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ระดับของความวิตกกังวลตามสถานการณ์ของนักกีฬายิมนาสติกศิลป์ชาย  
ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที ่39                         

                                              
                                                                                              อ.ธิติพงษ์   สุขดี 

                             ภาควิชาพลศึกษา
  คณะพลศึกษา 

  
  การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดับของความวิตกกังวลตามสถานการณ์

ของนักกีฬายิมนาสติกศิลป์ชายระหว่างการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที ่ 39 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก ่

นักกีฬายิมนาสติกศิลป์ชายที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 จ านวน 37 คน    โดยใช้วิธีการการสุ่มแบบ

หลายขั้นตอน การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แบบทดสอบความวิตกกังวลตามสถานการณ์ (Revised Competitive State 

Anxiety Inventory – 2 (CSAI – 2R) (Cox; Martens; & Russell. 2003) มีค่าความเที่ยงตรงระหว่าง .70 - .80 

และมีค่าความเชื่อมั่นด้านความวิตกกังวลทางกาย .82-.83  ด้านความวิตกกังวลทางจิต .79-.83   และด้านความ 

เชื่อมั่นในตนเอง  .87-.90  เพ่ือวัดความวิตกกังวล    และความเชื่อม่ันในตนเองของนักกีฬายิมนาสติกศิลป์ชายที่เข้า 

ร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 39  น าผลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

หาค่าที (t- test Independent) และวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One – way analysis of variance) 

ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’s test) 

 ผลการวิจัยพบว่า 
  1. ระดับความวิตกกังวลตามสถานการณ์ของนักกีฬายิมนาสติกศิลป์ชาย ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ 
ครั้งที่ 39 ทั้ง 3 ด้าน แบ่งตามประเภทของการแข่งขัน ดังนี้ 
      1.1 ความวิตกกังวลทางกายของนักกีฬายิมนาสติกศิลป์ชายทุกประเภทของการแข่งขันอยู่ใน
ระดับปานกลาง ยกเว้นเพียงประเภทอุปกรณ์ห่วงนิ่งที่อยู่ในระดับต่ า    
      1.2 ความวิตกกังวลทางจิตของนักกีฬายิมนาสติกศิลป์ชายทุกประเภทของการแข่งขันอยู่ในระดับ
ปานกลาง 
      1.3 ความเชื่อมั่นในตนเองของนักกีฬายิมนาสติกศิลป์ชายทุกประเภทของการแข่งขันอยู่ใน
ระดับสูง ได้แก่ ประเภททีม ประเภทอุปกรณ์ฟลอร์เอกเซอร์ไซส์ ประเภทอุปกรณ์ห่วงนิ่ง ประเภทอุปกรณ์โต๊ะกระโดด
และประเภทอุปกรณ์ราวคู่ ยกเว้น ประเภทบุคคลรวมอุปกรณ์ ประเภทอุปกรณ์ม้าหูและประเภทราวเดี่ยว อยู่ในระดับ
ปานกลาง 
  2. การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความวิตกกังวลตามสถานการณ์ ของนักกีฬา
ยิมนาสติกศิลป์ชาย ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ระหว่างประเภททีมกับประเภทบุคคลรวมอุปกรณ์ พบว่า 
ความวิตกกังวลทางกาย ความวิตกกังวลทางจิต และความเชื่อมั่นในตนเอง ของนักกีฬายิมนาสติกศิลป์ชายทั้ง 2 
ประเภทไม่แตกต่างกัน 



    3. การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าของเฉลี่ยความวิตกกังวลตามสถานการณ์ ระหว่างประเภท
บุคคลเฉพาะอุปกรณ์ระหว่างฟลอร์เอกเซอร์ไซส์ ม้าหู ห่วงนิ่ง โต๊ะกระโดด ราวคู่ และราวเดี่ยว โดยใช้การวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One – way analysis of variance) พบว่า ความวิตกกังวลทางกาย ความวิตกกังวล
ทางจิต และความเชื่อม่ันในตนเอง ของนักกีฬายิมนาสติกศิลป์ชายประเภทบุคคลเฉพาะอุปกรณ์แตกต่างกันทุกด้าน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 การศึกษาประสิทธิภาพของนิสิตฝึกสอน-ฝึกงาน 
ภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปีการศึกษา 2553 

 
รศ.สุกัญญา   พานิชเจริญนาม 

                                                                                 ภาควิชาพลศึกษา  
คณะพลศึกษา 

 

  การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือการศึกษาประสิทธิภาพของนิสิตฝึกสอน-ฝึกงาน ภาควิชาพลศึกษา 
คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปีการศึกษา 2553 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยการศึกษา
ประสิทธิภาพของนิสิตฝึกสอน-ฝึกงานภาควิชาพลศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553 คือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับนิสิตฝึกสอน
ประกอบไปด้วย อาจารย์พ่ีเลี้ยง หัวหน้ากลุ่มสาระ ผู้ช่วยผูอ้ านวยการฝ่ายวิชาการ ผู้อ านวยการ จ านวน 57 คน และ
ฝึกงานประกอบไปด้วย พ่ีเลี้ยง หัวหน้าแผนก ผู้จัดการทั่วไป ผู้อ านวยการจ านวน 89 คน รวมทั้งหมด 146 คน โดย
การวิจัยครั้งนี้จะศึกษากับประชากรทั้งหมด การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยใช้ 2 ชุดคือ แบบสอบถามเก่ียวกับประสิทธิภาพ
ของนิสิตฝึกสอน ประจ าปีการศึกษา 2553 มีความเชื่อมั่นเท่ากับ .92 และแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพของ
นิสิตฝึกงาน ประจ าปีการศึกษา 2553 มีความเชื่อมั่นเท่ากับ .91 น าผลที่ได้มาวิเคราะห์โดยแจกแจงความถี่แล้วหาค่า
ร้อยละ  ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ความคิดเห็นของอาจารย์พ่ีเลี้ยง หัวหน้ากลุ่มสาระ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ และ ผู้อ านวยการ 
ที่มีต่อประสิทธิภาพของนิสิตฝึกสอน ภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปี
การศึกษา 2553  ดังนี้ 
  1.1 ด้านการวางแผนการจัดการเรียนรู้ตามความคิดเห็นของอาจารย์พ่ีเลี้ยง หัวหน้ากลุ่มสาระ ผู้ช่วย
ผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ และผู้อ านวยการ ความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับดี  
        1.2 ด้านการด าเนินงานกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ตามความคิดเห็นของ หัวหน้ากลุ่มสาระ 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ และผู้อ านวยการ ความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับดี ส่วนอาจารย์พ่ีเลี้ยงอยู่ในระดับดี
มาก  
        1.3 ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียนตามความคิดเห็นของอาจารย์พ่ีเลี้ยง หัวหน้ากลุ่มสาระ ผู้ช่วย
ผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ และผู้อ านวยการ ความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับดี     
  1.4 ด้านคุณธรรมจริยธรรมและบุคลิกภาพตามความคิดเห็นของอาจารย์พ่ีเลี้ยง หัวหน้ากลุ่มสาระ 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ และผู้อ านวยการ ความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับดี   
 2. ความคิดเห็นของพ่ีเลี้ยง หัวหน้าแผนก ผู้จัดการทั่วไป ผู้อ านวยการที่มีต่อประสิทธิภาพของนิสิตฝึกงาน 
ภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปีการศึกษา 2553  
  2.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรมและบุคลิกภาพตามความคิดเห็นของพ่ีเลี้ยง หัวหน้าแผนก และ
ผู้อ านวยการ ความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับดี ส่วนผู้จัดการทั่วไปอยู่ในระดับดีมาก  
  2.2 ด้านความสามารถโดยรวมในการปฏิบัติงานตามความคิดเห็นของพ่ีเลี้ยง หัวหน้าแผนก ผู้จัดการ
ทั่วไป และผู้อ านวยการ ความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับดี   



  2.3 ด้านความสามารถขณะปฏิบัติงานตามความคิดเห็นของพ่ีเลี้ยง หัวหน้าแผนก ผู้จัดการทั่วไป และ
ผู้อ านวยการ ความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับดี  
  2.4 ด้านผลรวมทั้งหมดของการปฏิบัติงานตามความคิดเห็นของพ่ีเลี้ยง หัวหน้าแผนก ผู้จัดการทั่วไป 
และผู้อ านวยการ ความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับดี  
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การพัฒนาแบบฝึกทักษะวอลเลย์บอลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา  

  วอลเลย์บอล ของนิสิตชั้นปีที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) ปีการศึกษา 2552  
ของภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

 
อ.ทศพล    ธาน ี

   ภาควิชาพลศึกษา  
คณะพลศึกษา 

 
  การวิจัยครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพ่ือ พัฒนาแบบฝึก และสร้างเกณฑ์ปกติทักษะวอลเลย์บอลต่อ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวอลเลย์บอล ของนิสิตชั้นปีที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) ปี
การศึกษา 2552 ของภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ นิสิตชั้นปีที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) ของภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ที่เรียนวิชาวอลเลย์บอล 1 จ านวน 80 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
เป็น แบบฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอล 6 ทักษะ ประกอบด้วย (1) การเสิร์ฟมือล่าง (2) การเสิร์ฟมือบน (3) การ
อันเดอร ์ (4) การเซต (5) การกระโดดตบ (6) การบล็อก วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่ามัชฌิมเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  ค่าสูงสุด  ค่าต่ าสุด  ค่ามัธยฐาน  ฐานนิยม ของคะแนนที่ได้จากการทดสอบ  แบ่งระดับทักษะวอลเลย์บอล
โดยใช้คะแนนที (T-Score) แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ     ดีมาก  ดี  พอใช้  ปรับปรุง  

ผลการศึกษาพบว่า 

  1. ผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะวอลเลย์บอล ของนิสิตชั้นปีที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตร 4 ปี) ปีการศึกษา 2552 ของภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

  1.1 ผลการเปรียบเทียบทักษะวอลเลย์บอล ของนิสิตระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
 1.1.1 ทักษะที่ 1 การเสิร์ฟมือล่าง พบว่า นิสิตกลุ่มทดลองมีทักษะการเสิร์ฟมือล่างสูงกว่านิสิตกลุ่ม

ควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 1.1.2 ทักษะที่ 2 การเสิร์ฟมือบน พบว่า นิสิตกลุ่มทดลองมีทักษะการเสิร์ฟมือบน 

สูงกว่านิสิตกลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 1.1.3 ทักษะที่ 3 การอันเดอร์ พบว่า นิสิตกลุ่มทดลองมีทักษะการอันเดอร์สูงกว่านิสิต   กลุ่มควบคุม 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 1.1.4 ทักษะที่ 4 การเซต พบว่า นิสิตกลุ่มทดลองมีทักษะการเซตสูงกว่านิสิตกลุ่มควบคุม อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 1.1.5 ทักษะที่ 5 การกระโดดตบ พบว่า นิสิตกลุ่มทดลองมีทักษะการกระโดดตบ 

สูงกว่านิสิตกลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 



 1.1.6 ทักษะที่ 6 การบล็อก พบว่า นิสิตกลุ่มทดลองมีทักษะการบล็อกสูงกว่านิสิต        กลุ่ม
ควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
    1.2  ผลการเปรียบเทียบทักษะวอลเลย์บอล ของนิสิตชั้นปีที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 
ปี) ปีการศึกษา 2552 ของภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ภายในกลุ่มทดลอง ก่อนและหลังการทดลอง 

 1.2.1 ทักษะที่ 1 การเสิร์ฟมือล่าง พบว่า นิสิตกลุ่มทดลองมีทักษะการเสิร์ฟมือล่างหลัง  การทดลอง 
สูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 1.2.2 ทักษะที่ 2 การเสิร์ฟมือบน พบว่า นิสิตกลุ่มทดลองมีทักษะการเสิร์ฟมือบน 
หลังการทดลอง สูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 1.2.3 ทักษะที่ 3 การอันเดอร์ พบว่า นิสิตกลุ่มทดลองมีทักษะการอันเดอร์หลังการทดลอง สูงกว่า
ก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 1.2.4 ทักษะที่ 4 การเซต พบว่า นิสิตกลุ่มทดลองมีทักษะการเซตหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการ
ทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 1.2.5 ทักษะที่ 5 การกระโดดตบ พบว่า นิสิตกลุ่มทดลองมีทักษะการกระโดดตบหลังการทดลอง สูง
กว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 1.2.6 ทักษะที่ 6 การบล็อก พบว่า นิสิตกลุ่มทดลองมีทักษะการบล็อกหลังการทดลอง     สูงกว่า
ก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  2. ผลการสร้างเกณฑ์ปกติ (Norms) ทักษะวอลเลย์บอล ของนิสิตชั้นปีที่ 2 หลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร4ป)ี ปีการศึกษา 2552 ของภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา   มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ  

  2.1 ทักษะที่ 1 การเสิร์ฟมือล่าง  
ระดับดีมาก คะแนนดิบ 7.75 คะแนนขึ้นไป  คะแนนที 68.49 ขึ้นไป 
ระดับดี คะแนนดิบ 5.50 – 7.74 คะแนน   คะแนนที 56.10 – 68.48 
ระดับพอใช้ คะแนนดิบ 3.25 – 5.49 คะแนน  คะแนนที 43.71 – 56.09 
ระดับปรับปรุง คะแนนดิบต่ ากว่า 3.25 คะแนน  คะแนนที ต่ ากว่า 43.71 

2.2 ทักษะที่ 2 การเสิร์ฟมือบน  
  ระดับดีมาก คะแนนดิบ 6.25 คะแนนขึ้นไป  คะแนนที 67.35 ขึ้นไป 

   ระดับดี คะแนนดิบ 4.50 – 6.24 คะแนน  คะแนนที 56.11 – 67.34 
  ระดับพอใช้ คะแนนดิบ 2.75 – 4.49 คะแนน  คะแนนที 44.87 – 56.10 
  ระดับปรับปรุง คะแนนดิบต่ ากว่า 2.75 คะแนน  คะแนนที ต่ ากว่า 44.87 

2.3 ทักษะที่ 3 การอันเดอร์  
  ระดับดีมาก คะแนนดิบ 24.26 คะแนนขึ้นไป  คะแนนที 46.53 ขึ้นไป 

   ระดับดี คะแนนดิบ 18.51 – 24.25 คะแนน  คะแนนที 37.11 – 46.52 
  ระดับพอใช้ คะแนนดิบ 12.76 – 18.50 คะแนน  คะแนนที 27.68 – 37.10 
  ระดับปรับปรุง คะแนนดิบต่ ากว่า 12.76 คะแนน คะแนนที ต่ ากว่า 27.68 
  



 2.4 ทักษะที่ 4 การเซต  
   ระดับดีมาก คะแนนดิบ 23.76 คะแนนขึ้นไป    คะแนนที 50.96 ขึ้นไป  

  ระดับดี คะแนนดิบ 17.51 – 23.75 คะแนน     คะแนนที 42.85 – 50.95 
  ระดับพอใช้ คะแนนดิบ 11.26 – 17.50 คะแนน  คะแนนที 34.73 – 42.84 
  ระดับปรับปรุง คะแนนดิบต่ ากว่า 11.26 คะแนน  คะแนนที ต่ ากว่า 34.73 
  2.5 ทักษะที่ 5 การกระโดดตบ  
  ระดับดีมาก คะแนนดิบ 8.00 คะแนนขึ้นไป    คะแนนที 58.82 ขึ้นไป 

   ระดับดี คะแนนดิบ 6.00 – 7.99 คะแนน       คะแนนที 47.36 – 58.81 
  ระดับพอใช้ คะแนนดิบ 4.01 – 5.99 คะแนน   คะแนนที 35.89 – 47.35 
  ระดับปรับปรุง คะแนนดิบต่ ากว่า 4.00 คะแนน  คะแนนที ต่ ากว่า 35.89 
 2.6 ทักษะที่ 6 การบล็อก  

   ระดับดีมาก คะแนนดิบ 17.50 คะแนนขึ้นไป  คะแนนที 45.28 ขึ้นไป 
   ระดับดี คะแนนดิบ 14.50 – 17.49 คะแนน       คะแนนที 31.15 – 45.27 

  ระดับพอใช้ คะแนนดิบ 12.50 – 14.99 คะแนน   คะแนนที 17.02 – 31.14 
  ระดับปรับปรุง คะแนนดิบต่ ากว่า 12.50 คะแนน   คะแนนที ต่ ากว่า 17.02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



บทคัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ งานวิจัย 

ผลการฝึกรูปแบบ เอส เอ คิว ของนักกีฬาบาสเก็ตบอลหญิง ทีมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

 รศ.วัฒนา  สุทธิพันธุ์ และคณะ 
ภาควิชาพลศึกษา 

คณะพลศึกษา 
 

 การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลของการฝึกรูปแบบ เอส เอ คิว ของนักกีฬาบาสเก็ตบอลหญิง 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งรูปแบบ เอส เอ คิวนั้นเป็นการฝึกผสมผสานระหว่างความเร็ว ความคล่องตัวรวมทั้ง
ความว่องไว ซึ่งเป็นโปรแกรมการฝึกที่ท าให้นักกีฬาประสบความส าเร็จได้และยังพัฒนาในเรื่องของระบบประสาทและ
กล้ามเนื้อที่ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหวและเพ่ิมความสามารถของนักกีฬา  จึงเป็นรูปแบบการฝึกอีกชนิด 
หนึ่งที่จะช่วยพัฒนาสมรรถภาพของนักกีฬาบาสเก็ตบอลให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นในการวิจัยนี้จึงน าการ
ฝึกรูปแบบ เอส เอ คิว มาใช้ในการฝึกนักกีฬาบาสเก็ตบอลหญิง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ านวน 43 คน  แบ่ง 
เป็นกลุ่มควบคุม กลุ่มทดลองที่ 1 และกลุ่มทดลองที่ 2 กลุ่มละ 14 คน จากนั้นท าการฝึกเป็นเวลา 6 สัปดาห์ โดยจะมี
การทดสอบความคล่องตัว วัดความแข็งแรงของขา และวัดความแข็งแรงของแขน ก่อนการฝึก หลังการฝึกสัปดาห์ที่ 2 
สัปดาห์ที่ 4 และสัปดาห์ที่ 6  

 ผลการศึกษาพบว่าหลังการฝึกรูปแบบ  เอส เอ คิว นักกีฬาบาสเก็ตบอลหญิงมหาวิทยาลัย 
ศรนีครินทรวิโรฒมีความคล่องตัว ความแข็งแรงของขา และความแข็งแรงของแขนดีกว่าก่อนการฝึก โดยนักกีฬาบาส
เก็ตบอลหญิง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ได้รับการฝึกรูปแบบ เอส เอ คิว มีความคล่องตัว ความแข็งแรงของขา 
และความแข็งแรงของแขนดีกว่านักกีฬาบาสเก็ตบอลหญิง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ไม่ได้รับการฝึกรูปแบบ 
เอส เอ คิว ดังนั้นจึงควรน าการฝึกรูปแบบ เอส เอ คิว ไปใช้กับนักกีฬาบาสเก็ตบอล 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



บทคัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัย 
 
ความสัมพันธ์ระหว่างความวิตกกังวลตามสถานการณ์และสมรรถภาพทางกายกับความแม่นย าในการออกหมัด

และความแม่นย าในการถีบของนักกีฬามวยไทยสมัครเล่นทีมชาติไทย 
 

ผศ,สุรัตน์  เสียงหล่อ 
ภาควิชาพลศึกษา 

คณะพลศึกษา 
 

  การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความวิตกกังวลตามสถานการณ์และ
สมรรถภาพทางกายกับความแม่นย าในการออกหมัดและความแม่นย าในการถีบของนักกีฬามวยไทยสมัครเล่นทีมชาติ
ไทย โดยท าการเก็บข้อมูลจากนักกีฬามวยไทยสมัครเล่นทีมชาติไทยที่เข้าร่วมการแข่งขัน Sport Accord Combat 
Games 2010 in Beijing จ านวน 13 คน โดยท าการเก็บข้อมูลสมรรถภาพทางกายกับความแม่นย าในการออกหมัด
และความแม่นย าในการถีบของนักกีฬาก่อนเดินทางไปแข่งขัน และความวิตกกังวลตามสถานการณ์ก่อนและหลังการ
แข่งขัน 
  ผลการศึกษาพบว่าก่อนการแข่งขัน นักมวยมีความวิตกกังวลตามสถานการณ์โดยรวมทางกายและ
ทางจิตอยู่ในระดับต่ า แต่ภายหลังการแข่งขันพบว่านักมี ความวิตกกังวลตามสถานการณ์โดยรวมทางกายอยู่ในระดับ
ต่ า แต่มีความวิตกกังวลตามสถานการณ์โดยรวมทางจิตอยู่ในระดับปานกลาง  
  ภายหลังการแข่งขันพบว่าถ้านักมวยมีวิตกกังวลตามสถานการณ์ด้านความเชื่อมั่นในตนเองสูง ก็จะมี
ความแม่นย าในการถีบสูงตามไปด้วย แต่สมรรถภาพทางกาย ความวิตกกังวลตามสถานการณ์ ก่อนและหลังกาแข่งขัน
ในด้านความวิตกทางกายและทางจิตพบว่าไม่มีความสัมพันธ์กันกับความแม่นย าในการถีบ  นอกจากนั้นยังพบว่า
สมรรถภาพทางกาย ความวิตกกังวลตามสถานการณ์ก่อนการแข่งขัน และหลังการแข่งขันทั้งในด้านทางกายและทาง
จิตไม่มีความสัมพันธ์กับความแม่นย าในการออกหมัดของนักมวย  เช่นเดียวกับความวิตกกังวลหลังการแข่งขันด้าน
ความเชื่อมั่นในตนเองพบว่าไม่มีความสัมพันธ์กับความแม่นย าในการออกหมัด แต่มีความสัมพันธ์กับความแม่นย าใน
การถีบของนักมวย 
 

 

 

 

 

 
 
 



บทคัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัย 
 

ความคิดเห็นของอาจารย์ท่ีมีต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของภาควิชาพลศึกษา 
คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปี-การศึกษา 2555 

 

อ.ลักษมี ฉิมวงษ์ 
อ..ธิติพงษ์ สุขดี 

ภาควิชาพลศึกษา 
คณะพลศึกษา 

 
   การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของอาจารย์ที่มีต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปีการศึกษา 2555 ประชากรที่
ใช้ในการวิจัยครั้งนีค้ือ  คณาจารย์ภาควิชาพลศึกษา รวมจ านวน  26  คน  โดยการวิจัยครั้งนี้จะศึกษากับประชากร
ทั้งหมด เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถาม มีความเชื่อมั่นเท่ากับ .92 น าผลที่ได้มาวิเคราะห์โดยแจกแจง
ความถี่แล้วหาค่าร้อยละ   
ผลการวิจัยพบว่า 

 1.  ความคิดเห็นของอาจารย์ที่มีต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของภาควิชา  พลศึกษา คณะ
พลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปีการศึกษา 2555 ทั้ง 4 ด้านประกอบด้วย ด้านระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพการศึกษา การปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษา ทั้งหมดมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 2.  ความคิดเห็นของอาจารย์ที่มีต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของภาควิชาพลศึกษา คณะ 
พลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปีการศึกษา 2555 ตามตัวแปรสถานภาพผู้บริหารและอาจารย์  
และประสบการณ์ในการท างานประกันคุณภาพการศึกษา พบว่า    ทุกด้านมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทคัดสรร วิเคราะห์และสงเคราะห์ งานวิจัย 

 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักพลศึกษาที่จะเข้าท าในการสถานประกอบการออกก าลังกาย 

ตามทัศนะของผู้บริหารธุรกิจด้านการออกก าลังกายในเขตกรุงเทพมหานคร. 
 

อ.ดร.แอน  มหาคตีะ และคณะ 
ภาควิชาพลศึกษา 

คณะพลศึกษา 
 

  วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้เพ่ือเพ่ือศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักพลศึกษาท่ีจะเข้าท างาน
ในการสถานประกอบการออกก าลังกาย ตามทัศนะของผู้บริหารธุรกิจด้านการออกก าลังกาย ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ผู้บริหารสถานประกอบการออกก าลังกาย จ านวนทั้งสิ้น 86 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้คือแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างข้ึน จากนั้นผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยการ
แจกแจงความถ่ี (Frequency ) และหาค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉลี่ย (X )   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ค่าที 
(t-test) และ ค่าเอฟ (F-test) 

ผลการวิจัย 

 จากการวิจัยเรื่องคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักพลศึกษาที่จะเข้าท าในการสถานประกอบการออกก าลัง
กาย ตามทัศนะของผู้บริหารธุรกิจด้านการออกก าลังกาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยสรุปได้ดังนี้ 

1. ผู้บริหารของสถานประกอบธุรกิจด้านการออกก าลังกายท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักพลศึกษาที่จะเข้าท างานในสถานประกอบการออกก าลังกายในภาพรวมทุกด้านอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้วพบว่าทุกด้านมีความคิดเห็นว่าเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์มากท่ีสุด 
ได้แก่ ด้านความประพฤติและคุณธรรม รองลงมาคือ ด้านบุคลิกภาพ ด้านมนุษยสัมพันธ์ และด้านความรู้ 
ความสามารถและทักษะในการท างาน ตามล าดับ  

2. ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักพลศึกษาที่จะเข้าท างานใน
สถานประกอบการออกก าลังกาย กับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นผู้บริหารของสถานประกอบการออก
ก าลังกายในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริหารที่มีเพศ อายุ และประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจแตกต่างกันมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักพลศึกษาที่จะเข้าท างานในสถานประกอบการออกก าลังกาย
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

 

 

 
 
 



บทคัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ งานวิจัย 
 

สมรรถภาพทางกลไกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ปีการศึกษา 

2555 คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
      

               อ.อนศุกัดิ ์   สคุง , อ.ธิตพิงษ์   สขุดี            
            อ.ลกัษมี   ฉิมวงษ์ , อ.ไมตรี   กลุบตุร  
          อ.จีรนนัท์  เจริญชยัภินนัท์ ,  อ.ปรียาภรณ์  กลุศริิรัตน์ 

ภาควิชาพลศึกษา 
คณะพลศึกษา 

 

 เพ่ือศึกษาและสร้างเกณฑ์สมรรถภาพทางกลไกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ปีการศึกษา 2555 กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 360 คน จ าแนกเป็นเพศชาย 180 คน เพศหญิง 180 
คน ซึ่งได้มาจากวิธีการแบบสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบทดสอบที่ผู้วิจัยได้เลือกเฉพาะ
ประกอบ ด้วยรายการทดสอบ 6 รายการ น ามาหาความเชื่อม่ันโดยการทดสอบซ้ า คือยืนกระโดดไกล ได้ค่าความ
เชื่อมั่น 0.95 ยืนนกกระสา ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.92 การจับไม้บรรทัดตก ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.88  วิ่งซิกแซก ได้ค่า
ความเชื่อมั่น 0.93 วิ่ง 50 เมตร ได้ค่าความเชื่อม่ัน 0.95 การส่งลูกบอลกระทบฝาผนัง ไดค้่าความเชื่อมั่น 0.90 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าคะแนนที ผลการวิจัยพบว่า  

 สมรรถภาพกลไกของนักเรียนชาย และนักเรียนหญิง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยรวมมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องตามระดับชั้นที่สูงขึ้น กล่าวคือสมรรถภาพกลไกพัฒนาไปพร้อมกับการเจริญเติบโตของร่างกาย ซ่ึง
นักเรียนมีการเจริญเติบโตของร่างกายเพ่ิมข้ึนตามวัย ความสามารถทางกลไกของร่างกายจึงเพิ่มขึ้นด้วย เพราะเด็กเม่ือ
อายุมากข้ึนความแเข็งแรงเพ่ิมข้ึน กล้ามเนื้อแข็งแรงเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนจากการเรียนการ
สอนพลศึกษา ซึ่งตรงตามของหลักการเรียนพลศึกษาที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้มีผู้เรียนมีสมรรถภาพและสุขภาพของ
ร่างกายดีข้ึน รวมทั้งการรักษาไว้ซึ่งสมรรถภาพและสุขภาพ นับว่าส าคัญและเป็นหัวใจของการสอนพลศึกษา โดยการ
จัดกิจกรรมพลศึกษานั้นจะมีความหนัก ที่เหมาะสมกับสภาพของร่างกายของผู้เรียนแต่ละระดับชั้น เป็นการส่งเสริม
การเจริญเติบโตของร่างกายท่ีดี เมื่อผู้เรียนเริ่มมีการพัฒนาทางด้านความสมรรถภาพและทักษะแล้วก็จะมีโอกาสมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมที่หนัก ๆ และสูง ๆ ต่อไปอีก ความหนักและความยากของกิจกรรม จะเพ่ิมข้ึนตามล าดับและ
ความเหมาะสม ผู้เรียนแต่ละระดับชั้นมีต้องการความหนักเบาของกิจกรรมแตกต่างกัน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
จึงมีค่าคะแนนเฉลี่ยสมรรถภาพกลไกโดยรวมดีกว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ1 ตามล าดับ  
 

  

 

 



บทคัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ งานวิจัย 
 

ผลการฝึกด้วยน้ าหนักที่มีต่อความสามารถในทักษะกางเขนและหกขนาน 

อ.ธิติพงษ์ สุขดี 

  การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบผลการฝึกด้วยน้ าหนักที่มีต่อความสามารถใน
ทักษะกางเขนและหกขนาน กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักกีฬายิมนาสติกศิลป์ชาย อายุ 13-15 ปี สังกัด
โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี  จ านวน 16 คนได้มาโดยการเจาะจงเลือก และแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม ๆ ละ 8 คน 
คือกลุ่มทดลองได้รับการฝึกทักษะกางเขนและหกขนาน ควบคู่กับการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และกลุ่มควบคุม
รับการฝึกทักษะกางเขนและหกขนาน เพียงอย่างเดียว ทั้งสองกลุ่มใช้เวลาการฝึก 8 สัปดาห์ๆ ละ 3 วัน ท าการ
ทดสอบความสามารถในทักษะกางเขนและหกขนาน ก่อนการฝึกและหลังการฝึกสัปดาห์ 4 และ 8 วิเคราะห์ข้อมูลโดย
หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิตินอนพาราเมตริก 
ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ความสามารถในการท าทักษะกางเขน กลุ่มควบคุมก่อนการฝึก หลังการฝึกสัปดาห์ที่ 4 และ 8 มีค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 1.75,1.88 และ 2.25 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70, 0.83 และ 0.88 ตามล าดับ กลุ่มทดลองก่อนการฝึก 
หลังการฝึกสัปดาห์ที่ 4 และ 8 มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 1.88, 2.25 และ 4.75 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.64, 0.46และ 
1.03 ตามล าดับ 
 2. ความสามารถในการท าทักษะหกขนาน กลุ่มควบคุมก่อนการฝึก หลังการฝึกสัปดาห์ที่ 4 และ 8 มี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.87, 4.25 และ 4.88 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.64, 0.70 และ 0.64 ตามล าดับ กลุ่มทดลองก่อน
การฝึก หลังการฝึกสัปดาห์ที่ 4 และ 8 มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.75, 4.50 และ 6.50 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70, 0.53 
และ 0.75 ตามล าดับ 
  3. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของทักษะกางเขนและทักษะหกขนานก่อนการฝึกกับหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 4 และ 8 
ทั้งกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
  4. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของทักษะกางเขนระหว่างกลุ่มควบคุมกับกลุ่มทดลอง พบว่าหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 8 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของทักษะหกขนานระหว่างกลุ่มควบคุมกับ
กลุ่มทดลองพบว่าหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 4 และ 8 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.co.th/url?q=http://hsmi.psu.ac.th/upload/forum/lec_567730_lesson_09_nonparametric_statistics.pdf&sa=U&ei=GO4qU-DMB8izrAeY_IGAAg&ved=0CB8QFjAA&sig2=s8axJZQeXC4LtHh7B6pwCQ&usg=AFQjCNEY5EOXkw5WQav-ZzMUQCJ2rr2eVQ


บทคัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ งานวิจัย 
 

ความมีน้ าใจนักกีฬาของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ 
 

อ.ไพญาดา  สังข์ทอง , รศ.ไพบูลย์   ศรีชัยสวัสดิ ์
อ.ดร.แอน   มหาคีตะ , อ.ชาญกิจ  ค าพวง 

อ.ธนัช    ยอดด าเนิน 
ภาควิชาพลศึกษา 

คณะพลศึกษา 
 

  วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความมีน้ าใจนักกีฬาของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ 
วิธีด าเนินการวิจัย นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ านวน 7 คณะ ได้แก่ คณะพลศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จ านวนทั้งสิ้น 364 
คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จากนั้นผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ โดยการ
แจกแจงความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าที  
(t-test) และ ค่าเอฟ (F-test) 
 ผลการวิจัย  
 1) ความมีน้ าใจนักกีฬาของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ พบว่า นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่
ก าลังศึกษาในคณะพลศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์มีระดับความมีน้ าใจนักกีฬาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.72  3.83 3.42 4.12  3.69 3.32 และ 3.75 ตามล าดับ  
 2) ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความมีน้ าใจนักกีฬาของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ กับคณะที่นิสิตศึกษา พบว่า นิสิตที่ศึกษาในคณะที่แตกต่างกัน มีระดับความมีน้ าใจนักกีฬาในภาพรวมแตกต่าง
กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว พบว่า นิสิตมีระดับความมีน้ าใจแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกด้าน 
 3) ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระดับความมีน้ าใจนักกีฬาของนิสิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับเพศของนิสิตศึกษา พบว่า นิสิตมหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒที่มีแตกต่างกัน มีระดับ
ความมีน้ าใจนักกีฬาในภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
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ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติที่มีต่อการออกก าลังกายกับสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนิสิต  
ระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2557 

 
 อ.ธิติพงษ์ สุขดี 
ภาควิชาพลศึกษา 

คณะพลศึกษา 
 

 การวิจัยครั้งนี้ เพื่อเปรียบเทียบและหาความสัมพันธ์ระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติที่มีต่อการ
ออกก าลังกายกับสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี
การศึกษา 2557 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี
การศึกษา 2557 จ านวน 460 คน  

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามทัศนคติท่ีมีต่อการออกก าลังกายของนิสิตระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96 และ แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพ
ประกอบด้วยดัชนีมวลกาย ความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.99 ลุกนั่ง 60 วินาที ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.94 แรงบีบมือ ความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 0.97 นั่งงอตัว   ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96  ก้าวขึ้น-ลง 3 นาที  ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.94   วิเคราะห์
ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ทดสอบค่าที  วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว
และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการ 
เชฟเฟ่  หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
ผลการวิจัยพบว่า 
      1. นิสิตมีวัตถุประสงค์ในการออกก าลังกาย เพ่ือสุขภาพดี มากที่สุด มีความถี่ในการออกก าลังกายมากที่สุด  
1 - 2 วัน โดยช่วงเวลาที่นิสิตออกก าลังกายเป็นประจ าคือ ช่วงเย็นมากที่สุดและกิจกรรมการออกก าลังกายที่นิสิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชอบที่สุดคือแบดมินตัน รองลงมาคือ วอลเลย์บอล ฟุตบอล  
 2. ทัศนคติที่มีต่อการออกก าลังกายของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ ปีการศึกษา 2557 อยู่ในระดับปานกลาง  
 3. ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพของนิสิตระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2557 พบว่าดัชนีมวลกายของนิสิตชายและหญิงอยู่ในระดับน้ าหนักเกิน 
แรงบีบมือของและก้าวขึ้น-ลง 3 นาทีของนิสิตชายและหญิงอยู่ในระดับต่ า ส่วนการทดสอบการลุกนั่ง 60 วินาทีและ
การทดสอบนั่งงอตัวไปข้างหน้านิสิตเพศชายอยู่ในระดับต่ า นิสิตหญิงอยู่ในระดับปานกลาง   
 4. การเปรียบเทียบความแตกต่างของสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพของนิสิตระดับ 
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2557 ระหว่างชั้นปีโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทาง
เดียว พบว่า ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
 5. การเปรียบเทียบความแตกต่างสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพของนิสิตระดับปริญญาตรี  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2557 ระหว่างชั้นปีโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว พบว่า
แตกต่างกันทุกด้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  



 6. การวิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติที่มีต่อการออกก าลังกายกับสมรรถภาพทางกายเพ่ือ
สุขภาพของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2557 โดยหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
แบบเพียร์สัน พบว่าทัศนคติที่มีต่อการออกก าลังกายมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ สมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพด้าน
การลุกนั่ง 60 วินาที แรงบีบมือ นั่งงอตัวไปข้างหน้า และมีความสัมพันธ์ทางลบกับส่วนก้าวขึ้น-ลง 3 นาที อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ผลการฝึกด้วยแรงต้านโดยยางยืดและด้วยน้ าหนักที่มีต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและ 

ความเร็วในการว่ายน้ าท่าผีเสื้อ 

 
อ.ดร.สาธิน   ประจันบาน 

ภาควิชาพลศึกษา 
คณะพลศึกษา  

 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบผลการฝึกด้วยแรงต้านโดยยางยืดและฝึกด้วย
น้ าหนักที่มีต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและความเร็วในการว่ายน้ าท่าผีเสื้อ  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็น
นิสิตชั้นปีที่ 1 เพศชาย คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จ านวน 90 คน โดยวิธีการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้กลุ่มที่ 1 ฝึกทักษะการว่ายน้ าท่าผีเสื้อในการเรียนวิชา 
ว่ายน้ า 1 จ านวน 30 คนกลุ่มที่ 2 ฝึกทักษะการว่ายน้ าท่าผีเสื้อควบคู่กับการฝึกด้วยแรงต้านโดยยางยืดจ านวน 30 คน 
กลุ่มที่ 3 ฝึกทักษะการว่ายน้ าท่าผีเสื้อควบคู่กับการฝึกด้วยแรงต้านด้วยน้ าหนักจ านวน 30 คน ระยะเวลาการฝึก 8 
สัปดาห์ ๆ ละ 3 วัน คือวันจันทร์, พุธและ ศุกร์ วัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และความเร็วในการว่ายน้ าท่าผีเสื้อ
ระยะ 50 เมตร ของกลุ่มตัวอย่าง ก่อนการฝึก หลังการฝึกในสัปดาห์ที่ 4 และหลังการฝึกในสัปดาห์ที่ 8 น าผลที่ได้มา
วิเคราะห์ข้อมูลหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้ า (One-Way 
Analysis of Variance with Repeated Measures) วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of 
Variance)และเปรียบเทียบผลการทดสอบรายคู่ ตามวิธีของ แอลเอสดี ( LSD) ผลการวิจัยพบว่า 

1. นิสิตกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการฝึกแตกต่างกันทั้ง 3 วิธี ได้แก่  การฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อด้วยแรง
ต้านโดยยางยืด  และการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อด้วยน้ าหนัก  และการฝึกว่ายน้ าท่าผีเสื้อตามปกติ  มีความเร็ว
ในการว่ายน้ าท่าผีเสื้อระยะ 50 เมตร  ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา  และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนในสัปดาห์
ที่ 8 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนิสิตที่ได้รับการฝึกโดยยางยืด และการฝึกด้วยน้ าหนัก มี
ความเร็วในการว่ายน้ าท่าผีเสื้อและมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนมากกว่านิสิตที่ฝึกว่ายน้ าตามปกติ   และนิสิตที่
ได้รับการฝึกโดยยางยืดมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขามากกว่านิสิตที่ฝึกว่ายน้ าตามปกติ  ส่วนการเปรียบเทียบอ่ืนๆ
ไม่แตกต่างกัน 

 2. นิสิตกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการฝึกแตกต่างกัน 3 วิธี ได้แก่  การฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อด้วยแรงต้าน
โดยยางยืด  และการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อด้วยน้ าหนัก  และการฝึกว่ายน้ าท่าผีเสื้อตามปกติ  มีผลการ
เปรียบเทียบความเร็วในการว่ายน้ าท่าผีเสื้อระยะ 50 เมตร  ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา  และความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อแขนที่ท าการทดสอบก่อนการฝึก  หลังการฝึก 4 สัปดาห์  และหลังการฝึก 8 สัปดาห์แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

2.1 นิสิตกลุ่มทดลองที่ได้รับการฝึกโดยยางยืดและการฝึกโดยน้ าหนักมีผลการเปรียบเทียบความเร็วใน
การว่ายน้ าท่าผีเสื้อระยะ 50 เมตร  ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา  และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนที่ท าการ
ทดสอบก่อนการฝึก  หลังการฝึก 4 สัปดาห์  และหลังการฝึก 8 สัปดาห์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  



.05  โดยนิสิตมีความเร็วในการว่ายน้ าท่าผีเสื้อระยะ 50 เมตร  ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา  และความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อแขนหลังการฝึก 8 สัปดาห์ มากกว่าหลังการฝึก 4 สัปดาห์  และมากกว่าก่อนการฝึก (8W>4W>Pre) 

2.2 นิสิตกลุ่มควบคุมที่ได้รับการฝึกว่ายน้ าตามปกติมีผลการเปรียบเทียบความเร็วในการว่ายน้ าท่าผีเสื้อ
ระยะ 50 เมตร  ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา  และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนที่ท าการทดสอบก่อนการฝึก  หลัง
การฝึก 4 สัปดาห์  และหลังการฝึก 8 สัปดาห์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยนิสิตมีความเร็วใน
การว่ายน้ าท่าผีเสื้อระยะ 50 เมตร  ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา  และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนหลังการฝึก 8 
สัปดาห์ มากกว่าหลังการฝึก 4 สัปดาห์  และมากกว่าก่อนการฝึก ยกเว้นความเร็วในการว่ายน้ าท่าผีเสื้อระยะ 50 เมตร
ก่อนการฝึก และหลังการฝึก 4 สัปดาห์ ที่ไม่ต่างกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทคัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ งานวิจัย 
 

การศึกษาแนวโน้มความต้องการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาการฝึกและการจัดการกีฬา ของนักเรียนและผู้ใช้บัณฑิต 

 
อ.ไพญาดา สังข์ทอง 

ภาควิชาพลศึกษา 
คณะพลศึกษา 

  
  การวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาการศึกษาแนวโน้มความต้องการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    สาขาการ
ฝึกและการจัดการกีฬา ของนักเรียนและผู้ใช้บัณฑิต เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ตั้งแต่ปี 2557-2559  ประกอบด้วย
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาและโรงเรียนกีฬา
จ านวน 960 คน  และผู้ใช้บัณฑิตประกอบด้วยกลุ่มผู้ประกอบการหรือผู้บริหารของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน ที่เก่ียวข้องกับการกีฬา จ านวน 150 คน โดยวิธีการการสุ่มแบบหลายขั้นตอน 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเรื่องการศึกษาแนวโน้มความต้องการหลักสูตร  ศิลปศา
สตรบัณฑิต สาขาการฝึกและการจัดการกีฬาส าหรับนักเรียน มีความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.93 และแบบสอบถามเรื่อง
การศึกษาแนวโน้มความต้องการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการฝึกและ        การจัดการกีฬาส าหรับผู้ใช้
บัณฑิตแบ่งมีความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.92 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาความถี่       ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  
ผลการวิจัยพบว่า  
 1. แนวโน้มของนักเรียนที่มีความต้องการเข้าศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการฝึกและการจัดการ
กีฬา พบว่านักเรียนที่มีความต้องการเข้าศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการฝึกและการจัดการกีฬา คิดเป็น
ร้อยละ 47.29 และนักเรียนที่ไม่มีความต้องการเข้าศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการฝึกและการตัดสินกีฬา 
คิดเป็นร้อยละ 15.83 และนักเรียนที่ไม่แน่ใจว่าต้องการเข้าศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการฝึกและการ
ตัดสินกีฬา คิดเป็นร้อยละ 36.88 
  โดยการวิเคราะห์ระหว่างปี 2557-2559  พบว่านักเรียนที่มีความต้องการเข้าศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาการฝึกและการจัดการกีฬา คิดเป็นร้อยละ 35.94 ,48.13 ,57.81 ตามล าดับ โดยเนื้อหาของหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการฝึกและการจัดการกีฬาที่นักเรียนสนใจศึกษามากท่ีสุดคือ การฝึกกีฬา การจัดการแข่งขัน
กีฬา และการตัดสินกีฬา ตามล าดับ 
   2.  แนวโน้มความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถการฝึกกีฬาหรือการจัดการกีฬา พบว่าโดยรวม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกีฬามีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถการฝึกกีฬาหรือการจัดการกีฬา คิด
เป็นร้อยละ 46.67 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกีฬายังไม่มีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถการฝึก
กีฬาหรือการจัดการกีฬาคิดเป็นร้อยละ 14.67 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกีฬายังไม่แน่ใจว่ามีความต้องการบุคลากร
ที่มีความรู้ความสามารถการฝึกกีฬาหรือ       การจัดการกีฬาคิดเป็นร้อยละ 38.67 และโดยหน่วยงานที่มีความ
ต้องการมากที่สุดคือสโมสรกีฬา คิดเป็นร้อยละ 76.67 รองลงมาคือสมาคมกีฬาจังหวัด คิดเป็นร้อยละ 60.00และการ
กีฬาแห่งประเทศไทยคิดเป็นร้อยละ 43.33 โดยการวิเคราะห์ระหว่างปี 2557-2559  พบว่า ปี 2557 หน่วยงานที่



เกี่ยวข้องกับการกีฬามีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถการฝึกกีฬาหรือการจัดการกีฬา คิดเป็นร้อยละ 
42.00, 44.00 และ 54.00 ตามล าดับ โดยความรู้ความสามารถเฉพาะทางการฝึกและการตัดสินกีฬาที่ผู้ใช้บัณฑิต
ต้องการมากที่สุดคือ ความสามารถด้านการฝึกกีฬา ความสามารถด้านการจัดการแข่งขันกีฬาความสามารถด้านการ
ตัดสินกีฬา ตามล าดับ และความสามารถทั่วไปที่ผู้ใช้บัณฑิตต้องการมากท่ีสุดคือ สามารถติดต่อสื่อสารและ
ประสานงานกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี สามารถเป็นวิทยากรและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้อ่ืนได้ และสามารถพูด ฟัง อ่าน 
เขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีตามล าดับ 
 
             


