขตจังหวัดพิษณุโลก 
ปีงบประมาณ 2564 จ านวน 184 คน ใช้สูตรค านวณกลุ่มตัวอย่างของ Daniel จ านวน 154 ราย ใช้การสุ่มตัวอย่าง
แบบมีระบบ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยใช้สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
ผลการวิจัยพบว่า การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของบุคลากรสาธารณสุข ประกอบด้วย การวางแผนการ
ตรวจสอบ ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน การจัดสรรทรัพยากร การปฏิบัติงาน การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
การติดตามผล มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง (x̅=4.28, S.D.=0.380) มาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
ประกอบด้วย ด้านการเงิน ด้านเงินบ ารุงของหน่วยบริการ ระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง การติดตามการใช้จ่ายเงินนอก
งบประมาณ มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง (x̅=4.50, S.D.=0.385) ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบว่า การ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีความสัมพันธ์ทางบวกกับมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในด้านการเงินของ
บุคลากรสาธารณสุข อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r =0.402, p-value<0.001) ดังนั้น ผู้บริหารสาธารณสุขควรให้การ
สนับสนุนทีมตรวจสอบภายในให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและให้ครอบคลุม
ขั้นตอนการตรวจสอบภายในหน่วยงานย่อย 

ค าส าคัญ : การตรวจสอบภายในด้านการเงิน, มาตรฐานการปฏิบัติงาน, หน่วยบริการสาธารณสุข 
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Abstract 

The descriptive research aimed to study factor associated with the standard for internal 
auditing financial among health service unit. Population were 184 health personnel officers which 
be appointed the financial workers in Sub-district health promoting hospital in Phitsanulok 
province in fiscal year 2021, and sample size calculating used Daniel formula about 154 cases, 
and systematic random sampling was determine and data collected by questionnaires, data 
analyzed by Pearson product moment correlation coefficient. 

The result revealed that the internal auditing financial practicing among health personnel 
officers including; internal auditing planning, audit characteristic, resource sharing, audit practicing, 
reporting, monitoring, had mean score with high level (x̅=4.28, S.D.=0.380).  The standard for 
Internal auditing including financial, financial of health unit, accrual account, monitoring the 
government funding, had mean score with high level (x̅=4.50, S.D.=0.385). An association analyzed 
found that the internal auditing financial practicing were positively associated with the standard 
for Internal auditing financial among health personnel officers in Sub-district health promoting 
hospital in Phitsanulok province with statistic significantly (r =0.402, p-value<0.001). Thus, the chief 
health executive should be support an appropriate the internal auditing team working as standard 
for Internal auditing and coverage the step following.        

 
Keyword: Internal auditing financial, standard for Internal auditing, health service unit 
* Finance and Accounting Specialist, General Administration Group, Phitsanulok Provincial Public Health Office.  
E-mail: kungnang66@gmail.com  
 
บทน า 

ระบบการบริหารงบประมาณมีความส าคัญอย่างมากต่อประเทศชาติ  เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่มี
ความส าคัญที่ส่งผลต่อการบริหารทุกภาคส่วนของรัฐบาล ระบบการบริหารงบประมาณจึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญ
เพ่ือให้ทุกหน่วยงานของรัฐมีการวางแผนและใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามเป้าหมาย
ขององค์การ ระบบบริหารงบประมาณของไทยมีวิวัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือแก้ไขจุดบกพร่องของระบบเดิม
และให้มีความสอดคล้องกับบริบท สภาพเหตุการณ์ นโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของ
ประเทศ ในปัจจุบันใช้ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance Based 
Budgeting) (ประเสริฐ ปนปฐมรัฐ และคณะ, 2549) ที่มุ่งเน้นหลักการจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
คุ้มค่าและสอดคล้องตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ิมบทบาทการกระจายอ านาจความรับผิดชอบในการ
จัดการบริหารงบประมาณแก่ผู้ปฏิบัติงาน โดยทั้งหมดนี้เน้นความโปร่งใสตรวจสอบได้ มีระบบการประเมินผลและ
รายงานผลการด าเนินงานของทุกหน่วยงานที่ตรวจสอบได้ หากหน่วยงานไม่สามารถพัฒนากลไกการติดตาม
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ประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครบถ้วนก็จะส่งผลให้เกิดความล้มเหลวในการจัดท าระบบงบประมาณได้  
(ส านักงบประมาณ, 2552)  

กรมบัญชีกลางก าหนดมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วน
ราชการ เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เนื่องจากการตรวจสอบภายในนับว่าเป็นเครื่องมือหรือผู้ช่วยที่ส าคัญของผู้บริหาร
หน่วยงานในการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานต่างๆ ภายในหน่วยงาน รวมทั้งการ
เสนอแนะแนวทางหรือมาตรการที่จะท าให้ผลการด าเนินงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
ซึ่งมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการที่ใช้อยู่นั้น ได้ก าหนดให้มี
ความสอดคล้องกับการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในระดับสากล อันจะท าให้การปฏิบัติงานของผู้
ตรวจสอบภายในของส่วนราชการได้รับการยอมรับจากผู้บริหารและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง แต่เนื่องจากมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่ใช้อ้างอิงกันในระดับสากลคือ มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบ
ภายใน (International Standards for The Professional Practice of Internal Auditors: IIA) ได้ด าเนินการ
ปรับปรุงและแก้ไขมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในขึ้นใหม่ ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน ดังนั้น กรมบัญชีกลางในฐานะที่เป็นหน่วยงานกลางที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการก ากับ
ดูแลและพัฒนาการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ จึงได้ด าเนินการปรับปรุงมาตรฐานการตรวจสอบภายในและ
จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในส่วนราชการที่ใช้อยู่ในปัจจุบันให้มีความสอดคล้องเช่นเดียวกัน รวมทั้งให้มีความ
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานของทางราชการ (กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง, 2560) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) เป็นสถานบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิท าหน้าที่ในการ
ให้บริการประชาชนในเขตรับผิดชอบครอบคลุมงานส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมและป้องกันโรค งานรักษาพยาบาล
และงานฟ้ืนฟูสภาพ ซึ่งถือว่าเป็นด่านหน้าในการจัดบริการสุขภาพให้แก่ประชาชน โดยมุ่งเน้นหลักการจัดการ
ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คุ้มค่าและสอดคล้องตอบสนองความต้องการของประชาชน (ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2553) ซึ่งบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชีของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล นับว่าเป็นบุคคลที่มีความส าคัญท่ีท าหน้าที่ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานดังกล่าว เนื่องจากจะต้องท าหน้าที่
ในการด าเนินงานด้านการเงิน การรับ-จ่ายเงิน รวมทั้งการจัดท าระบบบัญชีและรายงานต่างๆที่เกี่ยวกับการเงิน 
การบัญชี เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขให้สามารถด าเนินงานได้อย่างคล่องตัวและราบรื่น การ
ปฏิบัติงานของบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชีของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลจะต้องเน้นความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ เน้นหลักการธรรมมาภิบาล มีระบบการประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานของสถาน
บริการสาธารณสุขที่สามารถตรวจสอบได้  

 
วัตถุประสงค์การวิจัย  

เพ่ือศึกษาการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่มีผลต่อมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของหน่วย
บริการสาธารณสุข สังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 
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กรอบแนวคิดวิจัย  
 ตัวแปรอิสระท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) คุณลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
ระดับการศึกษา การประกอบอาชีพ รายได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน ต าแหน่งปัจจุบัน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน การ
ไดร้ับการอบรมด้านการตรวจสอบภายใน การได้รับข้อมูลการตรวจสอบภายใน 2) ด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในของหน่วยบริการสาธารณสุข ประกอบด้วย การวางแผนการปฏิบัติงาน ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน 
การจัดสรรทรัพยากร การปฏิบัติงาน การรายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตามผล และ 3) มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในด้านการเงินของหน่วยบริการสาธารณสุข ประกอบด้วย ด้านการเงิน ด้านเงินบ ารุงของ
หน่วยบริการ ระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง การติดตามการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research Study) ประชากรคือ บุคลากร
สาธารณสุขที่ได้รับการแต่งตั้งให้ท าหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงิน ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในจังหวัด
พิษณุโลก ปีงบประมาณ 2564 จ านวน 184 คน โดยมีเกณฑ์การคัดเข้าศึกษาคือ เป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ท า
หน้าที่เจ้าหน้าที่การเงินของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เขตจังหวัดพิษณุโลก และปฏิบัติงานในหน้าที่
เจ้าหน้าที่การเงิน อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป เกณฑ์การคัดออกคือ เจ็บป่วยในช่วงเก็บข้อมูลจนไม่สามารถให้ข้อมูลได้ 
ค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร Daniel (2010) ก าหนดระดับความเชื่อม่ันที่ 95% ค่าความคลาดเคลื่อน
สามารถยอมรับได้เท่ากับ 0.05 ได้กลุ่มตัวอย่าง 154 คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มแบบมีระบบ 
(Systematic Random Sampling) การรวบรวมข้อมูลโดยการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ให้ตอบด้วยตนเอง 
แบบสอบประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้  

ส่วนที่ 1 คุณลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษารายได้ครอบครัว
เฉลี่ยต่อเดือน ต าแหน่งปัจจุบัน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน การได้รับการอบรมด้านการตรวจสอบภายใน ลักษณะ
ค าถามเป็นแบบเลือกตอบและเติมข้อความลงในช่องว่าง  

ส่วนที่ 2 การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของหน่วยบริการสาธารณสุข ประกอบด้วย การวางแผนการ
ปฏิบัติงาน ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน การจัดสรรทรัพยากร การปฏิบัติงาน การรายงานผลการปฏิบัติงาน
และการติดตามผล มีข้อค าถามทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ลักษณะค าถามแบบประมาณค่า 5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ใช้เกณฑ์การแปลผลของ Best (1977) แบ่งเป็น 3 ระดับคือ 
ความคิดเห็นระดับสูง คะแนนระหว่าง 3.67–5.00 ระดับปานกลาง คะแนนระหว่าง 2.34–3.66 และระดับต่ า 
คะแนนระหว่าง 1.00–2.33  

ส่วนที่ 3 มาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในด้านการเงินของหน่วยบริการสาธารณสุข ประกอบด้วย 
ด้านการเงิน ด้านเงินบ ารุงของหน่วยบริการ ระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง การติดตามการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ ข้อ
ค าถามทั้งด้านบวกและด้านลบ ลักษณะค าถามแบบประมาณค่า 5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ใช้เกณฑ์การแปลผลของ Best (1977) แบ่งเป็น 3 ระดับคือ ความคิดเห็นระดับสูง 
คะแนนระหว่าง 3.67–5.00 ระดับปานกลาง คะแนนระหว่าง 2.34–3.66 และระดับต่ า คะแนนระหว่าง 1.00–2.33 
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แบบสอบถามนี้สร้างข้ึนจากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน
ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ค านวณค่าความเที่ยง (Reliability) ด้วยสัมประสิทธิ์
แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) เท่ากับ 0.95 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 

 
ผลการศึกษา 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 68.18 มีอายุระหว่าง 30-49 ปี ร้อยละ 64.96 (x̅=40.80, 
S.D.=10.093, Min=22, Max=59) มีสถานภาพสมรส/แต่งงาน/อยู่ด้วยกัน ร้อยละ 62.99 จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 85.71 มีเพียงร้อยละ 3.25 ที่จบการศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญาตรี ส าหรับการ
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ร้อยละ 34.42 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 20,000 
ถึง 50,000 บาท ร้อยละ 55.84 (x̅=9.55, S.D.=8.086, Min=6,500, Max=99,900) ส าหรับระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี โดยเฉลี่ยเท่ากับ 9.55 ปี (S.D.=8.086) โดยมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานด้าน
การเงินการบัญชี ระหว่าง 5-15 ปี ร้อยละ 44.81 ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาเคยได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเงินการ
บัญชี ร้อยละ 44.16 และไม่เคยได้รับการฝึกอบรม ร้อยละ 55.84 (ตารางที่ 1) 
 
ตารางที่ 1  คุณลักษณะส่วนบุคคลของบุคลากรสาธารณสุขที่ได้รับการแต่งตั้งให้ท าหน้าที่เจ้าหน้าที่ 

การเงิน ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเขตจังหวัดพิษณุโลก 
 

คุณลักษณะส่วนบุคคล จ านวน (n=154) ร้อยละ 
เพศ   
 ชาย 49 31.82 
 หญิง 105 68.18 
อายุ (ปี)   
 < 30 23 14.94 
 30 – 49 100 64.96 
 >= 50 31 20.13 
 Mean =40.80, S.D.=10.093, Min=22, Max=59             
สถานภาพ   
 โสด 42 27.27 
 คู่ แต่งงาน/อยู่ด้วยกัน 97 62.99 
 หม้าย/หย่า/แยก 15 9.74 
ระดับการศึกษา   
 ต่ ากว่าปริญญาตรี 5 3.25 
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 ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 132 85.71 
 สูงกว่าปริญญาตรี 17 11.04 
ต าแหน่งที่ปฏิบัติงานในปัจจุบัน   
 ผู้อ านวยการ รพ.สต. 53 34.42 
 นักวิชาการสาธารณสุข 28 18.18 
 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 26 16.88 
 พยาบาลวิชาชีพ 25 16.23 
 อ่ืนๆ เช่น แพทย์แผนไทย 22 14.29 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน (บาท)   
 < 20,000 31 20.13 
 20,000 – 50,000 86 55.84 
 > 50,000 37 24.03 
 Mean = 40,537.14, S.D.= 19,470.84, Min = 6,500, Max = 99,900       
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ปฏิบัติงาน (ปี)   
 < 5 60 38.96 
 5 – 15 69 44.81 
 > 15 25 16.23 
 Mean = 9.55, S.D.= 8.086, Min=1, Max=34         
ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเงินการบัญชี  
 เคย 68 44.16 
 ไม่เคย 86 55.84 

 
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของบุคลากรสาธารณสุข ประกอบด้วย ด้านการวางแผนการตรวจสอบ 

ด้านลักษณะของงานตรวจสอบภายใน ด้านการจัดสรรทรัพยากร ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน ด้านการติดตามผล ตามล าดับ ภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง (x̅=4.28, S.D.=0.380) เมื่อ
พิจารณาการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของบุคลากรสาธารณสุขรายด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง ได้แก่ 
ด้านการวางแผนการตรวจสอบ (ร้อยละ 92.20) ด้านลักษณะของงานตรวจสอบภายใน (ร้อยละ 97.40) ด้านการ
จัดสรรทรัพยากร (ร้อยละ 92.20) ด้านการปฏิบัติงาน (ร้อยละ 91.60) ด้านการรายงานผลการปฏิบัติงาน (ร้อยละ 
94.20) ด้านการติดตามผล (ร้อยละ 90) ตามล าดับ (ตารางที่ 2) 

ระดับการปฏิบัติงานมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในด้านการเงินของบุคลากรสาธารณสุข 
ประกอบด้วย ด้านการเงิน ด้านเงินบ ารุงของหน่วยบริการ ระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง การติดตามการใช้จ่ายเงินนอก
งบประมาณ ภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง (x̅=4.50, S.D.=0.385) เมื่อพิจารณาระดับการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในด้านการเงินของบุคลากรสาธารณสุขรายด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ใน
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ระดับสูง ได้แก่ ด้านการเงิน (ร้อยละ 98.70) ด้านเงินบ ารุงของหน่วยบริการ (ร้อยละ 97.40) ระบบบัญชีเกณฑ์คง
ค้าง (ร้อยละ 96.10) และการติดตามการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ (ร้อยละ 98.05) ตามล าดับ (ตารางที่ 2) 
 
ตารางที่ 2  จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

และมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในด้านการเงินของบุคลากรสาธารณสุขทีไ่ด้รับการ
แต่งตัง้ให้ท าหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงินของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เขตจังหวัดพิษณุโลก 

 

     ตัวแปร 

                         ระดับคะแนน 

Mean S.D. 
           สูง ปานกลาง ต่ า 
จ านวน
(คน) 

ร้อยละ จ านวน
(คน)  

ร้อยละ จ านวน
(คน) 

ร้อยละ 

การปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน 

148 96.10 6 3.90 - - 4.28 0.380 

1. การวางแผนการตรวจสอบ 142 92.20 12 7.80 - - 4.35 0.453 
2. ลักษณะของงานตรวจสอบ
ภายใน 

150 97.40 4 2.80 - - 4.33 0.464 

3. การจัดสรรทรัพยากร 142 92.20 12 7.80   4.23 0.456 
4. การปฏิบัติงาน 141 91.60 12 7.80 1 0.60 4.19 0.515 
5. การรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 

145 94.20 9 5.80 - - 4.32 0.600 

6. การติดตามผล 140 90.90 14 9.10 - - 4.31 0.503 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในด้ารการเงิน 

153 99.35 1 0.65 - - 4.50 0.385 

ด้านการเงิน 152 98.70 2 1.30 - - 4.53 0.414 
ด้านเงินบ ารุงของหน่วย
บริการ 

150 97.40 4 2.60 - - 4.46 0.475 

ระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง 148 96.10 6 3.90 - - 4.49 0.458 
การติดตามการใช้จ่ายเงินนอก
งบประมาณ 

151 98.05 3 1.95 - - 4.55 0.444 

 
การวิเคราะหค์วามสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบ

ภายในด้านการเงินของบุคลากรสาธารณสุขที่ได้รับการแต่งตั้งให้ท าหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงินของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล เขตจังหวัดพิษณุโลก พบว่า การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีความสัมพันธ์ทางบวก กับ
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มาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในด้านการเงินของบุคลากรสาธารณสุขที่ได้รับการแต่งตั้งให้ท าหน้าที่
เจ้าหน้าที่การเงินของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เขตจังหวัดพิษณุโลก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r=0.402, 
p-value<0.001) เมื่อพิจารณาการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในรายด้านที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในด้านการเงินของบุคลากรสาธารณสุขที่ได้รับการแต่งตั้งให้ท าหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงิน
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เขตจังหวัดพิษณุโลก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ประกอบด้วย ด้านการวาง
แผนการตรวจสอบ (r=0.278, p-value<0.001) ด้านการจัดสรรทรัพยากร (r=0.278, p-value<0.001) ด้านการ
ปฏิบัติงาน (r=0.238, p-value=0.003) และด้านการติดตามผล (r=0.256, p-value=0.001) ตามล าดับ ส าหรับ
ด้านลักษณะของงานตรวจสอบภายใน และด้านการรายงานผลการปฏิบัติงาน ไม่พบความสัมพันธ์ทางสถิติ (r= -
0.013, p-value=0.871, r= -0.020, p-value=0.804) ตามล าดับ (ตารางที่ 3) 
 
ตารางที่ 3  สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและ 

มาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในด้านการเงินของบุคลากรสาธารณสุขที่ได้รับการแต่งตั้ง
ให้ท าหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงินของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เขตจังหวัดพิษณุโลก 
 

การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
มาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในด้านการเงิน 

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ของเพียร์สัน (r) 

P-value ระดับความสัมพันธ์ 

การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 0.402 <0.001 มีความสัมพันธ์ทางบวก 
 การวางแผนการตรวจสอบ 0.278 <0.001 มีความสัมพันธ์ทางบวก 
 ลักษณะของงานตรวจสอบ

ภายใน 
-0.013 0.871 ไม่พบความสัมพันธ์ 

 การจดัสรรทรัพยากร 0.278 <0.001 มีความสัมพันธ์ทางบวก 
 การปฏิบัติงาน 0.238 0.003 มีความสัมพันธ์ทางบวก 
 การรายงานผลการปฏิบัติงาน -0.020 0.804 ไม่พบความสัมพันธ์ 
 การติดตามผล 0.256 0.001 มีความสัมพันธ์ทางบวก 

* ค่าระดับนัยส าคัญ น้อยกว่า 0.05 
 
อภปิรายผล  

การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีความสัมพันธ์ทางบวกกับมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในด้าน
การเงินของบุคลากรสาธารณสุขที่ได้รับการแต่งตั้งให้ท าหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงินของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล เขตจังหวัดพิษณุโลก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P-value<0.001) เนื่องจากการตรวจสอบภายในเป็นการให้
ความเชื่อและการให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการด าเนินงานของ
องค์กรให้ดีขึ้น การตรวจสอบภายในช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ด้วยการประเมินและปรังปรุง
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ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับ
ความหมายของการตรวจสอบภายใน เป็นการปฏิบัติงานที่ด าเนินการอย่างเป็นอิสระและเป็นกลางที่หน่วยรับตรวจ
จัดให้มีขึ้น เพ่ือให้เกิดความมั่นใจและให้ค าแนะน าปรึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการด าเนินงาน 
(กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง, 2560) โดยวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายในเพ่ือเป็นการตรวจสอบ 1) 
เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน และเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงินและข้อมูลการด าเนินงาน  2) เพ่ือ
ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน 3) เพ่ือเป็นการตรวจรักษาทรัพย์สิน
ของทางราชการ และ 4) การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย ข้อบังคับและมติ ครม. ที่เก่ียวข้อง สอดคล้อง
กับการศึกษาวิจัยของ มณฑ์ชยธิดา พรมเยี่ยม (2560) พบว่า ประสิทธิผลของการตรวจสอบภายใน เป็นการจัด
ระบบงานและวิธีการปฏิบัติงานซึ่งท าให้ผลที่เกิดจากการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายขององค์การ เนื่องจาก
การตรวจสอบภายในเป็นการประเมินวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลทุกด้านในการปฏิบัติงาน จึงเป็นข้อมูลส าคัญที่
ช่วยปรับปรุงระบบงานให้สะดวก รัดกุม ลดขั้นตอนที่ซ้ าซ้อน เพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตลอดเวลา  

ด้านการวางแผนการตรวจสอบมีความสัมพันธ์กับมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในด้านการเงิน
ของบุคลากรสาธารณสุขที่ได้รับการแต่งตั้งให้ท าหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงินของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เขต
จังหวัดพิษณุโลก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P-value<0.001) เนื่องจากการวางแผนการตรวจสอบภายในเป็นการ
วางแผนการปฏิบัติงานที่หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในจัดท าขึ้นไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับเรื่องที่จะตรวจสอบ ในการ
วางแผนการตรวจสอบประจ าปีมีการก าหนดกระบวนการวางแผนการตรวจสอบมีการก าหนดข้อมูลองค์กรทั้ง 5 
ด้าน ประกอบด้วย ด้านกลยุทธ์ (Strategy) ด้านการปฏิบัติงาน (Organization) ด้านการปฏิบัติตามข้อก าหนด 
(Co-coordinating) ด้านการเงิน (Financial) ด้านการบริหารความรู้ (Knowledge management) ส าหรับ
ขั้นตอนของการวางแผนการตรวจสอบประจ าปี มีการก าหนดขั้นตอน 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การก าหนด
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ จะต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับแผนการตรวจสอบระยะยาว 
ขั้นตอนที่ 2 การก าหนดขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ ต้องให้สอดคล้องกับแผนการตรวจสอบระยะยาว ใน
เรื่องหน่วยตรวจรับ กิจกรรมที่จะตรวจ ระยะเวลาที่ตรวจ จ านวนคนวัน ขั้นตอนที่ 3 การก าหนดผู้รับผิดชอบใน
การตรวจสอบ เป็นการระบุรายชื่อผู้ตรวจสอบภายใน (หัวหน้าสายตรวจ) ขั้นตอนที่ 4 การก าหนดงบประมาณที่ใช้
ปฏิบัติงานตรวจสอบ เป็นการระบุงบประมาณที่จะใช้ในหน่วยงานตรวจสอบภายในแยกตามงบประมาณค่าใช้จ่าย
และแยกรายการในแต่ละหมวดงบประมาณ รวมทั้งงบประมาณที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบเพ่ือประโยชน์ใน
การสอบทานความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นระยะๆ และให้การปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นทันตาม
ก าหนดเวลา สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ อรรัตน์ เรืองจ ารัส (2555) ที่พบว่าด้านการวางแผนการตรวจสอบมี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายในของธนาคารออมสิน 
ส านักงานใหญ่ 

ด้านการจัดสรรทรัพยากรมีความสัมพันธ์กับมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในด้านการเงินของ
บุคลากรสาธารณสุขที่ได้รับการแต่งตั้งให้ท าหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงินของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  เขต
จังหวัดพิษณุโลก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r=0.278, p-value<0.001) การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของ
บุคลากรสาธารณสุขจ าเป็นที่จะต้องใช้ปัจจัยการบริหารเข้ามาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานให้ประสบ
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ผลส าเร็จหรือที่เรียกว่า 4’Ms นั้นเป็นองค์ประกอบส าคัญที่ช่วยให้การบริหารงานใดๆ ประสบผลส าเร็จได้โดยง่าย
ประกอบด้วย ก าลังคน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการ (Gulick & Urwick, 1939) การบริหารงาน
จ าเป็นต้องใช้ทรัพยากรทางการบริหารเพราะเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่ใช้ในการบริหาร เนื่องจากการบริหารจะประสบ
ผลส าเร็จตามเป้าหมายจะต้องอาศัยบุคลากรที่มีคุณภาพ มีปริมาณที่เพียงพอ กิจกรรมต่างๆ จะต้องได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณการด าเนินการเพียงพอ และต้องมีวัสดุอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมกับความต้องการของแผนงานและ
โครงการ และต้องมีระบบการจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพเพ่ือใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด  (ศิ
ริวรรณ เสรีรัตน์, 2454)  

ด้านการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์กับมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในด้านการเงินของบุคลากร
สาธารณสุขที่ได้รับการแต่งตั้งให้ท าหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงินของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  เขตจังหวัด
พิษณุโลก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r=0.238, p-value=0.003) ทั้งนี้กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
(Internal Audit Process) เป็นส่วนหนึ่งของการกระบวนการวางแผนการตรวจสอบภายใน การก าหนดแนวทาง
ในการปฏิบัติเป็นการก าหนดวิธีการต่างๆ ในระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุผลส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ด้านการปฏิบัติงานมีการก าหนดขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดการตรวจสอบ 4 
ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) การเตรียมการตรวจ 2) การส ารวจเบื้องต้น 3) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน และ 4) การ
สรุปและร่างรายงานผลการตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ด้านการปฏิบัติงานจะเป็นการตรวจสอบหลักฐาน ข้อเท็ จจริงที่
ได้จากการตรวจสอบ 5 เรื่องคือ สิ่งที่ควรจะเป็น (Criteria) สิ่งที่เป็นอยู่ (Condition) ผลกระทบ (Effects) สาเหตุ 
(Cause) และข้อเสนอแนะ (Recommendation) สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ อรรัตน์ เรืองจ ารัส (2555) ที่
พบว่าด้านการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของ
ผู้ตรวจสอบภายในของธนาคารออมสิน ส านักงานใหญ่  

ด้านการติดตามผล มีความสัมพันธ์กับมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในด้านการเงินของบุคลากร
สาธารณสุขที่ได้รับการแต่งตั้งให้ท าหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงินของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เขตจังหวัด
พิษณุโลก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r=0.256, p-value=0.001) เนื่องจากด้านการติดตามผลเป็นการตรวจสอบ
การบริหาร (Management Auditing) เป็นการตรวจสอบการบริหารงานด้านต่างๆ ขององค์กรว่ามีระบบการ
บริหารจัดการเกี่ยวกับการวางแผน การควบคุมและการประเมินผล รวมถึงการบริหารงบประมาณ การบริหาร
การเงิน การบริหารพัสดุและทรัพย์สิน และการบริหารงานด้านต่างๆ ที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ ทั้งนี้การ
ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Performance Auditing) จะเป็นการตรวจสอบที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการด าเนินงานภายใต้หลักเกณฑ์การวัดผลหรือมาตรฐานของงานที่ก าหนดไว้ โดยพิจารณาว่า
ผลงานที่เกิดขึ้นว่ามีปริมาณคุณภาพอย่างไร และผลงานที่ได้ทันต่อการน าไปใช้ให้เป็นประโยชน์หรือไม่ สอดคล้อง
กับการศึกษาวิจัยของ อรรัตน์ เรืองจ ารัส (2555) ที่พบว่าด้านการติดตามผลการตรวจสอบภายในมีความสัมพันธ์
กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายในของธนาคารออมสิน ส านักงานใหญ่ 
 
ข้อเสนอแนะ 
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จากผลวิจัยพบว่า การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่ไม่พบความสัมพันธ์ทางสถิติกับมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของบุคลากรสาธารณสุข ประกอบด้วย ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน และการ
รายงานผลการปฏิบัติงาน ดังนั้น นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และผู้บริหารสาธารณสุขทุกระดับควรให้การ
สนับสนุนปัจจัยบริหารแก่หน่วยงานหรือกลุ่มงานที่มีหน้าที่ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีใช้ในการรายงานผลการตรวจสอบภาย เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
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ฤทธิ์ฆ่าลูกน  ายุงของสารสกัดจากพืชหม่อนต่อยุงลายบ้าน Aedes aegypti 
 (Diptera: Culicidae)  

Larvicidal activity of Morus alba extract against Aedes aegypti  
(Diptera: Culicidae) 

   

ธันยธร จิตตะคาม1, รพีพรรณ ชมแผน2, รุ่งตะวัน เมืองมูล3 
Thanyathorn Jittakham, Rapeephan Chompan, Roongtawan Muangmoon 

 

บทคัดย่อ 

 ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์จากพืชที่มีฤทธิ์ฆ่าแมลงได้รับการยอมรับว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจสามารถ
น ามาใช้ทดแทนสารเคมีฆ่าแมลงในการจัดการกับยุงพาหะน าโรคได้ การศึกษาครั้งนี้จึงได้ท าการประเมิน
ประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชในการฆ่าลูกน้ ายุงลายบ้าน Aedes aegypti พาหะน าโรคไข้เลือดออก โดย
ตัวอย่างพืชที่น ามาสกัดด้วยตัวท าละลาย คือ พืชหม่อน ชื่อวิทยาศาสตร์ Morus alba โดยแบ่งส่วนของพืช
ออกเป็นทั้งหมด 3 ส่วน คือ ใบ กิ่ง และผล ซึ่งได้เก็บจากแหล่งธรรมชาติในบริเวณพ้ืนที่ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
ต าบลหนองบัวใต้ อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก  ผลิตผลของสารสกัดที่ได้ เท่ากับ 18.32, 20.78 และ 32.24 % 
(ร้อยละโดยมวล) ตามล าดับ จากผลการทดสอบฤทธิ์ฆ่าลูกน้ ายุงตามวิธีมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกพบว่าสาร
สกัดในการฆ่าลูกน้ ายุงลายบ้าน Ae. aegypti ระยะที่ 4 โดยสารสกัดจากผลหม่อนมีฤทธิ์ดีที่สุด รองลงมาคือ ใบ
หม่อน และ กิ่งหม่อน ซึ่งมีค่า LC50 เท่ากับ 122.31, 161.48 และ 187.60 ppm ตามล าดับ โดยสรุปการศึกษา
ครั้งนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงศักยภาพของสารสกัดจากพืช โดยเฉพาะผลหม่อนที่มีความเป็นไปได้ในการน ามา
พัฒนาเป็นสารฆ่าลูกน้ ายุงชนิดใหม่ที่ผลิตจากธรรมชาติเพ่ือใช้กับยุงพาหะน าโรค  

 

ค าส าคัญ: ฤทธิ์ฆ่าลูกน้ ายุง / ยุงลายบ้าน / สารสกัดจากพืช 
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Abstract 

  Products of plant origin, with insecticidal effects are now recognized as attractive 
alternatives to conventional synthetic insecticides for the management of mosquito vectors. This 
study was, therefore, carried out to evaluate the larvicidal potential of plant extract against the 
dengue vector, Aedes aegypti. Plant samples used for extraction of ethanolic extract, including 
leaves, stems and fruits of Morus alba. Plant samples were collected from Northern College 
Nongbaotai Subdistrict MuangTak district, Tak Province, Thailand. The percentage yields of 
obtained by Ethanol maceration were, 18.32, 20.78 และ 32.24 % respectively, according to dry 
weight (w/w). Results derived from larvicidal investigation following the World Health Organization 
standard larval bioassay, revealed the significant toxicity of the tested extracts against the 4th 
instar larvae of Ae. aegypti. Ethanolic extract of M. alba fruits exhibited the strongest larvicidal 
activity, followed by leaves and stems, with LC50 values of 122.31, 161.48 and 187.60 ppm, 
respectively. In conclusion, this study clearly demonstrated the promising potential of plant 
extracts, particularly fruits extract of M. alba which has the possibility of developing as into new 
natural larvicides against mosquito vectors.     

Keywords:  larvicidal / Aedes aegypti / plant extract   

 

บทน า  

   โรคไข้เลือดออก (Dengue hemorrhagic fever) เป็นโรคติดเชื้อไวรัสเดงกีที่มียุงลายเป็นพาหะน าโรค 
โรคนี้ได้กลายเป็นปัญหาสาธารณสุขในหลายประเทศทั่วโลก เนื่องจากโรคได้แพร่กระจายอย่างกว้างขวางและ
จ านวนผู้ป่วยเพ่ิมขึ้นอย่างมากใน 30 ปีที่ผ่านมา มากกว่า 100 ประเทศที่โรคนี้กลายเป็นโรคประจ าถิ่น และโรคนี้
ยังคุกคามต่อสุขภาพของประชากรโลกมากกว่าร้อยละ 40 (2 ,500 ล้านคน) โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะพบมากใน
ประเทศเขตร้อนและเขตอบอุ่น ในประเทศไทย มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 10,938 คนเสียชีวิต 9 คน โดยพบ
ผู้ป่วยในภาคกลางมากสุดในกลุ่มอายุ 10-14 ปี และคาดว่าจ านวนผู้ป่วยจะเพ่ิมมากข้ึน (กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข, 2563) จากข้อมูลที่พบในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าโรคไข้เลือดออกยังถือเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญ 
ดังนั้นในหลายหน่วยงานจึงพยายามที่จะคิดค้นหาวิธีเพ่ือที่จะน ามาเป็นแนวทางในการลดการระบาดของโรค
ไข้เลือดออก 
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    ผลิตภัณฑ์จากพืชที่มีฤทธิ์ฆ่าแมลงได้รับการยอมรับว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจสามารถน ามาใช้
ทดแทนสารเคมีฆ่าแมลงในการจัดการกับยุงพาหะน าโรคได้ (Walitwittaya et al 2009). ดังนั้นงานวิจัยในครั้งนี้
จึงสนใจที่จะศึกษาฤทธิ์ฆ่าลูกน้ ายุงลายของสารสกัดจากพืช 

วัตถุประสงค์การวิจัย   

  เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชในการฆ่าลูกน้ ายุงลายบ้าน Aedes aegypti 

วิธีด าเนินการวิจัย 

  การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) 

      วิธีด าเนินการทดลอง 
1. วิธีการเก็บตัวอย่างพืชสมุนไพร 

พืชสมุนไพรทั้งสามตัวอย่างที่น ามาท าการทดลองได้เก็บมาจากบริเวณ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ตั้งอยู่เลขท่ี 
888 หมู่ 2 ต าบลหนองบัวใต้ อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยเก็บพืชทั้งสามตัวอย่างมาล้างท าความสะอาดด้วย
น้ าเปล่า และน ามาผึ่งในที่ร่มที่มีลมพัดประมาณ 7-15 วัน จนแห้งสนิท เก็บเป็นตัวอย่างพืชสมุนไพร ณ ดาวเหนือ
แพทย์แผนไทยคลินิก วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 

ตารางท่ี 1 แสดงข้อมูลชื่อสามัญของพืชสมุนไพรทั งหมด 3 ส่วน จากพืชหม่อนโดยน ามาศึกษาฤทธิ์ฆ่าลูกน  า
ยุงลาย ดังนี  

 

 2. ประชากรยุงลายท่ีน ามาศึกษา 
 ลูกน้ ายุงลายบ้านระยะที่ 4 เก็บตัวอย่างบริเวณแอ่งน้ าบริเวณรอบพ้ืนที่ 
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น  
 

Family/Species   Common name  Part  used 

Moraceae     

Morus alba Mulberry   Leaf 
Stem 
Fruit 
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      3. สารเคมีที่ใช้ในการทดลอง 
 - Dimethylsulphoxide (AR1054-G2.5L: RCI Labscan Limited, Thailand) 
 - 95% Ethanol 
      4. วิธีการทดสอบ 

4.1 การเก็บยุง 
ในการทดลองใช้ลูกน้ ายุงลายระยะที่ 4 โดยเก็บลูกน้ ายุงลายบริเวณแหล่งน้ ารอบวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น น ามา

ทดสอบทุกวัน วันละ 1 ซ้ า/1 สารสกัด ทดสอบให้ครบทั้งหมดเป็นระยะเวลา 4 วัน สารละ 4 ซ้ าการทดลอง 
        4.2 การสกัดสารสกัดจากพืช 

      พืชสมุนไพรแห้งทั้งสามชนิดน ามาปั่นหยาบ แช่ด้วยแอลกอฮอล์ (95% Ethanol) เป็นเวลา 5-7 วัน จากนั้น
กรองเอาเฉพาะแอลกอฮอล์มาสกัดด้วยวิธี ethanol maceration methods สกัดจนกว่าแอลกอฮอล์จะใส  
     4.3 วิธีการน าสารสกัดจากพืชมาทดสอบกับลูกน  ายุงลายบ้าน 
      วิธีการทดสอบฤทธิ์ฆ่าลูกน้ ายุงใช้วีธีการขององค์การอนามัยโลก (WHO 1981), สารสกัดจากพืชละลายในตัว
ท าละลาย DMSO เพ่ือเตรียมระดับความเข้มข้น เตรียมสารสกัดที่ระดับความเข้มข้น 4-6 ความเข้มข้น กลุ่มตัวอย่าง
ทดสอบโดยน้ าและตัวท าละลาย เก็บผลการทดสอบ 24 ชั่วโมงหลังการทดสอบ 
          

5. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

 บันทึกอัตราการตายของลูกน้ ายุงลายบ้านคิดตามค่า percentages, means และ standard errors 
อัตราการตาย (Lethal values) 50%, 95% และ 99% ของลูกน้ ายุงลายบ้าน (LC50, LC95 and LC99, 
respectively) โดยใช้ค่า corresponding 95% confidence intervals (95% CI) คิดเป็นค่า probit analysis 
(Finney 1971) และโปรแกรม statistical program SPSS (Version 19.0; IBM, Armonk, NY),  
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ผลการวิจัย 
ตารางท่ี 2 แสดงลักษณะของสารสกัดที่ได้และ % Yield 
Plant product % Yield Physical characteristics 

                  Color Appearance  

Stem 18.32       Brown Powder  

Leaf 20.78     Green Powder  

fruit 32.24     Red-Brown Semi-solid  

 

ตารางท่ี 3 แสดงผลฤทธิ์ของพืชทั งสามส่วนจากพืชหม่อนต่อลูกน  ายุงลายบ้าน ระยะที่ 4  

Test/Plant product % Mortality Mosquitocidal activity (95% CI) χ2 df SE Regressio

n 

 ( Mean ± SE) LC50 LC95 LC99    coefficien

t 

fruit  122.31 209.38 245.46 14.98 4 0.001 0.019 

100.00 28.25 ± 2.59 (110.79-130.79) (193.90-234.24) (223.22-282.19)     

120.00 57.75 ± 3.04        

140.00 62.00 ± 2.56        

160.00 78.00 ± 1.21        

180.00 85.50 ± 2.55        

200.00 91.75± 1.84        

leaf  161.48 256.73 296.19 4.71 2 0.001 0.02 

90.00 8.75 ± 1.94 (148.07-183.24) (221.14-340.22) (249.48-407.19)     

120.00 26.50 ± 4.14        

150.00 43.75 ± 4.37        

180.00 60.50 ± 4.14        
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อภิปรายผลการวิจัย 
พืชสมุนไพรทั้งหมด 3 ตัวอย่าง ในบริเวณพ้ืนที่วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ต าบลหนองบัวใต้ อ าเภอเมืองตาก 

จังหวัดตาก  ผลิตผลตัวอย่าง ได้เก็บจากแหล่งธรรมชาติของสารสกัดที่ได้ เท่ากับ 18.32, 20.78 และ 32.24 % (ร้อย
ละโดยมวล) ตามล าดับ จากผลการทดสอบฤทธิ์ฆ่าลูกน้ ายุงตามวิธีมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกพบว่าสารสกัด
ในการฆ่าลูกน้ ายุงลายบ้าน Ae. aegypti ระยะที่ 4 โดยสารสกัดจากผลหม่อนมีฤทธิ์ดีที่สุด รองลงมาคือ ใบหม่อน
และ กิ่งหม่อน ซึ่งมีค่า LC50 เท่ากับ 122.31, 161.48 และ 187.60 ppm ตามล าดับ โดยสรุปการศึกษาครั้งนี้แสดง
ให้เห็นอย่างชัดเจนถึงศักยภาพของสารสกัดจากพืช โดยเฉพาะผลหม่อนที่มีความเป็นไปได้ในการน ามาพัฒนาเป็น
สารฆ่าลูกน้ ายุงชนิดใหม่ที่ผลิตจากธรรมชาติเพ่ือใช้กับยุงพาหะน าโรค 
กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณอธิการบดีและผู้บริหารวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ที่สนับสนุนการด าเนินการวิจัยนี้ ให้ส าเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี 
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stem    

160.00 

180.00 

200.00 

220.00 

240.00 

260.00                                                                                                    

 

33.50±1.20 

43.00±0.77 

52.50±1.26 

76.00±0.73 

85.25±1.14 

92.75±1.33 

      187.60   

(174.28-197.76)               

       274.30 

(251.57-322.13)               

      310.21 

(278.24-379.01)               

 

12.44     

   3          0.001          0.02 
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบัพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคความดันโลหิตสงูของกลุ่มเสี่ยงในเขต
พื นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านห้วยนกกก 

Factors Associated with Health Behaviors for Preventing Hypertension of Risk 
Groups in Responsible Area of Ban Huai Nok Kok Health Promoting 

 

ประภาพร ค าแสนราช1, ธันยาธร จิตตะคาม 2, จารุวรรณ ค าเกษม3,ยลดา จันทร์ด4ี, 
Prapaporn Khamsaenrat, Thanyathorn Jittalakham, Jaruwan Khamkasem, Yonlada Jandee 

 

บทคัดย่อ 

          การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบพฤติกรรมสุขภาพเพ่ือป้องกันโรคความ
ดันโลหิตสูงของกลุ่มเสี่ยงในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านห้วยนกกก กลุ่มตัวอย่าง
คัดเลือกจากฐานข้อมูลการคัดกรองความดันโลหิตสูงของปีงบประมาณ 2563 ได้ผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคความดัน
โลหิตสูง จ านวน 73 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถามข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ 4 ด้าน 
ได้แก่ การรับประทานอาหาร การออกก าลังกาย พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ สภาวะจิตใจ ผลการศึกษาพบว่า ด้าน
การรับประทานอาหาร มีการรับประทานอาหารที่เสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงลดลง ด้านการออกก าลังกาย มีการ
ออกก าลังกายท่ีเหมาะสม แต่ยังมีพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ร้อยละ 68.4) รู้สึกหดหู่ผิดหวง ท้อแท้
ซึมเศร้า ที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรค (ร้อยละ 43.8) แต่พูดระบายความทุกข์หรือความไม่สบายใจกับบุคคลที่ท่านไว้วางใจ
มากที่สุด (ร้อยละ 54.8)          

ค าส าคัญ: พฤติกรรมสุขภาพ 

Adstract 

 This study aimed to study factors related to health behavioral frogs to prevent 
hypertension among risk groups in the area responsible for Ban Huai Nok Kok Health Promoting 
Hospital. The sample group was selected from the hypertensive screening database for fiscal year 
2020, 73 people at risk of hypertension were collected by interviewing with 4 health behavioral 
questionnaires: diet. Exercise Health risk behavior, mental state, the study found that Food Eating 
                                                             
1  อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลยันอร์ทเทิร์น 
2  อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลยันอร์ทเทิร์น 
3  อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลยันอร์ทเทิร์น 
4  นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการสุขภาพชุมชน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
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at a lower risk of high blood pressure Fitness Have proper exercise But still drinking alcohol (68.4%) 
felt depressed and jealous. Discouraged, depressed Who are at risk of disease (43.8%) but speak 
to the person you trust the most (54.8%) 

KEYWORDS:  Health behavior 

บทน า 

       โรคความดันโลหิตสูงเป็นปัญหาสุขภาพที่ส าคัญของประชากรทั่วโลก ประชากรทั่วโลกเสียชีวิตจากโรคความ
ดันโลหิตสูงถึง 7.5 ล้านคน และมีผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงเกือบ 1 พันล้านคนทั่วโลก คาดว่าในปี 2568 ความ
ชุก ของผู้ป่วยจะเพ่ิมขึ้นเป็น 1.56 พันล้านคน โรคความดันโลหิตสูงถือเป็น “ฆาตกรเงียบ” เนื่องจากไม่มีอาการ
แสดง จนท าให้หลายคนต้องเสียชีวิต จากโรคนี้และในบางครั้งผู้ป่วยมักไปตรวจพบที่โรงพยาบาลจากการมารักษา
โรคอ่ืนๆ ซึ่งหากมีภาวะความดันโลหิตสูง เป็นระยะเวลานานแล้วไม่ได้รับการรักษา จะแสดงอาการปวดศีรษะ ใจ
สั่น ตาพร่ามัว อ่อนเพลีย วิงเวียน สับสน หายใจล าบาก หัวใจเต้นผิดปกติหากมีภาวะความดันโลหิตสูงแล้วไม่
สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได้ เป็นเวลานาน จะส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่ส าคัญ ได้แก่ หลอดเลือด
แดงในตาเสื่อม อาจท าให้มีเลือดออกท่ีจอตา ท าให้ประสาทตาเสื่อม ตามัว หรือตาบอดได้โรคหลอดเลือดหัวใจ เกิด
จากหัวใจท างานหนักขึ้น ท าให้ผนังหัวใจหนาตัว และถ้าไม่ได้รับการรักษาจะท าให้เกิดหัวใจโต และหัวใจวายใน
ที่สุด โรคหลอดเลือดสมอง เกิดภาวะหลอดเลือดใน สมองตีบ ตัน หรือแตก ท าให้เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต โรคไต
เรื้อรัง เนื่องจากเลือดไปเลี้ยงไตไม่เพียงพอ ท าให้เกิดไตวาย ได้อาจรุนแรงถึงขั้นท าให้เสียชีวิตได้ (ประเด็นสาร
รณรงค์วันความดันโลหิตสูงโลก ปี2562) องค์การอนามัยโลกได้ประมาณไว้ว่าจ านวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงทั่วโลก 
จาก 194 ประเทศ มีจ านวนถึง 970 ล้านคน โดย 330 ล้านคนอยู่ในประเทศพัฒนา และ 640 ล้านคนอยู่ใน
ประเทศก าลังพัฒนา และในปี 2025 คาดว่าจะมีผู้ป่วยความดันโลหิตสูงเพ่ิมขึ้นเป็น 1.56 พันล้านคน (Health 
Information System Development Office) 

 ส าหรับสถานการณ์ในประเทศไทย โรคความดันโลหิตสูงยังคงเป็นปัญหา สุขภาพที่ส าคัญเช่นกัน เห็นได้
ความชุกของโรคความดันโลหิตสูงในประชากรอายุ15 ปีขึ้นไปเพิ่มขึ้นจาก 10 ล้านคน ในปี 2552 เป็น 13 ล้านคน
ในปี 2557 และเกือบครึ่งหนึ่งไม่ทราบว่าตนเองป่วยด้วยโรคนี้ จ านวนผู้ป่วยด้วยโรค ความดันโลหิตสูง มีแนวโน้ม
เพ่ิมข้ึนจากเกือบ 4 ล้านคนในปี 2556 เป็นเกือบ 6 ล้านคนในปี 2561  จ านวนผู้เสียชีวิต จากโรคความดันโลหิตสูง 
มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเช่นเดียวกับจ านวนผู้ป่วย จาก 5,186 คนในปี 2556 เป็น 8,525 คน ในปี 2560 ปี 2557 มีการ
ประเมินค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล พบว่าประเทศไทยต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษา ผู้ป่วยโรคความดันโลหิต
สูงเกือบ 80,000 ล้านบาทต่อปีต่อจ านวนผู้ป่วยประมาณการ 10 ล้านคน (ประเด็นสารรณรงค์วันความดันโลหิตสูง
โลก ปี2562)  
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 จากปีงบประมาณ 2563 สถานการณ์ในจังหวัดตาก มีกลุ่มผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 11,311.51 อัตรา/
แสนประชากร จ าแนกเป็นผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 11,264.96 อัตรา/แสนประชากร 
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อน 46.55 อัตรา/แสนประชากร ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มี
ภาวะแทรกซ้อนทางหัวใจ 19.28 อัตรา/แสนประชากร ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไต 
23.05 อัตรา/แสนประชากร และผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อนหลายอย่าง 6.65 อัตรา/แสน
ประชากร (ระบบคลังข้อมูลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จังหวัดตาก 2563) 

 จากการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน
ห้วยนกกก ปี 2562 มีจ านวนกลุ่มเสี่ยง 78 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57 ในปี 2563 มีจ านวนกลุ่มเสี่ยง 26 คน คิด
เป็นร้อยละ 9.32  และปี 2564 มีจ านวนกลุ่มเสี่ยง 73 คน คิดเป็นร้อยละ 26.64 ระยะเวลา 1 ปี จากปี 2563-
2564 ท าให้มีกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.32 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
          1.เพื่อศึกษาพฤติกรรมสุขภาพในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง 
 2.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง 

สมมุติฐานของการวิจัย 
  1. ปัจจัยส่วนบุคคล มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพเพ่ือป้องกันโรคความดันโลหิตสูงของกลุ่มเสี่ยงใน

เขตพ้ืนที่รับผิดชอบรพ.สต.บ้านห้วยนกกก 
 2. พฤติกรรมการบริโภค มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพเพ่ือป้องกันโรคความดันโลหิตสูงของกลุ่ม

เสี่ยงในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบรพ.สต.บ้านห้วยนกกก 
 3. พฤติกรรมการออกก าลังกาย มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพเพ่ือป้องกันโรคความดันโลหิตสูงของ

กลุ่มเสี่ยงในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบรพ.สต.บ้านห้วยนกกก 
 4. พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพเพ่ือป้องกันโรคความดันโลหิตสูงของ

กลุ่มเสี่ยงในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบรพ.สต.บ้านห้วยนกกก 
 5. พฤติกรรมด้านจิตใจและอารมณ์ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพเพ่ือป้องกันโรคความดันโลหิตสูง

ของกลุ่มเสี่ยงในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบรพ.สต.บ้านห้วยนกกก 

ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพเพ่ือป้องกันโรคความดันโลหิตสูงของกลุ่ม

เสี่ยงในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านห้วยนกกก ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการศึกษา
ไว้ดังนี้ 
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 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพเพ่ือป้องกันโรคความดันโลหิตสูงของ

กลุ่มเสี่ยงในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบรพ.สต.บ้านห้วยนกกก ซึ่งจะท าการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยพัฒนา
ขึ้นจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรม 

 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ กลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของรพ.สต.บ้านห้วยนก

กก จ านวน 73 คน 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร ได้แก่ ประชาชนอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปอยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของรพ.สต.บ้านห้วยนกกกที่

ได้รับการคัดกรองและได้รับการประเมินว่ามีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูงจากการคัดกรองใน
ปีงบประมาณ 2564 จ านวน 90 คน 

กลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประชาชนอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปอยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของรพ.สต.บ้าน

ห้วยนกกกโดยการกลุ่มตัวอย่างตารางของเครจซี่และมอร์แกน(Krejcie &amp; Morgan) ผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้ตารางแสดงจ านวนประชากรและจ านวนกลุ่มตัวอย่าง ของ Krejcie and Morganจากจ านวน 90 
รายระดับความคาดเคลื่อนได้5% ก าหนดค่าความเชื่อมั่นที่ 95%ค่าความคาดเคลื่อนไม่เกิน 0.5 %ซึ่งได้กลุ่ม
ตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ จ านวน 73 คน 

1. มาจากหมู่ รพ.สต.บ้านห้วยนกกก 73 จ านวน ผู้ชาย 20 คน ผู้หญิง 53 คน รวมกลุ่มตัวอย่าง 73 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีสัมภาษณ์ ประกอบด้วย ข้อมูล 2 ส่วนได้แก่  
1) ข้อมูลทั่วไป มีข้อค าถามอยู่ 7 ข้อลักษณะค าถาม เป็นข้อค าถามแบบปลายปิด ปลายเปิดและเติมค า  
2) ข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ ประกอบด้วย 
 2.1 พฤติกรรมด้านการรับประทานอาหาร มีค าถามปลายปิดจ านวน 10 ข้อย่อย 
 2.2 พฤติกรรมด้านการออกก าลังกาย มีค าถามจ านวน 5 ข้อ ลักษณะค าตอบผู้ตอบจะต้องเลือกค าตอบ 

ตามท่ีได้ปฏิบัติจริงหรือตรงกับความเป็นจริง 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การศึกษาในครั้งนี้ผู้ศึกษาทาการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองพร้อมกับผู้ช่วยเก็บข้อมูล จ านวน 2 คนโดย

ใช้วิธีสัมภาษณ์ผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของรพ.สต.บ้านห้วยนกกก ต าบลแม่
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หละ อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก โดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2563 ถึง กุมภาพันธ์ 
2564 

โดยด าเนินงานตามขั้นตอน ดังนี้ 
1.ผู้วิจัยอธิบายวัตถุงประสงค์ของการวิจัย และขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลจากตัวอย่าง 
2.ผู้วิจัยเก็บข้อมูลของตัวอย่างตามแบบสอบถาม โดยการสัมภาษณ์ 
3.ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของข้อมูลแล้วจึงน า

ข้อมูลมาวิเคราะห ์

ตารางท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน 
(N=73) 

ร้อยละ 
(100.0) 

เพศ   
       หญิง 53 72.6 
       ชาย 20 27.4 
อายุ   
       30-40ปี      41 56.2 
       41-50 ปี      26 35.6 
       51-60 ป ี 6 8.2 
BMI   
       น้อยกว่า 18.50 (ผอม) 3 4.1 
       18.50 – 22.90  (ปกติ) 62 84.9 
       23 – 24.90   (ท้วม) 8 11.0 
       25 – 29.90  (อ้วน) 0 0 
       มากกว่า 30  (อ้วนมาก) 0 0 
รายได้ / ปี        
       10,000 - 30,000 บาท      17 23.3 
       30,001 – 50,000 บาท       52 71.2 
       50,001 บาทข้ึนไป 4 5.5 
การศึกษา   
       ป.1 – ป.3        11 15.1 
       ป.4 – ป.6        58 79.5 
       ม.1 – ม.3 4 5.5 
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โรคประจ าตัว   
       มี 7 9.6 
       ไม่มี 66 90.4 

           กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 72.6) อยู่ในช่วงอายุ 30 – 40 ปี (ร้อยละ 56.2) มีค่า BMI 
ปกติ (ร้อยละ 84.9) รายได้ต่อปี 30,001- 50,000 บาท (ร้อยละ 71.2) จบการศึกษา ป.4-ป.6 (ร้อยละ 79.5) ไม่มี
โรคประจ าตัว (ร้อยละ 90.4) ดังมีรายละเอียดในตาราง 1 

ตาราง 2 พฤติกรรมการรับประทานอาหาร 

อาหารที่รับประทาน จ านวน 
(N=73) 

ร้อยละ 
(100.0) 

รับประทานเนื้อสัตว์ที่ติดมันและเครื่องในสัตว์   
       ลดลง 39 53.4 
       เท่าเดิม 33 45.2 
       เพ่ิมข้ึน 1 1.4 
รับประทานอาหารที่ใส่กะทิมัน ๆ เช่น แกงมัสมั่น แกงกะทิ แกงเขียวหวาน   
       ลดลง 55 75.3 
       เท่าเดิม 18 24.7 
รับประทานขนมหวาน   
       ลดลง 41 56.2 
       เท่าเดิม 29 39.7 
       เพ่ิมข้ึน 3 4.1 
รับประทานผลไม้รสหวานจัด เช่น มะม่วงสุก ทุเรียน   
       ลดลง 46 63.0 

 

อาหารที่รับประทาน จ านวน 
(N=73) 

ร้อยละ 
(100.0) 

       เท่าเดิม 23 31.5 
       เพ่ิมข้ึน 4 5.5 
รับประทานผักใบเขียว เช่น ผักบุ้ง ผักคะน้า เป็นต้น   
       ลดลง 27 37.0 
       เท่าเดิม 33 45.2 
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       เพ่ิมข้ึน 13 17.8 
ใช้น้ ามันพืช ในการประกอบอาหาร เช่น น้ ามันจากถ่ัว
เหลือง จากดอกทานตะวัน 

  

       ลดลง 49 67.1 
       เท่าเดิม 24 32.9 
รับประทานอาหารพวกปลาหมึก หอย กุ้ง   
       ลดลง 30 41.1 
       เท่าเดมิ 39 53.4 
       เพ่ิมข้ึน 4 5.5 
ดื่มน้ าอัดลมน้ าหวาน   
       ลดลง 28 38.4 
       เท่าเดิม 36 49.3 
       เพ่ิมข้ึน 8 11.0 
รับประทานผลไม้ดอง เช่น มะม่วงดอง มะขามดอง 
ฝรั่งดอง ลูกกระท้อนดอง เป็นต้น 

  

       ลดลง 33 45.2 
       เท่าเดิม 27 37.0 
       เพ่ิมข้ึน 13 17.8 
ดื่มเครื่องดื่มท่ีมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ เช่น สุรา 
เบียร์ ไวน์ สาโท เหล้าปั่น เป็นต้น 

  
 

       ลดลง 36 49.3 
       เท่าเดิม 33 45.2 
       เพ่ิมข้ึน 4 5.5 

 
พฤติกรรมการรับประทานอาหาร 
 ประเภทอาหารที่ท าให้เกิดภาวะเสี่ยงต่อโรค พบกลุ่มที่มีเสี่ยงภาวะเสี่ยงด้วยโรคความดันโลหิตสูง มี

พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีเนื้อสัตว์ที่ติดมันและเครื่องในสัตว์ลดลง (ร้อยละ 53.4) อาหารที่ใส่กะทิมัน ๆ เช่น 
แกงมัสมั่น แกงกะทิ แกงเขียวหวานลดลง (ร้อยละ 75.3) ขนมหวานลดลง (ร้อยละ 56.2) ผลไม้รสหวานจัด เช่น 
มะม่วงสุก ทุเรียนลดลง (ร้อยละ 63.0) ผักใบเขียว เช่น ผักบุ้ง ผักคะน้า เป็นต้นเท่าเดิม (ร้อยละ 45.2) ใช้น้ ามัน
พืช ในการประกอบอาหาร เช่น น้ ามันจากถั่วเหลือง จากดอกทานตะวันลดลง (ร้อยละ 67.1) รับประทานอาหาร
พวกปลาหมึก หอย กุ้งเท่าเดิม (ร้อยละ 53.4) ดื่มน้ าอัดลมน้ าหวานเท่าเดิม (ร้อยละ 49.3) รับประทานผลไม้ดอง 
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เช่น มะม่วงดอง มะขามดอง ฝรั่งดอง ลูกกระท้อนดอง เป็นต้นลดลง (ร้อยละ 45.2)และดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสม
ของแอลกอฮอล์ เช่น สุรา เบียร์ ไวน์ สาโท เหล้าปั่น เป็นต้นลดลง(ร้อยละ 49.3)ตามรายละเอียดในตาราง 2 
 
ตาราง 3 พฤติกรรมด้านการออกก าลังกาย 

กิจกรรม จ านวน 
(N=73) 

ร้อยละ 
(100.0) 

เดิน   
       น้อยกว่า 3 วันต่อสัปดาห์ 55 75.3 
       มากกว่า 3 วันต่อสัปดาห์ 18 24.7 
วิ่ง   
       น้อยกว่า 3 วันต่อสัปดาห์ 47 64.4 
       มากกว่า 3 วันต่อสัปดาห์ 26 35.6 
ท างานบ้าน   
       น้อยกว่า 3 วันต่อสัปดาห์ 29 39.7 
       มากกว่า 3 วันต่อสัปดาห์ 44 60.3 
ท างานที่มีการเคลื่อนไหวร่างกาย   
       น้อยกว่า 3 วันต่อสัปดาห์ 53 72.6 
       มากกว่า 3 วันต่อสัปดาห์ 20 27.4 
แกว่งแขน ขาแรงๆ   
       น้อยกว่า 3 วันต่อสัปดาห์ 54 74.0 
       มากกว่า 3 วันต่อสัปดาห์ 19 26.0 

 

พฤติกรรมการออกก าลังกายพบว่ากลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง เดินน้อยกว่า 3 วันต่อสัปดาห์ (ร้อยละ 
75.3) วิ่ง น้อยกว่า 3วันต่อสัปดาห์ (ร้อยละ 64.4) ท างานบ้านมากกว่า 3 วันต่อสัปดาห์ (ร้อยละ 60.3) ท างานที่มี
การเคลื่อนไหวร่างกายน้อยกว่า 3 วันต่อสัปดาห์ (ร้อยละ 72.6) แกว่งแขน ขาแรงๆน้อยกว่า 3 วันต่อสัปดาห์ (ร้อย
ละ 74.0) ดังรายละเอียดในตาราง 3 
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ตาราง 4 พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ 

พฤติกรรม จ านวน 
(N=73) 

ร้อยละ 
(100.0) 

ไม่เคยสูบบุหรี่/ ยาสูบ 29 39.7 
เคยสูบบุหรี่/ ยาสูบ แต่ เลิกสูบก่อนการคัดกรองโรคแล้ว 18 24.7 
เคยสูบบุหรี่/ ยาสูบ แต่ เลิกสูบภายหลังจากการคัดกรองโรค
แล้ว 

11 15.1 

สูบบุหรี่/ยาสูบ ลดลง 7 9.6 
ยังสูบบุหรี่/ ยาสูบ เท่าเดิม 5 6.8 
สูบบุหรี่/ยาสูบ เพ่ิมมากข้ึน 1 1.4 
ไม่เคยดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 5 6.8 
เคยดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์แต่ เลิกดื่มก่อนการคัดกรองโรค
แล้ว 

4 5.5 

เคยดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์แต่ เลิกดื่มภายหลังจากการคัด
กรองโรคแล้ว 

18 24.7 

 

พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ พบกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงไม่เคยสูบบุหรี่/ยาสูบมากที่สุด (ร้อยละ 39.7) 
และยังสูบบุหรี่/ ยาสูบ เท่าเดิมน้อยที่สุด (ร้อยละ 6.8)  

 พบกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ลดลง มากที่สุด (ร้อยละ 31.5) และพบเคย
ด่ืมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์แต่ เลิกดื่มก่อนการคัดกรองโรคแล้วน้อยที่สุด (ร้อยละ 5.5)  ดังรายละเอียดตาราง 4 

พฤติกรรมด้านจิตใจและอารมณ ์
 พฤติกรรมด้านนี้ประกอบไปด้วย ความรู้สึก จิตใจ และอารมณ์ วิธีการปรับตัว ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 ความรู้สึก จิตใจ และอารมณ์ กลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง ส่วนใหญ่มีความรู้สึกหดหู่ผิดหวัง ท้อแท้

ซึมเศร้า ที่มีภาวะเสี่ยวต่อโรค (ร้อยละ 43.8) รองลงมาคือรู้สึกเบื่อหน่ายที่จะต้องมีการควบคุมอาหารออกก าลัง
กาย (ร้อยละ 32.9)  

 วิธีการปรับตัว พบกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงส่วนใหญ่ ปรับตัวเองโดยการพูดระบายความทุกข์หรือ
ความไม่สบายใจกับบุคคลที่ท่านไว้วางใจมาก (ร้อยละ 54.8) รองลงมาหากิจกรรมที่ชอบหรือถนัดท า เช่น อ่า น
หนังสือ ปลูกต้นไม้ดูทีวี ฟังวิทยุท าสมาธิ เป็นต้น (ร้อยละ 26.0)  ตามรายละเอียดที่แสดงไว้ในตาราง 5 
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ตาราง 5 พฤติกรรมด้านจิตใจและอารมณ์ 

พฤติกรรมด้านจิตใจและอารมณ์ จ านวน 
(N=73) 

ร้อยละ 
(100.0) 

ความรู้สึก จิตใจ และอารมณ์   
1.รู้สึกเครียดวิตกกังวลเกี่ยวกับอาการแทรกซ้อนจากภาวะ
เสี่ยงของโรค  

13 17.8 

2.รู้สึกหดหู่ผิดหวง ท้อแท้ซึมเศร้า ที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรค  32 43.8 
3.รู้สึกเบื่อหน่าย ที่จะต้องมีการควบคุมอาหารออกก าลังกาย  24 32.9 
4.รู้สึกขาดความมั่นใจในการดูแลตนเองในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน  

4 5.5 

5.รู้สึกตนเองจะเป็นภาระต่อผู้อ่ืนในครอบครัว ที่จะต้องมา
ดูแล  

2 2.7 

วิธีปรับตัวเอง   
1.พูดระบายความทุกข์หรือความไม่สบายใจกับบุคคลที่ท่าน
ไว้วางใจ  

40 54.8 

2.หากิจกรรมที่ชอบหรือถนัดท า เช่น อ่านหนังสือ ปลูก
ต้นไม้ดูทีวี ฟังวิทยุท าสมาธิ เป็นต้น  

19 26.0 

3.ใช้เวลาในการท ากิจกรรม งานอดิเรกร่วมกับครอบครัว
เพ่ือนบ้าน หรือ ชุมชน  

11 15.1 

4.เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา เช่น ไปท าบุญ ตักบาตร ใน
วันพระ วันส าคัญทางศาสนา ต่างๆ  

3 4.1 

5.ยอมรับ และท าความเข้าใจกับภาวะเสี่ยงจากโรค ที่เกิด
ขึ้นกับตนเอง  

5 6.8 

หมายเหตุ *เลือกค าตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 

สรุปผลการวิจัย 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive study) มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพเพ่ือป้องกันโรคความดันโลหิตสูงของกลุ่มเสี่ยงในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านห้วยนกกก กลุ่มตัวอย่างที่น ามาศึกษาครั้งนี้คือ ประชาชนที่ได้รับการคัด
กรองโรคและมีภาวะเสี่ยงด้วนโรคความดันโลหิตสูง ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน
ห้วยนกกก จ านวนทั้งสิ้น 73 คน 
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 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยเก็บจากแบบสอบถามตัวอย่างจ านวน 73 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิง
พรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

การอภิปรายผล 
พฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มตัวอย่างที่มีภาวะเสี่ยงด้วยโรคความดันโลหิตสูง มีการลดการ รับประทานอาหารที่

เสี่ยงต่อการเกิดโรค ได้แก้อาหารที่มีน้ ามันมากๆ อาหารที่มีส่วนประกอบของ กะทิและอาหารที่มีรสเค็มจัดแต่ยังมี
การรับประทานอาหารประเภทหมักดอง มีการใช้เครื่องปรุง อาหารที่มีส่วนผสมของเกลืออยู่ ซึ่งอาจเนื่องจากยังติด
รสชาติของอาหารที่เคยรับประทาน หรือ อาจเคยลดการปรุงรสอาหารด้วย เกลือน้ าปลา ซีอ๊ิว ผงชูรส ซอสปรุงรส
ต่างๆ ลงแต่ท าให้อาหาร ไม่อร่อยจึงต้องกลับไปใช้เครื่องปรุงรสเช่นเดิม สอดคล้องกับการศึกษาของกัตติกา ธนะ
ขว้างและ กุศล สุนทรธาดา (2548) ที่ได้ศึกษาภาวะความดันโลหิตสูงของประชากรวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ในชุมชน
ชนบท และพบว่ากลุ่มที่ศึกษามีพฤติกรรมเสี่ยงทางด้านสุขภาพได้แก้การรับประทาน อาหารที่มีไขมันสูง การ
รับประทานอาหารที่มีรสเค็ม อาหารที่ใส้ผงชูรส โดยอาหารเหล่านี้มี ความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะความดันโลหิต
สูงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตินอกจากนี้แม้จะพบว่า กลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงนี้ได้มีกิจกรรมทางกายมากถึง
ร้อยละ 99.3 โดยมีกิจกรรมทางกาย มากกว่า 3 วันต่อสัปดาห์ถึงร้อยละ 94.2 มีการดูแลควบคุมน้ าหนักตัวเองด้วย
การเฝ้าระวังน้ าหนัก ตัวเอง เลือกกินอาหารเพียงพออ่ิมในแต่ละม้ือแต่ 1 ใน 4 ของผู้มีภาวะเสี่ยงนี้มีดัชนีมวลกายที่
เสี่ยง ต่อโรคอ้วน ซึ่งน้ าหนักตัวที่มากเกิน มีส่วนสัมพันธ์ใกล้ชิดกับความดันโลหิตที่สูงขึ้น การลดน้ า หนักตัวลง 
สามารถลดความดันได้ความอ้วนจึงถือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส าคัญของการเกิดโรคความดัน โลหิตสูงดังนั้นการที่กลุ่ม
ตัวอย่างมีการออกก าลังกาย นอกจากจะเป็นผลดีต่อหลอดเลือดแดงแล้ว ยังจะช่วยลดความดัน และน้ าหนักลงด้วย 
(JNC, 1997) 

 ด้านความรู้สึก จิตใจและอารมณ์กลุ่มเสี่ยงมีความรู้สึกหดหู่ผิดหวง ท้อแท้ซึมเศร้า ที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรค 
และรู้สึกเบื่อหน่าย ที่จะต้องมีการควบคุมอาหารออกก าลังกาย แต่การที่ยอมรับ และท าความเข้าใจกับภาวะเสี่ยง
จากโรคและได้ระบายความรู้สึกได้รับความ สนใจ รับฟัง จากคนในครอบครัว รวมถึงหากิจกรรมที่ชอบหรือถนัดท า 
เช่น อ่านหนังสือ ปลูกต้นไม้ดูทีวี ฟังวิทยุท าสมาธิ เป็นต้น เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา เช่น ไปท าบุญ ตักบาตร ใน
วันพระ วันส าคัญทางศาสนา ต่างๆ หรือเมื่อไม่สบาย เจ็บป่วยคนในชุมชน ให้ความใส่ใจ มาเยี่ยมเยียน ล้วนเป็น
พฤติกรรมที่เหมาะสมในการดูแลตนเองของผู้มีภาวะเสี่ยง ซึ่งเป็นที่ควร หลีกเลี่ยงจากความเครียดและสิ่งที่ท าให้
หงุดหงิดโมโห ตื่นเต้น เพราะความเครียด มีผลต่อต่อม ไฮโปทาลามัส (Hypothalamas) ที่ไปกระตุ้นระบบ
ประสาทส่วนกลาง เพ่ิมการท างานของระบบ ประสาทซิมพาเทติก (Sympathetic) ซึ่งจะกระตุ้นอิพิเนฟฟิน 
(Epinephrin) จากต่อมหมวกไต มี ผลต่อการหดรัดตัวของหลอดเลือดด า ท าให้ความดันโลหิตเพ่ิมขึ้น การผ่อน
คลายความเครียด ท าจิตใจให้แจ่มใส นอนหลับ พักผ่อนให้เพียงพอจึงมีผลต่อการควบคุมความดันโลหิต (JNC, 
1997) 
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 แต่ยังพบกลุ่มตัวอย่าง มีพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และสูบบุหรี่อยู่ซึ่งเป็นพฤติกรรมเสี่ยง
ต่อสุขภาพทั้งสิ้น สาเหตุที่ไม่สามารถเลิกพฤติกรรมการสูบ บุหรี่/ยาสูบ และการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ได้ทั้งๆ
ทีท่ราบถงึความส าคัญ ประโยชน์และ ภาวะแทรกซ้อน จากการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในสื่อรวมถึงโครงการต่างๆที่
เกิดขึ้นเช่น โครงการ งดเหล้าเข้าพรรษาโครงการงดสูบบุหรี่แล้วก็ตาม อาจเป็นเพราะว่าด้วยวิถีชีวิตของชุมชน
ชนบทและ วัฒนธรรม ค่านิยม ของคนไทย ที่มักใช้เหล้า บุหรี่เป็นสื่อ ในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกัน สังเกต
ไดจากงานที่มีขึ้น ในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่งานกฐิน ผ้าป่า หรือแม้แต่ งานศพ ก็มีการบริโภค 
เหล้า บุหรี่ทั้งสิ้น ยิ่งเป็นเหล้า บุหรี่ ชนิดดีก็ยิ่งเป็นหน้าตาแก้เจ้าภาพ พฤติกรรมเสี่ยงที่ได้กล่าวถึงนี้สอดคล้องกับ
การศึกษาของ ลัดดาวัลย์หมื่นแก้วและคณะ (2546) ที่ ศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับ
ความดันโลหิตสูงของต ารวจ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีภาวะความดันโลหิต
สูง มีการสูบบุหรี่เป็น ประจ า (ร้อยละ 17.8) และดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ (ร้อยละ 68.4) ส่วนกฤษดา 
พรหมวรรณ์ (2546) ศึกษาพฤติกรรมสุขภาพความชุกและปัจจัยเสี่ยงของความดันโลหิตสูง โอกาสเสี่ยงต่อการ เกิด
โรคหัวใจหลอดเลือดในประชาชนอายุ 40 ปีขึ้นไป เขตต าบลปัว อ าเภอปัว จังหวัดน่าน พบว่าผู้ที่ มีปัญหาของโรค
ความดันโลหิตสูงมากที่สุดคือผู้ที่มีการดื่มสุราจัดโดยแอลกอฮอล์จะท าให้เกิดภาวะ น้ าตาลในเลือดต่ า ในขนาดปาน
กลางถึงรุนแรง เนื่องจากแอลกอฮอล์จะไปยับยั้งการสังเคราะห์ กลูโคสที่ตับ นอกจากนั้นการดื่มในปริมาณมาก ท า
ให้ได้พลังงานมากเกิดความอ้วนได้นอกจากนี้ ยังเป็นตัวกระตุ้นให้หัวใจเต้นผิดจังหวะ สูบเลือดออกจากหัวใจ
ปริมาณมากและมีความรุนแรงสูง ท าให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงเพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นตัวเพ่ิมการสังเคราะห์
ไตรกลีเซอไรด์ 75 ท าให้ปริมาณไขมันเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นพฤติกรรมการดื่มสุรา และสูบบุหรี่จึงเป็นปัจจัยเสี่ยงส าคัญ 
ปัจจัยหนึ่ง ที่ท าให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงขึ้นได้ (เศวต นนทกานนท์, 2538)  

พฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มตัวอย่างที่มีภาวะเสี่ยงด้วยโรคความดันโลหิตสูง ด้านการ รับประทานอาหารยัง
ไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องมากนักยังมีการรับประทานอาหารเสี่ยงต่อ การเกิดโรคอยู่ รวมถึง พฤติกรรมการ
ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่อยู่ซึ่งเป็นพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ ทั้งสิ้น ถึงแม้ว่าจะมีการรู้ จักปรับ
สภาพจิตใจอารมณ์ของตนเองการมีการเคลื่อนไหวร่างกาย เป็นพฤติกรรมที่เหมาะสม แต่การที่ไม่ได้ปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่องอย่างจริงจังก็ยังเป็นพฤติกรรมสนับสนุน กันให้เข้าสู่ภาวะโรคได้เร็วขึ้น บทบาทหน้าที่ของทีมสุขภาพจึง
ต้องมีการเน้นเฉพาะส าหรับกลุ่ม โรคเพ่ือให้กลุ่มเสี่ยงตระหนักและเข้าใจพยาธิสภาพของโรคและแนวทางการ
ปฏิบัติตัวที่ชัดเจน ยิ่งขึ้น ทั้งนี้กลุ่มที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงส่วนใหญ่จะไม่มีอาการแต่อย่างใด และ 
มักจะตรวจพบโดยบังเอิญ ขณะไปให้แพทย์ตรวจรักษาด้วยปัญหาอ่ืน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จึงเป็นที่ยอมรับ
อย่างกว้างขวางว่าอาจช่วยป้องกันความดันโลหิตสูง มีประสิทธิผลในการลดความ ดันโลหิต และช่วยลดปัจจัยเสี่ยง
อ่ืนๆ ของโรคหัวใจและหลอดเลือดโดยเสียค่าใช้จ่ายเล็กน้อยและ มีความเสี่ยงต่ าอีกด้วย 
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ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลกับการเป็นผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อ โรคความดันโลหิตสูง  
2. ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ใน ตัวแปรอื่นท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสุขภาพ เช่น การ รับรู้สมรรถนะแห่ง

ตน และแรงสนับสนุนทางสังคม กับผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรค โรคความดันโลหิตสูง 
3. การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ รายละเอียดจากข้อมูลที่ได้ จากการศึกษาอาจท าให้มอง

สถานการณ์หรือปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้ไม่อย่างชัดเจนนักเนื่องจากพฤติกรรมสุขภาพ เป็นเรื่องของความเชื่อ 
วัฒนธรรม วิถีชีวิต ที่มีความเชื่อมโยงกันในหลากหลายมิติและเป็น เอกลักษณ์เฉพาะพ้ืนที่ดังนั้นจึงควรมีการ
ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือให้ได้รายละเอียดอย่างครบถ้วน78 และน าไปอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในด้านต่างๆ 
ไดอ้ย่างชัดเจนมากยิ่งข้ึน จนสามารถน าผลมา ใช้ให้เกิดประโยชน์เป็นรูปธรรมต่อไป 
 

เอกสารอ้างอิง 
วานิช สุขสถาน.(2561). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิต 

สูงภายใต้นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารกฎหมาย
สุขภาพและสาธารณสุข. 

อัญชลี สามงามมี,เกสร ส าเภาทอง,นนท์ธิยา หอมข า. (2563).ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเพื่อป้องกัน 
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงของบุคลากรสายสนับสนุน ในมหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง. วชิรเวช
สารและวารสารเวชศาสตร์เขตเมือง   

อุไรพร คล้ าฉิม.(2554). ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงของผู้ที่มีความ 
ดันโลหหิตสูงระยะเริ่มต้นในจังหวัดสมุทรสงคราม. วิทยานิพนธ์ ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข. มหาวิทยาลัยบูรพา. 

อุมาพร ปุญญโสพรรณ, ผจงศิลป์ เพิงมาก และจุฑามาศ ทองต าลึง.(2554). การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรค 
และพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงของสตรีวัทองในต าบลท่าฉาง อ าเภอท่าฉาง จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข . 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ . 

นริศรา แก้วบรรจักร, ประไพจิตร ชุมแวงวาปี และกฤชกันทร สุวรรณพันธุ์.( 2563) ปัจจัยท่ีมีความรอบรู้ทาง 
สุขภาพที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงต าบลโคกสี 
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น. วารสารสาธารณสุข และวิทยาศาสตร์สุขภาพ; (3):1-15. 

 
พิเชษฐ์ หอสูติสิมา. (2562). ผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงกลุ่มเสี่ยง ต าบล 

จระเข้หิน อ าเภอครบุรีจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2560. วารสารวิชาการ สคร. 9 ปี : 25(2). 
ชดช้อย วัฒนะ, จงรักษ์ ศุภกิจเจริญ, ณฐวรรณ รักวงศ์ประยูร และปริญญา แร่ทอง.(2558) ผลของโปรแกรมการ 



 

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2565   
Science and Technology Northern Journal Vol.3(2), April - June 2022 

31 

 

 

ส่งเสริมสมรรถนะการจัดการตนเองเพื่อควบคุมโรคต่อพฤติกรรมการควบคุมโรค ระดับความดันโลหิต 
และคุณภาพชีวิตของผู้เป็นโรคความดันโลหิตสูงในการศึกษาระยะยาว . วารสารวิทยาลัยพยาบาล
พระปกเกล้าจันทบุรี. 

จุฬาลักษณ์ จันทร์หอม, ลภัสรดา หนุ่มค า.(2563). ปัจจัยท่ีมีผลต่อกิจกรรมทางกายของประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรค 
ความดันโลหิตสูงในอ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 

ศศิธร ตันติเอกรัตน์, ภัทราวดี มากมี, นิชาภา สุขสงวน และนวพร สัตพันธ์. (2563). ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับ 
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง ในจังหวัดบุรีรัมย์โดยใช้ทฤษฎี 
Precede Framework. วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัม 2563. 

ภัสราวลัย ศีติสาร. (2556).ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยภาวะความดันโลหิตสูงที่ควบคุม 

ไม่ได้ โรงพยาบาลดอกคาใต้ อ าเภอดอกคาใต้ จังหวัดพะเยา. วารสารสาธารณสุขล้านนา . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2565   
Science and Technology Northern Journal Vol.3(2), April - June 2022  

  

 

32 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบัการตัดสินใจเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกสตรีที่มีอายุ 35-
60 ปี ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าสองยาง 

Factors associated with the decision to undergo cervical cancer screening for 
women aged 35-60 In the area responsible for Tha Song Yang Health Promoting 

Hospital. 
 

ประภาพร ค าแสนราช1, รุ่งตะวัน เมืองมูล2,  กนกอร สมบตัิ,3 ฤทัยรัตน์ บูรณะพันธ์ 4 , 
Prapaporn Khamsaenrat, Roongtawan Muerngmoon, Kanokorn Sombat, Ruethairat Buranaphan 

 

บทคัดย่อ 

        การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเข้ารับการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกสตรีที่มีอายุ 35-60ปี ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าสองยาง กลุ่ม
ตัวอย่าง หญิงที่มีอายุ 35-60 ปี จ านวน 76 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามข้อมูล
ทั่วไปและแบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคล และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยน า กับการเข้ารับบริการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกของกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติแจกแจงความถี่ ร้อยละ ผลการศึกษา พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นเพศหญิง (ร้อยละ100) อยู่ในช่วงอายุ 30-39 ปี (ร้อยละ77.6) นับถือศาสนาพุทธ (ร้อยละ 80.3) 
สถานภาพคู่ (ร้อยละ 78.9) มีความรู้เกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูก (ร้อยละ 78.9) มีการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิด
มะเร็งปากมดลูก (ร้อยละ 82.9) มรการรับรู้ความรุนแรงของมะเร็งปากมดลูก (ร้อยละ 77.6) มีการรับรู้ประโยชน์
ของการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีแพพสเมียร์ (ร้อยละ 63.2) มีการรับรู้อุปสรรคในการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูก (ร้อยละ 57.9) และมีการรับรู้ความสามารถตนเองต่อการไปตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (ร้อย
ละ 63.2) 

 

ค าส าคัญ: โรคติดเชื้อเอชพีวี ( HPV )  

 

                                                             
1  อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลยันอร์ทเทิร์น 
2  อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลยันอร์ทเทิร์น 
3  อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลยันอร์ทเทิร์น 
4  นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการสุขภาพชุมชน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
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ABSTRACT 

             This research has the objective To study the factors that relate to the decision to attend 
cervical cancer screening for women aged 35-60 years in the responsible area of Tha Song Yang 
Health Promoting Hospital. Sample group 76 women aged 35-60 years. Tools for data collection. 
It is a general information questionnaire and a personal factor questionnaire. And the relationship 
between leading factors With receiving cervical cancer screening services for the sample The data 
was analyzed by using statistical distribution of frequency, percentage, and results showed that 
the sample was female (100%), aged 30-39 years (77.6%), Buddhist (80.3%) Knowledge of cervical 
cancer (78.9%) perceived risk of cervical cancer (82.9%), perceived severity of cervical cancer (77.6 
percent) were perceived. Benefits of cervical cancer screening by pap smear (63.2%) were 
perceived barriers to cervical cancer screening (57.9%) and self-efficacy towards the examination. 
Screening for cervical cancer (63.2%) 

 

KEYWORDS:  Human Papillomavirus( HPV ) 

 

บทน า 

              ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีใหม่ในการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก โดยวิธี HPV DNA Test เป็นการ 
ตรวจหาเชื้อ HPV สายพันธุ์ก่อมะเร็งปากมดลูก วิธีนี้มีความไวและความจ าเพาะของการตรวจหาเซลล์ผิดปกติ สูง
กว่าการตรวจคัดกรองที่ใช้ในปัจจุบัน ในหลายประเทศได้เปลี่ยนแนวทางการคัดกรองระดับประชากรจาก Pap 
smear อย่างเดียวเป็นการใช้ HPV Genotyping ร่วมด้วย ซึ่งในอดีตมีชุดตรวจมีราคาสูงและต้องใช้ เครื่องมือ
เฉพาะทางห้องปฏิบัติการ แต่อย่างไรก็ตาม วิธีนี้สามารถลดภาระการอ่านเซลล์โดยนักเซลล์วิทยา และปัญหาเรื่อง
ของคุณภาพในการเก็บตัวอย่างได้ ซึ่งจะมีประโยชน์และมีความคุ้มค่าในการตรวจคัดกรอง ส าหรับประชากร
หญิงไทย นักวิชาการจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติจึงได้ท าการศึกษาเพ่ือประเมินหารูปแบบการ คัดกรองมะเร็งปาก
มดลูกท่ีเหมาะสมในบริบทของประเทศไทยโดยมีทั้งการวิเคราะห์ความคุ้มค่าทาง เศรษฐศาสตร์และยังวิเคราะห์ใน
ส่วนของความเป็นไปได้ ในทางปฏิบัติ โดยท าการคัดเลือกรูปแบบการคัดกรอง ที่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์มา
ทบทวนขั้นตอนด าเนินงาน ทรัพยากรที่ใช้ ความสามารถสูงสุดในการให้บริการ วิเคราะห์หาจุดคอขวด และ
ประเมินความสามารถในการรองรับบริการ หากต้องเปลี่ยนวิธีการคัด กรองและเพ่ิมอัตราคัดกรองในอนาคต ซึ่งผล
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การศึกษาเบื้องต้นพบว่า การใช้ HPV DNA Test มีความคุ้มค่า และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ กับการคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกในประเทศไทย 

      มะเร็งปากมดลูกเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่ส าคัญของประเทศไทย โดยพบเป็นอันดับ 2 ของมะเร็งในสตรี
ไทย รองจากมะเร็งเต้านม จากรายงานของ WHO/ICO Information Centre on HPV and Cervical Cancer 
(HPV Information Centre), Human Papillomavirus and Related Cancers in Thailand, Summary 
Report 2010 ได้รายงานในปี พ.ศ.2551 ประเทศไทยมีประชากรสตรีที่เสี่ยงต่อมะเร็งปากมดลูก 26.09 ล้านคน มี
อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป มีจ านวนผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกรายใหม่ปีละ 9,999 ราย เสียชีวิต 5,216 ราย หรือประมาณ
ร้อยละ 53 ถ้าคิดเป็นวันแล้วจะมีสตรีไทยเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูกเฉลี่ยวันละ 14 คน จากรายงานทางระบาด
วิทยาของมะเร็งในประเทศไทย ฉบับล่าสุดปี พ.ศ. 2553 ซึ่งรวบรวมข้อมูลในระหว่างปี พ.ศ. 2544-2546 พบว่า 
อัตราอุบัติการณ์ของมะเร็งปากมดลูกที่ปรับตามโครงสร้างมาตรฐานอายุ หรือ Age-Standardized incidence 
Rate (ASR) คิดเป็น 18.1 ราย ต่อประชากร 100,000 ราย จัดเป็นมะเร็งที่พบบ่อยเป็นอันดับสองในสตรีไทย รอง
จากมะเร็งเต้านม (ASR 20.9 ราย ต่อประชากร 100,000 ราย) โดยพบอุบัติการณ์ของมะเร็งปากมดลูกในประเทศ
ไทยสูงสุดที่จังหวัดระยอง โดยมี ASR 36.6 ราย ต่อประชากร 100,000 ราย รองลงมา คือ จังหวัดชลบุรี 30.6 ราย 
ต่อประชากร 100,000 ราย และต่ าสุดที่จังหวัดขอนแก่น 15.3 ราย ต่อประชากร 100,000 ราย ส่วนในภาคเหนือ 
อุบัติการณ์ของมะเร็งปากมดลูกสูงสุด คือ จังหวัดเชียงใหม่ 25.1 ราย ต่อประชากร 100,000 ราย ซึ่งมีอุบัติการณ์ 
(ASR) เป็นอันดับ 3 ของประเทศ ดังรูปที่ 1 โดยภาพรวมของประเทศ ชนิดของมะเร็งปากมดลูกที่พบได้บ่อยที่สุด 
ได้แก่ Squamous cell carcinoma คิดเป็นร้อยละ 69.8-81.8 รองลงมา ได้แก่ Adenocarcinoma คิดเป็นร้อย
ละ 9.8-22.8 ดังรูปที่ 2 [2] อุบัติการณ์ของมะเร็งปากมดลูก สูงสุดในช่วงอายุ 50-55 ปี ส าหรับอุบัติการณ์ใน
จังหวัดเชียงใหม่ มีความแตกต่างจากภาพรวมของประเทศ คือพบว่ามีอุบัติการณ์สูงสุดในช่วงอายุ 65-70 ปี โดย
ใกล้เคียงกับในช่วงอายุ 50-55 ปี, 40-45 ปี และ 35-40 ปี ซึ่งมีอุบัติการณ์สูงรองๆกันไป และจากการศึกษา
ทางด้านไวรัส พบว่าเชื้อไวรัสฮิวแมนแพปพิลโลมา (Human Papilloma Virus, HPV) หรือไวรัสเอชพีวี โดยเฉพาะ
ไวรัสเอชพีวี 16 และ 18 เป็นสาเหตุหลักให้เกิดโรคมะเร็งปากมดลูก ส าหรับปัจจัยเสี่ยงที่ท าให้มีโอกาสติดเชื้อไวรัส 
ได้แก่ การมีคู่นอนหลายคน การมีเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์เมื่ออายุยังน้อย 

จากการคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าสอง
ยาง ปีงบประมาณ 2564 มีจ านวนผู้มาคัดกรองมีทั้งหมด 607 คน แบ่งเป็น ผู้ที่มีประวัติการคัดกรองเมื่อ 5 ปีที่
แล้ว จ านวน 104 คน และผู้ที่ไม่เคยได้รับการคัดกรอง จ านวน 504 คน 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
         1. เพ่ือให้สตรีอายุ 35 – 60 ปี มีความรู้และเกิดความตระหนักในเรื่องโรคมะเร็งและได้รับการตรวจที่
ถูกต้อง 

2. เพ่ือให้สตรีอายุ 35-60 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 
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ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพเพ่ือป้องกันโรคความดันโลหิตสูงของกลุ่ม

เสี่ยงในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าสองยาง ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการศึกษาไว้
ดังนี้ 

ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพเพ่ือป้องกันโรคความดันโลหิต

สูงของกลุ่มเสี่ยงในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบรพ.สต.ท่าสองยาง ซึ่งจะท าการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยพัฒนา
ขึ้นจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรม 

ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ กลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของรพ.สต.ท่า

สองยาง จ านวน 76 คน 
  

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ หญิงที่มารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลท่าสองยาง โดยการสุ่มอย่างแบบส ารวจ ผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร Taro Yamane ดังนี้ 

n   =        
𝑁

1+𝑁𝑒2
 

n   =        
94

1+94(0.052)
 

n   =       
94

1+94(0.0025)
 

n   =       
94

1+0.235
 

n   =      
94

1.235
 

n   =     76.11 

จากจ านวน 76 ราย ก าหนดค่าความเชื่อมั่นที่ 95%ค่าความคาดเคลื่อนไม่เกิน 0.05หรือ 0.01 % ซึ่งได้
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ จ านวน 76 คน 
             1.มาจากหมู่ 1 จ านวน  10 คน 
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             2.มาจากหมู ่2 จ านวน  20 คน 
   3.มาจากหมู่ 8 จ านวน  20 คน 
   4.มาจากหมู่ 9 จ านวน  26 คน 
               รวมกลุ่มตัวอย่าง 76 คน 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการศึกษา ต ารา เอกสาร และ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการคลอดทารกน้ าหนักน้อยของหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งประกอบด้วย 3 ขั้นตอน 
ดังนี้ 

 1 ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ อายุ ศาสนา การศึกษา รายได้ของครอบครัว/ปี อาชีพ ประวัติการตั้งครรภ์ อายุเมื่อ
ตั้งครรภ์ครั้งแรก 

 2 ปัจจัยเสี่ยงส่วนบุคคล ได้แก่ 
       2.1. การคุมก าเนิด 
       2.2. การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์        
       2.3. การสูบบุหรี่ 
       2.4. การออกก าลังกาย 
 3.ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยน า กับการเข้ารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของกลุ่มตัวอย่าง 
  3.1 ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูก 
  3.2 การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูก 
  3.3 การรับรู้ความรุนแรงของมะเร็งปากมดลูก 
  3.4 การรับรู้ประโยชน์ของการตรวจคัดกรอง มะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีแพพสเมียร์ 
  3.5 การรับรู้อุปสรรคในการตรวจคัดกรอง มะเร็งปากมดลูก 
  3.6 การรับรู้ความสามารถตนเองต่อการไป ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
        โดยด าเนินงานตามขั้นตอน ดังนี้ 
1.ผู้วิจัยอธิบายวัตถุงประสงค์ของการวิจัย และขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลจากตัวอย่าง 
 2.ผู้วิจัยเก็บข้อมูลของตัวอย่างตามแบบสอบถาม โดยการสัมภาษณ์ 
 3.ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของข้อมูลแล้วจึงน า

ข้อมูลมาวิเคราะห์ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
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น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป ได้แก่ 
      1. ค่าร้อยละ (percentage) 
      2. ค่าเฉลี่ย (mean) 
      3. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard deviation, SD) 

ตารางท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป 

 
ข้อมูลทั่วไป 

   จ านวน 
(N=78) 

ร้อยละ 
(100.0) 

อายุ 
     30-39 ปี 

 
59 

 
77.6 

     40-49 ปี 17 22.4 
 

ศาสนา   

     พุทธ 61 80.3 
     คริสต ์ 13 17.1 
     อิสลาม 2 2.6 
การศึกษา   
     ป.1-ป.3 82 81.6 
     ป.4-ป.6 16 15.8 
     ม.1-ม.3 2 2.6 
สถานภาพ   
     คู ่ 60 78.9 
     หม้าย 13 17.1 
     โสด 3 3.9 
รายได้/ปี   
     30,000-50,000 บาท 58 76.3 
     50,001-70,000 บาท 18 23.7 
อาชีพ   
     เกษตรกร 67 88.2 
     รับจ้างทั่วไป 9 11.8 
ประวัติการตั งครรภ์   
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     เคย 74 97.4 
     ไม่เคย 2 2.6 
อายุเมื่อตั งครรภ์ครั งแรก   
     น้อยกว่า 25 ปี 61 80.3 
     มากกว่าหรือเท่ากับ 25 ปี 15 19.7 

 

          กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง อยู่ในช่วงอายุ 30-39 ปี (ร้อยละ77.6) นับถือศาสนาพุทธ (ร้อยละ 80.3) จบ
การศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ร้อยละ 81.6) สถานภาพคู่ (ร้อยละ 78.9) มีรายได้ต่อปี 30,000-50,000 บาท 
(ร้อยละ 76.3) ประกอบอาชีพเกษตรกร (ร้อยละ 88.2) มีประวัติการตั้งครรภ์ (ร้อยละ 97.4) ตั้งครรภ์ครั้งแรกมี
อายุน้อยกว่า 25 ปี (ร้อยละ 73.7) ดังรายละเอียดในตาร่าง 1 

 

ตาราง 2 ปัจจัยส่วนบุคคล 

 
ปัจจัยส่วนบุคคล 

จ านวน 
(N=78) 

ร้อยละ 
(100.0) 

การคุมก าเนิด   
     เคย 56 73.7 
     ไม่เคย 20 26.3 
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์   
     เคย 32 42.1 
     ไม่เคย 44 57.9 
การสูบบุหรี่   
     เคย 26 34.2 
     ไม่เคย 50 65.8 
การออกก าลังกาย   
     เคย 34 44.7 
     ไม่เคย 42 55.3 

           จากการส ารวจปัจจัยส่วนบุคคล พบว่ามีการคุมก าเนิด (ร้อยละ 73.7) ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ร้อย
ละ 65.8) ไม่สูบบุหรี่ (ร้อยละ 65.8) และไม่เคยออกก าลังกาย (ร้อยละ 55.3) ดังรายละเอียดในตาราง 2 

ตาราง 3 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยน า กับการเข้ารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 
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ปัจจัยน า จ านวน 
(N=78) 

ร้อยละ 
(100.0) 

ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูก   
     รู ้ 60 78.9 
     ไม่รู ้ 16 21.1 
การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูก   
     รู ้ 63 82.9 
     ไม่รู ้ 13 17.1 
การรับรู้ความรุนแรงของมะเร็งปากมดลูก   
     รู ้ 59 77.6 
     ไม่รู ้ 17 22.4 
การรับรู้ประโยชน์ของการตรวจคัดกรอง มะเร็งปาก
มดลูกด้วยวิธีแพพสเมียร์ 

  

     รู ้ 48 63.2 
     ไม่รู ้ 28 36.8 
การรับรู้อุปสรรคในการตรวจคัดกรอง มะเร็งปากมดลูก   
     รู ้ 44 57.9 
     ไม่รู ้ 32 42.1 
การรับรู้ความสามารถตนเองต่อการไป ตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูก 

  

     รู ้ 48 63.2 
     ไม่รู ้ 28 36.8 

 

เมื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยน า กับการเข้ารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก พบกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีความรู้เกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูก (ร้อยละ 78.9) มีการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูก (ร้อย
ละ 82.9) มรการรับรู้ความรุนแรงของมะเร็งปากมดลูก (ร้อยละ 77.6) มีการรับรู้ประโยชน์ของการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีแพพสเมียร์ (ร้อยละ 63.2) มีการรับรู้อุปสรรคในการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (ร้อย
ละ 57.9) และมีการรับรู้ความสามารถตนเองต่อการไปตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (ร้อยละ 63.2) ดัง
รายละเอียดในตาราง 3 

 

สรุปผลการวิจัย 
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          การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (descriptive study) มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรม
สุขภาพของประชาชน ที่มีอายุตั้งแต่ 30-60 ปี ที่เข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในเขตรับผิดชอบของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าสองยาง กลุ่มตัวอย่างที่น ามาศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนที่เข้ารับการตรวจคัด
กรองมะเร็งปากมดลูกในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าสองยาง กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่ม
ตัวอย่างหลายขั้นตอน (multistage random sampling) จ านวนทั้งสิ้น 78 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมเป็นแบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจ านวน 78 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา 
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

การอภิปรายผล 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
  กลุม่ตัวอย่างท้ังหมดเป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 30-39 ปี (ร้อยละ 77.6) รองลงมามีอายุระหว่าง 

40-49 (ร้อยละ 22.4) นับถือศาสนาพุทธ (ร้อยละ 80.3) รองลงมานับถือศาสนาคริสต์ (ร้อยละ 17.1) ส่วนใหญ่จบ
การศึกษา ป.1-ป.3 (ร้อยละ 81.6) มีสถานภาพคู่ (ร้อยละ 78.9) มีรายได้ 30,000-50,000 บาทต่อปี ประกอบ
อาชีพเกษตรกร (ท าไร่ ท านา ท าสวน) เป็นอาชีพหลัก (ร้อยละ 88.2) มีประวัติเคยตั้งครรภ์ (ร้อยละ 97.4) ตั้งครรภ์
ครั้งแรกมีอายุน้องกว่า 25 ปี (ร้อยละ 80.3) 

 ส่วนที่ 2 ปัจจัยส่วนบุคคล 
  กลุ่มตัวอย่างมีการคุมก าเนิดก่อนการตั้งครรภ์ (ร้อยละ 73.7) ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ร้อยละ 

57.9) ไม่เคยสูบบุหรี่ (ร้อยละ 65.8) และไมเ่คยออกก าลังกาย (ร้อยละ 65.8) 
 ส่วนที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยน า กับการเข้ารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 
  พบว่าสตรีที่มีอายุ 30-39 ปี เข้ารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมากกว่ากลุ่มที่มีอายุ40-

49 ปี และ 50-60 ปี ทั้งนี้อธิบายได้ว่า บุคคลที่มีอายุยังน้อย จะมีการรับรู้ถึงโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคมากกว่าผู้ที่
มีอายุมาก ดัง O’donnell (2020) ได้กล่าวไว้ว่า การที่บุคคลจะมีพฤติกรรมการปฏิบัติตัวเพ่ือป้องกันโรคหรือไม่
นั้น ขึ้นอยู่กับการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคนั้นๆ ก่อน กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูก (ร้อยละ 
78.9) มีความเข้าใจและรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูก (ร้อยละ 82.9) มีความรู้เกี่ยวกับความรุนแรง
ของมะเร็งปากมดลูก (ร้อยละ 77.6) รู้ประโยชน์ของการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีแพพสเมียร์ (ร้อยละ 
63.2) รับรู้อุปสรรคในการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (ร้อยละ 57.9) และรับรู้ความสามารถตนเองต่อการไป
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (ร้อยละ 63.2) 
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ข้อเสนอแนะ 

1.ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับมะเร็งปาก

มดลูกให้มากข้ึน โดยผ่านทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. และบุคคลในชุมชน รวมทั้งทางสื่อออนไลน์ 
  1.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสร้างความตระหนักแก่สตรีกลุ่ มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มที่มี

สถานภาพสมรส โสด หม้าย หย่าร้าง กลุ่มที่มีอายุน้อยกว่า 30 ปี แต่ผ่านการมีเพศสัมพันธ์แล้ว รวมถึงบุคคลที่มี
ส่วนสนับสนุน เช่น สามี บุตร ในประเด็นส าคัญและประเด็นใหม่ๆที่เกิดขึ้น เช่น ความรู้ในเรื่องช่วงเวลาที่ควรไป
ตรวจคัดกรอง การปฏิบัติตัวก่อนไปตรวจคัดกรอง วัคซีนมะเร็งปากมดลูก รวมถึงการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิด
มะเร็งปากมดลูก ในเรื่องการมีบุตรมาก การกินหรือการฉีดยาคุม 

 2.ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับความคิดเห็น ความพึงพอใจ และช่วงเวลาที่สะดวกในการเข้า

รับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรีกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือประเมินความต้องการ และหาแนวทางในการ
ด าเนินงานให้เหมาะสมกับปัญหาและความต้องการ 

  2.2 ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพในสตรีกลุ่มเป้าหมายที่ไม่เคยเข้ารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูก 

2.3 ควรมีการศกึษาประสิทธิผลของการด าเนินงานการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของหน่วยงานต่าง ๆ 
ด้านสาธารณสุข 
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบัพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคเบาหวานของกลุ่มเสี่ยงในเขตพื นที่
รับผดิชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านห้วยนกกก 

Factors associated with health behaviors to prevent diabetes of the risk group in 
the area of responsibility for Ban Huai Nok Kok Health Promoting Hospital 

 

ประภาพร ค าแสนราช1,รพีพรรณ ชมแผน2, สุเวช พิมน  าเย็น3,ไพโรจน์  จันทรมณ4ี,ดาราวลี ใจสีค า5, 
Prapaporn Khamsaenrat, Rapeephan Chanpan, Suwech Pimnumyen, Phairoj Jantaramanee, 

               Darawadee Srilaikam, 
 

บทคัดย่อ 

          การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพเพ่ื อป้องกัน
โรคเบาหวานของกลุ่มเสี่ยงในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านห้วยนกกก กลุ่มตัวอย่าง
คัดเลือกจากฐานข้อมูลการคัดกรองโรคเบาหวานของปีงบประมาณ 2563 ได้ผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน 
จ านวน 60 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถามข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ 3 ด้าน ได้แก่ การ
รับประทานอาหาร การออกก าลังกาย  สภาวะจิตใจ ผลการศึกษาพบว่า ด้านการรับประทานอาหาร มีการ
รับประทานอาหารที่เสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงลดลง ด้านการออกก าลังกาย มีการออกก าลังกายที่ เหมาะสม 
รู้สึกเบื่อหน่าย ที่จะต้องมีการควบคุมอาหารออกก าลังกาย (ร้อยละ 75.0) 

ค าส าคัญ:พฤติกรรมสุขภาพ 

 

ABSTRACT 

        This study aimed to study factors related to diabetes health behaviors of risk groups in the 
area responsible for Ban Huai Nok Kok Health Promoting Hospital. The sample group was selected 
from the diabetes screening database for fiscal year 2020, 60 people at risk of diabetes were 
collected by interviewing with three health behavioral questionnaires: diet. Exercise, mental state, 
                                                             
1  อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลยันอร์ทเทิร์น 
2  อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลยันอร์ทเทิร์น 
3  อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลยันอร์ทเทิร์น 
4  อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลยันอร์ทเทิร์น 
5  นักศึกษาหลกัสูตรการจัดการสุขภาพชุมชน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  วิทยาลัยนอร์นเทิร์น 
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the study found that Food Eating at a lower risk of high blood pressure Fitness Have proper 
exercise Feel bored That must have a diet and exercise (75.0 percent). 

KEYWORDS:  Health Behavior 

บทน า   

        ปัจจุบันสถานการณ์โรคไม่ติดต่อ นับเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญของโลก ในพ.ศ.2545 พบผู้ป่วยโรคไม่
ติดต่อร้อยละ 45.9 ของจ านวนผู้ป่วยทั้งหมดและพบผู้เสียชีวิตด้วยโรคไม่ติดต่อถึงร้อยละ 58.5 ของจ านวน
ผู้เสียชีวิตทั้งหมดทั่วโลก และมีการณ์คาดการณ์ว่าอีก 20 ปีข้างหน้าในปีพ.ศ. 2565จะมีผู้ป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อถึง
ร้อยละ 60.0 และเสียชีวิตด้วยโรคไม่ติดต่อสูงถึงร้อยละ 73.0 ตามรายงานของประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้พบว่าโรคไม่ติดต่อที่พบบ่อยมาก ได้แก่ มะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด และเบาหวาน ซึ่งพบสัดส่วนการ
ป่วยร้อยละ 42.2 และสัดส่วนการตายร้อยละ 49.7 (WHO, 2003 กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข, 2547) 

             ส าหรับประเทศไทยมีการศึกษาความชุกของผู้ป่วยเบาหวาน ณ ช่วงเวลาต่างๆในกลุ่มประชากรอายุ 15 
ปีขึ้นไป โดยใช้วิธีคัดกรองหรือด้วยการตรวจหาระดับน้ าตายในเลือดเมื่อปี พ.ศ.2539 – 2540 พบอัตราความชุก 
เท่ากับร้อยละ 4.4 โดยในปี พ.ศ.2539 พบอัตราความชุกในประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป เท่ากับร้อยละ 9.6 
หรือคิดเป็นจ านวน 2.44 ล้านคน ในจ านวนนี้มีเพียงครึ่งหนึ่งที่รู้ตัวว่าเป็นเบาหวาน (ร้อยละ 4.8) อีกครั้งหนึ่งไม่
รู้ตัวว่าเป็นเบาหวานเบาหวานมาก่อนและจากการส ารวจทั้งประเทศ ในปี พ.ศ.2547 มีผู้ป่วยโรคนี้เพ่ิมขึ้น โดยพบ
ความชุกในเพศชายร้อยละ 6.4 และในเพศหญิงร้อยละ 7.3 และอัตราป่วยด้วยโรคเบาหวานเพ่ิมขึ้นจากอัตรา 
1,415.5 ต่อประชากรแสนคน ในปี พ.ศ.2541 เป็น 1,511.2 และ 2,131.4 ต่อประชากรแสนคนในปี พ.ศ.2544 
และ พ.ศ.2547 ตามล าดับ ในภาคเหนือสถานการณ์ความชุกของโรคเบาหวานในกลุ่มผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปพบมี
ความชุกในเพศชายร้อยละ 5.6 และในเพศหญิงร้อยละ 6.9 (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2549) ส่วนอัตราด้วย
โรคเบาหวานของประชากรไทยระหว่างปี พ.ศ.2540 – 2547 สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยโรคเบาหวานพบอัตราตาย
เท่ากับ 7.5 ต่อประชากรแสนคนในปี พ.ศ.2540 และเพ่ิมขึ้นเป็น 13.2 และ 12.3 ต่อประชากรแสนคน ในปี พ.ศ.
2544 และ พ.ศ.2547 ตามล าดับ (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข,2547) 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
          1.เพ่ือศึกษาพฤติกรรมสุขภาพในการป้องกันโรคเบาหวาน 
 2.เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพในการป้องกันโรคเบาหวาน 
 

สมมุติฐานของการวิจัย 
  1.ปัจจัยส่วนบุคคล มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพเพ่ือป้องกันโรคเบาหวานของกลุ่มเสี่ยงในเขตพ้ืนที่
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 2.พฤติกรรมการบริโภค มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพเพ่ือป้องกันโรคเบาหวานของกลุ่มเสี่ยงในเขต
พ้ืนที่รับผิดชอบ รพ.สต.บ้านห้วยนกกก 

 3.การออกก าลังกาย มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพเพ่ือป้องกันโรคเบาหวานของกลุ่มเสี่ยงในเขต
พ้ืนที่รับผิดชอบ รพ.สต.บ้านห้วยนกกก 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive tudy) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน
ที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ในกลุ่มประชากรที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านห้วยนกกก 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือประชาชนอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป อยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านห้วยนกกก โดยการสุ่มแบบเชิงส ารวจ ผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร Taro 
Yamane จากจ านวน 71 ราย ก าหนดค่าความเชื่อสั่นที่ 95%ค่าความคาดเคลื่อนไม่เกิน 0.05 % ดังนี้ 

n   =        
𝑁

1+𝑁𝑒2
 

n   =        
71

1+71(0.052)
 

n   =       
71

1+71(0.0025)
 

n   =       
71

1+0.1775
 

n   =      
71

1.1775
 

n   =     60.29 
             1.มาจากหมู่ 4 จ านวน  ผู้ชาย 27 คน ผู้หญิง 33 คน 
             2.มาจากหมู่บ้าน ห้วยนกกก จ านวน 30 คน 
   3.มาจากหมู่บ้าน  พะน่อคี  จ านวน 30 คน 
               รวมกลุ่มตัวอย่าง 60 คน 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีสัมภาษณ์ ประกอบด้วย ข้อมูล 2 ส่วนได้แก่  
1) ข้อมูลทั่วไป มีข้อค าถามอยู่ 7 ข้อลักษณะค าถาม เป็นข้อค าถามแบบปลายปิด ปลายเปิดและเติมค า  
2) ข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ ประกอบด้วย 
 2.1 พฤติกรรมด้านการรับประทานอาหาร มีค าถามปลายปิดจ านวน 8 ข้อย่อย 
 2.2 พฤติกรรมด้านการออกก าลังกาย มีค าถามจ านวน 5 ข้อ  
       ลดลง หมายถึง หลังจากทราบผลการคัดกรองโรคแล้วผู้ตอบได้ปฏิบัติพฤติกรรม การรับประทาน

อาหารลดลงตามข้อความในประโยคนั้น 
       เท่าเดิม หมายถึง หลังจากทราบผลการคัดกรองโรคแล้วผู้ตอบได้ปฏิบัติ พฤติกรรม การรับประทาน

อาหารเท่ากับก่อนการคัดกรองโรคตามข้อความในประโยคนั้น  
       เพ่ิมขึ้น หมายถึง หลังจากทราบผลการคัดกรองโรคแล้วผู้ตอบได้ปฏิบัติ พฤติกรรมการรับประทาน

อาหารเพิ่มข้ึนตามข้อความในประโยคนั้น 
 2.3 พฤติกรรมด้านอารมณ์และจิตใจ มี 1 ข้อใหญ่ในแต่ละข้อมีค าตอบให้เลือก 5 ข้อย่อยลักษณะค าถาม

เป็นปลายปิด ผู้ตอบสามารถเลือกค าตอบได้มากกว่า 1 ข้อโดย เลือกตอบตามที่ได้ปฏิบัติจริงหรือตรงกับความเป็น
จริง 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การศึกษาในครั้งนี้ผู้ศึกษาทาการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองพร้อมกับผู้ช่วยเก็บข้อมูล จ านวน 2 คนโดย

ใช้วิธีสัมภาษณ์ผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคเบาหวานในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน
ห้วยนกกก ต าบลแม่หละ อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก โดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือน พฤศจิกายน 
2563 ถึง กุมภาพันธ์ 2564 

โดยด าเนินงานตามขั้นตอน ดังนี้ 
1.ผู้วิจัยอธิบายวัตถุงประสงค์ของการวิจัย และขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลจากตัวอย่าง 
  2.ผู้วิจัยเก็บข้อมูลของตัวอย่างตามแบบสอบถาม โดยการสัมภาษณ์ 
 3.ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของข้อมูลแล้วจึงน า

ข้อมูลมาวิเคราะห ์

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้ศึกษาน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่การแจกแจงความถี่ ร้อยละค่าเฉลี่ยและ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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ตารางท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน 
(N=73) 

ร้อยละ 
(100.0) 

เพศ   
       ชาย 42 70.0 
       หญิง 18 30.0 
อายุ   
       30-40ปี      19 31.7 
       41-50 ปี      34 56.7 
       51-60 ป ี 7 11.7 
BMI   
       น้อยกว่า 18.50 (ผอม) 1 1.7 
       18.50 – 22.90  (ปกติ) 22 36.7 
       23 – 24.90   (ท้วม) 11 18.3 
       25 – 29.90  (อ้วน) 24 40.0 
       มากกว่า 30  (อ้วนมาก) 2 3.3 
รายได้ / ปี        
       10,000 - 30,000 บาท      1 1.7 
       30,001 – 50,000 บาท       26 43.3 
       50,001 บาทข้ึนไป 33 55.0 
การศึกษา   
        ป.1 – ป.3        26 43.3 
       ป.4 – ป.6        33 55.0 
       ม.1 – ม.3 1 1.7 
โรคประจ าตัว   
       มี 7 11.7 
       ไม่มี 53 88.3 

 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 70.0) อยู่ในช่วงอายุ 41 – 50 ปี (ร้อยละ 56.7) BMI อ้วน (ร้อย
ละ 40.0) รายได้ต่อปี 50,001 บาทขึ้นไป (ร้อยละ 55.0) จบการศึกษา ป.4-ป.6 (ร้อยละ 55.0) ไม่มีโรคประจ าตัว 
(ร้อยละ 88.3) ดังมีรายละเอียดในตาราง 1 
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ตาราง 2 พฤติกรรมการรับประทานอาหาร 

อาหารที่รับประทาน จ านวน 
(N=73) 

ร้อยละ 
(100.0) 

น้ าตาลทุกชนิด เช่น น้ าตาลอ้อย น้ าตาลปี๊บ น้ าผึ้ง   
       ลดลง 60 100.0 
ผลิตภัณฑ์นม ได้แก่ นมข้นหวาน นมเปรี้ยว   
       ลดลง 43 71.7 
       เท่าเดิม 17 28.3 
ผลไม้กวน ผมไม้แช่อิ่ม   
       ลดลง 46 76.7 
       เท่าเดิม 14 23.3 
อาหารที่ปรุงด้วยไขมันอ่ิมตัว เช่น ไขมันสัตว์ ไส้กรอก   
       ลดลง 36 60.0 
       เท่าเดิม 23 38.3 
       เพ่ิมข้ึน 1 1.7 
อาหารประเภทข้าว แป้ง เช่น ก๋วยเตี๋ยว ขนมปัง เผือก มัน   
       ลดลง 42 70.0 
       เท่าเดิม 16 26.7 
       เพ่ิมข้ึน 2 3.3 
ผลไม ้   
       ลดลง 44 73.3 
       เท่าเดิม 13 21.7 
       เพ่ิมข้ึน 3 5.0 
การดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ เช่น สุรา เบียร์ 
ไวน์ สาโท เหล้าปั่น เป็นต้น 

  

       ลดลง 51 85.0 
       เท่าเดิม 9 15.0 
ดื่มน้ าอัดลมน้ าหวาน   
       ลดลง 54 90.0 
       เท่าเดิม 6 10.0 
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       ประเภทอาหารที่ท าให้เกิดภาวะเสี่ยงต่อโรค พบกลุ่มที่มีเสี่ยงภาวะเสี่ยงด้วยโรคเบาหวาน มีพฤติกรรมการ
บริโภคน้ าตาลทุกชนิดลดลง (ร้อยละ 100) ผลิตภัณฑ์นมได้แก่ นมข้นหวาน นมเปรี้ยวลดลง (ร้อยละ 71.7) ผลไม้
กวน ผลไม้แช่อ่ิมลดลง (ร้อยละ 76.7) อาหารที่ปรุงด้วยไขมันอ่ิมตัว เช่น ไขมันสัตว์ ไส้กรอกลดลง (ร้อยละ 60.0) 
อาหารประเภทข้าว แป้ง เช่น ก๋วยเตี๋ยว ขนมปัง เผือก มันลดลง (ร้อยละ 70.0) ผลไม้ลดลง (ร้อยละ 73.3) การดื่ม
เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ เช่น สุรา เบียร์ ไวน์ สาโท เหล้าปั่น เป็นต้น (ร้อยละ 85.0) ดื่มน้ าหวาน 
น้ าอัดลมลดลง (ร้อยละ 90.0)  

ตาราง 3 พฤติกรรมด้านการออกก าลังกาย 

กิจกรรม จ านวน 
(N=73) 

ร้อยละ 
(100.0) 

ว่ิง   
       น้อยกว่า 3 วันต่อสัปดาห์ 55 91.7 
       มากกว่า 3 วันต่อสัปดาห์ 5 8.3 
เดินเร็ว   
       น้อยกว่า 3 วันต่อสัปดาห์ 45 75.0 
       มากกว่า 3 วันต่อสัปดาห์ 15 25.0 
เต้นแอโรบิค   
       น้อยกว่า 3 วันต่อสัปดาห์ 35 58.3 
       มากกว่า 3 วันต่อสัปดาห์ 25 41.7 
ปั่นจักรยาน   
       น้อยกว่า 3 วันต่อสัปดาห์ 38 63.3 
       มากกว่า 3 วันต่อสัปดาห์ 22 36.7 
ยกของหนัก   
       น้อยกว่า 3 วันต่อสัปดาห์ 35 58.3 
       มากกว่า 3 วันต่อสัปดาห์ 25 41.7 

  

 พฤติกรรมการออกก าลังกายพบว่ากลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน วิ่งน้อยกว่า 3 วันต่อสัปดาห์ (ร้อย
ละ 91.7) เดินเร็วน้อยกว่า 3วันต่อสัปดาห์ (ร้อยละ 75.0) เต้นแอนโรบิคน้อยกว่า 3 วันต่อสัปดาห์ (ร้อยละ 58.3) 
ปั่นจักรยานน้อยกว่า 3 วันต่อสัปดาห์ (ร้อยละ 63.3) ยกของหนักน้อยกว่า 3 วันต่อสัปดาห์ (ร้อยละ 58.3) ดัง
รายละเอียดในตาราง 3 
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ตาราง 4 พฤติกรรมด้านจิตใจและอารมณ์ 

พฤติกรรมด้านจิตใจและอารมณ์ จ านวน 
(N=73) 

ร้อยละ 
(100.0) 

1.รู้สึกเครียดวิตกกังวลเกี่ยวกับอาการแทรกซ้อนจากภาวะ
เสี่ยงของโรค  

17 28.3 

2.รู้สึกหดหู่ผิดหวง ท้อแท้ซึมเศร้า ที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรค  18 30.0 
3.รู้สึกเบื่อหน่าย ที่จะต้องมีการควบคุมอาหารออกก าลังกาย  45 75.0 
4.รู้สึกขาดความมั่นใจในการดูแลตนเองในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน  

18 30.0 

5.รู้สึกตนเองจะเป็นภาระต่อผู้อ่ืนในครอบครัว ที่จะต้องมา
ดูแล 

6 10.0 

                 

ความรู้สึก จิตใจ และอารมณ์ กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ส่วนใหญ่รู้สึกเบื่อหน่าย ที่จะต้องมีการควบคุม
อาหารออกก าลังกายมากท่ีสุด (ร้อยละ 75.0) และรู้สึกตนเองจะเป็นภาระต่อผู้อื่นในครอบครัว ที่จะต้องมาดูแล
น้อยที่สุด (ร้อยละ 10.0) ตามรายละเอียดที่แสดงไว้ในตาราง 4 

สรุปผลการวิจัย 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (descriptive study) มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา ปัจจัยที่มี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพเพ่ือป้องกันโรคเบาหวานของกลุ่มเสี่ยงในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านห้วยนกกก  

กลุ่มตัวอย่างท่ีน ามาศึกษาครั้งนี้คือ ประชาชนที่ได้รับการคัดกรองโรคและมีภาวะ เสี่ยงด้วยโรคเบาหวาน ใน
เขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านห้วยนกกก กลุ่มตัวอย่าง ได้จากการสุ่มตัวอย่าง จ านวนทั้งสิ้น 
60 คน  

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมเป็นแบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จากการทบทวน เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวของ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจ านวน 369 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา
ไดแ้ก่ค่าร้อยละค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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การอภิปรายผล 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 70.0) อยู่ในช่วงอายุ 41 – 50 ปี (ร้อยละ 56.7) BMI อ้วน 

(ร้อยละ 40.0) รายได้ต่อปี 50,001 บาทขึ้นไป (ร้อยละ 55.0) จบการศึกษา ป.4 -ป.6 (ร้อยละ 55.0) ไม่มีโรค
ประจ าตัว (ร้อยละ 88.3) 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านพฤติกรรม 
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
 กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน พบมีการบริโภคอาหารที่มีรสหวานลดลงมากที่สุด (ร้อยละ 100.0) พฤติกรรมที่มี

การบริโภคลดลงน้อยที่สุดคืออาหารที่ปรุงด้วยไขมันอ่ิมตัว เช่น ไขมันสัตว์ ไส้กรอก (ร้อยละ 60.0) 
พฤติกรรมด้านการออกก าลังกาย 
 กลุ่มเสี่ยงเบาหวาน มีพฤติกรรมการเต้นแอโรบิคและยกของหนักมากกว่า 3 วันต่อสัปดาห์ (ร้อยละ 41.7) 

และวิ่งมากกว่า 3 วันต่อสัปดาห์ (ร้อยละ 8.3) 
พฤติกรรมด้านจิตใจและอารมณ์ 
 กลุ่มเสี่ยงเบาหวานรู้สึกเบื่อหน่าย ที่จะต้องมีการควบคุมอาหารออกก าลังกายมากที่สุด (ร้อยละ 75.0)  
รู้สึกตนเองจะเป็นภาระต่อผู้อื่นในครอบครัว ที่จะต้องมาดูแลน้อยที่สุด (ร้อยละ 10.0) 
 

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลกับการเป็นผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรค ทั้งโรคเบาหวาน  
2. ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ ตัวแปรอื่นที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสุขภาพ เช่น การ รับรู้สมรรถนะแห่งตน 

และแรงสนับสนุนทางสังคม กับผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรค ทั้งโรคเบาหวาน 
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ความชุกและการปวดกล้ามเนื อในกลุ่มแม่บ้านชาติพันธุ์ม้ง  
ต าบลบ้านหลวง อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

Prevalence and Muscle Pain among Housewife Hmong Ethnicity at  
Ban Luang Sub-district, Jomthong District, Chiang Mai Province  
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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความชุกและระดับการปวดกล้ามเนื้อใน
กลุ่มแม่บ้านชาติพันธุ์ม้ง ต าบลบ้านหลวง อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 202 คน เก็บข้อมูลจากการสุ่ม
ตัวอย่างแบบบังเอิญ เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคล และแบบสอบถามการปวดกล้ามเนื้อที่ดัดแปลง
มาจากแบบสอบถามมาตรฐานนอร์ดิก วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัย พบว่า ความชุกของการปวดกล้ามเนื้อในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา พบหลังส่วนล่างมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
55.45 รองลงมาคือ ไหล่/แขนส่วนบน คิดเป็นร้อยละ 50.99 และข้อเท้า/เท้าน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 21.29  โดยส่วน
ของร่างกายที่มีระดับการปวดมากที่สุด คือ หลังส่วนล่าง คิดเป็นร้อยละ 25.74 รองลงมาคือ หลังส่วนบน คิดเป็นร้อย
ละ 18.32 น้อยที่สุด คือ ข้อเท้า/เท้า คิดเป็นร้อย 5.94  ข้อมูลที่ได้สามารถใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการออกแบบ
กิจกรรมเพื่อดูแลสุขภาพและความปลอดภัยทางการยศาสตร์ให้กับแม่บ้านในกลุ่มชาติพันธุ์ม้งต่อไปได้ 

ค าส าคัญ: ความชุก  ปวดกล้ามเนื้อ แม่บ้าน ชาติพันธุ์ม้ง 

Abstract 

  This research was the cross-sectional descriptive study. The aim of this study was to 
determine the prevalence and muscle pain score 202 among housewife Hmong of ethnic group 
at Ban Luang sub-district, Jomthong district, Chiang Mai Province. The data were collected from 
the accidental sampling. The measurement tool used personal factor questionnaire and muscular 
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pain adapted from the Standardized Nordic Questionnaire. Data were analyzed by descriptive 
used frequency, percentage, mean and standard deviation. Results, this study showed that 
prevalence of muscular fatigue in the past 1 month of housewife Hmong of ethnic group, the 
highest prevalence was the lower back (55.45%), followed by the shoulders / upper arms (50.99%) 
and the lowest prevalence was the ankle / foot (21.29%). and the body parts with the greatest pain 
were the lower back (25.74%), followed by the upper back (18.32%), and the lowest was the ankle / 
foot (5.94%).  This data could be used as the basis to design activities to ensure the health and 
ergonomic safety of housewife Hmong of ethnic group. 

Keywords: Prevalence, Muscle Pain, Housewife, Hmong Ethnicity 

บทน า  

 ปัญหาการปวดกล้ามเนื้อเป็นกลุ่มโรคท่ีมีสาเหตุหลายปัจจัย ทั้งท่าทางซ้ า ๆ หรือ การออกแรงเกินก าลัง 
รวมทั้งท่าทางที่ฝืนธรรมชาติ ปัจจัยจากการท างานก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่เพ่ิมความเสี่ยงต่อการเกิดความปวดหรือ
เมื่อยล้าได้ นอกจากนี้ยังมีสาเหตุอ่ืน ๆ เช่น การท ากิจกรรมที่บ้าน ไม่ว่าจะเป็นการดูแลความเรียบร้อยภายในบ้าน 
การประกอบอาชีพเกษตรกร การค้าขาย ความผิดปกติของโครงสร้างร่างกายที่มีอยู่เดิม ความเสื่อมตามอายุ หรือ
สภาวะทางจิตใจ เป็นต้น (ส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค, 2557) ซึ่งจะมีผลต่อ
ความเสี่ยงของการปวดกล้ามเนื้อได้ จากการศึกษาของส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ในปี พ.ศ. 
2561 พบผู้ป่วยโรคกระดูกและกล้ามเนื้อ เฉพาะรายที่เกี่ยวข้องกับภาวะการท างาน จ านวน 114,578 ราย คิดเป็น
อัตราป่วยต่อประชากรแสนราย เท่ากับ 189.37 ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2560 ที่พบ ผู้ป่วย โรคกระดูกและกล้าม
เนื้อ เฉพาะรายที่เกี่ยวข้องกับภาวะการท างาน จ านวน 100,743 ราย (อัตราป่วย 167.22 ต่อประชากรแสนราย) 
กลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยมากที่สุด คือ กลุ่มอายุ 15-59 ปี จ านวน 80,107 ราย คิดเป็นร้อยละ 69.91 รองลงมา ได้แก่ 
กลุ่มอายุ 60 ปี ขึ้นไป จ านวน 34,057 ราย คิดเป็นร้อยละ 29.72 รายละเอียดจ านวนผู้ป่วยโรคกระดูกและ
กล้ามเนื้อจากการท างาน ปี พ.ศ. 2561 กลุ่มอาชีพที่พบผู้ป่วยมากที่สุด คือ กลุ่มอาชีพเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักและ
พืชไร่ จ านวน 70,184 ราย คิดเป็นร้อยละ 61.25 รองลงมา ได้แก่ กลุ่มอาชีพคนงานรับจ้างทั่วไป จ านวน 18,738 
ราย และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านการปลูกพืชร่วมกับการเลี้ยงสัตว์เพ่ือการด ารงชีพ จ านวน 5,957 ราย คิดเป็นร้อยละ 
16.35 และ 5.20 ตามล าดับ (กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค, 2562)  
 จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดหนึ่งที่พบสถิติของการเกิดปัญหาด้านระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อค่อนข้าง
สูง โดยพบปัญหานี้ในปี พ.ศ. 2556 อยู่อันดับ 3  ในปี พ.ศ. 2557 อยู่อันดับ 2 และปี พ.ศ. 2558 อยู่อันดับ 3 จะ
เห็นได้ว่าปัญหาทางด้านโครงร่างและกล้ามเนื้อจัดอยู่ในอันดับต้น ๆ ของสาเหตุการป่วย 10 อันดับ ของผู้ป่วยนอก 
(ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ , 2560) กลุ่มชาติพันธุ์ม้งมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่เรียบง่ายอาศัยอยู่กับ
ธรรมชาติ เป็นสังคมเกษตรกรรม ท าไร่แบบเลื่อนลอย ปลูกพืชผัก ช่วยกันท ามาหากินทั้งสามีภรรยา (สไบทิพย์ 
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ตั้งใจ, 2558) สมาชิกทุกคนในบ้านต้องออกไปท างานด้วยกัน  ท าให้ผู้หญิงกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง เมื่อแต่งงานมีครอบครัว
แล้วจะต้องท างานทั้งภายในบ้านและนอกบ้านตามขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สืบต่อกันมา (สุธาลี โน
มูล, 2544) ซึ่งในการดูแลจัดการงานภายในบ้านทั้งหมด และต้องออกไปช่วยท างานด้านเกษตรกรรม การค้าขาย 
หรือหน้าที่อ่ืนนอกเหนือจากการท างานหรือกิจกรรมต่าง ๆในบ้าน ถือว่าเป็นหน้าที่รับผิดชอบที่ค่อนข้างหนัก
ส าหรับผู้หญิง และจากการท ากิจกรรมต่าง ๆก็ส่งผลให้เกิดความปวดกล้ามเนื้อเพราะการท างานต้องเจอกับการก้ม 
การเอ้ียวตัว การบิดตัว การยก และการแบก รวมไปถึงท่าทางการท างานหรือสภาพการท างานไม่เหมาะสม อัน
น าไปสู่การปวดกล้ามเนื้อ จากการที่ผู้วิจัยอยู่ในพ้ืนที่ท าให้ทราบถึงปัญหาการปวดกล้ามเนื้อจากการท างาน ที่เกิด
จากท่าทางที่ผิดตามหลักการยศาสตร์ และฝืนธรรมชาติ ปัญหาดังกล่าวยังไม่มีใครศึกษาและช่วยเหลืออย่างจริงจัง 
อาจด้วยอยู่ในพื้นท่ีห่างไกล ภาษาและวัฒนธรรมที่สื่อสารกันค่อนข้างยาก  
 ในฐานะผู้วิจัยอยู่ในพ้ืนที่จึงเล็งเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว ในกลุ่มแม่บ้านชาติพันธ์ม้ง ต าบล
บ้านหลวง อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จึงมีความสนใจที่จะศึกษาความชุกและระดับการปวดกล้ามเนื้อใน
กลุ่มแม่บ้านชาติพันธุ์ม้ง เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ใช้ในการวาง
แผนการแก้ไขปัญหาการปวดกล้ามเนื้อ ที่เป็นปัญหาส าคัญของคนท างาน เป็นการส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีให้กับ
ประชนทุกกลุ่มอายุ ทุกอาชีพตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย   
  เพ่ือศึกษาความชุกและระดับการปวดกล้ามเนื้อในกลุ่มแม่บ้านชาติพันธุ์ม้ง ต าบลบ้านหลวง อ าเภอ
จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (Cross–Sectional Descriptive 

Research) 
      ประชากรเปา้หมาย 
 ประชากรที่ท าการศึกษาเป็นกลุ่มแม่บ้านชาติพันธุ์ม้งในต าบลบ้านหลวง อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  
ทั้งหมด 23 หมู่บ้าน มีกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง 2 หมู่บ้าน จ านวน 409 คน ค านวณหากลุ่มตัวอย่างจากสูตรของทาโรยามา
เน่ (Taro Yamane) ได้จ านวน 202 คน ซึ่งใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ 
     เครื่องมือการวิจัย 
 ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการด าเนินการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
  ส่วนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคล เป็นแบบสอบถามชนิดเติมค าและเลือกค าตอบ มีข้อค าถาม 
ได้แก่ อายุ ดัชนีมวลกาย ระดับการศึกษา อาชีพนอกเหนือจากการท างานบ้าน ระยะเวลาในการท างานต่อวัน 
ระยะเวลาแต่งงานมีครอบครัว จ านวนสมาชิกในครอบครัวที่ต้องรับผิดชอบ โรคประจ าตัว การออกก าลังกาย การ
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สูบบุหรี่ การดื่มสุรา การได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการปวดเมื่อยล้ากล้ามเนื้อ การปวดกล้ามเนื้อใน 1 เดือน
ที่ผ่านมา และวิธีบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ จ านวน 10 ข้อ 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามการปวดเมื่อยล้ากล้ามเนื้อ โดยใช้แบบสอบถามอาการผิดปกติทางระบบกระดูก
และกล้ามเนื้อ (Standardized Nordic Questionnaires) น ามาปรับปรุงดัดแปลงให้เหมาะสมกับกลุ่มแม่บ้านชาติ
พันธุ์ม้ง ซึ่งเป็นแบบประเมินอาการผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูก สอบถามอาการผิดปกติที่เกิดในช่วง 1 เดือน 
ที่ผ่านมา โดยแบ่งร่างกายออกเป็น 9 ส่วน ได้แก่ คอ ไหล่ หลังส่วนบน หลังส่วนล่าง ข้อศอก ข้อมือ/มือ สะโพก 
เขา่ และข้อเท้า/เท้า 
 พื นที่วิจัย 
 งานวิจัยนี้เก็บข้อมูลในต าบลบ้านหลวง อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่   

การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี ้ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 

1. ผู้วิจัย ท าบันทึกข้อความขอออกหนังสือราชการจากส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงราย ส่งหนังสื่อไปยังผู้ใหญ่บ้าน บ้านขุนกลาง และบ้านแม่ยะน้อย ต าบลบ้านหลวง อ าเภอจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม่ เพื่อขอเก็บข้อมูลในการศึกษาวิจัย 

2. เมื่อได้รับการอนุมัติแล้วผู้วิจัยเข้าพ้ืนที่ เพ่ือขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจากกลุ่มแม่บ้าน
ชาติพันธุ์ม้ง ต าบลบ้านหลวง อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

3. แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการท าวิจัยพร้อมอธิบายการตอบแบบสอบถามให้กับกลุ่ม
แม่บ้านชาติพันธุ์ม้ง ต าบลบ้านหลวง อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  

4. ผู้วิจัยเก็บแบบสอบถามและตรวจสอบความถูกต้อง เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป  
สถิติที่ใช้และการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ใช้สถิติส าหรับวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ผลการวิจัย 

 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 
ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า แม่บ้านชาติพันธุ์ม้งจ านวนทั้งหมด 202 คน อายุเฉลี่ย 37.82 ปี มีอายุ

ระหว่าง 32-47 ปี ส่วนใหญ่มีดัชนีมวลกาย 18.5-24.99 กก./ม2 คิดเป็นร้อยละ 54.46 ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา ร้อยละ 27.23 อาชีพท าสวน/ท าไร่ ร้อยละ 66.83 ระยะเวลาท างานในบ้านเฉลี่ยวันละ 2.56 ชั่วโมง 
ระยะเวลาท างานนอกบ้านเฉลี่ยวันละ 7.73 ระยะเวลาแต่งงานมีครอบครัว เฉลี่ย 17.38 ปี สมาชิกที่ต้องรับผิดชอบ
เฉลี่ย 5.99 คน ส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจ าตัว คิดเป็นร้อยละ 87.62 ไม่สูบบุหรี่ คิดเป็นร้อยละ 99.50 ไม่ดื่ม
แอลกอฮอล์ คิดเป็นร้อยละ 99.01 ไม่เคยออกก าลังกาย คิดเป็นร้อยละ 70.30 ส่วนใหญ่ไม่เคยได้รับความรู้ คิดเป็น
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ร้อยละ 76.24 มีการปวดกล้ามเนื้อ 1 เดือนที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 73.27 การปวดเมื่อยล้ากล้ามเนื้อเกิดจากการ
ท างาน จ านวน คิดเป็นร้อยละ 70.27 และวิธีบรรเทาอาการปวดเมื่อยล้ากล้ามเนื้อส่วนใหญ่กินยาหรือทายา คิดเป็น
ร้อยละ 31.09 ความชุกของการปวดกล้ามเนื อ 

ความชุกของการเกิดการปวดกล้ามเนื้อในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา จ าแนกตามส่วนต่าง  ๆ ของร่างกายของ
กลุ่มแม่บ้านชาติพันธุ์ม้งพบส่วนใหญ่ คือ บริเวณหลังส่วนล่าง จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 55.45 รองลงมา คือ 
ไหล่/แขนส่วนบน จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 50.99 และน้อยที่สุดคือ       ข้อเท้า/เท้า จ านวน 43 คน คิด
เป็นร้อยละ 21.29 ดังตารางที่ 1 

 
ตารางท่ี 1  ความชุกของการปวดกล้ามเนื้อ จ าแนกตามส่วนของร่างกาย (n=202) 

ส่วนของร่างกายท่ีมีการปวดกล้ามเนื อ 

ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา 
จ านวน (คน) ร้อยละ 

คอ 101 50.00 

ไหล่/แขนส่วนบน 

     - มีข้างซ้าย 

     - มีข้างขวา 

     - มีทั้งสองข้าง 

103 

11 

23 

69 

50.99 
5.45 
11.39 
34.16 

หลังส่วนบน 87 43.07 

ข้อศอก/แขนส่วนล่าง 

     - มีข้างซ้าย 

     - มีข้างขวา 

     - มีทั้งสองข้าง 

50 
7 
14 
29 

24.75 
3.47 
6.93 
14.36 

ข้อมือ/มือ 

     - มีข้างซ้าย 

     - มีข้างขวา 

     - มีทั้งสองข้าง 

76 
11 
27 
38 

37.62 
5.45 
13.37 
18.81 

หลังส่วนล่าง 112 55.45 

สะโพก/ต้นขา 

     - มีข้างซ้าย 

     - มีข้างขวา 

     - มีทั้งสองข้าง 

66 
4 
8 
54 

32.67 
1.98 
3.96 
26.73 

เข่า 

     - มีข้างซ้าย 

     - มีข้างขวา 

     - มีทั้งสองข้าง 

51 
8 
1 
42 

25.25 
3.96 
0.50 
20.79 
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ข้อเท้า/เท้า 

     - มีข้างซ้าย 

     - มีข้างขวา 

     - มีทั้งสองข้าง 

43 
5 
8 
30 

21.29 
2.48 
3.96 
14.85 

 

ระดับการปวดกล้ามเนื อ  
จ านวนและร้อยละของระดับการปวดกล้ามเนื้อ จ าแนกตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกายของกลุ่มแม่บ้านชาติ

พันธุ์ม้ง พบว่าระดับการปวดมากที่สุด คือ หลังส่วนล่าง จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 25.74 รองลงมาคือ หลัง
ส่วนบน จ านวน 37 คน คิดเป็น ร้อยละ 18.32 น้อยที่สุด คือ ข้อเท้า/เท้า จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อย 5.94  ดัง
ตารางที่ 2  

ตารางท่ี 2  จ านวนและร้อยละของระดับการปวดกล้ามเนื้อ จ าแนกตามส่วนของร่างกาย (n=202) 

ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 
ระดับการปวดกล้ามเนื อ (n = 202) 

ไม่ปวดเลย เล็กน้อย ปานกลาง มากที่สุด 
คอ 101(50.00) 10 (4.95) 65 (32.18) 26 (12.87) 
ไหล่/แขนส่วนบน 99 (49.01) 8 (3.96) 66 (32.67) 29 (14.36) 
หลังส่วนบน 116(57.43) 4 (1.98) 45 (22.28) 37 (18.32) 
ข้อศอก/แขนส่วนล่าง 152(75.25) 6 (2.97) 28 (13.86) 16 (7.92) 
ข้อมือ/มือ 127(62.87) 10 (4.95) 41 (20.30) 24 (11.88) 
หลังส่วนล่าง 90 (44.55) 4 (1.98) 56 (27.72) 52 (25.74) 
สะโพก/ต้นขา 136(67.33) 4 (1.98) 46 (22.77) 16 (7.92) 
เข่า 151(74.75) 2 (0.99) 27 (13.37) 22 (10.89) 
ข้อเท้า/เท้า 159(78.71) 7 (3.47) 24 (11.88) 12 (5.94) 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ความชุกของการปวดกล้ามเนื้อในกลุ่มแม่บ้านชาติพันธุ์ม้ง ต าบลบ้านหลวง อ าเภอจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม่ ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา พบการปวดหลังส่วนล่างมากที่สุด รองลงมาคือไหล่/แขนส่วนบนและคอ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของอนุวัฒน์ อัคคีสุวรรณ์ (2560) ที่ศึกษาการความชุกและปัจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร์ที่
สัมพันธ์กับอาการทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อในกลุ่มคนตัดปาล์ม พบความชุกหลังส่วนล่าง  คอ และหลัง
ส่วนบนมีอาการบาดเจ็บมากที่สุด จากการสังเกตุลักษณะการท างานของกลุ่มแม่บ้านชาติพันธุ์ม้ง ที่ต้องท างานทั้ง
ภายในบ้านและนอกบ้าน โดยเฉพาะการท างานนอกบ้านส่วนใหญ่จะท าเกษตรกรรม ท าไร่ ท าสวน จ าเป็นต้องใช้
แรงกายอย่างหนักในการท างานเป็นระยะเวลายาวนาน เช่น การยก การลาก การผลัก การดึง รวมถึงการมีท่าทาง
ในการท างานที่ผิดหลักทางกายศาสตร์ จึงท าให้แม่บ้านชาติพันธุ์ม้งมีอาการปวดกล้ามเนื้อ สอดคล้องกับการศึกษา
ของ    ยุพยง หมั่นกิจ และกติกา สระมณีอินทร์ (2561) ที่ศึกษาอาการปวดเมื่อยโครงร่างและกล้ามเนื้อของพ่อค้า
ส่งผลไม้ตลาดเจริญศรี ที่พบว่าการที่พ่อค้ามีการใช้แรงยก ลากและ ดึง จะท าให้มีอาการปวดกล้ามเนื้อหลายส่วน
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ของร่างกาย โดยเฉพาะที่บริเวณคอ ไหล่ หลังส่วนบน หลังส่วนล่างและมือ/ข้อมือ ดังนั้นกลุ่มแม่บ้านชาติพันธุ์ม้ง ที่
มีการท างานนอกบ้านจึงมีความสัมพันธ์กับการปวดกล้ามเนื้อกับต าแหน่งดังกล่าว หากเมื่อกลับจากการท างาน
นอกบ้านแล้วยังต้องกลับมาท างานภายในบ้าน ที่มีลักษณะการท างานที่ใช้ส่วนของร่างกายในต าแหน่งที่ได้รับการ
บาดเจ็บมาจากการท างานข้างนอกจึงท าให้เกิดการบาดเจ็บมากขึ้น นอกจากนี้ ยังพบว่ากลุ่มแม่บ้านชาติพันธุ์ม้ง
ส่วนใหญ่ไม่เคยได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการปวดกล้ามเนื้อ อาจด้วยข้อจ ากัดด้านภาษา วัฒนธรรมและ
ความห่างไกลของพ้ืนที่ร่วมด้วย จึงท าให้ไม่สามารถดูแลป้องกันตัวเองจากการปวดเมื่อยล้ากล้ามเนื้อจากการ
ท างานได ้

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
ความชุกของการปวดเมื่อยล้ากล้ามเนื้อในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมาของกลุ่มแม่บ้านชาติพันธุ์ม้ง ส่วนใหญ่พบ

ที่หลังส่วนล่าง ไหล่/แขนส่วนบน แล้วก็คอ ซึ่งหากไม่ได้รับการแก้ไขตั้งแต่เริ่มมีอาการอาจส่งผลกระทบในระยะ
ยาวได้ ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์การบริหารส่วนต าบล หน่วยงานทางด้านสาธารณสุข ควรมีการอบรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับท่าทางการท างานที่ถูกต้อง และใช้เป็นแนวทางในการเฝ้าระวังวางแผน ส่งเสริมและป้องกันการ
เกิดการปวดเมื่อยล้ากล้ามเนื้อในอนาคตต่อไป 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั งต่อไป 
1. ควรท าการศึกษาลักษณะท่าทางการท างานของกลุ่มแม่บ้านชาติพันธุ์ม้งที่มีผลต่อการปวดกล้ามเนื้อ

จากการท างาน 
2. ควรศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปวดกล้ามเนื้อของกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลเพ่ือ

สนับสนุนการแก้ไขปัญหาต่อไปได้ในอนาคต 
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การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ในพนักงานแผนกหนึ่ง 
ของโรงงานผลิตวงล้อยานพาหนะ 

Ergonomics Risk Assessment of a Worker in a Vehicle Wheel Factory 
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บทคัดย่อ 

  การวิจัยนี้เป็นการประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ ด้วยวิธีประเมินทั้งร่างกาย (REBA) กรณีศึกษาใน
พนักงานประจ าสถานีงานขัดกลึงวงล้อ ของโรงงานผลิตวงล้อยานพาหนะแห่งหนึ่ง  เครื่องมือที่ใช้วิจัยคือแบบ
ประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี REBA ผลการประเมินความเสี่ยงในการท างานพบว่ามีความเสี่ยงสูงมาก จึงได้มีการ
ปรับปรุงสภาพการท างานโดยจัดหาเหล็กด้ามยาวส่วนปลายมีขอส าหรับเกี่ยววงล้อให้พนักงานใช้เป็นอุปกรณ์ทุ่น
แรงในการท างาน และผลการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี REBA หลังปรับปรุงสภาพการท างาน อยู่ในระดับปาน
กลาง ซึ่งควรปรับปรุงให้ดีขึ้นในโอกาสต่อไป 

ค าส าคัญ: การยศาสตร์ การประเมินความเสี่ยง  การประเมินความเสี่ยงทั้งร่างกาย  

Abstract 

  The aim of this research was to assess the ergonomics risks using Rapid Entire Body 
Assessment (REBA) method. Case studied of a worker in a vehicle wheel factory. REBA employee 
assessment worksheet was a research instrument. The results showed that the ergonomics risk of 
a worker was very high risk, implement change. The working conditions were subsequently 
improved by supplying with long handle steel bars with hooks. After improving conditions, the 
ergonomics risk of a worker was medium risk, further Investigation or change soon. 

Keywords: Ergonomics, Risk Assessment, Rapid Entire Body Assessment 
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บทน า  
  อาการผิดปกติของโครงร่างและกล้ามเนื้อที่เกิดจากลักษณะการท างานที่ใช้ท่าทางและอิริยาบถไม่ถูกต้องมี
สาเหตุจากหลายประการ เช่น การท างานที่ต้องหมุนหรือบิดของล าตัว นั่งหรือยืนนานๆ ยกของหนักหรือขนย้าย
สิ่งของ งานที่อยู่ในท่าก้ม เงย หรือหมุนตัวมากเกินไป ท าให้กล้ามเนื้อและโครงร่างเสียความสมดุล ส่งผลให้เกิด
ความเจ็บปวดและเมื่อยล้าได้  ตัวอย่างสาเหตุของอาการผิดปกติโครงร่างและกล้ามเนื้อมักเกิดจากการท างาน เช่น 
ภาระงานหนักทางกายหรือออกแรงกาย (Heavy physical work) งานยกของและออกแรงกายเคลื่อนไหว (Lifting 
and forceful movements ท่าทางการท างานที่ผิดธรรมชาติ (Bending and twisting) ความสั่นสะเทือน 
(Whole-body vibration) และ การท างานซ้ าท่าเดิมเป็นเวลานาน (Static work postures) เป็นต้น (จันจิรา
ภรณ์ วิชัย และสุนิสา ชายเกลี้ยง, 2557)    
 การยศาสตร์ (Ergonomics) เป็นเรื่องการศึกษาสภาพการท างานที่มีความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน
และสิ่งแวดล้อม การท างานเป็นการพิจารณาว่าสถานที่ท างานดังกล่าว ได้มีการออกแบบหรือปรับปรุงให้มีความ
เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงานอย่างไร เพ่ือป้องกันปัญหาต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย
ในการท างาน และสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานได้ด้วย หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่าเพ่ือท าให้ งานที่ต้อง
ปฏิบัติดังกล่าวมีความเหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงาน แทนที่จะบังคับให้ผู้ปฏิบัติงานต้องทนฝืนปฏิบัติงานนั้นๆ การ
ประเมินทางกายศาสตร์มีหลายวิธี  เช่น การประเมินร่างกายส่วนบนแบบรวดเร็ว (Rapid Upper Limb 
Assessment: RULA) การประเมินทั้งร่างกายแบบรวดเร็ว (Rapid Entire Body Assessment: REBA) และ 
แบบจ าลองชีวกลศาสตร์ในภาวะสถิต (Static Biomechanics Model) เป็นต้น (ไวยวิทย์ ไวยกาญจน์ และคณะ, 
2555). 
  การประเมินทั้งร่างกายแบบรวดเร็ว (Rapid Entire Body Assessment, REBA) เป็นการประเมินท่าทาง
การท างานที่เป็นการประเมิน ตั้งแต่ส่วนของ คอ ล าตัว ขา แขน และมือ เป็นเทคนิคที่คิดค้นโดย Sue Hignett 
และ Lynn McAtamney (Mark Middlesworth, 2020) การประเมินด้วยวิธี REBA จะเหมาะส าหรับการประเมิน
ส่วนต่างๆ ของร่างกายส าหรับงานที่มีลักษณะเปลี่ยนท่าทางอย่างรวดเร็วหรืองานที่ไม่อยู่กับที่ งานที่ไม้ได้นั่งอยู่กับ
ที่แต่ต้องยืนปฏิบัติงานในท่าทางเดิม ๆ ซ้ า ๆ งานบริการ เป็นต้น (ชนิกาพร ใหม่ตัน และ นิวิท เจริญใจ, 2558) 
  ผลการประเมินด้วยวิธี REBA (Rapid Entire Body Assessment) จะได้ออกมาเป็นคะแนนระดับความ
เสี่ยงซึ่งจะท าให้ทราบถึงลักษณะงานที่ท าว่าเสี่ยงระดับใด ดังนั้นการวิจัยนี้จึงท าการศึกษา 
ในพนักงานประจ าสถานีงานขัดกลึงชิ้นงานวงล้อ ของโรงงานผลิตวงล้อยานพาหนะแห่งหนึ่ง เพ่ือน าผลที่ได้จากการ
ประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ด้วยวิธี REBA มาปรับปรุงสภาพการท างานให้เหมาะสมกับคนงานต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย   
  เพ่ือประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ในพนักงานประจ าสถานีงานขัดกลึงวงล้อ ของ โรงงานผลิตวงล้อ
ยานพาหนะแห่งหนึ่ง ด้วยวิธี REBA  
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วิธีด าเนินการวิจัย 
  การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจโดยใช้วิธีการประเมินทั้งร่างกายแบบรวดเร็ว (Rapid Entire Body 
Assessment, REBA) ซึ่งหลักการของการประเมินนี้ เป็นการพิจารณาการเคลื่อนไหวในการท างานทั้งร่างกาย 
ได้แก่ คอ มือ แขน ขา ล าตัว การใช้แรงในการกระท า และลักษณะการจัดยึดวัตถุ 

 ตัวอย่างและขอบเขตในการศึกษา 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นกรณีศึกษาเฉพาะในพนักงานซึ่งปฏิบัติงานประจ าสถานีงานขัดกลึงวงล้อขั้นแรก ของ
โรงงานผลิตวงล้อยานพาหนะแห่งหนึ่ง ซึ่งโรงงานแห่งนี้ผลิตวงล้อรถยนต์และวงล้อรถจักรยานยนต์  ซึ่งลักษณะ
งานที่คนงานของสถานีงานขัดกลึงวงล้อข้ันแรก ต้องปฏิบัติ ได้แก่    
   - มีการยกชิ้นงานด้วยแรงกายเพ่ือน าชิ้นงานเข้าสู่เครื่องกลึงไฟฟ้า (ขัดกลึงวงล้อขั้นแรก)  
  - เมื่อขัดกลึงแล้วจะใช้ปืนเป่าลมเป่าท าความสะอาดชิ้นงาน 
  - ยกชิ้นงานออกจากเครื่องกลึงไฟฟ้าแล้วส่งไปแผนกต่อไป  

เครื่องมือวิจัย  
   เครื่องมือวิจัยที่ใช้คือแบบประเมินการปฏิบัติงานด้วยวิธี REBA หรือ REBA Employee Assessment  
Worksheet (Mark Middlesworth, 2020)  ดังภาพที่ 1 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เก็บรวบรวมจากการประเมินการท างานของพนักงานคนหนึ่ง 2 ครั้ง คือ ประเมินครั้งที่ 1 เป็นการประเมิน
ลักษณะท่าทางการท างานตามปกติก่อนยังไม่มีการปรับปรุงสภาพการท างานใดๆ เมื่อได้ผลการประเมินแล้วน ามา
แปลผลระดับความเสี่ยงในการท างานหากมีผลการประเมินออกมาเป็นระดับตั้งแต่ความเสี่ยงสูง จะด าเนินการ
แก้ไขปรับปรุงสภาพการท างาน แล้วประเมินด้วยวิธี REBA ครั้งที่ 2 หลังจากปรับปรุงสภาพการท างานแล้ว  

 การแปลผลการประเมิน 
 ผลการประเมินจะแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ 
     - คะแนน 1 แปลผลว่า ระดับความเสี่ยงน้อยมาก 
      - คะแนน 2-3 แปลผลว่า ระดับความเสี่ยงน้อย ยังต้องมีการปรับปรุง 
  - คะแนน 4-7 แปลผลว่า ระดับความเสี่ยงปานกลาง ควรได้รับการปรับปรุง 
  - คะแนน 8-10 แปลผลว่า ระดับความเสี่ยงสูง ควรรีบปรับปรุง 
   - คะแนนตั้งแต่ 11 ขึ้นไป แปลผลว่า ระดับความเสี่ยงสูงมาก ควรปรับปรุงทันที  ดังภาพที่ 2 
 



 

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2565   
Science and Technology Northern Journal Vol.3(2), April - June 2022  

  

 

64 

 

 

ภาพที่ 1 แบบประเมินการปฏิบัติงานด้วยวิธี REBA (REBA Employee Assessment  Worksheet) 
ที่มา : Mark Middlesworth, 2020. https://ergo-plus.com/reba-assessment-tool-guide/ 

 

 

 

ภาพที่ 2 การแปลผลการประเมินด้วยวิธี REBA 
ที่มา : Mark Middlesworth, 2020. https://ergo-plus.com/reba-assessment-tool-guide/ 
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ผลการวิจัย 
 จากการประเมินทางการยศาสตร์ด้วยวิธี REBA ประเมินครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นการประเมินลักษณะท่าทางการ
ท างานตามปกติก่อนยังไม่มีการปรับปรุงสภาพการท างานใดๆ คะแนนที่ได้จากการประเมินคือ 11 แปลผลได้ว่าการ
ท างานมีระดับความเสี่ยงสูงมาก ควรปรับปรุงทันท ีดังตารางที่ 1  
 เมื่อได้ผลการประเมินความเสี่ยงว่าอยู่ในระดับที่สูงมาก ควรปรับปรุงทันที ผู้วิจัยวิเคราะห์ปัญหานี้และได้
เห็นสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไขได้ คือ การเคลื่อนย้ายชิ้นงานวงล้อ ซึ่งเดิมใช้แรงคนยก ผลัก ดัน ลาก ต้องมีระยะเอ้ือม
แขนและล าตัว (ภาพที่ 3) จึงแก้ปัญหาโดยจัดท าอุปกรณ์ที่สามารถเกี่ยววงล้อที่อยู่ไกลซึ่งจะช่วยให้สะดวกในการ
เคลื่อนย้ายชิ้นส่วนวงล้อท าได้ดียิ่งขึ้น ช่วยลดผลกระทบทางการยศาสตร์ที่มีต่อร่างกายของผู้ปฏิบัติงาน (ภาพที่ 4)  
โดยท าเป็นเหล็กด้ามยาวส่วนปลายมีขอส าหรับเกี่ยววงล้อ (ภาพท่ี 5) 
 หลังจากแก้ปัญหาสภาพการท างานแล้ว ได้มีการประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ด้วย REBA ครั้งที่ 2 
ได้ผลกระประเมิน คือ 6 แปลผลได้ว่า ความเสี่ยงปานกลาง ดังตารางที่ 1 
 

อภิปรายผล 
การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ด้วยวิธี REBA จากกรณีศึกษาเฉพาะในพนักงานซึ่งปฏิบัติงาน

ประจ าสถานีงานขัดกลึงวงล้อข้ันแรก ของโรงงานผลิตวงล้อยานพาหนะแห่งหนึ่ง ซึ่งโรงงานแห่งนี้ผลิตวงล้อรถยนต์
และวงล้อรถจกัรยานยนต์ ท าให้ได้ทราบระดับความเสี่ยงและได้ปรับปรุงสภาพการท างานให้ดียิ่งขึ้น 
    อย่างไรก็ตามในการศึกษาครั้งนี้แม้จะมีการปรับปรุงสภาพการท างานแล้ว แต่ผลการประเมินความเสี่ยง
ทางการยศาสตร์ด้วยวิธีวิธี REBA ครั้งที่ 2 ภายหลังการปรับปรุง ยังมีความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง ควรได้รับ
การปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

กรณีการศึกษาครั้งนี้ได้ปรับปรุงอุปกรณ์ช่วยในการท างาน คือ เหล็กด้ามยาวส่วนปลายมีขอส าหรับเกี่ยว
วงล้อ ซึ่งช่วยลดระยะเอ้ือม ลดความปวดเมื่อยจากการท างานของพนักงานได้ แต่อย่างไรก็ดี การใช้อุปกรณ์ช่วยใน
การท างานครั้งนี้สามารถใช้เหล็กด้ามยาวส่วนปลายมีขอส าหรับเกี่ยววงล้อส าหรับสถานีงานนี้สามารถท าได้ 
เนื่องจากชิ้นงานวงล้อที่ผ่านสถานีงานแห่งนี้ ยังไม่ใช่กระบวนการขัดกลึงผิวเรียบและตกแต่งวงล้อขั้นสุดท้าย 
เพราะหากเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วจะไม่สามารถใช้เหล็กขอเกี่ยวได้ซึ่งอาจท าให้วงล้อเป็นรอยขีดข่วน ส่งผลให้
สินค้าท่ีผลิตเสียหายได้ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 จากงานวิจัยนี้ได้มีการใช้อุปกรณ์เหล็กด้ามยาวส่วนปลายมีขอส าหรับเกี่ยววงล้อ ซึ่งมีข้อจ ากัดใช้เฉพาะ
สถานีงานที่ไม่ต้องกังวลเรื่องรอยขีดข่วน หากจะไปใช้ในแผนกงานหรือสถานีงานอ่ืนอาจต้องปรับปรุงอุปกรณ์
ลักษณะเช่นนี้ เช่น มีการหุ้มส่วนขอเกี่ยวด้วยผ้าหรือวัสดุที่ไม่ท าให้เกิดรอยขีดข่วน ซึ่งอาจมีผู้ต่อยอดน าไปใช้ผลิต
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อุปกรณ์ช่วยในการท างานในลักษณะนี้ในโรงงานต่างๆ อย่างเหมาะสมต่อไป ซึ่งจะเป็นคุณประโยชน์ต่อสุขภาพของ
พนักงานและแรงงานเป็นอย่างดียิ่ง 
 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ด้วย REBA ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 

ประเมินครั งที่ 1 ประเมินครั งที่ 2 คะแนน การแปลผลระดับความเสี่ยง 

  1 ความเสี่ยงน้อยมาก 

  2-3 ความเสี่ยงน้อย ยังต้องมีการปรับปรุง 

 6 4-7 ความเสี่ยงปานกลาง ควรได้รับการปรับปรุง 

  8-10 ความเสี่ยงสูง ควรรีบปรับปรุง 

11  ≥11 ความเสี่ยงสูงมาก ควรปรับปรุงทันที 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 ยังไม่มีการปรับปรุงสภาพการท างานใดๆ 
ที่มา : บันทึกภาพโดย เคียวสุเกะ (วรวุฒิ)  ฟูกูม่า 
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ภาพที่ 4 ปรับปรุงสภาพการท างานให้พนังงานใช้เหล็กด้ามยาวส่วนปลายมีขอส าหรับเกี่ยววงล้อ 
ที่มา : บันทึกภาพโดย เคียวสุเกะ (วรวุฒิ)  ฟูกูม่า 

 

 

ภาพที่ 5 ภาพวาดจ าลอง เหล็กด้ามยาวส่วนปลายมีขอส าหรับเกี่ยววงล้อ โดย เคียวสุเกะ (วรวุฒิ) ฟูกูม่า 
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ผลของโปรแกรมการออกก าลังกายแบบหนักสลับเบาที่มีต่อสุขสมรรถนะของนักเรียน 
มัธยมศึกษาตอนต้น ทีม่ีภาวะน  าหนักเกิน 

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

 

วรัญญา ทองใบ1, พงษ์เอก สุขใส2 และขจรศักดิ์ รุ่นประพันธ์3 
Waranya Thongbai1 Phong-ek Suksai 2 and Kajornsak Roonprapunta3 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบผลของโปรแกรมการออกก าลังกายแบบหนักสลับ
เบาที่มีต่อสุขสมรรถนะของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีภาวะน้ าหนักเกิน ก่อนและหลังการใช้โปรแกรม กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัด
พิษณุโลก ซึ่งได้จากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) จ านวน 30 คน โดยออก
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทดลอง จ านวน 15 คน ที่ได้รับการใช้โปรแกรมการออกก าลังกายแบบหนักสลับเบา 
และกลุ่มควบคุม จ านวน 15 คน ที่ได้รับการฝึกโปรแกรมการออกก าลังกายในชีวิตประจ าวันตามปกติ โดยท าการ
ใช้โปรแกรมฝึกสัปดาห์ละ 3 วัน เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ และท าการเก็บข้อมูลตัวแปรด้านสุขสมรรถนะ และ
ทดสอบสมรรถภาพทางกายก่อนและหลังการใช้โปรแกรม หลังสิ้นสุดการทดลองผู้วิจัยน าผลมาวิเคราะห์ตาม
ระเบียบวิธีทางสถิติ โดยท าการ หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงมาตรฐาน  เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มด้วยการ
ทดสอบค่าที่  ( Independent t-test) และภายในกลุ่มด้วยการทดสอบค่าที  (Dependent paired t-test) 
ผลการวิจัย พบว่า ภายหลังการใช้โปรแกรม 8 สัปดาห์ กลุ่มทดลอง มีการพัฒนาผลการทดสอบสุขสมรรถนะทุกตัว
แปรเพ่ิมขึ้นมากกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05  และมีค่าดัชนีมวลกาย อัตราส่วนรอบเอว/สะโพก 
ลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความอ่อนตัว ดันพ้ืน 30 วินาที ลุก-นั่ง 60 วินาที ยืนยกเข่าขึ้นลง 
3 นาทีเพ่ิมข้ึน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สรุปได้ว่า โปรแกรมการออกก าลังกายแบบหนักสลับเบา มีผล
ต่อการพัฒนาสุขสมรรถนะ และยังสามารถลดค่าดัชนีมวลกายผู้ที่มีภาวะน้ 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 เป็นสภาวะที่ร่างกายได้รับสารอาหารมากเกินความต้องการของร่างกายและขาดการ
ออกก าลังกาย ท าให้เกิดการสะสมพลังงานเกินความจ าเป็น และก่อให้เกิดโรคอ้วนได้ จากการศึกษาข้อมูลพบว่า 
เด็กไทยในปัจจุบันนิยมบริโภคอาหารจานด่วน ขนมขบเคี้ยวและน้ าอัดลมซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ (วิทยา กุล
สมบูรณ์, 2559) ภาวะน้ าหนักเกินมีแนวโน้มเพ่ิมสูงมากขึ้นและเป็นภัยเงียบที่คุกคามสุขภาพ เนื่องจากการแสดง
อาการของโรคจะไม่เกิดขึ้นฉับพลันการเกิดพยาธิสภาพของโรคต้องใช้เวลานาน สาเหตุของภาวะน้ าหนักเกินมา
จากการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และส่งผลต่อพฤติกรรมส่วนบุคคล โดยการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม
ที่เกิดจากการพัฒนาจากสังคมเกษตรกรรมกลายเป็นสังคมอุตสาหกรรม ท าให้วิถีชีวิตเปลี่ยนไป เกิดความขาดการ
ดูแลสุขภาพ สภาวะเศรษฐกิจที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วการขนส่ง การแปรรูปอาหาร การจัดจ าหน่าย 
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การตลาด การศึกษา การวางผังเมือง และสภาพแวดล้อมที่เอ้ือให้เข้าถึงอาหารที่ไม่มีประโยชน์ อาหารจานด่วนที่มี
แป้ง และไขมันสูงประกอบกับการออกก าลังกายที่ลดลง เนื่องจากมีเทคโนโลยีเข้ามาอ านวยความสะดวกมากมาย 
ปัจจัยเหล่านี้ท าให้เกิดภาวะน้ าหนักเกินและส่งผลกระทบต่อทุกวัย ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และ
สังคมซึ่งผลกระทบทางด้านร่างกาย บุคคลที่มีภาวะน้ าหนักเกิน (ส านักโภชนาการ, 2557 ; ดุษฎี พงษ์พิทักษ์, 
2550 ; ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี, 2555)  

 จากข้อมูลพฤติกรรมของคนไทย (ส านักงานสถิติแห่งชาติ , 2559) จากการส ารวจในปี 2555 พบว่า คน
ไทยมีพฤติกรรมเนือยนิ่งต่อวันถึง 13.25 ชั่วโมง เพ่ิมขึ้นเป็น 13.45 ในปี 2557 และเพ่ิมขึ้นเป็น 13.54 ในปี พ.ศ.
2558 โดยพฤติกรรมเนือยนิ่ง 4 อันดับแรกของคนไทยที่ท าติดต่อกันนานกว่า 1 ชั่วโมงต่อครั้ง คือ นั่ง/นอนดู
โทรทัศน์ (ร้อยละ 50.0) นั่งคุย/นั่งประชุม (ร้อยละ 28.4) นั่งท างาน/นั่งเรียน (ร้อยละ 27.0) และนั่งเล่นเกม
โทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ (ร้อยละ 20.1) เมื่อศึกษาในรายละเอียด พบว่า กลุ่มเด็กและกลุ่ม
วัยรุ่นมีพฤติกรรมอยู่หน้าจอ (Screen Time) ได้แก่ การนั่งดูโทรทัศน์ การใช้คอมพิวเตอร์ การเข้าร้านเกม รวมถึง
การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพาประเภทต่างๆ มากกว่ากลุ่มอ่ืนๆ โดยเฉลี่ยแล้วใช้เวลาอยู่หน้าจอนานกว่า 1 
ชั่วโมงต่อวันและมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องซึ่งสอดคล้องกับการเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วของสัดส่วนผู้ที่มีภาวะอ้วน
และอ้วนลงพุง คือจากร้อยละ 28.7 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 34.7 ในปี 2558 (กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย , 
2558)  

 เด็กในวัยเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีภาวะน้ าหนักเกินส่วนใหญ่เป็นผลมาจากเทคโนโลยีที่มีการดู
โทรทัศน์ตลอดทั้งวัน เกมคอมพิวเตอร์ รวมถึงการแข่งขันที่สูงขึ้น ท าให้เด็กคร่ าเคร่งกับการเรียนมากขึ้น การที่เด็ก
ขาดการออกก าลังกายที่เหมาะสมนี้ ท าให้เกิดผลเสียหลายๆอย่างตามมาทั้งด้านสุขภาพ อาทิ โรคอ้วน 
โรคเบาหวาน ด้านพัฒนาการที่ช้ากว่าวัย และมีสุขสมรรถนะทางด้านร่างกายทั้ง 5 ด้าน ซึ่งได้แก่ 1.องค์ประกอบ
ของร่างกาย 2.ความอ่อนตัว 3.ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ 4.ความอดทนของกล้ามเนื้อ 5.ความอดทนของระบบ
ไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ เมื่อประเมินแล้วสุขสมรรถนะไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของเด็กที่ควรจะเป็น 
การขาดการออกก าลังกายมักจะขาดความแข็งแรงคล่องแคล่ว เป็นอุปสรรคในการท ากิจกรรมต่างๆ และบางครั้ง
อาจถูกล้อเลียนส่งผลต่อความมั่นใจและการเข้าสังคมอีกด้วย การออกก าลังกายแบบหนักสลับเบา คือ การ
เคลื่อนไหวตอบสนองความต้องการ และการท ากิจกรรมต่างๆในชีวิตประจ าวัน เป็นการฝึกความคล่องตัว และ
ความอ่อนตัวของส่วนต่างๆ ของร่างกายทั้งยังท าให้รู้จักควบคุมกล้ามเนื้อในการเคลื่อนไหวได้ดีการออกก าลังกาย
อย่างถูกวิธีและเหมาะสมกับวัย การออกก าลังกายแบบหนักสลับเบาอย่างต่อเนื่อง และสม่ าเสมอช่วยให้ ได้
พัฒนาการทักษะด้านเคลื่อนไหว ส่งผลให้เป็นคนกระฉับกระเฉง มีสุขสมรรถนะของร่างกายที่ดี ซึ่งเป็นพ้ืนฐานให้มี
ความมั่นใจที่จะท ากิจกรรมต่างๆ ทั้งการเรียนและนอกห้องเรียน นอกจากนี้ ช่วยให้มีการตัดสินใจดีขึ้น ประสาท
กล้ามเนื้อมีความสัมพันธ์กัน และเป็นการปูพื้นฐานทักษะการเคลื่อนไหวในขั้นต่างๆ 
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 การออกก าลังกายแบบสลับเบา คือ การออกก าลังกายที่มีช่วงสลับระหว่างช่วงที่ออกก าลังกายหนักกับ
ช่วงที่ออกก าลังกายเบาหรือหยุดพัก ด้วยการที่มีช่วงออกก าลังกายเบาหรือหยุดพักจึงท าให้สามารถเพ่ิมความหนัก
การออกก าลังกายได้สูงขึ้น และได้มีผู้ท าการศึกษาถึงผลดีของความหนักในการออกก าลังกาย พบว่า การออกก าลัง
กายที่ความหนักมากกว่า ส่งผลต่อการเผาผลาญไขมัน (Fat oxidation) หลังจากออกก าลังกายและยังเพ่ิมการใช้
พลังงานได้มากกว่า งานวิจัยเกี่ยวกับการออกก าลังกายแบบสลับเบาที่ผ่านมามักท าการศึกษาผลของการออกก าลัง
กายสลับเบาที่ความหนักสูง (High intensity interval training : HIIT) โดยจะควบคุมช่วงออกก าลังอยู่ที่ความ
หนักประมาณ 80-90% ของอัตราการใช้ออกซิเจนสูงสุดสลับกับการพัก พบว่า สามารถเพ่ิมการเผาผลาญไขมัน 
เพ่ิมการใช้ออกซิเจนสูงสุดในการออกก าลังกายได้ แต่ยังใช้เวลาในการออกก าลังกายใกล้เคียงกับแอโรบิกแบบ
ต่อเนื่อง ต่อมาจึงมีการลดระยะเวลาในช่วงออกก าลังกายและช่วงฟ้ืนฟูลงและเพ่ิมรอบของการสลับแทน เช่น ปั่น
จักรยานที่ความเร็ว 90% ของอัตราการใช้ออกซิเจนสูสุด 60 วินาที หลังจากนั้นพัก 60 วินาที ท าสลับกัน 10 รอบ 
พบว่า สามารถเพ่ิมการอัตราการเผาผลาญได้ในคนที่เป็นโรคเบาหวานประเภทที่ 2 การออกก าลังกายแบบสลับ
ช่วงที่ความหนักสูงนี้ 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 าลังกายเป็นสิ่งส าคัญ ซึ่งนักเรียนอาจจะมีการ
จัดการกับภาวะน้ าหนักเกินมาตรฐานไม่ถูกต้องหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ฉะนั้นจะต้องจัดการกับภาวะ
น้ าหนักเกินอย่างถูกวิธีจึงต้องปฏิบัติตามหลักการออกก าลังกาย ซึ่งการออก าลังกายแบบหนักสลับเบาเป็นรูปแบบ
การออกก าลังกายที่สามารถพัฒนาได้ทั้งระบบแอโรบิก และแอนแอโรบิก โดยจะมีทั้งการออกก าลังกายที่ความ
หนักสูงกับการพัก การกระตุ้นด้วยความหนักท่ีสูงกว่าปกติ เช่นเดียวกับการออก าลังกายแบบแอโรบิก ในระยะยาว 
ข้อดีที่ส าคัญที่สุดของการออกก าลังกายแบบหนักสลับเบา คือ งานที่ท าได้ทั้งหมดในการออกก าลังกายสามารถแบ่ง
ท าเป็นส่วนๆ ได้โดยไม่ต้องท าติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง การออกก าลังกายแบบนี้จะส่งผลให้นักเรียนมีน้ าหนักที่เป็น
มาตรฐานเหมาะสมกับระดับส่วนสูงและอายุ น าไปสู่การเจริญเติบโตและพัฒนาการที่ปกติและสามารถลดความ
เสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรังในอนาคต โดยการออกก าลังกายแบบสลับช่วงที่ความหนักสูงมาก และใช้ เวลาในการ
ออกก าลังกายน้อยมาก เปรียบเทียบกับการออกก าลังกายแบบต่อเนื่องที่ความหนักปานกลาง (Moderate 
intensity continuous exercise) ในกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ชายอ้วนหรือน้ าหนักเกินที่มีกิจกรรมทางกายต่ า โดย
การปั่นจักรยานแบบเร็วที่สุด 30 วินาทีสลับกับหยุดพักจ านวน 4 ครั้งต่อเนื่องกัน (4x30 sec "all out" sprint) 
เปรียบเทียบกับการออกก าลังกายแบบต่อเนื่องที่ความหนักปานกลาง (Moderate-intensity continuous 
exercise) ที่ใช้ระยะเวลาในการออกก าลังกาย 60 - 90 นาที่ พบว่า ส่งผลแบบฉับพลันให้ความดื้อต่ออินซูลินลดลง 
และระบบการเผาผลาญไขมันดีขึ้น (ไวท์ และคณะ,2015)  
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จากการส ารวจผลตรวจสุขภาพประจ าปีของนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ในปีการศึกษา 
2562 นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น อายุระหว่าง 13-15 ปี จ านวน 722 คน พบว่านักเรียนมีน้ าหนักเกินเกณฑ์ 
(ดัชนีมวลกายมากกว่า 23 กิโลกรัมต่อตารางเมตร – 29.99 กิโลกรัมต่อตารางเมตร) จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อย
ละ 18.70 นักเรียนที่มีค่าดัชนีมวลกายมากกว่าเกณฑ์เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีถึงร้อยละ 37.04 โดยมี
ดัชนีมวลกายสูงสุดมากถึง 32 กิโลกรัมต่อตารางเมตร เมื่อค านวณคะแนนความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอ้วนระดับที่ 3 
จากปัจจัยเสี่ยงด้าน อายุ เพศ ดัชนีมวลกาย นับเป็นความเสี่ยงระดับสูงมากมีโอกาสเกิดโรคเบาหวาน ท าให้
มองเห็นภาพ โดยรวมอนาคตของวัยรุ่นไทย หากไม่มีการป้องกันแก้ไขตั้งแต่วันนี้ จะต้องเผชิญกับโรคเบาหวานใน
อนาคตอย่างแน่นอน เมื่ออายุมากขึ้นพวกเขาเหล่านี้จะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นโรคเบาหวานซึ่งต้องรับประทานยา
หรือฉีดยาไปตลอดชีวิต ยังไม่นับรวมถึงภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ที่ตามมา อันได้แก่ โรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตา 
ไต วายเรื้อรัง แผลติดเชื้อที่เท้า รวมถึงภาวะติดเชื้อต่างๆ  

 จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น เพ่ือให้เกิดการเตรียมความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงและการเตรียมรับมือ
กับปัญหาสุขภาพหรือโรคท่ีมาพร้อมกับภาวะน้ าหนักเกิน และให้นักเรียนหันมาดูแลเอาใจใส่สุขภาพของตนเองมาก
ขึ้น ซึ่งนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยนเรศวร สนใจในเรื่องของการเรียนเป็นส าคัญ ไม่มีเวลาออกก าลัง
กาย ไม่ท ากิจกรรมทางกาย ท าให้นักเรียนมีภาวะน้ าหนักเกิน ผู้วิจัยจึงสนใจพัฒนารูปแบบการออกก าลังกายที่ใช้
ระยะเวลาน้อยและได้ประสิทธิผลเท่ากันหรือดีกว่าการออกก าลังกายแบบแอโรบิกแบบต่อเนื่องที่ใช้เวลานาน และ
สามารถเพ่ิมการเผาผลาญไขมันในการออกก าลังกายได้ จึงได้พัฒนาโปรแกรมการออกก าลังกายแบบหนักสลับเบา
ที่มีต่อสุขสมรรถนะของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีภาวะน้ าหนักเกิน 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมการออกก าลังกายแบบหนักสลับเบาที่มีต่อสุขสมรรถนะของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีภาวะน้ าหนักเกิน ก่อนและหลังการใช้โปรแกรม 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลของโปรแกรมการออกก าลังกายแบบหนักสลับเบาที่มีต่อสุขสมรรถนะของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีภาวะน้ าหนักเกิน กลุ่มควบคุมกับกลุ่มทดลอง ก่อนและหลังการใช้โปรแกรม 
 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
1. ภาวะน  าหนักเกิน 

1.1 ความหมายภาวะน้ าหนักเกิน 
ภาวะน้ าหนักเกิน (overweight) หมายถึง ภาวะที่เกิดจากการได้รับพลังงานจากอาหารเกินความต้องการของ
ร่างกาย และเก็บสะสมไว้จนเกิดอาการปรากฏ เช่น ได้รับสารอาหารที่ให้พลังงานมากเกินไป จนมีการสะสม
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พลังงานไว้ในร่างกายในรูปของไขมันเพ่ิมขึ้น ท าให้เกิดโรคอ้วน (obesity) ตามมาซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบใน
ภายหลังได้ (Kantachuvessiri, 2010)  
 ภาวะน้ าหนักเกินเป็นภาวะที่ร่างกายมีน้ าหนักมากกว่าปกติ โดยมีการสะสมของไขมันใต้ผิวหนังซึ่งเกินไป
จากมาตรฐานที่ก าหนดโดยองค์การอนามัยโลก (WHO, 2004) ตั้งแต่ร้อยละ 20 ขึ้นไป ส่วนภาวะอ้วน หมายถึง
สภาวะร่างกายที่มีน้ าหนักเกินกว่าปกติ โดยมีการสะสมไขมัน (Body fat) ทั้งร่างกายมากกว่าปกติ หรือมีไขมัน
ภายในช่องท้องและไขมันใต้ผิวหนังหน้าท้องเพ่ิมขึ้นหรืออ้วนลงพุง ที่เกิดจากการได้รับปริมาณสารอาหารมากกว่า
พลังงานที่ถูกใช้ไป ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพ (กฤษดา ศิรามพุช, 2560 ,รังสรรค์ ตั้งตรงจิต และเบ็ญจลักษณ์ ผล
รัตน์, 2550 WHO, 2004) 
 ภาวะน้ าหนักเกิน (overweight) สรุปได้ว้า ภาวะที่ร่างกายมีการสะสมไขมันในส่วนต่างๆของร่างกาย
มากกว่าปกติ ร่างกายจะสะสมไขมันนักเรียนชายมีดัชนีมวลกายมากกว่า 21.61- 25.76 กิโลกรัมต่อตารางเมตร 
นักเรียนหญิงมีดัชนีมวลกายมากกว่า 21.65-25.85 กิโลกรัมต่อตารางเมตร  วัดได้จากการค านวณหาค่าดัชนีมวล
กาย (BMI) และค่าเปอร์เซ็นต์ไขมัน 
 1.2 การประเมินภาวะน้ าหนักเกิน การประเมินภาวะน้ าหนักเกินในทางการแพทย์ การประเมินความอ้วน
และน้ าหนักตัวเกินใช้เกณฑ์มาตรฐานสากล ดังนี้ 
      ดัชนีมวลกาย (Body Mass Index) ดัชนีมวลกาย หรือ BMI. เป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 
ค านวณจากน้ าหนัก (กิโลกรัม) หารด้วยส่วนสูง (เมตร) ยกก าลังสอง  
2. สุขสมรรถนะ 
 2.1 ความหมายและความส าคัญของสุขสมรรถนะ 
สุขสมรรถนะ (physical fitness) หมายถึง สภาวะของร่างกายที่อยู่ในสภาพที่ดีเพ่ือช่วยให้บุคคลสามารถท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพลดอัตราเสี่ยงของปัญหาสุขภาพ ที่เป็นสาเหตุจากการออกก าลังกายสร้างความสมบูรณ์และ
แข็งแรงของร่างกายในการเข้าร่วม กิจกรรมการออกก าลังกายได้อย่างหลากหลาย บุคคลที่มีสมรรถภาพทางกายดี
จะสามารถปฏิบัติ กิจต่างๆในชีวิตประจ าวันการออกก าลังกาย การเล่นกีฬา และการแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ ได้
อย่างดีสมรรถภาพทางกายแบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ (health-related 
physical fitness) และสมรรถภาพทางกายท่ีสัมพันธ์กับทักษะ (skill - related physical fitness) (สุพิตร, 2549) 

สรุปความหมายของสุขสมรรถนะ คือ เป็นดัชนีสมรรถภาพทางกายที่เป็นพ้ืนฐานทางสุขภาพที่เกี่ยวข้อง
กับการเพ่ิมความสามารถประสิทธิภาพในการท างานของร่างกาย ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิด
โรคต่าง ๆ  

2.2 องค์ประกอบของสุขสมรรถนะ หมายถึง สุขสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสุขภาพและเพ่ิม
ความสามารถในการท างานของร่างกายซึ่งจะมีส่วนช่วยในการลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆได้เช่น โรคหลอด
เลือดหัวใจโรคความดันโลหิตสูงโรคปวดหลังตลอดจนปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากการขาดการออกก าลังกาย (สุพิตร , 
2549) ซึ่งประกอบด้วย 
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  2.2.1 ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ (muscle strength) เป็นความสามารถของกล้ามเนื้อหรือกลุ่ม
กล้ามเนื้อที่ออกแรงด้วยความพยายามในครั้งหนึ่งๆ เพ่ือต้านกับแรงต้านทาน ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อจะท าให้
เกิดความตึงตัว เพ่ือใช้แรงในการดึงหรือยกของต่างๆ  

2.2.2 ความอดทนของกล้ามเนื้อ (muscle endurance) เป็นความสามารถของกล้ามเนื้อที่จะ
รักษาระดับการใช้แรงปานกลางได้เป็นเวลานาน  

  2.2.3 ความอ่อนตัว (flexibility) เป็นความสามารถของข้อต่อต่างๆ ของร่างกาย ที่เคลื่อนไหวได้
เต็มช่วงของการเคลื่อนไหว การพัฒนาด้านความอ่อนตัวท าได้โดยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อและเอ็นหรือการใช้แรง
ต้านทานในกล้ามเนื้อและเอ็นให้ต้องท างานมากข้ึนการยืดเหยียดของกล้ามเนื้อ 

2.2.4 ความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตและหายใจ (Cardio respiratory Endurance) เป็น
ความสามารถของหัวใจและหลอดเลือดท่ีจะล าเลียงออกซิเจนและสารอาหารต่างๆ  

2.2.5 องค์ประกอบของร่างกาย (body composition) หมายถึง ส่วนต่างๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นน้ าหนักตัว
ของร่างกายโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนที่เป็นไขมัน (fat mass) และส่วนที่ปราศจากไขมัน (fat-free mass)  
3. การออกก าลังกายแบบหนักสลับเบา 
 3.1 ความหมายการออกก าลังกายแบบหนักสลับเบา (Interval Training) การฝึกเพ่ือพัฒนาความอดทน
ด้วยการฝึกแบบหนักสลับเบา (Interval Training) เป็นวิธีการที่ผู้ฝึกสอนและนักกีฬาทั่วไปน ามาใช้ในการฝึกอย่าง
แพร่หลาย โดยเฉพาะการเชื่อมโยงต่อจากการฝึกแบบต่อเนื่อง การฝึกแบบหนักสลับเบาเป็นวิธี การที่ร่างกาย
ท างานหนักข้ึนแต่จะมีช่วงพัก โดยการลดระดับความหนักลงหรือหยุดพักช่วงสั้นๆ แล้วปฏิบัติในรูปแบบเดิม โดยมี
จ านวนเที่ยวหรือจ านวนครั้งมาก อยู่ภายใต้เงื่อนไขและแนวทางการฝึกท่ีต้องค านึงถึงในแต่ละข้อ คือ 1. ความหนัก 
( Intensity) 2. ระยะเวลาของการฝึกแต่ละช่ วง (Time of Training) 3. ระยะเวลาของการพักแต่ละช่วง 
(Recovery) 4. การกระท าหรือปฏิบัติซ้ าในกิจกรรมของช่วงพักแต่ละช่วง (Repeated) และรูปแบบกิจกรรมการ
ฝึกแบบหนักสลับเบามีหลากหลาย การน ารูปแบบใดไปใช้ฝึกควร พิจารณาให้เหมาะสมกับตัวแปรที่มีผลต่อการฝึก 
คือ 1.เวลาหรือระยะทางที่จะใช้ในการฝึก 2.ความหนักหรือความเร็วที่ใช้ในการฝึก 3.จ านวนครั้งที่กระท าต่อเซต
และจ านวนเซตที่ท าการฝึก 4.กิจกรรมที่ปฏิบัติในช่วงของการพัก 5.สภาพของสถานที่ฝึก เช่น ความชื้น ความร้อน 
พ้ืนสนาม กระแสลม ขึ้น-ลงเนิน (เจริญ กระบวนรัตน์,2557) 
 3.2 รูปแบบการออกก าลังกายแบบหนักสลับเบาที่ถูกน ามาฝึกพัฒนาความอดทน โดยเฉพาะความอดทน
แบบไม่ใช้ออกซิเจนมีหลักและวิธีการที่มีผู้น าไปใช้ฝึกนักกีฬาอย่างแพร่หลายและได้รับการยอมรับว่าเกิดประโยชน์
ต่อร่างกายประกอบด้วย (เจริญ กระบวนรัตน์, 2557) 
  3.2.1 Short Interval Training เป็นรูปแบบการฝึกแบบหนักสลับเบาที่มีความ เหมาะสมกับการ
น ามาใช้ฝึกนักกีฬาประเภททีม กล่าวคือ เป็นการวิ่งที่ใช้ความเร็วสูงระดับ 90% ของความเร็วสูงสุดหรืออัตราการ
เต้นของชีพจรสูงสุด เวลาที่ใช้ฝึก 5-30 วินาที หยุดพักระหว่างเที่ยว ประมาณ 15-150 วินาที หรือก าหนดเป็น
อัตราเวลาในการฝึกต่อเวลาในการพักท่ี 1:3 หรือ 1:5 ตาม ลักษณะของกิจกรรมโดยกิจกรรมช่วงเวลาพักจะใช้เป็น
วิ่งเบาๆ (Active Recovery) เพ่ือให้อัตราการ เต้นของชีพจรค่อยๆ ลดระดับลงมาเหลือ 120 ครั้งต่อนาที แล้วจึง
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ท าการฝึกในเที่ยวต่อไป จ านวน 5-20 ครั้ง/ชุดการฝึก โดยก าหนดให้สอดคล้องกับเป้าหมายและสภาพความพร้อม
ของนักกีฬาในขณะนั้น 
  3.2.2 Intermediate Interval Training เป็นรูปแบบการฝึกที่ เหมาะสมกับกลุ่มกีฬา การ
เคลื่อนไหวที่ใช้เวลาปานกลาง เช่น วิ่ง 200-400 เมตร หรือว่ายน้ าระยะ 100-200 เมตร ความหนักที่ใช้ในการฝึก
ประมาณ 90% ของความเร็วสูงสุดหรืออัตราการเต้นของชีพจรสูงสุดใช้เวลาในการฝึกแต่ละครั้งประมาณ 30-120 
วินาที เวลาพักระหว่างเที่ยว 2-6 นาที โดยมีอัตราเวลาหรือความนานในการฝึกต่อเวลาในการพักที่ 1:2 ถึง 1:3 
กิจกรรมในขณะพักจะใช้การวิ่งเบาๆ หรือใช้การลอยตัวในน้ าส าหรับนักว่ายน้ า  (Active Recovery) ให้อัตราการ
เต้นของชีพจรลดลงมาที่ 120 ครั้งต่อนาที จึงค่อยท าการฝึกในเที่ยวต่อไป จ านวนครั้งต่อชุดในการฝึกประมาณ 3-
12 ครั้งต่อหนึ่งชุด 
  3.2.3 Long Interval Training เป็นรูปแบบของการฝึกหนักสลับเบาที่เหมาะสมกับ นักกีฬาที่ใช้
ระยะเวลาในการเคลื่อนไหวต่อเนื่องนานๆ เช่น กรีฑาระยะกลาง วิ่ง 1500 เมตรขึ้นไป หรือ นักว่ายน้ าระยะทาง 
400 เมตรขึ้นไป โดยใช้ความหนักในการฝึกประมาณ 80-90%MHR ของความเร็วสูงสุดหรืออัตราการเต้นของชีพ
จรสูงสุด ใช้เวลาในการฝึกประมาณ 2-5 นาที เวลาพักระหว่างเที่ยว 2-10 นาที หรือใช้อัตราเวลาในการฝึกต่อเวลา
พักท่ี 1:2 ถึง 1:3 หรือการฝึกประมาณ 60-70%MHR โดยกิจกรรมในการพักเป็นการวิ่งเบาๆ (Active Recovery) 
ให้อัตราการเต้นของชีพจรลดลงมาถึง 120 ครั้งต่อนาที แล้วจึงท าการฝึกในเที่ยวต่อไป โดยมีจ านวนเที่ยวหรือ
จ านวนครั้งในการฝึกท่ี 3-10 ครั้งต่อชุด (ถาวร กมุทศรี,2562)  
   
วิธีด าเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ เป็นวิธีการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ โดยโปรแกรมการออกก าลังกายแบบหนักสลับเบาที่มีต่อ
สุขสมรรถนะของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีภาวะน้ าหนักเกิน โดยกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้มาจาก
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 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) อยู่ที่ 0.9 ค่าขนาดอิทธิพล (Effect Size) เท่ากับ 1.20 และระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 จึง
ก าหนดให้มีกลุ่มทดลองที่ 1 จ านวน 15 คน และกลุ่มทดลองที่ 2 จ านวน 15 คน โดยเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive Sampling)  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  

1.โปรแกรมการออกก าลังกายแบบหนักสลับเบาที่มีต่อสุขสมรรถนะของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มี
ภาวะน้ าหนักเกิน  

2. แบบบันทึกรายการอาหารที่รับประทาน  
3. แบบประเมินความพร้อม และปัจจัยเสี่ยงก่อนออกก าลังกาย (PAR-Q+)  
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4. แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ (เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายส าหรับ
นักเรยีนระดับมัธยมศึกษา 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. เครื่องชั่งน้ 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 าการชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง ค่าดัชนีมวลกาย รอบเอว รอบสะโพกอัตราส่วนรอบเอวต่อ
สะโพก นั่งงอตัวไปข้างหน้า แรงบีบมือ ลุก-นั่ง 30 วินาที และยืนยกเข่าขึ้นลง 3 นาที ของกลุ่มตัวอย่างก่อนการฝึก 
(Pre - Test) หลังการฝึก (Post - Test) สัปดาห์ที่ 1 และสัปดาห์ที่ 8   
         2.3 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 
การเก็บรวมรวมข้อมูล    

1. ประชุม อธิบาย และชี้แจงให้กลุ่มตัวอย่างได้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2. ผู้วิจัยน าแบบบันทึกการตรวจวัดค่าดัชนีมวลกายไปด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในโรงเรียน

มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรที่มีภาวะน้ าหนักเกิน 
 3. จัดตรียมอุปกรณ์ โปรแกรมการออกก าลังกาย และสถานที่  
 4. สถานที่ สนามกีฬา และลานกิจกรรม 
 5. เตรียมกลุ่มตัวอย่างของการศึกษา ปฐมนิเทศให้กลุ่มตัวอย่าง ทราบถึงจุดหมาย และวิธีการฝึก ตลอดจน
ปฏิทินการฝึกในแต่ละครั้ง 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 
 6.3 ผู้วิจัยท าการชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง ค่าดัชนีมวลกาย รอบเอว รอบสะโพกอัตราส่วนรอบเอวต่อสะโพก 
นั่งงอตัวไปข้างหน้า ดันพ้ืน 30 วินาที ลุก-นั่ง 30 วินาที และยืนยกเข่าขึ้นลง 3 นาที ของกลุ่มตัวอย่างก่อนการฝึก 
(Pre - Test) หลังการฝึก (Post - Test) สัปดาห์ที่ 1 และสัปดาห์ที่ 8 
 6.4 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้  
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ผลการวิจัย 
ตารางที่ 1 แสดงผลค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 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   

ยืนยกเข่าข้ึนลง 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 าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการทดสอบสุขสมรรถนะ ก่อนการใช้โปรแกรมของกลุ่มทดลอง มีค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าดัชนีมวลกายเท่ากับ 24.66 ±3.15 กิโลกรัมต่อตารางเมตร อัตราส่วนรอบเอว/
สะโพกเท่ากับ 0.85 ±0.06 ความอ่อนตัวเท่ากับ 6.73 ±8.19 เซนติเมตร ดันพ้ืน 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 มีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าดัชนีมวลกายเท่ากับ 
21.17 ±2.01 กิโลกรัมต่อตารางเมตร อัตราส่วนรอบเอว/สะโพกเท่ากับ 0.76 ±0.04 ความอ่อนตัวเท่ากับ 11.46 
±7.89 เซนติเมตร ดันพ้ืน 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 

 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการทดสอบสุข
สมรรถนะของก่อนและหลังการใช้โปรแกรมการออกก าลังกายแบบหนักสลับเบาที่มีต่อสุขสมรรถนะของนักเรียน

x x
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มัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีภาวะน้ าหนักเกิน ในรายการทดสอบ ค่าดัชนีมวลกาย อัตราส่วนรอบเอว/สะโพก ลดลง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความอ่อนตัว  ดันพ้ืน 30 วินาที ลุก-นั่ง 60 วินาที และยืนยกเข่าขึ้นลง 3 
นาที เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ตารางที่ 2 แสดงผลผลการเปรียบเทียบการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของผลการทดสอบ
สุขสมรรถนะของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง โดยใช้สถิติ )Independent t-test) 

* มีนัยความส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

จากตารางที่ 2 พบว่า เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบสุขสมรรถนะของกลุ่ม
ควบคุมและกลุ่มทดลอง หลังการใช้โปรแกรมการออกก าลังกายแบบหนักสลับเบาที่มีต่อสุขสมรรถนะของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีภาวะน้ าหนักเกิน ในรายการทดสอบค่าดัชนีมวลกาย อัตราส่วนรอบเอว/สะโพก  ความ
อ่อนตัว  ดันพ้ืน 30 วินาที ลุก-นั่ง 60 วินาที และยืนยกเข่าขึ้นลง 3 นาที พบว่า ผลการเปรียบเทียบหลังการใช้
โปรแกรมออกก าลังกายหนักสลับเบาของกลุ่มทดลองดีกว่ากลุ่มควบคุม ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
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 

ยืนยกเข่าข้ึนลง 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 

7.25 

2.52* 

3.09* 

-2.12* 

 -1.99* 

-2.71* 

 -1.99* 

.01 

.00 

.03 

.05 

.01 

.05 

x x
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  ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความกรุณาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์เอก สุขใส 
ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ได้อุตส่าห์สละเวลาอันมีค่ามาเป็นที่ปรึกษา พร้อมทั้งให้ค าแนะน าตลอดระยะเวลา
ในการท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ และกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ชัย ชะนูนันท์ รักษาการใน
ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นอย่างสูง ที่ได้กรุณาให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล
เกี่ยวกับนักเรียนที่มีภาวะน้ าหนักเกินในการท าวิจัย เหนือสิ่งอ่ืนใดขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ของผู้วิจัยที่
ให้ก าลังใจและให้การสนับสนุนในทุกๆ ด้านอย่างดีท่ีสุดเสมอมา 

อภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาผลของโปรแกรมการออกก าลังกายแบบหนักสลับเบาที่มีต่อสุขสมรรถนะของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีภาวะน้ าหนักเกิน ท าการทดสอบสุขสมรรถนะ 5 ด้าน ได้แก่ ค่าดัชนีมวลกาย อัตราส่วน
รอบเอว/สะโพก ยืนยกเข่าขึ้นลง 3 นาที ความอ่อนตัว ดันพ้ืน 30 วินาที และลุก-นั่ง 60 วินาที ผลการวิจัยพบว่า 
กลุ่มทดลอง เป็นนักเรียนที่มีภาวะน้ าหนักเกินฝึกตามโปรแกรมการออกก าลังกายแบบหนักสลับเบา มีค่าเฉลี่ยของ
ผลการทดสอบสุขสมรรถนะมีการพัฒนาที่ดีขึ้นทุกด้าน กว่ากลุ่มควบคุม เป็นนักเรียนที่มีภาวะน้ าหนักเกินออก
ก าลังกายในชีวิตประจ าวันตามปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งผลการทดสอบสุขสมรรถนะ ก่อนและ
หลังการใช้โปรแกรมออกก าลังกายหนักสลับเบา 8 สัปดาห์ ของกลุ่มทดลอง พบว่า ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของค่าดัชนีมวลกาย อัตราส่วนรอบเอว/สะโพก และยืนยกเข่าขึ้นลง 3 นาทีลดลง 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความอ่อนตัว ดันพ้ืน 30 วินาที และลุก -นั่ง 60 วินาที เพ่ิมขึ้น อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากการใช้โปรแกรมออกก าลังกายหนักสลับเบา ทั้งหมด 8 สัปดาห์ ซึ่งมีท่าฝึก
แบ่งเป็นละสัปดาห์ และท าการฝึกเป็นจ านวน 3 วัน คือ คือ วันจันทร์ วันอังคาร และวันพฤหัสบดี เวลา 16.30 – 
17.30 น.โดยสัปดาห์ที่ 1 และ 2 ท าการฝึกแบบหนัก 20 วินาที แบบเบาหรือหยุดพัก 60 วินาที จ านวนเซต 2 เชต 
พักระหว่างเซตละ 1 นาที สัปดาห์ที่ 3 ถึง 6 แบบหนัก 20 วินาที แบบเบาหรือหยุดพัก 40 วินาที จ านวนเซต 2 
เชต พักระหว่างเซตละ 1 นาที และสัปดาห์ที่ 7 ถึง 8 แบบหนัก 20 วินาที แบบเบาหรือหยุดพัก 20 วินาที จ านวน
เซต 3 เชต พักระหว่างเซตละ 1 นาที ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Kelso (2005) ว่าเป้าหมายที่ต้องการพัฒนา
โดยเฉพาะระบบพลังงานและระดับความสมบูรณ์ทางด้านร่างกาย การฝึกแบบหนักสลับเบาจะเน้นใช้วิธีควบคุม
ความหนักการฝึกโดยใช้อัตราการเต้นของชีพจรเป็นเกณฑ์ก าหนดความหนักในการฝึก การฝึกแบบหนักสลับเบาจะ
เกี่ยวข้องกับระบบพลังงานแบบไม่ใช้ออกซิเจน แต่ด้วยการฝึกมีการปฏิบัติหรือท าซ้ าบ่อยครั้งจึงท าให้ระบบ
พลังงานแบบแอโรบิกมาท างานร่วมเสมอ คือ ขณะเล่นกีฬาต่อเนื่องเป็นเวลานานท าให้ร่างกายอยู่ในสภาวะเหน็ด
เหนื่อยไม่สามารถน าออกซิเจนที่หายใจเข้าไปในขณะนั้นไปเป็นพลังงานได้ทันทีแต่จะไปน าเอาออกซิเจน ที่ร่างกาย
เก็บสะสมไว้ตามเนื้อเยื่อหรือเซลล์กล้ามเนื้อออกมาใช้เป็นพลังงานแทนเพ่ือให้ร่างกายท างานต่อไปเป็นระยะเวลา
สั้นๆ โดยถ้าเรานับจากจุดที่เกิดสภาวะความล้าไปจนถึงสิ้นสุดการเคลื่อนไหว เป็นช่วงเวลาการออกก าลังกายแบบ
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ไม่ใช้ออกซิเจน ส่วนกิจกรรมอีกรูปแบบ คือ การออกแรงหนักเต็มที่ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ เช่น การวิ่ง 100 เมตร ที่
ใช้ความเร็วเต็มที่ตลอดช่วง เป็นกิจกรรมที่ใช้ระบบพลังงานแบบแอนแอโรบิกเต็มรูปแบบ เป็นต้น รูปแบบหรือ
วิธีการฝึกแบบหนักสลับเบาที่ถูกน ามาฝึกพัฒนาความอดทน โดยเฉพาะความอดทนแบบไม่ใช้ออกซิเจนมีหลักและ
วิธีการที่มีผู้น าไปใช้ฝึกนักกีฬาอย่างแพร่หลายและได้รับการยอมรับว่าเกิดประโยชน์ต่อร่างกาย (เจริญ กระบวน
รัตน์, 2557) เช่นเดียวกับงานวิจัยของถาวร กมุทศรี (2562) หลักการฝึกแบบ Long Interval Training เป็น
รูปแบบของการฝึกหนักสลับเบาที่เหมาะสมกับนักกีฬาที่ใช้ระยะเวลาในการเคลื่อนไหวต่อเนื่องนานๆ เช่น กรีฑา
ระยะกลาง วิ่ง 1500 เมตรขึ้นไป หรือ นักว่ายน้ าระยะทาง 400 เมตรขึ้นไป โดยใช้ความหนักในการฝึกประมาณ 
85-90% ของความเร็วสูงสุดหรืออัตราการเต้นของชีพจรสูงสุด ใช้เวลาในการฝึกประมาณ 2 -5 นาที เวลาพัก
ระหว่างเที่ยว 2-10 นาที หรือใช้อัตราเวลาในการฝึกต่อเวลาพักที่ 1:2 ถึง 1:3 โดยกิจกรรมในการพักเป็นการวิ่ง
เบาๆ (Active Recovery) ให้อัตราการเต้นของชีพจรลดลงมาถึง 120 ครั้งต่อนาที แล้วจึงท าการฝึกในเที่ยวต่อไป 
โดยมีจ านวนเที่ยวหรือจ านวนครั้งในการฝึกท่ี 3-10 ครั้งต่อชุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิภาดา พ่วงพี (2562) ได้
ศึกษาเรื่องผลการโปรแกรมการฝึกแบบวงจรโดยใช้แอโรบิกแบบหนักสลับเบาเป็นฐานมีผลต่อการพัฒนาความ
อดทนของระบบไหลเวียนเลือดและระบบหายใจของนักเรียนชายอ้วนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพ่ือ
ต้องการพัฒนาความอดทนของระบบไหลเวียนเลือดและระบบหายใจ ความแข็งแรงและความแข็งแรงและความ
อดทนของกล้ามเนื้อ และสัดส่วนร่างกายของนักเรียนชายอ้วน การออกก าลังกายแบบแอโรบิกแบบหนักสลับเบา
ท าให้ร่างกายได้รับการพัฒนา ในการใช้ออกซิเจนมากขึ้น และควรอยู่ในระยะเวลาที่เพียงพออย่างน้อย 15  นาที
ขึ้นไป รูปแบบของกิจกรรมที่ปฏิบัติควรเหมาะสมที่จะพัฒนาความอดทนของระบบไหลเวียนเลือดและระบบหายใจ
ซึ่งจะท าให้สัดส่วนร่างกายพัฒนาได้มีประสิทธิภาพดีขึ้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานของการวิจัยว่า โปรแกรมการออกก าลังกายแบบหนักสลับเบามีผลต่อสุขสมรรถนะของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีภาวะน้ าหนักเกิน ดีขึ้นหลังจากการเข้าร่วมโปรแกรม 
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ผลการใช้โปรแกรมการฝึกแบบผสมผสานทีม่ีผลตอ่ความคล่องแคล่วว่องไวว่องไวในกีฬา
บาสเกตบอล ของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

THE EFFECT OF COMBINATIONS TRAINING PROGRAM ON AGILITY OF BASKETBALL 
PLAYERS FOR STUDENTS GRADE 3 SECONDARY 

 

ภัทรภร บญุทวีมติร1, ทวีศักดิ์ สวา่งเมฆ2 และภัควัฒน์ เชิดพุทธ3 
Pataraporn Boonthaweemit1 Taweesak Sawangmek2 and Pakkawat Sertbudra3 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบผลของความคล่องแคล่วว่องไวก่อนและหลังการใช้โปรแกรม
การฝึกแบบผสมผสานที่มีผลต่อความคล่องแคล่วว่องไวในกีฬาบาสเกตบอล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการเขารวมโปรแกรมการฝึกแบบผสมผสาน          ที่มีผลต่อความคล่องแคล่วว่องใน
กีฬาบาสเกตบอล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ได้แก่ นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3/3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวนทั้งสิ้น 40 คน ซึ่งใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) โดยการใช้โปรแกรมการการฝึกแบบผสมผสาน และท าการฝึกโปรแกรมสัปดาห์ละ 3 วัน 
เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ จากนั้นท าการเก็บข้อมูลตัวแปรของความคล่องแคล่วว่องไว และทดสอบ ความ
คล่องแคล่วว่องไวก่อนและหลังการใช้โปรแกรม หลังสิ้นสุดการทดลองผู้วิจัยน าผลมาวิเคราะห์ตามระเบียบวิธีทาง
สถิติ โดยท าการ หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงมาตรฐาน  และค่าความพึงพอใจในการใช้โปรแกรมการฝึกแบบผสมผสาน 
ผลการวิจัย พบว่า ภายหลังการใช้โปรแกรม 8 สัปดาห์ กลุ่มตัวอย่าง มีการพัฒนาผลการทดสอบความคล่องแคล่ว
ว่องไวเพ่ิมขึ้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .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 าชาติอเมริกันที่ถูกคิดขึ้น เนื่องจากในช่วงฤดูหนาวสภาพพ้ืนภูมิ
ประเทศโดยทั่ว ๆ ไปถูกหิมะปกคลุม ดร.เจมส์ เอ ไนท์สมิท ครูสอนพลศึกษาของ The International Y.M.C.A. 
Training School อยู่ที่เมืองสปริงฟิลล์ รัฐเมสสาซูเซส ได้รับมอบหมายจาก ดร.กูลิค ให้เป็นผู้คิดค้นการเล่นกีฬาใน
ร่มที่เหมาะสมที่จะใช้เล่นในช่วงฤดูหนาว บาสเกตบอลถูกคิดค้นดัดแปลงการเล่นกีฬาอเมริกันฟุตบอลและเบสบอล
เข้าด้วยกันและให้มีการเล่นที่เป็นทีม ในครั้งแรก ดร.เจมส์ เอ ไนท์สมิท ได้ใช้ลูกฟุตบอลและตะกร้าเป็นอุปกรณ์
ส าหรับให้นักกีฬาเล่น เขาได้น าตะกร้าลูกพีชไปแขวนไว้ที่ฝาผนังของห้องพลศึกษา แล้วให้ผู้เล่นพยายามโยนลูก
บอลลงในตะกร้านั้นให้ได้ โดยใช้เนื้อที่สนามส าหรับเล่นให้มีขนาดเล็กลงแบ่งผู้เล่นออกเป็นข้างละ 7 คน ผลการ
ทดลองครั้งแรกผู้เล่นได้รับความสนุกสนานตื่นเต้นแต่ขาดความเป็นระเบียบ มีการชนกัน ผลักกัน เตะกัน อันเป็น
การเล่นที่รุนแรง ต่อมาได้ตัดการเล่นที่รุนแรงออกไป และได้ท าการวางกติกาห้ามผู้เล่นเข้าปะทะถูกเนื้อต้องตัวกัน 
นับได้ว่าเป็นหลักเบื้องต้นของการเล่นบาสเกตบอล เมื่อได้วางกติกาการเล่นขึ้นมาแล้วก็ได้น าไปทดลองและ
พยายามปรับปรุงแก้ไขระเบียบให้ดีขึ้น เขาได้พยายามลดจ านวนผู้เล่นลงเพ่ือหลีกเลี่ยงการปะทะกันจนในที่สุดก็ได้
ก าหนดตัวผู้เล่นไว้ฝ่ายละ 5 คน ซึ่งเป็นจ านวนที่เหมาะสมที่สุดกับขนาดเนื้อที่สนาม ได้ทดลองการเล่นหลายครั้ง
หลายหนและพัฒนาการเล่นเรื่อยมา จนกระท่ังเขาได้เขียนกติกาการเล่นไว้เป็นจ านวน 13 ข้อ และเป็นต้นฉบับการ
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เล่นที่ยังคงปรากฏอยู่บนกระดานเกียรติยศในโรงเรียนพลศึกษา ณ สปริงฟิลล์ อยู่จนกระทั่งทุกวันนี้ (สุณิสา โสทร
วัตร, 2553) 

ก่อนปี ค.ศ. 1915 แม้ว่าบาสเกตบอลจะเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางเป็นอย่างมากก็ตาม 
แต่ก็จ ากัดเป็นเพียงการเล่นเพ่ือออกก าลังกายในห้องพลศึกษาเท่านั้น ไม่มีองค์กรใดรับผิดชอบจัดการเล่นเป็นเป็น
ทางการ ยกเว้นองค์กรบาสเกตบอลอาชีพที่เกิดขึ้นเพียง 2-3 องค์กรแล้วก็เลิกล้มไป ฉะนั้นการเล่นบาสเกตบอลใน
แต่ละท่ีแตล่ะแห่งจึงต่างก็ใช้กติกาผิดแผกแตกต่างกันออกไป ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนา
กีฬาบาสเกตบอลเป็นอย่างมาก ดังนั้นในปี ค.ศ. 1915 สมาคม Y.M.C.A. สมาคมกีฬามหาวิทยาลัยแห่งชาติและ
สมาพันธ์กีฬาสมัครเล่น ได้ร่วมประชุมเพ่ือร่างกติกาการเล่นบาสเกตบอลขึ้นมาเพ่ือเป็นบรรทัดฐานเดียวกัน กติกา
นี้ได้ใช้สืบมาจนกระทั่งปี ค.ศ. 1938 และได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งที่ 11 ณ 
กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี โดยคณะกรรมการโอลิมปิกนานาชาติเป็นผู้พิจารณา สหรัฐอเมริกายอมรับการเล่น
บาสเกตบอลเป็นกีฬาประจ าชาติเมื่อวันที่ 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 กีฬาบาสเกตบอลมีการเล่นในทุกประเทศทั่วโลก ตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 1 และคาดว่า
ก่อนปี ค.ศ. 1941 มีประชาชนทั่วโลกเล่นกีฬาบาสเกตบอลเป็นจ านวนถึง 20 ล้านคน ในขณะนี้มีผู้นิยมเล่น
บาสเกตบอลกันทั่วทุกมุมโลก ไม่น้อยกว่า 52 ประเทศ นอกจากนี้ได้มีการแปลกติกาการเล่นเป็นภาษาต่าง ๆ 
มากกว่า 30 ภาษา (อุทัย สงวนพงศ์, 2542) 

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

ประเทศไทยจัดตั้งสมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยขึ้นเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2495 และในปี 
พ.ศ. 2496 สมาคมบาสเกตบอลสมัครเล่นแห่งประเทศไทยได้ถูกจัดตั้งขึ้นตามแบบอันถูกต้องโดยจดทะเบียนที่สภา
วัฒนธรรมแห่งชาติ จากนั้นได้เข้าเป็นสมาชิกสหพันธ์บาสเกตบอลนานาชาติเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2496 
(วัชชริน ผดุงรัชดากิจ, 2552) กีฬาบาสเกตบอลเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมมากกีฬาหนึ่งในประเทศไทย โดยมีการ
จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนและ               การแข่งขันบาสเกตบอลระดับประเทศ ได้พัฒนา เปลี่ยนแปลง จากจุด
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เล็กที่มีการแข่งขันเพียงไม่กี่คนจนถึงการแข่งขันของคนทั้งโลก ซึ่งในกรณีของประเทศไทยเห็นได้จากการจัดการ
แข่งขันตั้งแต่ระดับเขต อ าเภอ จังหวัด จนถึงระดับชาติและนานาชาติ เช่น กีฬาเยาวชนแห่งชาติ กีฬาแห่งชาติ 
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย การแข่งขันบาสเกตบอลชิงถ้วยพระราชทาน ก (King's Cup) ซีเกมส์ (SEA 
Games) เอเชี่ยนเกมส์ (Asian Games) บาสเกตบอลชิงแชมป์โลก ประเภททีมหญิง อายุไม่เกิน 18 ปี (FIBA U19 
World Championship for Women) และกีฬามหาวิทยาลัยโลก (Universiade) 

กีฬาบาสเกตบอล เป็นกิจกรรมทางพลศึกษาประเภทหนึ่งที่ช่วยพัฒนาทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญา การเล่นบาสเกตบอลนั้นท าให้เกิดความเพลิดเพลิน สนุกสนาน และมีกระบวนการหลายรูปแบบเป็น
องค์ประกอบ ซึ่งได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางจากสถาบันการศึกษา                   ต่ าง ๆ เป็นกีฬาที่จัดให้มี
การเรียนการสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา และมีการบรรจุกีฬา
บาสเกตบอลไว้ในหลักสูตร ฉัฐรส บัญชาชาญชัย (2540) ได้กล่าวว่า การเรียนการสอนรายวิชาบาสเกตบอลนั้นจะ
เน้นทักษะเบื้องต้นเป็นพ้ืนฐานในการเล่นกีฬาบาสเกตบอล ได้แก่ การรับ-ส่งลูกบาสเกตบอล การเลี้ยงลูก
บาสเกตบอล และการยิงประตูบาสเกตบอล ให้เกิดความรู้ความเข้าใจในทักษะพ้ืนฐานที่ดีพอสมควรและน าทักษะ
พ้ืนฐานไปใช้ผสมผสานในการเล่นเป็นทีมต่อไป ผู้สอนต้องพยายามค้นคว้าหาวิธีการสอนเพ่ือพัฒนานักเรียนให้
สามารถเล่นบาสเกตบอลได้ สมรรถภาพทางกายในการเล่นกีฬาบาสเกตบอลประกอบไปด้วย                    ความ
แข็งแรงของกล้ามเนื้อ ความทนทาน และความคล่องแคล่วว่องไว ซึ่งจะประสบความส าเร็จได้นั้นนักกีฬาต้องมี
สมรรถภาพทางร่างกายที่พร้อมในหลาย ๆ ด้าน อาทิเช่น ความแข็งแรง ความเร็ว                ความยืดหยุ่น ความ
อ่อนตัว ความอดทน และความคล่องแคล่วว่องไว การท างานร่วมกันของกล้ามเนื้อ พลังของกล้ามเนื้อ เวลา 
ปฏิกิริยาตอบสนอง สมบูรณ์ นิติอมรรัตน์ (2545) ได้กล่าวว่า ความคล่องแคล่ว ว่องไว มีความส าคัญต่อกีฬามาก
เพราะว่ากีฬาแทบทุกประเภทมีการเคลื่อนไหวและบางประเภทต้องอาศัยการเปลี่ยนทิศทางอย่างรวดเร็ว ถ้า
ร่างกายมีความคล่องแคล่วว่องไวและสมรรถภาพทางกายด้านอ่ืน ๆ ดี จะช่วยให้การเล่นกีฬาประสบผลส าเร็จ จะ
เห็นได้ว่ากีฬาบาสเกตบอลนอกจากผู้เล่นจะมีความสัมพันธ์กันในทีม ผู้เล่นก็ต้องมีความสามารถเฉพาะตัวสูง
โดยเฉพาะการเปลี่ยนต าแหน่งและทิศทางของการเคลื่อนไหวเพ่ือเป็นการหลอกล่อสกัดกั้น วิ่งเอ้ียวตัวหลบยิง
ประตู หมุนตัวรับลูก ส่งลูกหรือการเลี้ยงลูก พาลูกไป ซึ่งทักษะที่กล่าวมานั้นจะต้องใช้ความคล่องตัวทั้งสิ้น และมี
ประสิทธิภาพ 

การเล่นบาสเกตบอลนอกจากต้องใช้ทักษะพ้ืนฐานในการเล่นกีฬาประเภทนี้แล้วยังจ าเป็นต้องอาศัย
ความคล่องแคล่วว่องไวในการเล่น ทั้งการรับ-ส่งลูก การเลี้ยงลูก การเลี้ยงบอลเปลี่ยนต าแหน่ง การยิงประตู และ
การก้าวกระโดดขึ้นยิงประตู เนื่องจากเป็นกีฬาที่มีเวลาจ ากัดในการแข่งขัน และเมื่อจบการแข่งขันฝ่ายใดที่ท า
คะแนนได้มากกว่าจะเป็นฝ่ายที่ชนะ ความคล่องแคล่วว่องไวจึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งในกีฬาประเภทนี้ ไกรวิชญ์ จิร
เดชากุล (2553) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของความคล่องแคล่วว่องไว ประกอบด้วย การประสานงานของกล้ามเนื้อ 
โดยควรพัฒนาการท างานร่วมกันของกล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ ในการเคลื่อนไหวส าหรับกิจกรรมนั้น ๆ พลังกล้ามเนื้อ 
(power) ช่วยเพ่ิมในเรื่องของความคล่องแคล่วว่องไว และการควบคุมแรงเฉื่อยในช่วงที่มีการเปลี่ยนทิศทาง โดย
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จะต้องอาศัยทั้งพลังและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เวลาปฏิกิริยา (reaction time) เป็นช่วงระยะเวลาตั้งแต่เริ่ม
การกระตุ้นและนักกีฬาเกิดการรับรู้ เช่น การได้ยิน การมองเห็น และมี               การตอบสนองต่อการกระตุ้น 
เช่น การเคลื่อนที่ออกจากแท่นปล่อยตัวของนักวิ่งหรือเป็นช่วงระยะเวลาที่ร่างกายตอบสนองต่อสิ่งเร้า นับตั้งแต่สิ่ง
เร้าเริ่มปรากฏจนกระทั่งมีการเคลื่อนไหว ซึ่งเป็นการท างานของประสาทรับความรู้สึก (ตาหรือหู) และการ
ตอบสนองต่อกล้ามเนื้อ (ขาหรือมือ) โดยเวลาปฏิกิริยามากหรือน้อยจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการท างานของ
ระบบประสาท ซึ่งคนที่ออกก าลังกายหรือฝึกซ้อมเป็นประจ าจะมีเวลาปฏิกิริยาน้อยกว่าคนทั่วไป เป็นสิ่งที่ชี้ได้ว่า
การออกก าลังกายหรือการเล่นกีฬาช่วยให้ระบบประสาทอยู่ในภาวการณ์ท างานที่ดี ทั้งระบบรับความรู้สึก การ
ตัดสินใจ และระบบประสาทที่ไช้ในการควบคุมการเคลื่อนไหว (สนธยา สีละมาด, 2551) ความอ่อนตัว (flexibility) 
เป็นความสามารถในการเคลื่อนไหวได้อย่างเต็มมุมการเคลื่อนไหวของข้อต่อและกล้ามเนื้ อ ท าให้การเคลื่อนไหว
เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จากการจัดเรียนการสอนในรายวิชาบาสเกตบอลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2563 มีนักเรียนทั้งหมด 260 คน พบว่า ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายด้านความคล่องแคล่วว่องไว
ของนักเรียนต่ ากว่าเกณฑ์เป็นจ านวนมาก กล่าวคือ มีนักเรียนที่มีผล              การทดสอบความคล่องแคล่วว่องไว
อยู่ในเกณฑ์ตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไปร้อยละ 26.37 และอยู่ในเกณฑ์ระดับต่ าและต่ ามาก ร้อยละ 73.63 

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาผลของการใช้โปรแกรม                การ
ฝึกแบบผสมผสานที่มีผลต่อความคล่องแคล่วว่องไวในกีฬาบาสเกตบอล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และการ
ใช้โปรแกรมการฝึกแบบผสมผสานที่มีผลต่อความคล่องแคล่วว่องไว เพ่ือช่วยให้นักเรียนมีความคล่องแคล่วว่องไว 
มีความสามารถในการเปลี่ยนทิศทางหรือต าแหน่งของร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่เสียการทรงตัว มีการ
พัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวได้เป็นอย่างดี และเพ่ือเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลของความคล่องแคล่วว่องไวก่อนและหลังการใช้โปรแกรมการฝึกแบบผสมผสานที่
มีผลต่อความคล่องแคล่วว่องไวในกีฬาบาสเกตบอล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  
 2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการเขารวมโปรแกรมการฝึกแบบผสมผสานที่มีผลต่อความคล่องแคล่ว
ว่องในกีฬาบาสเกตบอล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
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วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

1. ทักษะพ้ืนฐานในกีฬาบาสเกตบอล  

อุทัย สงวนพงศ์ (2544 น. 7-12) ได้กล่าวว่า การเล่นบาสเกตบอลทักษะเฉพาะตัวมี      ความจ าเป็น
และส าคัญมาก ดังนั้นผู้เล่นจึงต้องฝึกทักษะพ้ืนฐานต่าง ๆ ให้ถูกต้องจนเกิดความช านาญเสียก่อน โดยมีทักษะ
พ้ืนฐานดังนี้ การยืนเตรียมพร้อม การหยุดการเคลื่อนที่ การจับลูกบอล         การเคลื่อนที่เพ่ือเล่นบาสเกตบอล 
การส่งลูกบอล การรับลูกบอล การยิงประตู สอดคล้องกับ                    เทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชัย (2550 น. 8) 
ที่กล่าวว่า กีฬาบาสเกตบอลเป็นกีฬาประเภททีม ซึ่งประกอบด้วยผู้เล่นเป็นทีมชุด ๆ ละ 5 คน โดยมีจุดมุ่งหมายให้
น าลูกบาสเกตบอลไปโยนลงห่วงประตูหรือยิงประตู (Shooting) ของฝ่ายตรงข้าม การน าลูกบอลเคลื่อนที่ไปนั้นจะ
ใช้การรับ-ส่ง (Passing and Catching) ต่อกันไปหรือกลิ้งไปก็ได้ แต่ถ้าจะพาลูกบอลเคลื่อนที่ไปด้วยตัวเองนั้น 
ต้องใช้การทุ่มลูกบอลให้กระดอนกับพ้ืนด้วยมือข้างเดียวหรือด้วยมือสองข้างสลับมือกัน เรียกว่า "การเลี้ยงบอล" 
(Dribbling) ดังนั้นทักษะที่ใช้ในการเล่นบาสเกตบอลจึงประกอบด้วยทักษะใหญ่ ๆ ที่เป็นพ้ืนฐานในการเล่น 3 
ประการ คือ การรับ-ส่ง การเลี้ยงลูก และการยิงประตูบาสเกตบอล จุดมุ่งหมายของการยิงประตู คือ เพ่ือชัยชนะ
โดยพยายามน าลูกบอลยิงให้ลงประตูมากที่สุด การยิงประตูเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุด       เพราะการฝึกทักษะต่าง ๆ 
นั้นล้วนแต่ต้องการน าลูกบอลไปยิงประตู ชัยชนะในการแข่งขันจึงขึ้นอยู่กับคะแนนที่ได้มากกว่า ทักษะที่ส าคัญยิ่ง
คือ การยิงประตู เพราะการแพ้ชนะในเกมการเล่นและ                         การแข่งขันขึ้นอยู่กับการยิงประตูเพ่ือ
ท าคะแนนให้ได้มากกว่าคู่แข่งขัน (การกีฬาแห่งประเทศไทย, 2548 น. 68) 

การกีฬาแห่งประเทศไทย (2548 น. บทน า) ได้กล่าวว่า บาสเกตบอลเป็นกีฬาที่จัดอยู่ในกลุ่มกีฬา
ประเภททีมท่ีมีคุณลักษณะพิเศษสองประการ คือ เป็นกีฬาที่ต้องอาศัยความสัมพันธ์ของผู้เล่นในทีม (Team work) 
และเป็นกีฬาที่ต้องใช้ความรวดเร็วในการเล่น (Speed game) กล่าวคือ ความสัมพันธ์ของผู้เล่น หมายถึง ความ
ร่วมมือกันของผู้ เล่นในทีมกระท าสิ่งใด ๆ ได้สอดคล้องเหมาะสมจนท าให้การกระท าสิ่งนั้นบรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ ส่วนความรวดเร็วในการเล่น หมายถึง ความสามารถของนักกีฬาที่กระท าสิ่งใด ๆ ได้ด้วยความ
รวดเร็ว อาทิ การเปลี่ยนต าแหน่งของร่างกาย เช่น การก้มตัว การบิดตัว การเหยียดตัว เป็นต้น การเคลื่อนที่ ซึ่ง
หมายถึง การเปลี่ยนต าแหน่งของร่างกายจากต าแหน่งที่ยืนไปยังต าแหน่งอ่ืนและรวมถึงความสามารถในการใช้
ทักษะกีฬา เช่น การเข้าครอบครองลูกบอล การเลี้ยงลูกบอล การยิงประตู และการรับส่งลูกบอล นั กกีฬา
บาสเกตบอลจึงต้องรู้และเข้าใจคุณลักษณะพิเศษทั้งสองประการนี้ สร้างความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันระหว่างผู้เล่น
ในทีมเพ่ือน าทีมไปสู่เป้าหมาย นอกจากนี้ทักษะพ้ืนฐานของกีฬาบาสเกตบอล ทักษะเฉพาะตัว มีความจ าเป็นและ
ส าคัญมาก ผู้เล่นจึงต้องฝึกทักษะพ้ืนฐานต่าง ๆ ทั้งการยืน การเคลื่อนที่ การหยุด และ                 การกระโดด 
ให้ถูกต้องจนเกิดความช านาญ เพ่ือที่จะได้ให้มีความพร้อมที่จะเคลื่อนที่ไปยังทิศทางต่าง ๆ    ได้อย่างคล่องแคล่ว
ว่องไวและรวดเร็ว 
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การกีฬาแห่งประเทศไทย (2548 น. 55-70) ได้กล่าวว่า การรับส่งลูกบาสเกตบอล ใน                     การ
เล่นบาสเกตบอล ผู้เล่นทุกคนจ าเป็นต้องมีความสามารถในการรับลูกบอล การแย่งลูกบอล หรือการตัดลูกบอล 
จากผู้เล่นฝ่ายคู่แข่งขัน การรับลูกบอลจึงมีความส าคัญต่อการเล่นบาสเกตบอล และ           ผู้เล่นจะต้องมี
ความสามารถในการส่งลูกบอลแบบต่าง ๆ ได้ดี เพราะการเล่นเป็นทีมจะต้องอาศัยต าแหน่งการเล่นเพ่ือเข้าท า
ประตู ผู้เล่นที่อยู่ในต าแหน่งที่ได้เปรียบจึงจะมีโอกาสท าประตูได้ง่าย               การส่งลูกบอลไปยังต าแหน่งของผู้
เล่นดังกล่าวจึงมีความส าคัญต่อการเล่นบาสเกตบอลเป็นอย่างยิ่ง การรับ-ส่งลูกบาสเกตบอล เป็นทักษะที่ใช้กับ
บุคคลเป็นคู่ต้องมีทั้งผู้ส่งและผู้รับ คือ ตั้งแต่ 2 คน 3 คน 4 คน 5 คน การรับส่งลูกบาสเกตบอลคือการน าลูก
บาสเกตบอลเคลื่อนที่ไปในทิศทางต่าง ๆ ตามต้องการและใช้กับคนสองคนขึ้นไป โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือน าลูกบอล
เคลื่อนที่ไปให้ใกล้ประตู หรือเพ่ือน าลูกบอลไปโยนลงห่วงหรือยิงประตู (Shooting) ของฝ่ายตรงกันข้าม การรับส่ง
ลูกบาสเกตบอลเป็นทักษะที่ใช้มากในการเล่นหรือแข่งขัน เพราะกีฬาบาสเกตบอลเป็นกีฬาประเภททีม จ าเป็นต้อง
มีการส่งและรับในระหว่างผู้เล่นฝ่ายเดียวกัน ซึ่งมีวิธีการส่งหลายวิธีตามความเหมาะสมและความช านาญของผู้เล่น
แต่ละคนว่าจะส่งอย่างไรและในกติกาก็ไม่มีระเบียบบังคับว่าต้องส่งแบบใด ฉะนั้นลักษณะและวิธีการส่งจึงมีหลาย
แบบด้วยกันที่ใช้ในกีฬาบาสเกตบอล 

 เทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชัย (2550 น. 49-50) ได้กล่าวถึงวิธีการส่งลูกบาสเกตบอลไว้ ดังนี้ 
 1. การส่งลูกสองมือระดับอก 
 2. การส่งลูกสองมือเหนือศีรษะ 
 3. การส่งลูกสองมือเหนือไหล่ด้านข้าง 
 4. การส่งลูกสองมือด้านข้าง 
 5. การส่งลูกสองมือล่าง 
 6. การส่งลูกมือเดียวเหนือไหล่ 
 7. การส่งลูกมือเดียวเหนือไหล่ด้านข้าง 
  8. การส่งลูกมือเดียวมือล่าง 
 9. การส่งลูกมือเดียวข้างล าตัว 
 10. การส่งลูกมือเดียวข้ามไหล่ 
 11. การส่งลูกบอลกระดอน 
 12. การส่งลูกพลิกแพลง 

 บรรจง ฟ้ารุ่งสาง (2550 น. 53-54) ได้กล่าวว่า การเลี้ยงลูกบาสเกตบอล คือ การกดลูกลงต่อเนื่องกัน
จากลูกที่กระดอนขึ้นจากพ้ืน ไม่ว่าผู้เล่นจะยืนอยู่กับที่หรือก าลังเคลื่อนที่อยู่ก็ตาม        การเลี้ยงลูกจึงเป็นส่วน
ส าคัญส่วนหนึ่งของการเล่นบาสเกตบอล ผู้เล่นทุกคนจึงควรฝึกให้เกิด      ความช านาญและคล่องแคล่วว่องไว โดย
สามารถเลี้ยงลูกบอลได้ทั้งมือซ้ายและมือขวา และพร้อมที่จะหยุด ส่ง ยิงประตู หรือสามารถเปลี่ยนทิศทางได้ทันที 
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การเลี้ยงลูกบอลโดยทั่วไปผู้เล่นจะกางนิ้วออกตามธรรมชาติโดยใช้แรงจากฝ่ามือและนิ้วมือ (อุ้งมือไม่สัมผัสกับลูก
บอล) กดลูกลงพ้ืน เมื่อมือสัมผัสลูกแล้วให้ใช้ข้อมือและท่อนแขนกดลงเล็กน้อยพร้อมกับผ่อนตามลูก ขณะที่เลี้ยง
ลูกบอลต้องสังเกตสถานการณ์ในสนามโดยวิธีการเงยหน้าขึ้นแต่อย่ามองลูกบอล และถ้าจ าเป็นต้องมองลูกบอลก็
ให้มองด้วยหางตาเท่านั้น นอกจากนี้ การกีฬาแห่งประเทศไทย (2548 น. 37-50) ได้กล่าวว่า การเลี้ยงลูก
บาสเกตบอลเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ใช้ในการด าเนินเกมรุก การเลี้ยงบอลเข้าหาห่วงที่จะได้คะแนนง่ายที่สุด ขณะ
เลี้ยงลูกบอลจะต้องกางนิ้วออกให้กว้างและนิ้วจะต้องงองุ้มไม่เกร็ง สัมผัสบอลเฉพาะปลายนิ้วมือเท่านั้น อย่าให้
โคนนิ้วมือและอุ้งมือสัมผัสบอล ลูกบอลจะถูกกดลงด้วยนิ้วมือจากการบังคับของข้อมื อและแขนด้วยก าลังที่
พอเหมาะในการให้บอลกระดอนขึ้นมาหามืออีกครั้ง มือจะต้องขึ้นลงตามบอล ถ้าเลี้ยงบอลช้าควรจะให้มือสัมผัส
บอลตลอดเวลาไม่ว่าบอลขึ้นหรือบอลลง บอลลงมือลงล่าง บอลขึ้นมือขึ้นตาม แล้วกดบอลลงพ้ืนเพ่ือเลี้ยงต่อไป 
สามารถวางมือไว้บนบอลหรือด้านข้างบอลห้ามไม่ให้มืออยู่ล่างบอลเพราะจะผิดกติกา ขณะบอลกระดอนขึ้นถ้า
ต้องการจะผลักบอลไปข้างหน้าหรือดึงบอลไปข้างหลังหรือผลักไปด้านข้างจะต้องวางมือลงบนบอลตรงข้ามทิศทาง
ที่ต้องการจะไป ถ้าต้องการผลักบอลไปข้างหน้าจะต้องวางมือไว้ด้านหลังบอลแล้วจึงผลักบอลไปข้างหน้า ถ้า
ต้องการดึงบอลไปด้านหลังจะต้องวางมือไว้ด้านหน้าบอลแล้วดึงบอลไปด้านหลัง การเลี้ยงบอลมีทักษะการฝึก
หลายวิธีดังนี้ 

1. การเลี้ยงบอลเร็ว (Speed or High Dribble) 
 2. การเลี้ยงบอลต่ า (Control or Low Dribble) 
 3. การเลี้ยงแบบเปลี่ยนทิศทางโดยคร่อมหน้า (Cross Over) 
 4. การเลี้ยงแบบเปลี่ยนทิศทางโดยตวัดบอลอ้อมหลัง (Behind the Back) 
 5. การเลี้ยงแบบเปลี่ยนทิศทางโดยการหมุนกลับตัว (Reverse Dribble) 
 6. การเลี้ยงแบบเปลี่ยนทิศทางโดยกระดอนบอลระหว่างขา (Between the Legs) 

ทักษะการเลี้ยงลูกบาสเกตบอลใช้ส าหรับน าลูกบอลเคลื่อนที่ไปกับตนเองหรือต้องการครอบครองลูก
บอลไว้กับตัวเอง ซึ่งตามระเบียบของการเล่นกีฬาบาสเกตบอล การครอบครองด้วย                 การถือลูกบอลไว้
นั้นต้องไม่นานเกิน 5 วินาที ถ้าผู้เล่นยังต้องการครอบครองลูกบอลไว้อีกจึงจ าเป็นต้องเลี้ยงลูกบอลเพื่อรอจังหวะจะ
เล่นต่อไป ฉะนั้นการเลี้ยงลูกบาสเกตบอลจึงแบ่งตามลักษณะและจุดมุ่งหมายการเลี้ยงลูกบาสเกตบอลได้ 3 
ประการ คือ (เทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชัย, 2550: 35) 

 1. การเลี้ยงลูกบาสเกตบอลระดับสูง 
 2. การเลี้ยงลูกบาสเกตบอลระดับกลาง 
 3. การเลี้ยงลูกบาสเกตบอลระดับต่ า 
ทักษะการยิงประตูในการเล่นบาสเกตบอลนับว่าเป็นหัวใจของการเล่นกีฬาบาสเกตบอล ซึ่งเป็น

จุดหมายของการเล่นกีฬาบาสเกตบอล ทีมที่สามารถน าลูกบอลไปโยนหรือยิงประตู (Shooting) ลงห่วงประตูของ
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ฝ่ายตรงกันข้ามได้มากกว่าอีกทีมหนึ่งจะเป็นทีมที่ชนะ เนื่องจากในเกมการเล่นจะมีฝ่ายตรงกันข้ามคอยป้องกัน
ไม่ให้ยิงประตูได้สะดวก ผู้เล่นที่จะยิงประตูจึงจ าเป็นต้องหาวิธีการในการยิงประตูให้ได้โดยไม่ผิดระเบียบหรือกติกา
การเล่นกีฬาบาสเกตบอล ฉะนั้นการที่ผู้เล่นจะยิงประตูให้ได้ผล คือ ลูกบอลลงห่วงประตูจะต้องใช้ความสามารถซึ่ง
ประกอบด้วยด้วยทักษะความช านาญ (Skill) มีความแม่นย าและรวดเร็วในการยิงประตู (เทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชัย, 
2550 น. 77-81) 

เทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชัย (2550 น. 77-81) ได้กล่าวว่า การยิงประตูสามารถท าได้หลายวิธี และไม่มี
ข้อจ ากัด เช่นเดียวกับการส่งลูกบอลแต่โอกาสการใช้และจุดมุ่งหมายของการยิงประตูกับ             การส่งลูกบอล
ต่างกันคือ การยิงประตูจะให้ได้ผล มีความแม่นย า ควรปล่อยลูกบอลให้วิ่งลอยเป็นวิถีโค้งและควรให้ลูกบอลหมุน
กลับเล็กน้อย ลูกบอลก็จะลงห่วงได้ง่ายขึ้น ซึ่งมุมที่ใช้ในการยิงประตูควรจะประมาณ 15-60 องศา ขึ้นอยู่กับความ
ช านาญของผู้ยิงประตูและมีองค์ประกอบอ่ืน ได้แก่ ระยะทาง รูปร่างของผู้เล่น เช่น ผู้เล่นตัวสูงมุมในการส่งลูกบอล
ยิงประตูก็จะน้อยกว่าคนตัวเตี้ย ระยะทางยิงประตูก็เช่นกัน ถ้ายิงประตูระยะใกล้มุมการยิงจะแม่นย ากว่าการยิง
ระยะไกล ซึ่งมีผลของแรงที่ใช้ส่งลูกบอลในการยิงประตูมาเกี่ยวข้องด้วย คือ ถ้ายิงระยะไกล ๆ ใช้มุมการยิงประตู
กว้างมาก ลูกบอลก็ลอยขึ้นสูง ท าให้ใช้แรงในการส่งลูกบอลมากเกินไปโอกาสการยิงประตูก็จะให้ความแม่นย าน้อย 
สรุปได้ว่า ความโค้งของวิธีการยิงประตูขึ้นอยู่กับปัจจัย 2 ส่วนด้วยกัน คือ ตัวผู้ยิงประตูและระยะในการยิงประตู 
ส าหรับจุดที่ใช้เล็งหรือการกะระยะในการยิงประตูบาสเกตบอลจะเล็งที่จุดศูนย์กลางของห่วงประตู  แต่เนื่องจาก
การยิงประตูนั้นเราจะส่งลูกบอลออกไปเป็นวิถีโค้ง ประกอบกับในเกมการแข่งขันผู้เล่นมีก าลังแขนลดลง ฉะนั้น
เวลายิงประตูควรจะเล็งที่ขอบของห่วงประตูที่อยู่ด้านไกลตัว ส่วนการยิงประตูโดยอาศัยแป้นประตูกระทบลูกบอล
ให้ลงห่วงประตูนั้นจะใช้เส้นของรูปสี่เหลี่ยมเล็กของแป้นประตูเป็นจุดเล็งกะระยะ หรือเป็นจุดที่ส่งลูกบอลออกไป
กระทบ โดยยึดหลักดังนี้คือ ให้เล็งที่เส้นข้างที่อยู่ใกล้ตัวผู้ยิงประตู ถ้ายิงตรงจุดกลางประตูให้เล็งที่เส้นบนของรูป
สี่เหลี่ยม การยิงประตูมีวิธีการยิงหลายวิธีด้วยกัน พอจ าแนกได้ดังนี้ 

1. แบ่งตามระยะทางที่ยิงประตู แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ 
 1.1 การยิงประตูระยะใกล้ คือ การยิงประตูบริเวณเขตโทษ เป็นการยิงที่หวังผล 80-100 % 
 1.2 การยิงประตูระยะกลาง คือ การยิงประตูนอกบริเวณเขตโทษแต่ไม่เกินเส้นเขตการยิง

ประตู 3 คะแนน เป็นการยิงประตูท่ีหวังผล 60-80 % 
 1.3 การยิงประตูระยะไกล คือ การยิงประตูนอกบริเวณที่กล่าวมาแล้วใน 1.1 และ 1.2 เป็น

การยิงประตูที่หวังผล 40-60% 
2. แบ่งตามลักษณะของเท้าขณะยิงประตู แบ่งได้ 2 ลักษณะคือ 
 2.1 การยืนยิงประตู คือ การยิงประตูโดยเท้าทั้งสองติดอยู่กับพื้นใช้ยิงประตูเมื่อไม่มีฝ่ายตรง

ข้ามป้องกัน 
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 2.2 การกระโดดยิงประตู คือ การกระโดดให้เท้าลอยจากพ้ืนแล้วยิงประตูลักษณะการยิง
ประตูพอแยกได้ 2 ลักษณะ 
   2.2.1 กระโดดพร้อมกับการยิงประตู 

  2.2.2 กระโดดให้ตัวลอยเท้าพ้นพื้นก่อนแล้วจึงยิงประตู 
3. แบ่งตามมือที่ถือลูกบอลขณะยิงประตู แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือ 
 3.1 การยิงประตูมือเดียว จะใช้มือข้างเดียวในการส่งแรงยิงประตู 
 3.2 การยิงประตูสองมือ จะออกแรงจากมือทั้งสองในการส่งลูกยิงประตู 
4. แบ่งตามลักษณะมือที่ยิงประตู 
 4.1 การตั้งมือยิงประตู 
 4.2 การหงายมือยิงประตู 
 4.3 การคว่ ามือยิงประตู 
 4.4 การเหวี่ยงมือยิงประตู 

 การกีฬาแห่งประเทศไทย (2548 น. 80-90) ได้อธิบายถึงการฝึกทักษะการยิงประตู (Shooting) ไว้ดังนี้ 
การเล่นบาสเกตบอลนั้นต้องน าทักษะการวิ่ง การกระโดด และการหลบหลีก   การป้องกันจากคู่แข่งขัน เพ่ือที่จะ
น าลูกบอลเข้าไปยิงประตูในระยะใกล้ให้ได้ผลที่แน่นอนและมีโอกาสท าประตูให้มากกว่าคู่แข่งขัน นอกจากทีมจะ
สามารถท าประตูในระยะใกล้แล้ว การยิงประตูระยะอ่ืน ๆ ก็มีความส าคัญไม่น้อย ฉะนั้นเพ่ือให้ผู้ฝึกหัดได้เรียนรู้
และเข้าใจถึงผลจากการยิงประตู จึงขอกล่าวระยะของการยิงประตู ดังนี้ 

 ระยะใกล้ หวังผลในการยิงประตู ประมาณ 85-95 เปอร์เซ็นต ์
 ระยะกลาง หวังผลในการยิงประตู ประมาณ 55-65 เปอร์เซ็นต ์
 ระยะกลาง ด้านมุมสนาม หวังผลในการยิงประตู ประมาณ 35-45 เปอร์เซ็นต ์
 ระยะไกล หวังผลในการยิงประตู ประมาณ 25-35 เปอร์เซ็นต ์
การเล่นหรือการแข่งขันบาสเกตบอลระยะการยิงที่ได้ผลมากที่สุด คือ ระยะใกล้ รองลงมาคือ ระยะ

กลาง ส่วนการยิงระยะไกลได้ผลน้อยมาก แต่ในการแข่งขันปัจจุบันผลของการยิงระยะไกลก็สามารถท าคะแนนได้
มากกว่าการยิงระยะใกล้และระยะกลาง เพราะฉะนั้นการยิงประตูทั้งระยะใกล้ ระยะกลาง และระยะไกล จึงเป็น
สิ่งที่ผู้เล่นทุกคนจะต้องฝึกหัดจนช านาญ การหลบหลีก การป้องกันจากคู่แข่งขัน ก็เป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง
เช่นเดียวกัน การยิงประตูระยะใกล้ ระยะกลาง และระยะไกล  ในทักษะการยิงประตู ได้แก่ 

1. การยิงประตูแบบกระโดดยิง (Jump Shot) สามารถท าได้ 2 แบบ คือ 
 1.1 การกระโดดยิงประตูแบบสองมือเหนือศีรษะ 
 1.2 การกระโดดยิงประตูแบบมือเดียวเหนือศีรษะ 
2. การยิงประตูแบบเลย์อัพ ช้อท (Lay Up Shot) สามารถท าได้ 2 แบบ คือ 
 2.1 การยิงประตูแบบเลย์อัพ ช้อทแบบคว่ ามือ 
 2.2 การยิงประตูแบบเลย์อัพ ช้อทแบบหงายมือ 



 

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2565   
Science and Technology Northern Journal Vol.3(2), April - June 2022 

93 

 

 

จากการศึกษาทักษะพ้ืนฐานในกีฬาบาสเกตบอลที่กล่าวมาข้างต้นนั้น สรุปได้ว่า ทักษะพ้ืนฐานในกีฬา
บาสเกตบอลหลัก ๆ ได้แก่ การเลี้ยงบอล เป็นการเคลื่อนที่ของผู้เล่นที่ครอบครองบอลเพ่ือพาลูกบอลให้หลุดจาก
การป้องกันของฝ่ายตรงข้ามหรือเพ่ือหาต าแหน่งส่งบอลหรือยิงประตู ซึ่งมีทักษะดังนี้ 

 1. การเลี้ยงบอลเร็ว (Speed or High Dribble) 
  2. การเลี้ยงบอลต่ า (Control or Low Dribble) 

 3. การเลี้ยงแบบเปลี่ยนทิศทางโดยคร่อมหน้า (Cross Over) 
 4. การเลี้ยงแบบเปลี่ยนทิศทางโดยตวัดบอลอ้อมหลัง (Behind the Back) 
 5. การเลี้ยงแบบเปลี่ยนทิศทางโดยการหมุนกลับตัว (Reverse Dribble) 
 6. การเลี้ยงแบบเปลี่ยนทิศทางโดยกระดอนบอลระหว่างขา (Between the Legs) 

 ระดับการเลี้ยงลูกมีดงันี้ 
  1. การเลี้ยงลูกบาสเกตบอลระดับสูง 

 2. การเลี้ยงลูกบาสเกตบอลระดับกลาง 
 3. การเลี้ยงลูกบาสเกตบอลระดับต่ า 

 การส่งบอล เป็นการท าให้ลูกบอลเคลื่อนที่จากผู้เล่นคนหนึ่งไปยังผู้เล่นอีกคนหนึ่ง เป็น                  การ
น าลูกบอลเคลื่อนที่ได้เร็วที่สุด เปิดโอกาสให้ผู้เล่นร่วมทีมสามารถน าลูกบอลขึ้นท าประตูได้อย่างง่าย ๆ แบ่งเป็น 3 
ระยะ ดังนี้ 

 1. การยิงประตูระยะใกล้ 
 2. การยิงประตูระยะกลาง  

  3. การยิงประตูระยะไกล 
การยิงประตูเป็นขั้นตอนสุดท้ายของฝ่ายรุกในการเคลื่อนที่พาลูกบอลเพ่ือท าประตูฝ่ายตรงข้าม ในกีฬา

บาสเกตบอลการพาบอลขึ้นไปยิงประตูใช้เวลาประมาณ 24 วินาที ซึ่งจะมีทั้งการยืนยิงประตูและการเคลื่อนที่ยิง
ประตู การยืนยิงประตูสามารถท าได้ 2 แบบ คือ  

 1. การกระโดดยิงประตูแบบสองมือเหนือศีรษะ 
 2. การกระโดดยิงประตูแบบมือเดียวเหนือศีรษะ 

 การเคลื่อนที่ยิงประตูสามารถท าได้ 2 แบบ คือ 
  1. การเคลื่อนที่ยิงประตูแบบคว่ ามือ 
  2. การเคลื่อนที่ยิงประตูแบบหงายมือ 

2. ความคล่องแคล่วว่องไวในนักกีฬาบาสเกตบอล 
 ความคล่องแคล่วว่องไวเป็นองค์ประกอบหนึ่งของสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้องกับทักษะ (Skill-
related physical fitness) เป็นความสามารถที่ส าคัญมากในการเล่นกีฬาหลายประเภทที่ใช้ความเร็วในการ
เริ่มต้นเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายอย่างรวดเร็ว หยุดและเปลี่ยนทิศทางอย่าง คล่องแคล่วอันจะก่อให้เกิด
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ประสิทธิภาพในการเล่นกีฬาของนักกีฬา ความคล่องแคล่วว่องไวในนักกีฬาบาสเกตบอลซึ่งอาจจะเรียกว่า ความ
คล่องแคล่วว่องไวนั้นเป็นความสามารถในการกระท าให้ร่างกายกายหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายเปลี่ยนทิศทาง
หรือเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็ว ดังที่ พิชิต            ภูติจันทร์ (2547) กล่าวว่า ความคล่องแคล่วว่องไวเป็นสิ่ง
ส าคัญมากในการพัฒนาทักษะทางกลไก นับตั้งแต่ลูกบอลเริ่มเข้าสู่การเล่น ผู้เล่นจะต้องยืนตามต าแหน่งเพ่ือคุม
พ้ืนที่หรือเปลี่ยนจากฝ่ายรุกเป็นฝ่ายรับ ดังนั้นผู้เล่นต้องใช้ความคล่องแคล่วว่องไวในการเปลี่ยนต าแหน่งในการเล่น
รวมถึงการก้าวเท้าเร็ว ๆ เพ่ือเข้ารับลูกหรือพุ่ง ตบ รับลูก และสามารถลุกขึ้นสู่ท่าเตรียมพร้อมได้อย่างรวดเร็ว 
สมรรถภาพด้านความคล่องแคล่วว่องไวเป็นพ้ืนฐานของสมรรถภาพทางกายและความสามารถใน              การ
เล่นกีฬาจะสัมพันธ์กับทักษะการเคลื่อนไหวของร่างกายรวมทั้งความเร็ว การท างานของระบบประสาทและ
กล้ามเนื้อหรือจากระบบการมองเห็น การได้ยิน ซึ่งเป็นประโยชน์ในการทรงตัวและ             จัดวางต าแหน่งของ
ร่างกายให้ถูกต้องโดยอัตโนมัติ สมองจะน าข้อมูลนั้นไปควบคุมการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องตลอดการเคลื่อนไหว
เพ่ือให้การเคลื่อนไหวถูกต้องแม่นย า ระบบนี้จะควบคุมการท างานของกล้ามเนื้อลาย (Skeletal muscle) ซึ่งเป็น
กล้ามเนื้อที่บังคับได้เพ่ือให้สามารถเคลื่อนไหวหรือทรงตัวได้ตามต้องการและต้องมีปฏิกิริยาการเคลื่อนไหว เวลาที่
ใช้ตั้งแต่มีการกระตุ้นรีเซปเตอร์ให้รับความรู้สึกจนถึงกล้ามเนื้อหดตัว ซึ่งการตอบสนองต่อการกระตุ้นนั้น เรียกว่า 
เวลาปฏิกิริยา (Reaction time) ซึ่งต้องอาศัยทางเดินที่น าพลังประสาทจากรีเซปเตอร์ขึ้นไปสู่สมองส่วนที่อยู่ใต้
อ านาจจิตใจ โดยการผ่านเซลล์ประสาทหลายตัวแล้วจึงส่งลงมายังกล้ามเนื้อ เวลาปฏิกิ ริยานั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่ง
ของเวลาการตอบสนองทั้งหมด (Response time) ซึ่งประกอบด้วยเวลาปฏิกิริยาร่วมกับเวลาในการเคลื่อนไหว 
(Movement time) ซึ่งเป็นเวลาที่เริ่มจากการเคลื่อนไหวครั้งแรกจนถึงการสิ้นสุด                    การเคลื่อนไหว 
ผู้วิจัยจึงเห็นว่าความคล่องแคล่วว่องไวมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งกับนักกีฬา การที่จะท าให้เกิดความคล่องแคล่ว
ว่องไวในการเคลื่อนไหวร่างกายในรูปแบบต่าง ๆ กระท าโดยการสั่งงานของระบบประสาทส่วนกลางจะเป็นตัวน า
ข้อมูลจากระบบประสาทรับความรู้สึกของร่างกายที่เคลื่อนไหวเพ่ือควบคุมให้ท างานอย่างถูกต้องแม่นย า ซึ่ง
ประกอบด้วยเวลาปฏิกิริยากับการเคลื่อนไหวที่จะสามารถตอบสนองในการเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วในเวลาการฝึก
หรือเวลาในการแข่งขัน ดังนั้นนักกีฬาควรจะต้องตอบสนองในการเปลี่ยนแปลงทิศทาง การพัฒนาความสามารถ
ด้านความคล่องแคล่วว่องไวนั้นจะเป็นผลให้นักกีฬามีการเคลื่อนที่และเปลี่ยนทิศทางได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยัง
รักษาสมดุลของร่างกายได้เป็นอย่างดี และจะสามารถประสบผลส าเร็จในการแข่งขันได้ ฉะนั้นผู้ฝึกสอนกีฬา
บาสเกตบอลหรือกีฬาประเภทอ่ืน ๆ ควรน าแบบการฝึกความคล่องแคล่วว่องไวเพ่ือพัฒนาทักษะในเวลาก าร
เคลื่อนไหวและน าแบบฝึกความคล่องแคล่วว่องไวไปฝึกกับนักกีฬาของตนเพ่ือท าให้นักกีฬามีความคล่องแคล่ว
ว่องไวมากขึ้น 

3. หลักในการสร้างโปรแกรมการฝึก 

 สุกัญญา พานิชเจริญนาม และ สืบสาย บุญวีรบุตร (2540 : 15) ไดกลาวถึงข้ันตอนที่ส าคัญของการออก
ก าลังกาย สามารถแบงออกได 3 หรือ 5 ขั้นตอน ดังตอไปนี้ 
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 1. ขั้นอบอนุรางกาย (Warm Up) 
   - ยืดเหยียดกลามเนื้อ (Stretching) 
 2. ขัน้ออกก าลังกายหรือข้ันงาน (Exercise or Workout) 
 3. ขั้นลดงานเพื่อปรับสภาพ (Cool Down) 
   - บริหารเฉพาะสวน (Specific Exercise; Floor Exercise) 
    - ยืดเหยียดเพื่อผอนคลายกลามเนื้อ (Stretching for Relaxing) 
 ขั้นการอบอุนรางกาย (Warm Up) 
 เปนชวงของการเตรียมตัวหรือรางกายใหพรอมที่จะท างาน เปนการเพ่ิมอุณหภูมิภายใน              ราง
กายเพ่ิมอัตราการเตนของหัวใจหรือชีพจร เพ่ือที่จะใหเลือดไหลเวียนไปยังกลามเนื้อสวนตางๆ เป็นการเตรียมเพ่ือ
เพ่ิมอัตราการแลกเปลี่ยนแปลงออกซิเจนระหวางเลือดกับกลามเนื้อ รวมทั้งการเตรียม ขอตอตาง ๆ และกลามเนื้อ
ของรางกายใหมีความยืดหยุนพรอมที่จะท างาน เปนการปองกันบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นได 
 ขั้นการยืดเหยียดกลามเนื้อ (Stretching) 
 เปนชวงของการยืดเหยียดกลามเนื้อมัดใหญ ๆ ทั่วรางกาย ตลอดจนการเคลื่อนไหวของ         ขอต่อต
าง ๆ ใหเคลื่อนไหวไดเต็มชวงกวางตามธรรมชาติของลักษณะของขอตอนั้น ๆ เพ่ือใหมี                  ความ
ปลอดภัยในการออกก าลังกาย 
 ขัน้การออกก าลังกายหรือข้ันงาน (Exercise or Workout) 
 เปนชวงที่จะพัฒนาประสิทธิภาพการท างานของหัวใจและปอด ตลอดจนชวยในการเผาผลาญ ไขมันใต
ผิวหนัง และเปนการพัฒนากลามเนื้อมัดตาง ๆ ใหมีความแข็งแรงสามารถท างานไดอย่างประสิทธิภาพ เปนขั้นที่
จะตองรักษาระดับความสามารถไวหรือคงสภาพไว และใหเหมาะสมกับระดับความสามารถของแตละบุคคล 
 ขั้นลดงานเพื่อปรับสภาพ (Cool Down) 
 เปนชวงลดอัตราการเตนของหัวใจ การสูบฉีดของโลหิต รวมทั้งการลดอัตราการเวียนศีรษะ 
และเพ่ิมปริมาณการไหลกลับของเลือดด า เปนการปรับสภาพการท างานของรางกายจากระดับที่มีความเขมขนสูง
สุด คอย ๆ ลดลงจนเกือบอยูในสภาพปกติ 
 ขั้นบริหารเฉพาะสวน (Specific Exercise; Floor Exercise) 
 เปนขั้นที่จะพัฒนาความแข็งแรงของกลามเนื้อสวนตาง ๆ และสวนที่ตองการ ตลอดจน        เปนการยืด
เหยียดกลามเนื้ออีกครั้งเพ่ือผอนคลายการจัดปรับกลามเนื้อสวนตาง ๆ เหลานั้นใหกลับสูสภาพเดิมหรือรางกาย
ควรอยใูนลักษณะผอนคลาย อัตราการเตนของชีพจรใกลเคียงกับกอนการออกก าลังกาย 
 การออกก าลังกายอย่างถูกต้องและเหมาะสม จะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของผู้ที่ออกก าลังกายใน
การออกก าลังกายนั้น เราจะต้องใช้หลักของความถี่ ความนาน (ระยะเวลา) ความหนัก และชนิดของการออกก าลัง
กายท่ีถูกต้อง (ถนอมวงศ์ กฤษณ์เพ็ชร และสิทธา พงษ์พิบูล, 2552) 
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 1. ควรเริ่มจากการออกก าลังกายอย่างช้า ๆ สม่ าเสมอ พยายามเพ่ิมความหนักของการออกก าลังกายที
ละน้อยในช่วงแรก 
 2. เลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับอายุ และสมรรถภาพของแต่ละบุคคล  
 3. ควรออกก าลังกายอย่างน้อย 3 – 5 วันต่อสัปดาห์ มีระยะเวลาในการออกก าลังกาย     30 – 60 
นาที โดยเน้นกิจกรรมการฝึกแบบแอโรบิก 
 4.  อบ อุ่นร่ างกาย 5 – 10 นาที  โดยการยืดข้อต่อ และเ อ็น กล้ ามเนื้ อส่ วนต่าง ๆ ที่ ใช้ ใน                     
การเคลื่อนไหวจากช้าไปเร็วขึ้นตามล าดับ หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมการออกก าลังกาย ควรค่อย ๆ ผ่อนคลาย
กล้ามเนื้อหลังการออกก าลังกายจนกระทั่งอยู่ในภาวะปกติ 
 5. ควรมีสุขนิสัยในการออกก าลังกาย เช่น แต่งกายให้เหมาะสมกับกิจกรรมการออกก าลังกาย เสื้อ 
กางเกง รองเท้า รวมทั้งอุปกรณ์ในการออกก าลังกายควรสะอาดเรียบร้อย 
 6. ควรให้ทุกส่วนของร่างกายได้ออกก าลังกายอย่างทั่วถึง ไม่ควรมุ่งออกก าลังกายส่วนใดส่วนหนึ่ง
เท่านั้น 
 7. ควรค านึงถึงสภาวะของร่างกาย ถ้าหากร่างกายอ่อนแออันเนื่องมาจากสาเหตุใดก็ตาม เช่น เจ็บป่วย 
อดนอน ฯลฯ การออกก าลังกายที่เคยกระท าอยู่นั้น อาจกลายเป็นว่าหนักเกินไป ซึ่งอาจมีอาการบางอย่างแสดง 
เช่น ใจสั่น หน้ามืด หายใจขัด คลื่นไส้จะเป็นลม หากมีอาการเช่นนี้เกิดขึ้นให้หยุดทันที พักจนกว่าจะหายเหนื่อย 
หรืออาการดังกล่าวหายไป   
 หลักในการออกก าลังกาย (FITT) (ส านักวิทยาศาสตร์การกีฬา ส านักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2552) 

 1. Frequency การออกก าลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง แต่ไม่ควรออกก าลังกายมากกว่า 6 ครั้ง
ต่อสัปดาห์ เพ่ือให้ 1 วันเป็นวันพัก ส าหรับคนที่เริ่มต้นออกก าลังกายใหม่ ๆ ควรออกก าลังกายวันเว้นวันไปก่อน 
โดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาทางสุขภาพ เช่น คนป่วย แต่อาจใช้วิธีการออกก าลังกายสะสม โดยออกก าลังกายวันละ
หลายครั้ง ครั้งละประมาณ 10 นาที เพ่ือป้องกันการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นจนเป็นกิจวัตรประจ าวัน จะเกิด
ประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างมาก 
 2. Intensity ในการออกก าลังกายแต่ละครั้ง ถ้าจะให้ได้ประโยชน์ต่อหัวใจ ปอด และ                   ความ
อดทนของระบบไหลเวียนโลหิตและหายใจ จะต้องออกก าลังกายให้หัวใจ หรือชีพจรเต้นระหว่าง 60 – 80% ของ
ความสามารถสูงสุดทีห่ัวใจของคน ๆ นั้นจะเต้นได้ ซึ่งเราสามารถสูงสุดได้ดังนี้ 
  อัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด 100% (MHR.) = 220 – อายุ (ปี) 

  ชีพจรเป้าหมาย = MHR * ____% ครั้งต่อนาที 
 3. Time ในการออกก าลังกายควรท าต่อเนื่องประมาณ 20 นาที เป็นอย่างน้อย (แต่ถ้าเดินต้องเดินเร็ว 
ๆ 40 นาที) ซึ่งการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพไม่จ าเป็นต้องท ามากกว่านี้ 
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 4. Type ในการออกก าลังกายนั้น ควรเลือกประเภทของการออกก าลังกายที่ช่วยใน                 การ
สร้างเสริมสุขภาพ และที่ส าคัญควรเลือกประเภทการออกก าลังกายที่ตนเองชอบ สร้าง                   ความ
สนุกสนานและสามารถปฏิบัติได้โดยไม่เกิดอันตรายกับตนเอง ซึ่งประเภทของการออกก าลังกายมีหลากหลายมาก 
เช่น การเดิน การวิ่ง การเล่นกีฬา ว่ายน้ า และการเต้นแอโรบิก เป็นต้น ซึ่งใน                    การออกก าลังกาย
นอกจากจะให้ประโยชน์กับร่างกายของเราก็อาจก่อให้เกิดโทษได้เช่นกัน ถ้าการออกก าลังกายนั้นไม่ถูกต้องหรือไม่
ถูกหลัก 
   

วิธีด าเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองและเชิงส ารวจ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบผลของ
ความคล่องแคล่วว่องไวก่อนและหลังการใช้โปรแกรมการฝึกแบบผสมผสานที่มีผลต่อความคล่องแคล่วว่องไวใน
กีฬาบาสเกตบอล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภายในระยะเวลา   8 สัปดาห์ โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาวิจัย ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวนทั้งสิ้น 40 
คน ซึ่งใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ในการศึกษา 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั งนี   

1. โปรแกรมการฝึกแบบผสมผสานที่มีผลต่อความคล่องแคล่วว่องไวในกีฬาบาสเกตบอล ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 

2. แบบสอบถาม เรื่อง ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโปรแกรมการฝึกแบบผสมผสานที่มีผลต่อความ
คล่องแคล่วว่องไวในกีฬาบาสเกตบอล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

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

เทียวและกีฬา)  
5. แบบบันทึกการทดสอบความคล่องแคล่วว่องไว 
 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย 

1. อุปกรณ์ส าหรับทดสอบความคล่องแคล่วว่องไว ได้แก่ กรวย กระดาษกาวเทปย่น ตลับเมตร นาฬิกาจับ
เวลา และใบบันทึกผลการทดสอบ 

2. กลุ่มตัวอย่างท าการฝึกตามโปรแกรมท่ีก าหนดไว้ตามรายการ ต่อไปนี้  
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   2.1 ผู้วิจัยก าหนดให้กลุ่มทดลองด้วยโปรแกรมการฝึกแบบผสมผสานที่มีผลต่อ              ความ
คล่องแคล่วว่องไวในกีฬาบาสเกตบอล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามโปรแกรมระยะเวลา 8 สัปดาห์ 
สัปดาห์ละ 3 วันคือ วันจันทร์ วันพุธ และวันศกร์ เวลา 15.10 – 16.10 น. กิจกรรมประกอบด้วย การวิ่งรูปแบบ
ตัว X, M, H, Z, S และการฝึกพลัยโอเมตริก 

2.2 ผู้วิจัยท าการทดสอบสมรรถภาพความคล่องแคล่วว่องไวของกลุ่มตัวอย่างก่อนการฝึก (Pre - 
Test) หลังการฝึก (Post - Test) สัปดาห์ที่ 1 และสัปดาห์ที่ 8  

การเก็บรวมรวมข้อมูล    
 1. ขออนุมัติหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ส่งหนังสือถึงผู้บริหารโรงเรียนเพ่ือแจ้งให้
ทราบถึงวัตถุประสงค์และขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยส่งหนังสือขอความร่วมมือของผู้วิจัย
ด้วยตนเอง 
 2. ติดต่อกลุ่มเป้าหมายนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศ
ศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์  
 3. ผู้วิจัยน าแบบบันทึกค่าสมรรถภาพความคล่องแคล่วว่องไว ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในโรงเรียน
รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ระยะเวลา 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วันคือ วันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ เวลา 15.10 – 16.10 น. 
 4. เตรียมกลุ่มตัวอย่างของการศึกษา โดยด าเนินการดังนี้ 
  ปฐมนิเทศให้กลุ่มตัวอย่าง ทราบถึงจุดหมาย และวิธีการฝึก ตลอดจนปฏิทินการฝึกในแต่ละครั้ง 
และระยะเวลาในการทดสอบ 
 5. กลุ่มตัวอย่างท าการฝึกตามโปรแกรมท่ีก าหนดไว้ ตามรายการต่อไปนี้ 
  5.1 ผู้วิจัยก าหนดให้กลุ่มทดลองด้วยโปรแกรมการฝึกแบบผสมผสานที่มีผลต่อ              ความ
คล่องแคล่วว่องไวในกีฬาบาสเกตบอล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามโปรแกรมระยะเวลา 8 สัปดาห์ 
สัปดาห์ละ 3 วันคือ วันจันทร์ วันพุธ และวันศกร์ เวลา 15.10 – 16.10 น. กิจกรรมประกอบด้วย การวิ่งรูปแบบ
ตัว X, M, H, Z, S และการฝึกพลัยโอเมตริก 

 5.2 ผู้วิจัยท าการทดสอบสมรรถภาพความคล่องแคล่วว่องไวของกลุ่มตัวอย่างก่อนการฝึก (Pre - 
Test) หลังการฝึก (Post - Test) สัปดาห์ที่ 1 และสัปดาห์ที่ 8 
   5.3 ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่าง 
  5.4 น าแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ ถูกตอง แลวน าแบบสอบถามไป
ด าเนินการวิเคราะหตอไป 
   5.5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 
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ผลการวิจัย 

ตาราง 1 แสดงผลความคล่องแคล่วว่องไวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังการฝึกด้วยโปรแกรมการ
ฝึกแบบผสมผสานที่มีผลต่อความคล่องแคล่วว่องไว 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 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

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 
19.98 
20.38 
23.30 
20.76 
21.44 
24.49 
26.63 
24.98 
22.64 
25.14 
23.93 

ต่ า 
ดีมาก 

ปานกลาง 
ต่ า 

ดีมาก 
ปานกลาง 

ต่ า 
ต่ า 
ต่ า 
ดี 

ดีมาก 
ต่ า 
ต่ า 
ดี 

ปานกลาง 
ต่ า 

ต่ ามาก 
ต่ า 
ต่ า 
ต่ า 

ต่ ามาก 
ต่ ามาก 

ต่ า 
ต่ ามาก 

ต่ า 

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 
19.57 
20.05 
23.51 
20.26 
20.45 
23.65 
24.89 
24.01 
21.32 
23.76 
22.28 

ปานกลาง 
ดีมาก 

ปานกลาง 
ต่ า 

ดีมาก 
ปานกลาง 

ต่ า 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

ดี 
ดีมาก 
ต่ า 

ปานกลาง 
ดีมาก 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ต่ ามาก 

ต่ า 
ต่ า 
ต่ า 

ต่ ามาก 
ต่ า 

ปานกลาง 
ต่ า 
ต่ า 
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ล าดับที่ 
ผลการทดสอบ 

ก่อนฝึก 
(วินาที) 

ระดับ 
หลังฝึก 
(วินาที) 

ระดับ 

26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

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 

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 

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 
ดี 

ปานกลาง 
ต่ า 

ต่ ามาก 
ปานกลาง 

ต่ า 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ต่ ามาก 

ต่ า 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

ดี 
ดี 

* มีนัยความส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 จากตารางที่ 1 แสดงว่า จากการทดสอบความคล่องแคล่วว่องไว โดยใช้การวิ่งอ้อมหลัก (Zigzag Run) 
ก่อนการใช้โปรแกรมแบบผสมผสานที่มีผลต่อความคล่องแคล่วว่องไว กลุ่มตัวอย่างมีความคล่องแคล่วว่องไวอยู่ใน
ระดับดีมาก 3 คน ระดับดี  4 คน ระดับปานกลาง 6 คน ระดับต่ า 20 คน และระดับต่ ามาก 7 คน ตามล าดับ และ
หลังการใช้โปรแกรมแบบผสมผสานที่มีผลต่อ                   ความคล่องแคล่วว่องไว กลุ่มตัวอย่างมีความ
คล่องแคล่วว่องไวอยู่ในระดับดีมาก 4 คน ระดับดี  4 คน ระดับปานกลาง 16 คน ระดับต่ า 12 คน และระดับต่ า
มาก 4 คน ตามล าดับ 
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ตาราง 2 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการฝึกแบบผสมผสานที่มีผลต่อความ
คล่องแคล่วว่องไวในกีฬาบาสเกตบอล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังการฝึก ภายในระยะเวลา 8 
สัปดาห์ โดยเปรียบเทียบแบบก่อน – หลัง Paired – Sample   t-test  

* มีนัยความส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 จากตารางที่ 2 แสดงว่า ก่อนการใช้โปรแกรมแบบผสมผสานที่มีผลต่อความคล่องแคล่วว่องไว กลุ่ม
ตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคล่องแคล่วว่องไวเท่ากับ 21.63 ±2.96 วินาที และหลัง
การใช้โปรแกรมแบบผสมผสานที่มีผลต่อความคล่องแคล่วว่องไว กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยและส่วน เบี่ยงเบน
มาตรฐานของความคล่องแคล่วว่องไวเท่ากับ 20.58 ±2.95 วินาที ตามล าดับ ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 

ตาราง 3 แสดงค่าเฉลี่ย ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (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 
ผู้วิจัยใช้สื่อประกอบกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม 
ผู้วิจัยตอบค าถามได้ชัดเจน และให้ข้อคิดเห็นที่เป็น
ประโยชน์ 

4.33 
 

4.55 
4.40 
4.28 
4.65 

0.65 
 

0.59 
0.70 
0.71 
0.53 

มาก 
 

มากที่สุด 
มาก 
มาก 

มากที่สุด 
 

รวมเฉลี่ย 4.44 0.64 มาก 
 จากตารางที่ 3 เมื่อจ าแนกด้านบุคลากรเก่ียวกับความพึงพอใจ พบว่า มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ระดับมาก (
x = 4.44) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ผู้วิจัยตอบค าถามได้ชัดเจน และให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ อยู่ใน

รายการทดสอบ 

ความคล่องแคล่วว่องไว 

  

ก่อนการทดลอง   

 

 

(n=40)  

หลังการทดลอง 

  

x  S.D.  x  S.D.   

ความคล่องแคล่วว่องไว 21.63 2.96  20.58 2.95   



 

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2565   
Science and Technology Northern Journal Vol.3(2), April - June 2022  

  

 

102 

ระดับมากที่สุด ( x = 4.65) รองลงมา ผู้วิจัยมีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา อยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.55) 
และผู้วิจัยอธิบายรูปแบบกิจกรรมได้อย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย อยู่ในระดับมาก ( x = 4.40) ความเหมาะสมของ
บุคลิกภาพโดยรวมของผู้วิจัย (เช่น การแต่งกาย อารมณ์ ค าพูด การแสดงออก) อยู่ในระดับมาก ( x = 4.33) และ
ผู้วิจัยใช้สื่อประกอบกิจกรรมได้อย่างเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.28) ตามล าดับ  

ตาราง 4 แสดงค่าเฉลี่ย ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (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 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
มาก 

รวมเฉลี่ย 4.39 0.60 มาก 
  

จากตารางที่ 4 เมื่อจ าแนกด้านการจัดการ พบว่า ด้านการจัดการ มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก ( x = 4.39) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ชวงเวลาในการเขารวมโปรแกรมแบบผสมผสานมีความ
เหมาะสม และความตรงต่อเวลาของการปฏิบัติกิจกรรม มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.62) 
รองลงมา ได้แก่ ความเป็นระเบียบของผูเขารวมโปรแกรมแบบผสมผสานมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก ( x = 
4.42) และการประชาสัมพันธเชิญผูเขารวมโปรแกรมแบบผสมผสานมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก ( x = 3.90) 
ตามล าดับ  
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ตาราง 5 แสดงค่าเฉลี่ย ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็น เกี่ยวกับ 
ดานสถานที่ อุปกรณและสิ่งอ านวยความสะดวก 

ข้อ รายการพิจารณา 
n = 36 ระดับความ

คิดเห็น 
x  S.D. 

1 
 
2 
3 
4 

ขนาดพ้ืนที่ในการจัดกิจกรรมเพียงพอกับจ านวนผู้เข้าร่วม
โปรแกรมแบบผสมผสาน 
ความพร้อมของอุปกรณ์ท่ีใช้ในการฝึกโปรแกรม 
การดูแลรักษาความสะอาดของสถานที่จัดกิจกรรม 
เอกสารประกอบการเข้าร่วมโปรแกรมแบบผสมผสาน 

4.60 
 

4.37 
4.07 
4.40 

0.49 
 

0.49 
0.57 
0.67 

มากที่สุด 
 

มาก 
มาก 
มาก 

รวมเฉลี่ย 4.36 0.55 มาก 

  

 จากตารางที่ 5 เมื่อจ าแนกดานสถานที่ อุปกรณและสิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก ( x = 4.36)  โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ขนาดพ้ืนที่ในการจัดกิจกรรมเพียงพอกับจ านวน
ผู้เข้าร่วมโปรแกรมแบบผสมผสาน อยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.60) รองลงมา ได้แก่ เอกสารประกอบการเข้าร่วม
โปรแกรมแบบ อยู่ในระดับมาก ( x = 4.39) การดูแลรักษาความสะอาดของสถานที่จัดกิจกรรม อยู่ในระดับมาก (
x = 4.37) และเครื่องเสียงมีคุณภาพและไดมาตรฐาน อยู่ในระดับมาก ( x = 4.07) ตามล าดับ  

  

ตาราง 6 แสดงค่าเฉลี่ย ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็น เกี่ยวกับ 
ด้านบริการ 

ข้อ รายการพิจารณา 
n = 36 ระดับความ

คิดเห็น x  S.D. 
1 
2 
 
3 

การใหบริการสื่อเผยแพรประชาสัมพันธ 
ผู้วิจัยแจงขอมูลขาวสารประชาสัมพันธใหผู้เข้าร่วม
โปรแกรมผสมผสานทราบอยูเสมอ 
การดูแลรักษากรณีเกิดการบาดเจ็บระหว่างการฝึก
โปรแกรมแบบผสมผสาน 

4.07 
4.05 

 
4.67 

0.72 
0.63 

 
0.47 

มาก 
มาก 

 
มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.26 0.61 มาก 
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 จากตารางที่ 6 เมื่อจ าแนกดานบริการเกี่ยวกับความพึงพอใจ มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก ( x = 4.13) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การดูแลรักษากรณีเกิดการบาดเจ็บระหว่างการฝึกโปรแกรมแบบ
ผสมผสาน อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x = 4.67) รองลงมา ได้แก่ การใหบริการสื่อเผยแพรประชาสัมพันธ อยู่ในระดับ
มาก ( x = 4.07) และผู้วิจัยแจงขอมูลขาวสารประชาสัมพันธใหผู้เข้าร่วมโปรแกรมผสมผสานทราบอยูเสมอ อยู่ใน
ระดับมาก ( x = 4.05) ตามล าดับ  

ตาราง 7 แสดงค่าเฉลี่ย ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็น เกี่ยวกับ 
ด้านบุคลากร ด้านการจัดการ ดานสถานที่ อุปกรณและสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านบริการ 

ข้อ รายการพิจารณา 
n = 36 ระดับความ

คิดเห็น 
x  S.D. 

1 
2 
3 
4 

ด้านบุคลากร 
ด้านการจัดการ  
ดานสถานที่ อุปกรณ และสิ่งอ 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 
  

จากตารางที่ 7 เมื่อจ าแนกด้านบุคลากร ด้านการจัดการ ดานสถานที่ อุปกรณ และสิ่งอ านวยความสะดวก 
และด้านบริการ โดยพบว่าทุกด้านมีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก           ( x = 4.39)  โดยด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านบุคลากร ( x = 4.44) รองลงมา ด้านการจัดการ       ( x = 4.39) และดานสถานที่ อุป
กรณ และสิ่งอ านวยความสะดวก ( x = 4.36) และด้านบริการ           ( x = 4.26) ตามล าดับ 

 

กิตติกรรมประกาศ 

  ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความกรุณาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ สว่างเมฆ 
ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ได้อุตส่าห์สละเวลาอันมีค่ามาเป็นที่ปรึกษา พร้อมทั้งให้ค าแนะน าตลอดระยะเวลา
ในการท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ และกราบขอบพระคุณ ว่าที่ร้อยตรี พิษณุพล แตงอ่อน ผู้อ านวยการโรงเรียน
รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์เป็นอย่างสูง ที่ได้กรุณาให้ความอนุเคร าะห์ข้อมูล
เกี่ยวกับนักเรียนในการท าวิจัย   เหนือสิ่งอ่ืนใดขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ของผู้วิจัยที่ให้ก าลังใจและให้
การสนับสนุนในทุก ๆ ด้านอย่างดีที่สุดเสมอมา 
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อภิปรายผลการวิจัย 

 1. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการฝึกแบบผสมผสานที่มีผลต่อความ
คล่องแคล่วว่องไวในกีฬาบาสเกตบอล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังการฝึก ภายในระยะเวลา 8 
สัปดาห์ โดยเปรียบเทียบแบบก่อน – หลัง Paired – Sample t-test แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะโปรแกรมการฝึกแบบผสมผสานที่มีผลต่อความคล่องแคล่วว่องไวของนักเรียนมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 เป็นการพัฒนาความเร็ว พลังกล้ามเนื้อ ความอ่อนตัวและการท างานประสานกันของระบบประสาท และ
กลา้มเนื้อ โดยท าการฝึกท้ังหมด 8 สัปดาห์ มีการฝึกความเร็ว โดยการวิ่งตามรูปแบบจ านวน 3 เซต เซตละ 3 ครั้ง 
ความเร็ว 90 เปอร์เซ็น ตามมาด้วยการฝึกพลัยโอเมตริกจ านวน 3 เซต  
 ผู้วิจัยมีการออกแบบโปรแกรมเพ่ือเพ่ิมความคล่องแคล่วว่องไวตามที่ Bormpa (1999) ได้กล่าวไว้ว่า 
ความคล่องแคล่วว่องไวประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ส่วน คือ ความเร็ว พลังกล้ามเนื้อ ความอ่อนตัว และการ
ท างานประสานกันของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ โดยองค์ประกอบทั้ง  4 ส่วนจะท างานประสานสัมพันธ์
สนับสนุนซึ่งกันและกัน ได้แก่ การท างานประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพของระบบประสาทและกล้ามเนื้อต้องให้
เกิดการพัฒนาของระบบประสาทและกล้ามเนื้อในการเคลื่อนไหวในกิจกรรมนั้น ๆ คือการฝึกซ้อมตามแต่ละชนิด
กีฬา เพ่ือให้นักกีฬาเกิดความเคยชินกับรูปแบบการเคลื่อนไหวหรือท่าทางในการเคลื่อนที่ในชนิดกีฬาที่ ท าการ
ฝึกซ้อมนั้น ๆ และสามารถแสดงออกในการเคลื่อนไหวได้อย่างเต็มที่ในขณะการฝึกซ้อมและการแข่งขัน ผู้วิจัยมี
การออกแบบขั้นตอนการออกก าลังกาย ได้แก่ 1. ขั้นอบอุนรางกาย (Warm Up) 2. ขั้นออกก าลังกายหรือขั้นงาน 
(Exercise or Workout) และ 3. ขั้นลดงานเพ่ือปรับสภาพ (Cool Down) ซึ่งสอดคล้องกับ สุกัญญา พานิชเจริญ
นาม และสืบสาย บุญวีรบุตร, (2540) ที่กล่าวถึง ขั้นตอนที่ส าคัญของการออกก าลังกาย สามารถแบงออกได 3 ดังต
อไปนี้ 1. ขั้นอบอนุรางกาย (Warm Up) ประกอบด้วย การยืดเหยียดกลามเนื้อ (Stretching) 2. ขั้นออกก าลังกาย
หรือขั้นงาน (Exercise or Workout) และ 3. ขั้นลดงานเพ่ือปรับสภาพ (Cool Down) ประกอบด้วย บริหาร
เฉพาะสวน (Specific Exercise; Floor Exercise) และการยืดเหยียดเพ่ือผอนคลายกลามเนื้อ (Stretching for 
Relaxing) และการใช้รูปแบบการวิ่ง X, M, H, Z และ S ซึ่งมีความหลากหลายไม่ให้เกิดความเบื่อหน่ายให้การฝึก
โปรแกรม เพ่ือสร้างความเร็วและการท างานประสานกันของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ ควบคู่กับการฝึกพลัยโอ
เมตริก (plyomatic) เพ่ือสร้างพลังกล้ามเนื้อ โดยใช้หลักการออกก าลังกาย (FITT) และสอดคล้องกับส านัก
วิทยาศาสตร์การกีฬา ส านักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2552) ที่
กล่าวถึง หลักในการออกก าลังกาย (FITT) ประกอบด้วย 1. Frequency 2. Intensity 3. Time และ 4. Type  

ผลจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ หลังจากกลุ่มตัวอย่างเข้ารับการฝึกด้วยโปรแกรมการฝึกแบบผสมผสานที่มี
ผลลต่อความคล่องแคล่วว่องไว พบว่า ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของตัวแปรความคล่องแคล่วว่องไว 
ก่อนและหลังการใช้โปรแกรมการฝึกแบบผสมผสานของกลุ่มตัวอย่าง มีค่าความคล่องแคล่วว่องไวลดลง แตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยการออกก าลังกายอย่างถูกต้องและเหมาะสม จะช่วยให้เกิดการ
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เปลี่ยนแปลงของผู้ที่ออกก าลังกายในการออกก าลังกายนั้น เราจะต้องใช้หลักของความถี่ ความนาน (ระยะเวลา) 
ความหนัก และชนิดของการออกก าลังกายที่ถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกับ ถนอมวงศ์ กฤษณ์เพ็ชร์ และสิทธา พงษ์พิบูล 
(2554) ที่กล่าวถึงหลักการออกก าลังกายอย่างถูกต้องและเหมาะสม จะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย
ของผู้ที่ออกก าลังกาย ในการออกก าลังกายนั้นจะต้องใช้หลักการของความถี่ ความนาน (ระยะเวลา) และความ
หนักของการออกก้าลังกายให้ถูกต้อง รวมถึงต้องปรบชนิดของการออกก าลังกายให้เข้ากับผู้ออกก าลังกายด้วย 

2. ผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโปรแกรมการฝึกแบบผสมผสาน คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ได้แก่ ด้านบุคลิกภาพ ด้านการจัดการ ดานส
ถานที่ อุปกรณและสิ่งอ านวยความสะดวกดานบริการ ผลการวิจัย พบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับความพึง
พอใจมากที่สุด ( x = 4.33) โดยมีการอภิปรายผลแต่ละด้านดังนี้ 
 2.1 ด้านบุคลิกภาพ พบว่า มีระดับความพึงพอใจในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก         ( x  = 4.
44) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้วิจัยความเหมาะสมของบุคลิกภาพโดยรวมของผู้วิจัย (เช่น การแต่งกาย อารมณ์ ค าพูด 
การแสดงออก) มีความรับผิดชอบและตรงตอเวลา อธิบายรูปแบบกิจกรรมได้อย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย ใช้สื่อ
ประกอบกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม ตอบค าถามได้ชัดเจน และให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ สอดคล้องกับพาราสุรา
มาน เซทเฮมท และแบรรี่ (Parasuraman, Zaithamal & Berry, 1994 อ้างถึงใน ภูษิต สายกิ้มซ้วน, 2550) ได้
กล่าวไว้ว่า ผู้ให้บริการมีอัธยาศัยไมตรี บุคลากรทุกคนในสถานบริการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการจะต้องมีความ
สุภาพ มีการเอาใจใส่และเห็นใจผู้มารับบริการ รวมทั้งต้องมีกิริยามารยาทการแต่งกายและการใช้วาจาที่เหมาะสม
ด้วย 
   2.2. ด้านการจัดการ พบว่า มีระดับความพึงพอใจในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก      ( x  = 4.39) 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะมีความเป็นระเบียบ ชวงเวลาในการเขารวมโปรแกรมมีความเหมาะสม มีความตรงต่อเวลาของ
การปฏิบัติกิจกรรม และการประชาสัมพันธเชิญผูเขารวมโปรแกรม สอดคล้องกับพาราสุรามาน เซทเฮมท และแบร
รี่ (Parasuraman, Zaithamal & Berry, 1994 อ้างถึงใน ภูษิต สายกิ้มซ้วน, 2550) ได้กล่าวไว้ว่า ผู้ให้บริการควร
มีการให้ข้อมูลด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ผู้มารับบริการ พึงทราบและประสงค์จะทราบ ความเป็นรูปธรรมของการ
บริการ ซึ่งจะท าให้ผู้มารับบริการรับรู้ถึงการบริการนั้นได้อย่างชัดเจน 

   2.3 ด้านสถานที่ อุปกรณและสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า มีระดับความพึงพอใจในภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก ( x  = 4.36) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะขนาดพ้ืนที่ในการจัดกิจกรรมเพียงพอกับจ านวน
ผู้เข้าร่วมโปรแกรม มีการดูแลรักษาความสะอาดของสถานที่ เครื่องเสียงมีคุณภาพและไดมาตรฐาน และมีเอกสาร
ประกอบการเข้าร่วมโปรแกรม สอดคล้องกับเฮอร์ซเบิร์กและคนอ่ืน ๆ (Herzberg et al  1959) ได้กล่าวไว้ว่า 
ความพึงพอใจมีปัจจัยค้ าจุน (Hygiene Factors) เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและมีหน้าที่ให้บุคคลเกิด
ความพึงพอใจ 

2.4 ด้านบริการ พบว่า มีระดับความพึงพอใจในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก              ( x  = 4.
26) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการใหบริการสื่อเผยแพรประชาสัมพันธ์ มีการแจงขอมูลขาวสารประชาสัมพันธใหผู้เข้าร่วม
โปรแกรม และการดูแลรักษากรณีเกิดการบาดเจ็บระหว่างการฝึกโปรแกรม สอดคล้องกับประสาท  อิศรปรีดา 
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(2552) ได้ให้ความหมายของความต้องการ (Need) ได้กล่าวไว้ว่า ความพึงพอใจสภาวะที่เกิดขึ้นจากความไม่สมดุล
ทั้งทางร่างกายและจิต ความต้องการของคนเรามักไม่ได้รับสนองตอบอย่างสมบูรณ์ เมื่อได้รับสนองตอบระดับหนึ่ง
ก็จะเกิดความต้องการมากขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง แนวคิดนี้จะเห็นได้ชัดในทฤษฎีล าดับขั้นของความต้องการของมาส
โลว์ ที่มนุษย์มีความต้องการความปลอดภัยและมั่นคง (Security or Safety Needs) เป็นความรู้สึกที่ต้องการ
ความปลอดภัยหรือมั่นคงในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งรวมถึงความก้าวหน้าและความอบอุ่นใจ 
 

เอกสารอ้างอิง 
กรมพลศึกษา.(2539). หลักการออกก าลังกาย. สืบค้นเมื่อ 24 มกราคม 2561. จาก:  

http://www.dpe.go.th/th/newsdetail/5448 
การกีฬาแห่งประเทศไทย. (2548). วิทยาศาสตร์การกีฬาส าหรับเทนนิส. กรุงเทพฯ: กองสมรรถภาพ 

การกีฬาฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทย. 
การกีฬาแห่งประเทศไทย. (2559). แบบฝึกความเร็ว ความคล่องแคล่ว ความรวดเร็ว ความ 

แข็งแรง : กองสมรรถภาพการกีฬา ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา. กรุงเทพฯ: กองสมรรถภาพการกีฬาฝ่าย
วิทยาศาสตร์การกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทย. 

ไกรวิชญ์ จิรเดชากุล. (2553). ผลของการฝึกพลัยโอเมตริกที่มีต่อก าลังกล้ามเนื อ ความเร็ว และ 
ความคล่องแคล่วว่องไวในนักกีฬากาบัดดี เพศชาย. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

จีรวัฒน์ สัทธรรม. (2555). ความแม่นย าในการยิงประตูบาสเกตบอลของนักกีฬาบาสเกตบอลชาย 
ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั งที่ 40. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, กรุงเทพฯ:  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. 

เจริญ กระบวนรัตน์. (2545). หลักการและเทคนิคการฝึกกรีฑา. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

เจริญ กระบวนรัตน์. (2557). วิทยาศาสตร์การฝึกสอนกีฬา : SCIENCE OF COACHING.  
กรุงเทพฯ:  บริษัทสินธนาก๊อปปี้เซ็นเตอร์ จ ากัด. 

ฉัฐรส บัญชาชาญชัย. (2540). การสร้างแบบประเมินและแบบทดสอบทักษะกีฬาบาสเกตบอล  
ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น. กรงุเทพฯ: ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย. 

ชูศักดิ์ เวชแพศย์. (2536). สรีรวิทยาของการออกก าลังกาย. (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: ธรรกมลการ 
พิมพ์. 

ไตรมิตร โพธิแสน. (2555). ผลของโปรแกรมการฝึกเสริมด้วยห่วงพลาสติกที่มีต่อความคล่องแคล่ว 
ว่องไวและพลังกล้ามเนื อขาในนักกีฬาเซปักตะกร้อ. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและกีฬา บัณฑิตวิทยาลัย 



 

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2565   
Science and Technology Northern Journal Vol.3(2), April - June 2022  

  

 

108 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น. (ส าเนา)  
ถนอมวงศ์ กฤษณ์เพ็ชร์ และสิทธา พงษ์พิบูลย์. (2554). สรีรวิทยาการออกก าลังกาย. กรุงเทพฯ:  

ตีรณสาร. 
ทวิช ไกลถิ่น. (2552). ผลการฝึกแบบผสมผสานที่มีต่อความเร็วและความคล่องแคล่วว่องไวของนักฟุตบอล. 
วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาพลศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ. 
เทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชัย. (2550). เทคนิคและทักษะบาสเกตบอล. (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ:  

ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
ธงชัย เจริญทรัพย์มณี. (2538). เอกสารประกอบการสอนวิชา พล 161: บาสเกตบอล 1. กรุงเทพฯ:  

ภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
นภารินทร์ ชัยงาม. (2552). ผลของโปรแกรมการฝึกพลัยโอเมตริกท่ีมีต่อความคล่องแคล่วว่องไวใน 

นักกีฬาฟุตบอล. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
บรรจง ฟ้ารุ่งสาง. (2550). การเป็นผู้ฝึกสอนบาสเกตบอล. ปัตตานี: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

วิทยาเขตปัตตานี. 
บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ์. (2543). สถิติวิเคราะห เพื่อการวิจัย. กรุงเทพฯ: คณะสังคมศาสตรและ.  

มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล. 
พริ้มเพรา ผลเจริญสุข. (2545). ยาเสพติดพิษร้าย. กรุงเทพฯ: ภาควิชาสุขศึกษา คณะพลศึกษา  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร. 
พิชิต ภูติจันทร์. (2547). วิทยาศาสตร์การกีฬา. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 
พวงรัตน์ ทวีรัตน์. (2540). วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 7. 

กรุงเทพฯ : ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ 
ประสานมิตร. 

ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์. (2554). วารสารคณะพลศึกษา. กรุงเทพฯ:  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
ภัชรี แช่มช้อย (2542). กีฬาบาสเกตบอล. กรุงเทพฯ: บริษัท ต้นอ้อ 1999 จ ากัด. 
ภัทรพนธ์ เหมหงส์. (2554). ผลการฝึกตารางเก้าช่องและความอ่อนตัวท่ีมีผลต่อความคล่องแคล่ว 

ว่องไว. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

มงคง แฝงสาเคน. (2541). วิทยาศาสตร์การกีฬา. กรุงเทพฯ: ศิลปาบรรณาคาร. 
วรศักดิ์ เพียรชอบ. (2534). การสร้างเสริมความสามารถในการเล่นบาสเกตบอล. กรุงเทพฯ: กรม 

วิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. 
วัชชริน ผดุงรชัดากิจ. (2552). หนังสือคู่มือกีฬาบาสเกตบอลไทยส าหรับสื่อมวลชน. ดุษฎีนิพนธ์ปริญญา ดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  



 

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2565   
Science and Technology Northern Journal Vol.3(2), April - June 2022 

109 

 

 

มหาวิทยาลัยบูรพา. 
วิชุดา คงสุทธิ์. (2545). ผลของการฝึกพลัยโอเมตริกด้วยเมดิซินบอลและหนังยางที่มีต่อพลัง 

กล้ามเนื อส่วนบนและความเร็วในการว่ายน  าของนักว่ายน  า. วิทยานิพนธ์ปริญญา 
มหาบัณฑิต, ภาควิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

วินยา สุนทรเสณี. (2542). การทดลองสมรรถภาพทางกาย. กรุงเทพฯ: เสมาธรรม. 
วิศรุต ศรีแก้ว. (2557). ผลของรูปแบบการฝึกพลัยโอเมตริกระยะเวลา 4 สัปดาห์ ที่มีต่อพลัง 

กล้ามเนื อและความคล่องแคล่วว่องไวในนักกีฬาฟุตบอล. วิทยานิพนธ์ปริญญา 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.  

วุฒิพงษ์ ปรมัตถากร. (2537). การออกก าลังกาย. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์. 
ศิริรัตน์ หิรัญรัตน์. (2539). สมรรถภาพทางกายและทางกีฬา. กรุงเทพฯ : ภาควิชาศัลยศาสตร์ ออร์ 

โธปิดิคส์และกายภาพบ าบัด คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล. 
สนธยา สีละมาด. (2551). หลักของการสอนทักษะกีฬา. (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่ง 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
สมบูรณ์ นิติอมรรัตน์. (2545). การสร้างโปรแกรมการฝึกเพ่ือเพิ่มความคล่องแคล่วว่องไว.  

เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. (2551). แผนหลัก สสส. 2552-2554. สืบค้นเมื่อ  

20 มกราคม 2553, สืบค้นจาก http://www.thaihealth.or.th/node/6347 
ส านักวิทยาศาสตร์การกีฬา ส านักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระทรวงการท่องเที่ยวและ 

กีฬา. (2551). เครื่องมือการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาไทย 
ระดับนักเรียน. กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. 

ส านักวิทยาศาสตร์การกีฬา ส านักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระทรวงการท่องเที่ยวและ 
กีฬา. (2552). การสร้างเสริมสุขภาพด้วยการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์การกีฬา. กรุงเทพฯ:  
โรงพิมพ์ชุมนุมส านักวิทยาศาสตร์การกีฬา  

ส านักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. (2550). การสร้างเสริม 
สุขภาพด้วยการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์การกีฬา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุม 

ส านักวิทยาศาสตร์การกีฬา ส านักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระทรวงการท่องเที่ยวและ 
กีฬา. (2562). การสร้างเสริมสุขภาพด้วยการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์การกีฬา. กรุงเทพฯ:  
โรงพิมพ์ชุมนุม 

สิทธิศักดิ์ บุญหาญ. (2554). ผลการฝึกพลัยโอเมตริก ควบคู่กับ เอส เอ คิว ที่มีผลต่อความเร็วใน 
การว่ิง 50 เมตร. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ ประสานมิตร. 



 

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2565   
Science and Technology Northern Journal Vol.3(2), April - June 2022  

  

 

110 

สุณิสา โสทรวัตร์. (2553). ผลของโปรแกรมการฝึก เอส เอ คิว ที่มีต่อความสามารถในการก้าวเท้า 
ยิงประตูบาสเกตบอลของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

สุพิตร สมาหิโต. (2541). แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย Kasetsart youth fitness test.  
กรุงเทพฯ: ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

สุพิตร สมาหิโต. (2548). แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายท่ีสัมพันธ์กับสุขภาพส าหรับเด็กไทย  
อายุ 7 – 8 ปี. นนทบุรี: พี.เอส.ปริ้น. 

สุพิตร สมาหิโต. (2549). การสร้างแบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์ 
กับสุขภาพส าหรับเด็กไทย อายุ7 - 18 ปี. รายงานการวิจัย, นนทบุรีพี: เอส.ปริ้นท์. 

สุริยงค์ ชวนขยัน. (2552). ผลของการฝึกกล้ามเนื อที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อการฝึกทักษะการเล่นกีฬา 
บาสเกตบอล. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ประสานมิตร. 

อุทัย สงวนพงศ์. (2542). แบบฝึกวอลเลย์บอลมากกว่า 1500. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: รั้วเขียว. 
อุทัย สงวนพงศ์. (2544). บาสเกตบอล. กรงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. 
Arthur, M. and Bailey, B. (1998). Conditioning for football. Human Kinetics,  

Champaign, IL. 
Blucker, C.A. (1965). Foundation of Physical Education. Saint Louis: CV Mosby  

Company. 
Bompa, T. O., &Haff, G. G. (2009). Periodization: Theory and methodology of training:  

Human Kinetics Publishers. 
Borrow, H.M.; & R. McGee. (1971). A Practical Approach to Measurement in  

Physical  Education Philadelphia : Lea and Febiger. 
Cooper, M.; and Sidentop. B.(1975). The Theory and Science of Basketball.  

Philadephia : Lea & Febbiger. 
Farrow, D. Young, W. & Bruce, L. (2004). The Development of a Test of Reaction  

Agility for Natball : A New Methodology. 
Hoeger, W. W. K. (1989). Lifetime physical fitness and wellness. (Vol. 2). Colorado:  

MortonPublishing. 
Johnson, L.,B. and J.K. Nelson. (1986). Practical Measurement for Evaluation in  

Physical Education. Mimmeapolis Minnesota: Burgers Pubgers Publishing  
Company. 

Miller, A.J, and others. (1991) The Definition of Physical Fitness. The Journal of  
Sports Medicine and Physical Fitness. 

Pangrazi; Robert P. ;& Paul W. Darst. (1997). Dynamic Physical Education for  



 

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2565   
Science and Technology Northern Journal Vol.3(2), April - June 2022 

111 

 

 

Secondary School Students. 3rd edBoston : Allyn and Bacon.     
Rollins,II,Stallworth. (1993). The Effect of a Five Step Agility Program on Agility  

Level of Football Players, Dissertation Abstracts.  
Safrit, M. S.(1986). Introduction to Measurement in Physical Education and  

Exercise Science. Saint Louis: times Mirror / Mosbey College Publishing. 
Sheppard, J. (2004). Improving the sprint start with strength and conditioning  

exercise. Modern Athlete and Coach. 
Thomas, K., D. French and P.R. Hayes. (2009). The effect of two plyometric training  

techniques muscular power and agility in youth soccer players. J Strength  
Cond Res. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  



 

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2565   
Science and Technology Northern Journal Vol.3(2), April - June 2022  

  

 

112 

 
แนวทางการเตรียมต้นฉบับบทความวิจัย/บทความวิชาการ 

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 

 

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น ยินดีรับบทความวิจัยและบทความวิชาการ
ทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยบทความที่ส่งมาเพ่ือ
พิจารณาตีพิมพ์จะต้องไม่เป็นผลงานวิจัย/วิชาการท่ีเคยได้รับการเผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน หรือไม่อยู่ในระหว่าง
การพิจารณาตีพิมพ์ของวารสารอื่น บทความทุกบทความที่ตีพิมพ์ลงในวารสารฉบับนี้จะต้องผ่านการพิจารณาจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขต้นฉบับและการพิจารณาตีพิมพ์ตามล าดับก่อนหลัง โดยมี
ข้อเสนอแนะดังนี้ 

ประเภทของบทความ 
1. บทความวิจัย หมายถึง การน าเสนอผลงานวิจัยอย่างเป็นระบบ กล่าวถึงความเป็นมาและความส าคัญ

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

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

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

4. บทความปริทัศน์ หมายถึง งานวิชาการที่ประเมินสถานะล่าสุดทางวิชาการ (State of the Art) 
เฉพาะทางที่มีการศึกษาค้นคว้า มีการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ทั้งทางกว้าง และทางลึกอย่างทันสมัย 
โดยให้ข้อพิพากษ์ที่ชี้ให้เห็นแนวโน้มที่ควรศึกษาและพัฒนาต่อไป 

 
การเตรียมต้นฉบับ 
 

ชื่อเรื่อง  ควรสั้นกะทัดรัดได้ใจความ ครอบคลุม ตรงกับวัตถุประสงค์และเนื้อหา 
  

ชื่อผู้เขียน  พิมพ์ชื่อโดยไม่ใช้ค าย่อ มีสถานที่ท างาน หน่วยงานที่สังกัด อีเมล์ หมายเลข 
    โทรศัพท ์โดยอ้างอิงเชิงอรรถท้ายหน้าแรก 

บทคัดย่อ  เป็นร้อยแก้ว เขียนเฉพาะเนื้อหาที่ส าคัญ ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์  
    วิธีด าเนินการวิจัย ผลการวิจัย (อย่างย่อ) และต้องมีท้ังภาษาไทย 
    และภาษาอังกฤษ 
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ค าส าคัญ  ควรเลือกค าส าคัญที่เก่ียวข้องกับบทความ ประมาณ 3-5 ค า ใช้ตัวอักษร 

    ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทความที่เป็นภาษาอังกฤษมีเฉพาะค าส าคัญ 
    ภาษาอังกฤษ 
 

บทน า   อธิบายถึงความเป็นมาและความส าคัญที่ท าการศึกษา วิจัย ค้นคว้า  
    ของผู้อื่นที่เก่ียวข้อง วัตถุประสงค์ สมมติฐานและขอบเขตของการวิจัย 
 

เนื้อเรื่อง  กรณีบทความที่เป็นภาษาไทยควรใช้ภาษาไทยให้มากท่ีสุด ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย 
    กะทัดรัดและชัดเจน การใช้ค าย่อต้องมีค าสมบูรณ์ไว้ในครั้งแรกก่อน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย อธิบายขั้นตอนการวิจัย โดยกล่าวถึงแหล่งข้อมูล วิธีการรวบรวมข้อมูล  
    วิธีการใช้เครื่องมือในการศึกษาหรือการวิจัย และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
    โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย 
 

สรุปผลการวิจัย  อธิบายสิ่งที่ได้จากการศึกษา ไม่ควรซ้ ากับการแสดงผล แต่เป็นการสรุป 
    ประเด็น และสาระส าคัญของการวิจัยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
 

อภิปรายผล  อธิบายถึงผลที่ได้รับจากการศึกษาหรือการวิจัย ว่าเป็นไปตามสมมติฐานหรือไม่ 
    ควรอ้างถึงทฤษฎี หรือผลการศึกษาของผู้อื่นที่เก่ียวข้องประกอบการอธิบาย 
 

ข้อเสนอแนะ  อธิบายถึงการน าผลที่ได้จากการศึกษาไปใช้ประโยชน์ หรือข้อเสนอแนะ 
    ปัญหาที่พบในการศึกษา เพ่ือน าไปใช้ในการศึกษาครั้งต่อไป 
 

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

การเขียนเอกสารอ้างอิง 
การอ้างอิงใช้รูปแบบของ American Psychological Association (APA)  
การอ้างอิงในบทความ กรณีท่ีผู้เขียนต้องการการระบุแหล่งที่มาของข้อมูลในเนื้อเรื่องให้ใช้วิธีการอ้างอิง

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

เขียนบทความ และจัดเรียงรายการตามล าดับตัวอักษรชื่อผู้แต่ง ตัวอย่างเช่น 
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. (พิมพ์ครั้งที่). เมืองที่พิมพ์: ส านักพิมพ์หรือโรงพิมพ์. 
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ใน ชื่อบรรณาธิการ, ชื่อหนังสอื. (เลขหน้าบทความ).  
 เมืองที่พิมพ์: ส านักพิมพ์หรือโรงพิมพ์. 
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร. ปีที่พิมพ์ (ฉบับที่) เลขหน้าบทความ.  
ชื่อผู้เขียนวิทยานิพนธ์. (ปีที่วิจัยส าเร็จ). ชื่อวิทยานิพนธ์. วิทยานิพนธ์ปริญญา(ระดับ) ชื่อสาขาวิชา  
 สังกดัของสาขาวิชา ชื่อมหาวิทยาลัย. 
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ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่เผยแพร่). ชื่อเรื่อง. สืบค้นเมื่อ [วัน เดือน ปี] จาก แหล่งสารสนเทศ. [หรือ URL] 
การอ้างอิงในเนื อหา 
รูปแบบการอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา มี 3 รูปแบบ ดังนี้ 
1.  (ผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์, เลขหน้า) ไว้ท้ายข้อความที่อ้างอิง เช่น (ชนะดา วีระพันธ์, 2555, 55-56) 

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

2.  ผู้แต่ง (ปีที่พิมพ์, เลขหน้า) กรณีมีการระบุชื่อผู้แต่งในเนื้อหาแล้ว ไม่ต้องระบุไว้ในวงเล็บท้าย 
ข้อความที่อ้างอีก เช่น ธนกฤต  วันต๊ะเมล์ (2554, น.90) ได้ศึกษาถึง...................................... 
Robert E. Hegel (1997, p.14) studied…………………………………… 
กรณีท่ีไม่ปรากฏเลขหน้าให้ลงแค่ชื่อผู้แต่งกบัปีที่พิมพ์ไว้ในวงเล็บ เช่น  
(ศิริโรจน์ วงศ์กระจ่าง, 2554) 

3.  ปีที่พิมพ์ ผู้แต่ง (เลขหน้า) กรณีมีการระบุปีที่พิมพ์และผู้แต่งในเนื้อหาแล้ว (ปีที่พิมพ์และผู้แต่ง 
สามารถสลับที่กันได้) ให้ระบุเฉพาะเลขหน้าที่อ้างถึงในวงเล็บเท่านั้นเช่น ในปี 2557 ศุภชัย ยาวะประภาส ได้กล่าว
ว่า สมรรถนะ หมายถึง ความรู้ ความสามารถที่แสดงออกถึงพฤติกรรมการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร
สถานศึกษา จนท าให้การปฏิบัติงานบริหารงานบุคคลบรรลุผลเหนือกว่าระดับปกติ (น.9) 

การส่งต้นฉบับ 
1. บทความมีความยาวไม่เกิน 15 หน้า กระดาษขนาด A4 ทั้งนี้รวมรูปภาพ 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 ชื่อบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด 18 point ตัวหนา กึ่งกลางหน้ากระดาษ 
  3.2 ชื่อ-สกุลผู้เขียน ทุกท่านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด 12 point ตัวหนา ชิดซ้าย 
  3.3 สถานที่ท างาน หน่วยงานที่สังกัด อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ ขนาด 12 point อ้างอิงเชิงอรรถ 
  3.4 บทคัดย่อ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ควรสั้นตรงประเด็น และเป็นการสรุปผลงานอย่าง
รัดกุม ครอบคลุมสาระส าคัญของการวิจัย ความยาวไม่เกิน 400 ตัวอักษร 
  3.5 ค าส าคัญ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เป็นการก าหนดสาระส าคัญที่สามารถน าไปใช้เป็นค า
สืบค้นในระบบฐานข้อมูล ไม่ควรยาวมากเกินไป และไม่ควรเกิน 3-5 ค า 
  3.6 บทน า (ความเป็นมา ความส าคัญ และมูลเหตุที่น าไปสู่การวิจัย) 
  3.7 วัตถุประสงค์ (มูลเหตุของการศึกษาวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับชื่อเรื่องท่ีศึกษาวิจัย) 
  3.8 เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เป็นการอ้างอิงแนวคิด ทฤษฎี หรือบทความที่เกี่ยวข้อง หากเป็น
งานวิจัยเฉพาะทางควรมีส่วนนี้ เพ่ืออธิบายข้อมูลพื้นฐานให้คนทั่วไปสามารถเข้าใจได้ 
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  3.9 วิธีด าเนินการวิจัย เป็นการอธิบายวิธีการด าเนินการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
เครื่องมือ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ควรเสนอรูปแบบและแสดงขั้นตอนอย่างกระชับและ
ชัดเจน 
  3.10 สรุปผลการวิจัย ควรน าเสนอผลอย่างชัดเจน น่าสนใจ ตรงประเด็น เป็นผลที่ ค้นพบ โดย
ล าดับตามหัวข้อที่ศึกษา 
  3.11 อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ อภิปรายสิ่งที่ได้จากการวิจัย การน าไปใช้ประโยชน์และ
ข้อเสนอแนะต่างๆ 
  3.12 เอกสารอ้างอิง ใช้ระบบนาม-ปี และหน้า (APA Style) ระบุแหล่งอ้างอิงเท่าที่ปรากฏใน
บทความ 

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

หากต้องการรายละเอียดเพ่ิมเติม กรุณาติดต่อ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น เลขที่ 
888 หมู่ที่ 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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