
เอกสารประกอบการประชุม 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

(สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์) คร้ังที่ 3/2565 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ  

4.1 รายงานผลการร ั บรอง โครงการว ิ จ ั ยแบบพ ิ จ ารณาแบบเร ็ ว  (Expedited)  

จำนวน 3 เรื่อง 

 1) รหัสโครงการวิจัย 65-014-2-2 เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานของบัณฑิตสาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

      ผู้วิจัยหลัก : นางสาวสุณัฐชา เชาว์ไว และนางสาวโอมริสา ลำใยผล 
 2) รหัสโครงการวิจัย 65-015-2-2 เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจใน

การทำงานของบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการการเเพทย์และสาธารณสุข กรณีศึกษา : 
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

       ผู้วิจัยหลัก : ร.อ.นพ. พงษ์ศักดิ์ เจริญงามเสมอ และ นางสาวลาภิสรา นาวงษ์ 
 3) รหัสโครงการวิจัย 65-017-2-2 เรื ่อง พฤติกรรมการออกกำลังกายของ

นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุน ันทา 
กรุงเทพมหานคร ในช่วงสถานการณ์โควิด-19  

       ผู้วิจัยหลัก : นางสาวจรสพร ปัสสาคำ และ นางสาวเมลานี อุระสนิท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 - 

ตารางรายละเอียดที่ควรแก้ไขตามข้อเสนอของคณะกรรมการฯ (ครั้งที่ 1) 
 

โครงการวิจัยท่ี 65-014-2-2 เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบัณฑิตสาขาวิชา
เลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 
ผู้วิจัยหลัก : นางสาวสุณัฐชา เชาว์ไว และ นางสาวโอมริสา ล าใยผล 

 ต าแหน่ง  -   คณะ/สถาบัน/หน่วยงาน วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มติจากการประชุม  - 
หมายเหตุ:  ผู้วิจัยส่งเอกสารฉบับแก้ไขแล้ว ได้แก่  
     1) ตารางรายละเอียดที่แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  
     2) โครงการวิจัย  
     3) เอกสารชี้แจงอาสาสมัคร  
     4) เอกสารใบยินยอมอาสาสมัคร  
     5) เครื่องมือในการวิจัย  
     ส่งมายัง E-mail: ec_ssru@ssru.ac.th   ภายในวันจันทรท์ี ่14  มีนาคม 2565  
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ: 02-160-1343 ต่อ 20-21 

มติคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมฯ การแก้ไขตามมติคณะกรรมการฯ 
รายละเอียดที่ควรแก้ไขตามข้อเสนอของคณะกรรมการฯ ใส่รายละเอียดการแก้ไขพร้อมทั้งขีดเส้นใต้ข้อความที่

แก้ไขและระบุว่าปรากฏอยู่ในหน้าใด 
โครงร่างงานวิจัย 

1. ชื่อโครงการวิจัยชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เหมาะสม  

2. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา เหมาะสม  

3. วัตถุประสงค์ ควรบอกพ้ืนที่ในการท าวิจัยด้วย เหมาะสม  

4. ขอบเขตของการวิจัย เหมาะสม  

5. นิยามตัวแปร/ศัพท์เฉพาะ เหมาะสม  

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เหมาะสม  

7. การทบทวนวรรณกรรม เหมาะสม  

8. กรอบแนวคิดการวิจัย เหมาะสม  

9. วิธีการด าเนินการวิจัย เหมาะสม  
10. เครื่องมือการวิจัย เหมาะสม  

ข้อพิจารณาด้านจริยธรรม 

1. ความเป็นส่วนตัวและการรักษาความลับ เหมาะสม  

2. การเลือกอาสาสมัครเข้ากลุ่มศึกษาหรือกลุ่มควบคุม เหมาะสม  

3. การเฝ้าระวังเรื่องความปลอดภัย เหมาะสม  

4. การเก็บเลือดหรือเนื้อเยื่อ (ถ้ามี) ไมเ่ก่ียวขอ้ง  



 

 - 

5. การท าวิจัยในชุมชน (ถ้ามี) ไม่เก่ียวข้อง  

เครื่องมือในการวิจัย 
  

Information Sheet 
  

Inform Consent Form 
  

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
-ควรระบุการน าไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปประธรรม 
-ควรระบุแนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง กระบวนการต่างๆที่ส่งผลต่อ 
ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 

 

ผลการพิจารณา 
__ยกเว้นการพิจารณา _/_ รับรอง __ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือรับรอง __ปรับปรุงแก้ไขและให้ผู้ประเมินทบทวนอีกครั้งแล้วรับรอง  
__น าเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการฯ (ระบุเหตุผล) 

 

……………………………………… 
(………….………………………….) 

ผู้วิจัยหลัก 



 

 - 

วันที่ส่งเอกสาร ………/…………./………… 
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คำชี้แจง 
1.ให้ผู้วิจัยดำเนินการกรอกข้อมูลในแบบเสนอโครงการให้ครบทุกข้อ  
2.ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวอักษรสีดำทั้งหมด ในกรณีการส่งแก้ให้ขีดเส้นใต้ข้อความที่ปรับแก้ 
3.ใส่เลขหน้าเป็นเลขอารบิค เรียงหน้า ตั้งแต่หน้าแรกถึงหน้าสุดท้าย 
4.ตรวจสอบคำถูกผิดให้ครบถ้วน ปริ้นเอกสาร จัดเรียง เอกสารตั้งแต่ AP 01-1 ถึง AP 01-4 พร้อมเครื่องมือและเอกสาร
อ่ืนๆ เย็บมุมหรือใช้คลิปหนีบ (ไม่ต้องเข้าเล่ม) 
5.ลงลายมือชื่อ พร้อมวันที่ที่นำส่ง นำส่งเอกสารจำนวน 4 ชุด ที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมไฟลล์ข้อมูล 

ส่วนที ่1. ข้อมูลโครงการวิจัย 
1.1 ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย) ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบัณฑิตสาขาวิชาเลขานุการ

การแพทย์และสาธารณสุข วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา 

ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาอังกฤษ) Factors Affecting Performance Effectiveness of Graduates in 
Medical Secretarial and Public Health Program College of Allied 
Health Sciences    

1.2 ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย 
(ภาษาไทย) 

นางสาวสุณัฐชา เชาว์ไว 

ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย 
(ภาษาอังกฤษ) 

Ms.Sunatcha Chawwai 

สถานภาพ 

อาจารย์ ระบุสังกัด: วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 

❏นักศึกษา ❏ป.โท ❏ป.เอก ระบุสังกัด: 

❏บุคลากรอ่ืนๆ ระบุสังกัด: 

สถานที่ติดต่อ 
ที่อยู่ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 
หมายเลขโทรศัพท์ 0897768204 
E-mail address sunatcha.ch@ssru.ac.th 

1.3 1.3.1 ชื่อผู้ร่วมวิจัย (ภาษาไทย) นางสาวโอมริสา ลำใยผล 

รับเลขท่ี    วนัท่ี     

ผูป้ระเมิน 1.             2.       
เขา้ประชุมคร้ังท่ี    

วนัท่ี     

ผลพิจารณา   

   



 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 

Suan Sunandha Rajabhat University Ethics Committee 
AP 01.1 

แบบเสนอเพื่อขอรับการพจิารณาด้านจริยธรรมของการวิจัยใน

มนุษย์ 
เริ่มใช ้10.9.20 

 

 

2 
 

ชื่อผู้ร่วมวิจัย (ภาษาอังกฤษ) Ms.Omrisa Lumaipon 

สถานภาพ 
❏อาจารย์ ระบุสังกัด: วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 

นักศึกษา  ป.ตรี ❏ป.โท ❏ป.เอก 
บุคลากรอ่ืนๆ ระบุสังกัด: วิทยาลัยสหเวชศาสตร์  

สถานที่ติดต่อ 
ที่อยู่ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 
หมายเลขโทรศัพท์ 0863922183 
E-mail address S62122236002@ssru.ac.th 

 1.3.2 ชื่อผู้ร่วมวิจัย (ภาษาไทย)  
ชื่อผู้ร่วมวิจัย (ภาษาอังกฤษ)  

สถานภาพ 

อาจารย์ ระบุสังกัด:  
นักศึกษา ❏ป.ตรี ❏ป.โท ❏ป.เอก ระบุสังกัด: 

บุคลากรอ่ืนๆ ระบุสังกัด: 

สถานที่ติดต่อ 

ที่อยู่  

หมายเลขโทรศัพท์  
E-mail address  

***หากมีผู้วิจัยร่วมมากกว่า 2 คน ให้พิมพ์เพิ่มเติมเป็นเอกสารแนบ*** 
1.4 

ระยะเวลาและแหล่งทุนสนับสนุน 
การวิจัย 

❏ มีแหล่งทุนสนับสนุน 

❏ อยู่ระหว่างการขอทุน   
.............................................. 

*หลังจากไดร้ับทุนแล้วขอให้แนบหลักฐาน
การอนุมัติทุนด้วย 

  ไม่มีแหล่งทุนสนับสนุน 

ระยะเวลาโครงการวิจัย.............เดือน   
ตั้งแต่ เดือน..........พ.ศ. .............. ถึง เดือน..............พ.ศ. ........... 
ได้รับทุนภายในมหาวิทยาลัย 

❏งบประมาณแผ่นดิน 

❏งบประมาณเงินรายได้ 

    ❏ สถาบันวิจัยฯ     

    ❏ หน่วยงาน 
(ระบุ)................ 

    ❏ อ่ืน ๆ 
(ระบุ)..........................           
จำนวนเงินที่ได้รับ.............. บาท 

ได้รับทุนภายนอกมหาวิทยาลัย 
จากหน่วยงาน................................ 
จำนวนเงินที่ได้รับ.................... บาท 
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รวมจำนวนเงินที่ได้รับ ............................................ บาท 

ส่วนที่ 2. การประเมินเพื่อขอเข้ารับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
2.1 งานวิจัยเกี่ยวข้องกับการทดลอง หรือการกระทำต่อมนุษย์ การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล หรือการเก็บตัวอย่างทาง

ชีวภาพของมนุษย์หรือไม่ 

             ❏ใช่        ไม่ใช่ (ข้ามไปกรอกข้อมูลส่วนที่ 3 ข้อ 1-10) 
 

 ประเภทของโครงการวิจัย  
1 เป็นวิจัยทางด้านการศึกษา                 ใช่      ❏ ไม่ใช่ (ข้ามไปตอบข้อ 2) 

 1.1 เป็นการวิจัยที่ดำเนินการในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา  

 ❏ใช่        ไม่ใช่ 
1.2 เป็นการวิจัยที่เกี่ยวข้องการเรยีนการสอนตามแนวปฏิบตัิที่เป็นมาตรฐานทางการศึกษา 

❏ใช่        ไม่ใช่ 
1.3 เป็นการวิจัยที่เกี่ยวข้องการประเมินประสิทธิภาพเทคนิคการสอน/ การบริหารจัดการช้ันเรยีน/  

การประเมินหลักสตูร/ การประกนัคุณภาพการศึกษา  

 ใช่       ❏ ไม่ใช่ 
2 โครงการวิจัยที่ใช้ผลทดสอบทางการศึกษา (cognitive, diagnostic, attitude, achievement) หรือเป็น

โครงการ ท่ีเกี่ยวข้องกับการสำรวจ/การสัมภาษณ/์การเฝ้าสังเกตพฤติกรรมสาธารณะใช่หรือไม่       

        ใช่      ❏ ไม่ใช่ (ข้ามไปตอบข้อ 3) 
 2.1 อาสาสมัครในโครงการเป็นกลุม่ประชากรต่อไปนี้ใช่หรือไม่  ไม่ใช่   ❏ใช่  ระบุ  

 ทารกในครรภ์/ตัวอ่อน  
 ทารก เด็ก ผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า ๑๘ ปี) 
 สตรมีีครรภ ์
 ผู้ต้องขัง, แรงงานต่างด้าว 
 ผู้ป่วยโรคติดเชื้อร้ายแรง หรือผู้ป่วยเรื้อรัง 
 นักเรียน/ นักศึกษา/หรือผู้ใต้บังคบับัญชา 
 ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เช่น ขอทาน คนพิการ หรืออาชีพหญิงบริการ ฯลฯ 

2.2 หากใช้ผลทดสอบทางการศึกษา/แบบบันทึกข้อมูลของหน่วยงาน ได้รับความยินยอมจาก 
ผู้รับผิดชอบข้อมูลแล้ว ใช่หรือไม ่

❏ใช่      ❏ ไม่ใช่ (ต้องขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์) ไม่เกี่ยวข้อง 
2.3 แบบบันทึกที่ใช้ของผู้วิจัยมีการระบุช่ือเจ้าของข้อมูลหรือรหัสที่สามารถสาวถึงเจ้าของ 
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ข้อมูลได้โดยตรง (ช่ือ สกุล ที่อยู่ เลขท่ีบัตรประชาชน/ข้าราชการ เวชระเบียน) หรือ ระบุบุคคลได้โดย
อ้อม (เข้ารหัสไว้โดยมีข้อมลูบุคคลเชื่อมสืบค้นได้) ใช่หรือไม่  

❏ใช่ (ต้องขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์)    ไม่ใช่  ❏ไม่เกีย่วข้อง 
 

2.4 ข้อมูลที่วิจัยเกี่ยวข้องกับประเด็นอ่อนไหวต่อไปนี้หรือไม่   ไม่ใช่   ❏ใช่  ระบุ 
 พฤติกรรม หรือทัศนคติทางเพศ 
 การดื่มสุราหรือเสพสารเสพติด 
 การกระทำผิดศลีธรรมหรือกฎหมายในลักษณะอื่นๆ 
 ความเจ็บป่วยทางจติหรือโรคตดิตอ่ท่ีไม่เป็นท่ียอมรับทางสังคม เช่น HIV/AIDs, TB, ฯลฯ 
 อื่นๆ ระบุ............................................................................................................. 

(หากตอบใช่ในข้อนี้ ต้องขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยฯ) 
2.5 การเปิดเผยข้อมูลทีไ่ด้จากการวิจัย อาจทำให้อาสาสมัครได้รับผลกระทบต่อจิตใจ สีย่งต่อการเสื่อมเสีย  

ช่ือเสียงเงินทองหรือไดร้ับความเสยีหายต่ออาชีพตำแหน่งหน้าท่ีการงานหรือผลกระทบทางการศึกษา 
หรือ ความก้าวหน้าหรือไม ่

❏ ใช่  (ต้องขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์)        ไม่ใช่ 
3 โครงการวิจัยทางด้านบริการสาธารณะ                ❏ใช่       ไม่ใช่ (ข้ามไปตอบข้อ 4) 
 3.1 เป็นโครงการสาธิต/โครงการสำรวจ/หรือโครงการประเมินระบบงานท่ีได้รับอนุญาตจากหัวหนา้งาน 

หรือผู้รบัผิดชอบองค์กรใช่หรือไม่ 

        ❏ใช่       ❏ ไม่ใช่ 
3.2 โครงการมีวัตถุประสงคเ์พื่อประเมินประสิทธิภาพ/ การศึกษาทางเลือก/การพัฒนาระบบงาน หรอื  

นโยบายใช่หรือไม ่

❏ใช่       ❏ ไม่ใช่ 
3.3 มีการเปิดเผยชื่อบุคคลหรือข้อมูลส่วนบุคคลของอาสาสมัครในโครงการใช่หรือไม่ 

❏ใช่       ❏ ไม่ใช่ 
4 โครงการสำรวจความพึงพอใจต่ออาหาร สินค้าและบริการ ❏ ใช่  ไม่ใช่ (ข้ามไปตอบข้อ 5) 
 4.1 อาหาร หรือสินค้า หรือบริการมีส่วนประกอบท่ีเป็นสารเสพตดิหรือสารก่อโทษต่อมนุษย์  

หรือสิ่งแวดล้อมหรือไม ่

❏มี        ❏ ไม่ม ี
4.2 อาหาร หรือสินค้า หรือบริการอาจก่อให้เกิดโทษต่อสุขภาพของผู้บริโภคหรือไม่  

❏ใช่       ❏ ไม่ใช่  
5 โครงการวิจัยในห้องปฏบิัติการ                         ❏ ใช่   ไม่ใช่ (ข้ามไปกรอกส่วนที่ 3 และ AP1.2) 
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 5.1 การวิจัยใช้เชื้อที่แยกได้จากสิ่งส่งตรวจ (Isolated microorganisms) และเพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัตกิารไว ้
เป็นสายพันธ์ุ และไม่มีข้อมลูเชื่อมโยงถึงบุคคลที่เป็นเจา้ของ ใช่หรือไม่ 

❏ใช่     ☐❏ ไม่ใช่   ☐ ❏ไมเ่กี่ยวข้อง 
5.2 การวิจัยใช้เซลลเ์พาะเลี้ยงจากเนื้อเยื่อมนุษย์ที่ได้รับการปรับสภาพให้เป็นเซลลส์ายพันธ์ุ (cell line) แล้ว 

ใช่หรือไม ่

❏ใช่     ☐❏ ไม่ใช่   ☐ ❏ไมเ่กี่ยวข้อง 
5.3 การวิจัยใช้ตัวอย่างจากโครงกระดูก หรือศพอาจารย์ใหญ่ของคณะแพทยศาสตร์หรือฟันที่ถูกถอนทิ้ง 

ตามปกติของงานทันตกรรม ใช่หรอืไม่   

     ❏ใช่     ☐❏ ไม่ใช่   ☐ ❏ไม่เกีย่วข้อง 
5.4 การวิจัยหาสารปนเปื้อน สารเคมี เชื้อโรค หรือชีววัตถุ และไม่มกีารกระทำโดยตรงต่ออาสาสมคัรใช่ 

หรือไม ่

     ❏ใช่     ☐❏ ไม่ใช่   ☐ ❏ไมเ่กี่ยวข้อง  
 

ส่วนที่ 3  แบบโครงร่างการวิจัย 
โปรดกรอกเครื่องหมาย ว่ามีหรือไม่มีเพ่ือตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วน  

เมื่อยื่นแบบเสนอเพ่ือขอรับการพิจารณา  พร้อมด้วยต้นฉบับ 1 ชุด สำเนา 3 ชุด รวมเป็น 4 ชุด   
รายการเอกสาร   มี ไม่มี แสดงในหน้าที 

1. แบบเสนอเพ่ือขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรมของการวิจัยในมนุษย์(AP01_1 V.1.0)    
2. แบบโครงร่างการวิจัย (AP 01_2 V.1.1)    

 2.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาวิจัย         7-8 
 2.2 วัตถุประสงค์การวิจัย         8 
 2.3 สมมติฐานการวิจัย(ถ้ามี)        8 
 2.4 ขอบเขตการวิจัย         8 
 2.5 นิยามตัวแปร/ศัพท์เฉพาะ          9 
 2.6 ประโยชน์ที่ได้รับ         9 
 2.7 การทบทวนวรรณกรรม        9 
 2.8.กรอบแนวคิดการวิจัย           10 
 2.9.วิธีดำเนินการวิจัย          11 

 2.9.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง        11 
 2.9.2 เครื่องมือวิจัย   12 



 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 

Suan Sunandha Rajabhat University Ethics Committee 
AP 01.1 

แบบเสนอเพื่อขอรับการพจิารณาด้านจริยธรรมของการวิจัยใน

มนุษย์ 
เริ่มใช ้10.9.20 

 

 

6 
 

 2.9.3 การดำเนินการวิจัย/การเก็บรวบรวมข้อมูล     11-14 

 2.9.4 การวิเคราะห์ข้อมูล/สถิติ     14-15 

 2.9.5 เอกสารอ้างอิง   15-17 

 2.9.6 ภาคผนวก:- รายละเอียดเครื่องมือวิจัย/แบบสอบถาม และอ่ืน ๆ   24 

4. เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย (Participant information sheet) (AP 01_3 V.1.0)   25 
5. หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย  (Informed Consent Document) (AP 01_4 
V.1.0) 

   

6. เอกสาร หรือสื่ออ่ืนๆ ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์โครงการวิจัย หรือรับสมัครกลุ่มตัวอย่าง     
7. สำเนาใบรับรองการผ่านการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของหัวหน้าโครงการวิจัย (ต้อง
แนบ) 

  38 

8. เอกสารยืนยันการผ่านการสอบป้องกันโครงร่างวิทยานิพนธ์จากบัณฑิตวิทยาลัย 
(กรณีผู้วิจัยเป็นนักศึกษา) 

   

ข้อสัญญา 
ข้าพเจ้าในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยได้ลงชื ่อไว้ในเอกสารนี ้ โดยจะดำเนินการวิจัยตามที่ระบุไว้ในโครงการวิจัย 
ฉบับที ่ได้ร ับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และได้ 
ขอความยินยอมจากผู้เข้าร่วมการวิจัยอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ดังที่ได้ระบุไว้ในแบบเสนอ
โครงการวิจัย โดยจะให้ความเคารพในสิทธิและคำนึงถึงสวัสดิภาพของผู้เข้าร่วมการวิจัยเป็นสำคัญ 
 

ลงชื่อ............สุณัฐชา เชาว์ไว...........หัวหน้าโครงการวิจัย 
            (.........สุณัฐชา เชาว์ไว........) 

วันที่…………/……………/....…..(ลงวันที่ส่ง) 
 
ลงชื่อ...............................................อาจารย์ที่ปรึกษา (ถ้ามี) 

       (.....................................................) 
                     วันที่…………/……………/....….. 
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แบบโครงร่างการวิจัย 
1.ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาวิจัย  
          เลขานุการทางการแพทย์ (Medical Secretary) เป็นบุคลากรที่เป็นสำคัญส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการหน่วยงาน
ทางการแพทย์สถานพยาบาล ให้มีความคล่องตัว และเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้กับทั้งองค์การและผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ที่คอย
แบ่งเบาภาระผู้บริหารในโรงพยาบาลหรือแพทย์คอยช่วยเหลืองานของแพทย์ให้สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้นในด้าน
ของงานสำงาน งานเอกสาร งานติดต่อประสานงานภายในและภายนอกองค์กร งานพัสดุ งานจัดการประชุมสัมมนาทางธุรกิจ   
การจัดประชุมทางการแพทย์ และงานอื่นที่ผู้บริหารมอบหมาย จากบทบาทหน้าที่ดังกล่าว จึงมีความจำเป็นที่เลขานุการ
ทางการแพทย์ต้องมีความรู้เกี่ยวกับศัพท์สามัญทางการแพทย์ ชื่อยา การบริหารจัดการ โรงพยาบาล กฎหมายและจริยธรรม
ทางการแพทย์ จิตวิทยาในการทำงานของแพทย์และพยาบาล เพื่อสามารถใช้ในการสื่อสารการติดต่อประสานงานในการ
ดำเนินงานในหน่วยงานทางการแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เช่น การสื่อสารในการจักทำเอกสารในงานของ
แพทย์และโรงพยาบาลซึ่งมี ศัพท์เฉพาะทางในทางการแพทย์และการพยาบาลเป็นส่วนใหญ่การจดบันทึกรายงานการประชุม
ของ โรงพยาบาลรวมถึงเลขานุการทางการแพทย์จำเป็นต้องเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรที่มีความแตกต่างกัน เพื่อการบริหาร
จัดการการทำงาน เพื่อให้สามารถปรับตัวได้ดีในการทำงาน และสามารถเป็นตัวเชื่อมประสาน การทำงานในองค์กรทาง
การแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ปวีณา สปิลเลอร์, 2558) 
 เลขานุการทางการแพทย์เป็นผู้ที่มีบทบาทหน้าที่สำคัญต่อการบริหารจัดการโรงพยาบาลเพราะเป็นผู้ที่คอยเชื่อม
ประสานในการดำเนินงานในโรงพยาบาลให้ดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องคอยสังเกตและเป็นผู้แก้ปัญหา
เฉพาะหน้าในการดำเนินงานของหน่วยงานในโรงพยาบาลและต้องเป็นผู้ที่อำนวยความสะดวกในการทำงานขององค์กรอยู่
ตลอดเวลา ต้องเตรียมพร้อมและสามารถแจ้งและเสนอแนะ ข้อมูลในการดำเนินงานหรือการทำธุรกิจได้ ตลอดจนต้องเป็นผู้
ขานรับหรือตอบสนองนโยบายขององค์การ หรือเจ้านายอย่างมีเหตุผลอันดี รวมถึงเลขานุการเป็นคลังสมองที่มีประสิทธิภาพ
มีข้อมูลพร้อมสำหรับส่งให้ผู้บริหารตัดสินใจในการบริหารงานได้ ดังนั้นจึงจำเป็นที่เลขานุการทางการแพทย์ต้องมีความรู้และ
ความเข้าใจในการจัดการแต่ละหน้าที่และภารกิจของผู้บริหารเป็นอย่างดีเพื่อสนับสนุนงานของผู้บริหารให้ดำเนินงานต่าง ๆ  
ให้เกิดผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้และสามารถพิจารณาได้ว่างานนั้นมีจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ทางวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีการจัดตั ้งสาขาวิชาเลขานุการการแพทย์แล ะ
สาธารณสุข โดยมีวัตถุประสงค์ มีการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข 
ผลิตบัณฑิตทางด้านเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข ที่มีความสามารถในการสนับสนุนการทำงานของด้านสุขภาพและ
งานเลขานุการแบบใหม่ ที่ทำงานบนพื้นฐานความเข้าใจงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยมีการจัดการเรียนการสอน 
เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การนำร่องของศาสตราจารย์ ดร.สม
เดช รุ่งศรีสวัสดิ์ ราชบัณฑิต คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ และนพ.พงษ์ศักดิ์ เจริญงามเสมอ     เป็นหัวหน้าสาขาวิชา เพ่ือมา
พัฒนาความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนให้ทันต่อสถานการณ์ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนการดำเนินการตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ที่นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ธวัชชัย กลมธรรม คณบดีวิทยาลัยสหเวช
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ศาสตร์ ซึ่งมีบัณฑิตจบไปแล้ว 2 รุ่น ทางผู้วิจัยจึงเห็นถึงความสำคัญและประสิทธิผลของการทำงานเลขานุการการแพทย์และ
สาธารณสุขเป็นอย่างมาก 
2.วัตถุประสงค์การวิจัย  

การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบัณฑิตสาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข 
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีการกำหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้   

1.  เพื ่อศึกษาปัจจัยที ่ส ่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบัณฑิตสาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และ
สาธารณสุข วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

2.   เพื่อศึกษาประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบัณฑิตสาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข วิทยาลัยสห
เวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

3.  เพื่อประโยชน์การปฏิบัติงานของบัณฑิตสาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
3.สมมติฐานการวิจัย 

1.  ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบัณฑิต 
  2.  ปัจจัยในการทำงานมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในปฏิบัติงานของบัณฑิต 
4.ขอบเขตการวิจัย 

1.  ขอบเขตด้านเนื้อหา รายงานการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานของบัณฑิตสาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 2.  ขอบเขตด้านประชากร  
  2.1  ประชากร คือ กลุ่มบัณฑิตสาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข      มีจำนวนทั้งหมด 44 คน 
 3.  ขอบเขตด้านตัวแปร 
  3.1  ตัวแปรต้น  คือ  
  3.2  ตัวแปรตาม คือ  
 4.  ขอบเขตด้านพ้ืนที่ คือ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 5.  ขอบเขตด้านเวลา เริ่มต้น กรกฎาคม พ.ศ. 2564 สิ้นสุด กุมภาพันธ์ 2565 
 
5.นิยามตัวแปร/ศัพท์เฉพาะ 

เลขานุการการแพทย์ คือ ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลระบบสำหรับแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพอ่ืน ๆ งานต้อง
มีความเข้าใจอย่างมากเกี่ยวกับวิชาชีพแพทย์รวมถึงทักษะสำนักงานทั่วไปที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงานธุรการ การเป็น
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เลขานุการแพทย์อาจต้องใช้เวลาหลายปีในการฝึกอบรม แต่อาจส่งผลให้เกิดงานที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่มีความสามารถและ
ทักษะที่จำเป็นในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนนี้ 

ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน คือ ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานเพื่อจะให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แพ
ลแผนงานที่ได้กำหนดเอาไว้ อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
          บัณฑิตสาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข คือ นักศึกษาที ่จบสาขาเลขานุการการแพทย์และ
สาธารณสุข รหัสนักศึกษา ปีกาศึกษา พ.ศ. 2559 และ ปีการศึกษา พ.ศ. 2560 
6.ประโยชน์ที่ได้รับ  

1.  ผลการวิจัยนี้คาดว่าจะเป็นข้อมูลแนวทางในการพัฒนาประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของสาขาวิชาเลขานุการ
การแพทย์และสาธารณสุข วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ   สวนสุนันทา 
 2.  ผลการวิจัยนี้ทำให้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานสาขาวิชาเลขานุการการ แพทย์และ
สาธารณสุข วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 3.  ผลการวิจัยนี ้คาดว่าจะเป็นแนวทางสำหรับการดำเนินการจัดการเรียนการสอน  ในสาขาวิชาเลขานุการ
การแพทย์และสาธารณสุข วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  สวนสุนันทา 
7. การทบทวนวรรณกรรม  
          1.  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
 2.  ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
 3.  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตการทำงาน 
 4.  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเจตคติต่อการทำงาน 
 5.  คุณลักษณะของบัณฑิต 
 6.  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 7.  กรอบแนวคิด 
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8.กรอบแนวคิดการวิจัย  
 

                          ตัวแปรต้น                                          ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยในการปฏิบัติงาน 
1.  ความรู้ความเข้าใจในงานที่ทำ 
2.  สภาพแวดล้อมในการทำงาน 
3.  ความมั่นคงก้าวหน้าในที่ทำงาน 
4.  ขวัญและกำลังใจในการทำงาน 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1.  เพศ 
2.  อายุ 
3.  ระดับการศึกษา 
4.  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
5.  ระยะเวลาการทำงาน 
6.  ประสบการณ์การทำงาน 

ปัจจัยคุณภาพชีวิตการทำงาน 
1.  ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม 
2.  ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน 
3.  ด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคมการทำงาน 

ปัจจัยเจตคติต่อการทำงาน 
1.  ด้านความมีส่วนร่วมในงาน 
2.  ด้านความพึงพอใจในงาน 
3.  ด้านความผูกพันต่อองค์กร 

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
1.  ด้านความรู้ความเข้าใจในงาน 
2.  ด้านคุณภาพของงาน 
3.  ด้านการปฏิบัติงานด้านการทำงานให้บรรลุ
เป้าหมาย 
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9.วิธีดำเนินการวิจัย เขียนให้ครบทุกหัวข้อ 
1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

 2.  ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 3.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 5.  การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล 

6 . การวิเคราะห์ข้อมูล 
 9.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  -ประชากร คือ บัณฑิตสาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษา พ.ศ. 2559 – 2560 จำนวน 44 คน 
-กลุ่มตัวอย่าง คือ ใช้ประชากรทั้งหมด เป็นกลุ่มตัวอย่าง 

   
  -ขนาดตัวอย่าง  ระบุสูตรการคำนวณด้วย 

คำนวณตามแนวคิดของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970) เนื่องด้วยกลุ่มตัวอย่างน้อย จึงใช้กลุ่ม
ตัวอย่าง 100 % คือ จำนวน 44 ราย มีรายละเอียดในการคำนวณจากสูตร ดังต่อไปนี้ 

 สูตร  𝑛 =
𝑥2𝑁𝑝(1−𝑃)

ⅇ2(𝑁−1)+𝑥2𝑝(1−𝑝)
 

 เมื่อ   N คือ ขนาดของกลุ่มประชากร 
  n คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

  𝑥2 คือ ค่าไคสแควร์ที่ df เท่ากับ 1 และระดับความเชื่อมั่น 95   ( 𝑥2 =3.841 ) 
                    e คือ ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างท่ียอมรับได้ 
                    p  คือ สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร (ถ้าไม่ทราบให้กำหนด p = 0.5) 

 แทนค่า  𝑛 =
3.841𝑥44𝑥0.5𝑥0.5

(.05)2(44−1)+3.841𝑥0.5𝑥0.5
 

 
 ดังนั้น ในการวิจัยครั้งนี้จึงควรใช้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจำนวน 44 ราย 
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10.เครื่องมือวิจัย 
  -ที่มาของเครื่องมือวิจัย  

ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองจากการศึกษาเอกสาร วรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และผู้วิจัยสร้างและนำมาปรับปรุง
ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายและหัวข้อในการศึกษาวิจัย  

  ลักษณะของเครื่องมือวิจัย   
           เป็นแบบสอบถามงานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบัณฑิตสาขาวิชา
เลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถแบ่ง
ออกเป็น 4 ส่วนดังนี้ 
 1. ข้อมูลทั่วไปของบัณฑิต ได้แก่ ลักษณะคำถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ประกอบด้วย 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และประสบการณ์การทำงาน 
 2. ป ัจจ ัยในการปฏิบ ัต ิงาน ล ักษณะคำถามเป็นแบบแสดงระดับความคิดเห็น ( Rating Scale) 
ประกอบด้วย ด้านความรู้ความเข้าใจในงานที่ทำ ด้านสภาพแวดล้อมใน การทำงาน ด้านความมั่นคงก้าวหน้าในที่
ทำงาน ด้านขวัญและกำลังใจในการทำงาน  
 3. ด้านคุณภาพชีวิตการทำงาน ลักษณะคำถามเป็นแบบแสดงระดับความคิดเห็น (Rating Scale) 
ประกอบด้วย ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน และด้าน
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมการทำงาน  
 4. ด้านเจตคติต่อการทำงาน ลักษณะคำถามเป็นแบบแสดงระดับความคิดเห็น (Rating Scale) 
ประกอบด้วย เจตคติด้านความพึงพอใจในงาน เจตคติด้านความมีส่วนร่วมในงาน และเจตคติด้านความผูกพันต่อ
องค์กร 
         5. ด้านประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ลักษณะคำถามเป็นแบบแสดงระดับความคิดเห็น (Rating Scale) 
ประกอบด้วย ประสิทธิผลด้านความรู้ความเข้าใจในงาน ประสิทธิผลด้านคุณภาพของงาน และประสิทธิผลด้าน
การทำงานให้บรรลุเป้าหมาย  

  -การหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย  (validity , Reliability) 
มีวิธีการคำนวณหาค่า IOC (Index of Item Objective Congruence) การนำไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่ม
ตัวอย่างจำนวน 44 คน ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.7 ขึ้นไป จากนั้นนำแบบสอบถามมาวิเคราะห์เพื่อหาความ
เชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของคอรนบาค (Cronbach’s Coefficient Alpha) 
ควรมีค่ามากกว่า 0.7 ขึ้นไป 

  
 
 

-การกำหนดการแปล  ความหมายของคะแนน 
แบบสอบถาม ส่วนที่ 2 ปัจจัยในการปฏิบัติงาน ลักษณะคำถามเป็นแบบแสดงระดับความคิดเห็น (Rating Scale) 
ประกอบด้วย ด้านความรู้ความเข้าใจในงานที่ทำ ด้านสภาพแวดล้อมใน การทำงาน ด้านความมั่นคงก้าวหน้าในที่
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ทำงาน ด้านขวัญและกำลังใจในการทำงาน โดยระดับความคิดเห็นแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง  (5-1 ตามลำดับ) 
แบบสอบถาม ส่วนที่ 3 ด้านคุณภาพชีวิตการทำงาน ลักษณะคำถามเป็นแบบแสดงระดับความคิดเห็น (Rating 
Scale) ประกอบด้วย ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ด้านความก้าวหน้าและความม่ันคงในงาน และด้าน
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมการทำงาน โดยระดับความคิดเห็นแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่
แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (5-1 ตามลำดับ) 
แบบสอบถาม ส่วนที่ 4 ด้านเจตคติต่อการทำงาน ลักษณะคำถามเป็นแบบแสดงระดับความคิดเห็น (Rating 
Scale) ประกอบด้วย เจตคติด้านความพึงพอใจในงาน เจตคติด้านความมีส่วนร่วมในงาน และเจตคติด้านความ
ผูกพันต่อองค์กร โดยระดับความคิดเห็นแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้ วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็น
ด้วย  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (5-1 ตามลำดับ) ส่วนที่ 2  ส่วนที่ 3 และส่วนที่ 4 มีเกณฑ์การแบ่งระดับและเกณฑ์การ
ให้คะแนนดังนี้ 
    ระดับ 1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 1  คะแนน 
    ระดับ 2 หมายถึง ไม่เห็นด้วย  2  คะแนน 
    ระดับ 3 หมายถึง ไมแ่น่ใจ   3  คะแนน 
    ระดับ 4 หมายถึง เห็นด้วย  4  คะแนน 
    ระดับ 5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง  5  คะแนน 
แบบสอบถาม ส่วนที่ 5 ด้านประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ลักษณะคำถามเป็นแบบแสดงระดับความคิดเห็น (Rating 
Scale) ประกอบด้วย ประสิทธิผลด้านความรู ้ความเข้าใจในงาน ประสิทธิผลด้านคุณภาพของงาน และ
ประสิทธิผลด้านการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยระดับความคิดเห็นแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก 
ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด (5-1 ตามลำดับ) มีเกณฑ์การแบ่งระดับและเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
                                          ระดบั 1 หมายถึง น้อยที่สุด  1  คะแนน 
    ระดับ 2 หมายถึง น้อย   2  คะแนน 
    ระดับ 3 หมายถึง ปานกลาง  3  คะแนน 
    ระดับ 4 หมายถึง มาก   4  คะแนน 
    ระดับ 5 หมายถึง มากที่สุด  5  คะแนน 
   ทั้งนี้ เนื้อหาของแบบสอบถามในส่วนที่ 2 ส่วนที่ 3  ส่วนที่ 4 และส่วนที่ 5 ผู้วิจัยใช้
เกณฑ์การแปรผลคะแนนโดยการใช้สูตรคำนวณความกว้างของอันตรภาคชั้น 
   

    =        
คะแนนสูงสุด−คะแนนต่ำสุด

จำนวนระดับ
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 แทนค่า  =
5−1

5
   

 
    =       0.8 
   ระดับความคิดเห็น/ระดับความพึงพอใจ   คะแนน 
    เห็นด้วยอย่างยิ่ง/มากท่ีสุด อยู่ในช่วง  4.21-5.00 
    เห็นด้วย/มาก    อยู่ในช่วง  3.41-4.20 
    ไม่แน่ใจ/ปานกลาง   อยู่ในช่วง  2.61-3.40 
    ไม่เห็นด้วย/น้อย    อยู่ในช่วง  1.81-2.60 
    ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง/น้อยที่สุด  อยู่ในช่วง  1.00-1.80 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล   
 1.  ผู้วิจัยนำเครื่องมือที่ตรวจสอบคุณภาพแล้ว เสนอให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัยอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือ
แก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้อง เหมาะสม และชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งด้านเนื้อหาและการใช้ถ้อยคำ จากนั้นจึงนำมาจัดทำเป็น
แบบสอบถามที่สมบูรณ์ให้แก่กลุ่มตัวอย่าง 
 2.  ผู้วิจัยทำเรื่องขอจริยธรรมในการวิจัย เมื่อผ่านแล้วจึงดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
 3.  ผู้วิจัยนำเอกสารชี้แจงและแบบยินยอมในการเข้าร่วมการวิจัยมอบให้แก่บัณฑิตที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
 4.  ผู้วิจัยนำแบบสอบถามที่สร้างขึ้น ส่งไปให้แก่ บัณฑิตกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 44 ราย ในรูปแบบออนไลน์โดย
ทำผ่าน Google Forms 
 5.  ผู้วิจัยทำการตรวจสอบว่ากลุ่มตัวอย่างทำแบบสอบถามครบทั้งหมด 44 ชุด แล้ว จากนั้นผู้วิจัยจึงนำข้อมูล
ที่ได้มาตรวจความถกูต้อง 
           6. ผู้วิจัยทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาให้ออกมาในรูปข้อมูลทางสถิติและสรุปผล 

 
 การวิเคราะห์ข้อมูล/สถิติ   

ผู้วิจัยทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลมีดำเนินการ ดังนี้ 

 1.  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยการแจกแจงความถี่ และ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 𝑥2 และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ใช้ในการอธิบายข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และประสบการณ์การทำงาน 
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 2.  สถิติอ้างอิง (Statistical Inference) เพ่ือใช้ในการตรวจสอบสมมติฐาน ด้วยสถิติ t-test/Anova ใช้ใน
การวิเคราะห์ผลตรวจสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นด้านคุณภาพชีวิตการทำงาน ด้านเจตคติต่อการ
ทำงาน และด้านประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกลุ่มตัวอย่าง 
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ข้อพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในคน (Ethical consideration) ( ทุกข้อที่เก่ียวข้อง พร้อมกรอกรายละเอียดใน....) 

 11.  ลักษณะผู้ร่วมวิจัย/อาสาสมัคร  
 Healthy volunteers  

❏ Patients excluding vulnerable subjects  

❏ อ่ืนๆ เช่น Retrospective chart review 

❏ Vulnerable subjects* ระบ ุ(ผู้ที่ไม่สามารถรับรู้ ไม่สามารถตัดสินใจหรือไม่มีอิสระในการตัดสินใจ 
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                ด้วยตวัเอง) 

 ❏ เด็กเล็ก / ผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุ <18 ปี)**  

 ❏ ผู้พิการหรือมีความบกพร่องทางสมอง / จิตใจ  

 ❏ ผู้ป่วยห้องฉุกเฉิน หรือ หออภิบาลผู้ป่วยหนัก, ผู้ป่วยระยะสุดท้าย 

 ❏ ผู้ป่วยเรื้อรังที่ต้องพ่ึงพาแพทย์และผู้ดูแล  

 ❏ หญิงมีครรภ์  ❏ นักเรียน / นักศึกษา  ❏ นกัโทษ  

 ❏ ทหาร ผู้ใต้บังคับบัญชา    ❏ ผู้อยู่ตามสถานสงเคราะห์       ❏ ผู้อ่านหนังสือไม่ออก  

 ❏ อ่ืนๆ ระบุ ........................................... .................................................... ...................................... 
*ถ้ามีผู้ร่วมวิจัย/อาสาสมัครในกลุ่มนี้ หากจะต้องขอความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้วิจัยคาดว่าจะขอ
ความยินยอมจากผู้ใดโปรดระบุ...................................................................................  
**ในกรณีเด็ก อายุ 7-12 ปี อาจต้องมีการขอความยินยอมจากเด็กโดยตรง (assent) เพ่ิมเติมจากการขอความ
ยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรม (consent) 
**ในกรณีเด็ก อายุ 12- น้อยกว่า18 ปี ต้องมีการขอความยินยอมจากเด็กโดยตรง (assent) เพิ่มเติมจากการขอ
ความยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรม (consent) (ยกเว้นบางกรณี เช่น เด็กสติปัญญาบกพร่อง 
เป็นต้น) 

12.  การใช้ข้อมูลและการเก็บชีววัตถุของผู้ร่วมวิจัย/อาสาสมัคร ( ทุกข้อที่เกี่ยวข้อง) 
 12.1 มีการขออนุญาตใช้ repository of biological products จากผู้มีอำนาจ              ไม่มี        ❏ มี   

 12.2 มีการขอเก็บชีววัตถุของผู้ร่วมวิจัย/อาสาสมัครไว้เพ่ือศึกษาต่อในอนาคต  ไม่มี        ❏ มี   
 

 13. กระบวนการเชิญชวนให้เข้าร่วมการวิจัย (Recruitment process) ( ทุกข้อที่เกี่ยวข้อง พร้อมกรอก
รายละเอียดใน....) 

  13.1สถานทีร่ะบุทุกสถานที่ที่เชิญชวนให้เข้าร่วมการวิจัย..........................................................................................  
  13.2  กระบวนการ 

13.2.1  ผู้ทำหน้าที่เชิญชวนอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการวิจัย (ท่านสามารถเลือกทุกข้อที่เกี่ยวข้อง) 

  หัวหน้าโครงการวิจัย   ผู้วิจัยร่วม  ❏ ผู้ช่วยโครงการวิจัย (เช่น research nurse, นักศึกษา) 

 ❏ แพทย์เจ้าของไข้  ❏อ่ืนๆ ระบุ........................................................................  
* หัวหน้าโครงการวิจัยที่เป็นผู้ดูแลผู้ป่วยเองไม่ควรเป็นผู้เชิญชวนผู้ป่วยโดยตรง ผู้เชิญชวนและให้ข้อมูลเบื้องต้น
ต้องไม่เป็นผู้มีอิทธิพลต่อผู้ร่วมวิจัย/อาสาสมัครโดยตรง 
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13.2.2  อธิบายกระบวนการเชิญชวนผู้ร่วมวิจัย/อาสาสมัครให้เข้าร่วมการวิจัยอย่างละเอียด เช่นวิธีการ
เข้าถึงผู้ร่วมวิจัย/อาสาสมัคร การเข้าถึงข้อมูล ตลอดถึงเครื่องมือที่ใช้ในการเชิญชวน และ การใช้สื่อต่างๆ (ถ้า
มี)* พร้อมแนบใบประกาศเชิญชวน บทสนทนาทางโทรศัพท์นั้นมาประกอบการพิจารณา
........................................................…………………………………………........................................................……………… 
 

*สื่อที่ใช้ เช่น การติดประกาศเชิญชวนผู้ร่วมวิจัย/อาสาสมัคร การเชิญชวนทางโทรศัพท์ ต้องมีข้อความ เนื้อหาที่แสดง
ว่าผู้ร่วมวิจัย/อาสาสมัครเข้าสู่โครงการโดยความสมัครใจไม่มีการบังคับ (ประกาศเชิญชวนรับอาสาสมัครต้องได้รับการ
ประทับตรารับรองก่อนนำไปติดประกาศ) 
 

14. กระบวนการขอความยินยอมให้เข้าร่วมการวิจัย (Informed consent process) ( ทุกข้อที่เกี่ยวข้อง พร้อมกรอก
รายละเอียดใน....) 
  ไม่เก่ียวข้องเนื่องจากเป็น Retrospective chart review 

❏ ขอยกเว้นกระบวนขอความยินยอม  

❏ ขอความยินยอมให้ระบุข้อมูลต่อไปนี้ 

• ผู้ดำเนินการขอความยินยอม .................................................................................... 

• ระยะเวลาในการให้คำแนะนำกลุ ่มผู ้จะเชิญเข้าโครงการ เพื ่อขอความยินยอมเข้าร่วมโครงการ
....................... 

ผู้เข้าร่วมการวิจัยมีโอกาสที่จะนำเอกสารชี้แจงฯ กลับไปทบทวนก่อนการตัดสินใจหรือไม่.................................... 

• ภาษาท่ีใช้ประจำของผู้ที่จะเชิญเข้าโครงการ หรือผู้แทนโดยชอบธรรม........................ 

• ภาษาท่ีใช้ในการขอความยินยอม ..............................................................................  

• การดูแลเรื่องความเป็นส่วนตัว และการรักษาความลับ  ❏ สถานที่ .............................. 
14.1  เอกสารที่เกี่ยวข้อง (ท่านสามารถเลือกทุกข้อที่เกี่ยวข้อง) 

เอกสารชี้แจงผู้ร่วมวิจัย/อาสาสมัคร และ  หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัยโดยได้รับการ
บอกกล่าวและเต็มใจ  

❏สำหรับเด็กอายุ 7-12 ปี เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัยและแสดงความสมัครใจเข้าร่วมโครงการวิจัย
สำหรับเด็ก (assent form) พร้อมแนบเอกสารชี้แจงและหนังสือแสดงความยินยอมจากผู้ปกครอง/ผู้แทนโดย
ชอบธรรม (โดยปรับสรรพนามให้เหมาะสม) 
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❏สำหรับเด็กอายุมากกว่า 12 ปีถึงน้อยกว่า 18 ปี เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัยและแสดงความสมัครใจ
เข้าร่วมโครงการวิจัยสำหรับเด็ก (assent form) พร้อมแนบเอกสารชี้แจงและหนังสือแสดงความยินยอมจาก
ผู้ปกครอง/ผู้แทนโดยชอบธรรม (โดยปรับสรรพนามให้เหมาะสม) 

❏ผู้ที่ไม่สามารถให้ความยินยอมได้ อื่นๆ ระบุ ...........................พร้อมแนบเอกสารชี้แจงและหนังสือแสดง
ความ 

ยินยอมจากผู้ปกครอง/ผู้แทนโดยชอบธรรม (โดยปรับสรรพนามให้เหมาะสม) 
14.2 กระบวนการขอความยินยอมจากอาสาสมัครและ/หรือผู้แทนโดยชอบธรรม 
14.2.1. ผู้ทำหน้าที่ขอความยินยอมอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการวิจัย (ท่านสามารถเลือกทุกข้อที่เกี่ยวข้อง) 

  หัวหน้าโครงการวิจัย   ผู้วิจัยร่วม  ❏ ผู้ช่วยโครงการวิจัย (เช่น research nurse, นักศึกษา) 

 ❏ แพทย์เจ้าของไข้  ❏อ่ืนๆ ระบุ............................................................................................  
14.2.2. อธิบายกระบวนการขอความยินยอมจากผู้ร่วมวิจัย/อาสาสมัครหรือผู้แทนโดยชอบธรรมอย่าง
ละเอียด 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

* ในกรณีที่ขอความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมถ้าผู้ร่วมวิจัย/อาสาสมัครกลับมาอยู่ในสภาวะที่สามารถให้ความ
ยินยอมด้วยตนเองได้ให้ขอความยินยอมใหม่ 

15.  ผลกระทบที่อาจจะเกิดแก่ผู้ร่วมวิจัย/อาสาสมัคร และการชดเชย  
 15.1  อธิบายผลกระทบต่อร่างกาย จิตใจ สังคม เศรษฐกิจ  โดยเฉพาะความเสี่ยงมีหรือไม่ (เคยมีการวิจัยทำนอง

เดียวกับโครงร่างที่เสนอนี้มาก่อนหรือไม่ และเคยเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์อย่างไร กรุณาระบุรายละเอียดและ
โอกาสที่อาจเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากข้อมูลที่มี หรือจากการประเมินของผู้วิจัย) รวมถึงความไม่
สะดวกสบาย และการเสียเวลา ที่อาจจะเกิดขึ้นระหร่างการทำการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ เป็นการสอบถามข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล  และทำแบบสอบถามเก่ียวกับ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบัณฑิตสาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข 
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ใช้ระยะเวลาในการตอบแบบสอบถามประมาณ 30 นาที 
ข้อมูลที่ได้จากนักศึกษาจะเก็บรักษาเป็นความลับ ซึ่งอาจทำให้อาสาสมัครบางท่านเสียเวลาในการตอบคำถาม  
หรือเกิดความไม่สบายใจในการตอบแบบสอบถาม อาสาสมัครสามารถถอนตัวจากกลุ่มตัวอย่างได้ทันที 
15.2  มาตรการป้องกันและแก้ไขเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ท่ีผู้วิจัยเตรียมไว้ในโครงการนี้ 
เมื่อเกิดเหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ อาสาสมัครสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้จากผู้วิจัยได้โดยตรงที่เบอร์โทรศัพท์ 
086-3922183 
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15.3  ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย/ค่าชดเชยในการแก้ไขหรือรักษาเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการวิจัย หากมีการจัดหา
ประกันต่อความเสียหาย/บาดเจ็บ ให้แนบใบรับรองและสำเนากรมธรรม์  
ไม่มี 
15.4  ค่าใช้จ่ายที่ผู้ร่วมวิจัย/อาสาสมัครต้องรับผิดชอบเองและค่าตอบแทนที่จะได้รับ 
ไม่มี 
15.5  ชื่อผู้รับผิดชอบหรือแพทย์ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ตลอดเวลาหากเกิดเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์จากการวิจัย  
นางสาวโอมริสา ลำใยผล หมายเลขโทรศัพท์ 086-3922183 
15.6  กรณีเป็นการวิจัยทางคลินิก การวิจัยที่ใช้ผลตรวจต่างๆ เช่น ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ผลตรวจทางพยาธิ
วิทยา ผลตรวจทางรังสี เป็นต้น  ผู้วิจัยมีวิธีการอย่างไรในการแจ้งแพทย์เจ้าของไข้ หรือ แพทย์อ่ืนๆ ที่เป็นผู้ให้การ
รักษาผู้ร่วมวิจัย/อาสาสมัครให้ทราบว่าบุคคลผู้นั้นอยู่ในระหว่างการเข้าร่วมการวิจัย
................................................................................ ....................................................................................................... 
หมายเหตุ: กรณีโครงการวิจัยที่มี intervention ต่อผู้เข้าร่วมการวิจัย ขอให้ผู้วิจัย ลงข้อมูล รหัสโครงการ ชื่อ
หัวหน้าโครงการ และหมายเลขโทรศัพท์ไว้ในแฟ้มประวัติผู้ป่วย 
15.7  โครงการวิจัยมีคณะกรรมการติดตามดูแล เช่น Study monitoring, Data Safety Monitoring Board 
(DSMB) เป็นต้น  

 ❏ มี ระบุ...........................................................................  

        ไม่มี        ❏ ไม่เก่ียวข้อง 
15.8  ทางเลือกอ่ืนๆ ในการดูแลรักษา 

❏ มี ระบุ...........................................................................  

 ไม่มี        ❏ ไม่เก่ียวข้อง 
15.9  โครงการวิจัยมีแผนที่จะทำการวิเคราะห์ระหว่างดำเนินการ ( Interim analysis) ในแง่ของความเสี่ยงของทั้ง
โครงการ   

❏ มี ระบเุมื่อไหร่...............................................................      

       ❏ ไม่มี  ไม่เก่ียวข้อง 
 

16.  เกี่ยวข้องหรืออาจมีผลกระทบกระเทือนต่อศาสนา ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรมอันดีงาม 
ชื่อเสียงของสถาบัน ท้องถิ่นหรือประเทศที่ทำการวิจัยอยู่หรือไม่ ( ทุกข้อที่เก่ียวข้อง พร้อมกรอกรายละเอียดใน...) 
 ❏ เกี่ยวข้อง ระบุวิธีการป้องกันหรือลดผลกระทบดังกล่าว..................................................  ไม่เก่ียวข้อง 
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17.  วิธีการปกป้องความลับหรือข้อมูลส่วนตัวของผู้ร่วมวิจัย/อาสาสมัคร ( ทุกข้อที่เก่ียวข้อง พร้อมกรอกรายละเอียดใน....) 
 17.1 ก. มีสถานที่เหมาะสม เป็นสัดส่วน เฉพาะในการขอความยินยอม 

  มี (ระบุ รูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Forms) ❏ ไม่มี 
 ข. มีสถานที่เหมาะสม เป็นสัดส่วนในการดำเนินการศึกษาวิจัย  

  มี (ระบุ รูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Forms)  ❏ ไม่มี  
17.2 วิธีการบันทึกข้อมูลส่วนตัว 

      ไม่มีการบันทึกข้อมูลส่วนตัวของผู้ร่วมวิจัย/อาสาสมัคร 

     ❏ มีการบันทึกข้อมูลส่วนตัวของผู้ร่วมวิจัย/อาสาสมัคร (ต้องตอบข้อ 17.3 ด้วย) 
     ให้ใช้รหัสแทนชื่อและข้อมูลส่วนตัวของผู้ร่วมวิจัย/อาสาสมัคร ไม่ระบุวันเดือนปีเกิด อักษรตัวแรกของชื่อ 
นามสกุล 

❏ เป็นไฟล์อิเลกทรอนิกส์  ❏ รูปถ่าย / ภาพนิ่ง  ❏ วิดิทัศน์ / ภาพเคลื่อนไหว   

❏ บันทึกเสียง   ❏ อ่ืนๆ ระบุ ................................................................................... ........ 
17.3 หากมีการบันทึกข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวข้างต้น โปรดระบุผู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ วิธีการป้องกันบุคคลที่ไม่
เกี่ยวข้องในการเข้าถึงข้อมูล ระบุระยะเวลาในการเก็บข้อมูลไว้ และวิธีการทำลายข้อมูลเมื่อสิ้นสุดการวิจัย  

❏ บันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ส่วนตัวที่มีรหัสป้องกันบุคคลอ่ืนไม่ให้สามารถเปิดได้ 

❏ เก็บเอกสาร/แผ่น CD / ไฟล์ ในตู้/ลิ้นชัก ที่มีกุญแจล็อก และผู้วิจัยเท่านั้นที่มีกุญแจเปิด-ปิด    

❏ มีการทำลายเอกสาร / CD / ไฟล์ ทั้งหมดเม่ือสิ้นสุดการวิจัย 

❏ ส่งแผ่น CD ประวัติผู้ป่วยคืนงานเวชระเบียนเมื่อสิ้นสุดการวิจัย 

❏ เก็บเอกสาร/แผ่น CD / ไฟล์ ไว้ต่อเป็นเวลา........ปี หลงัสิ้นสุดการวิจัย   

❏ อ่ืนๆ ระบุ .............................................................. .......................................... 
ระบุผู้เข้าถึงข้อมูล………………………………………………………………………………………………………..
 หัวหน้าโครงการวิจัยเป็นผู้รับผิดชอบในการรักษาความลับผู้ร่วมวิจัย/อาสาสมัคร และต้องแจ้งไว้ในเอกสารชี้แจงผู้ร่วม
วิจัย/อาสาสมัคร 
18. การบริหารงานวิจัยและตารางเวลาในการศึกษา (นำเสนอเป็นตาราง ระบุ เดือน ปี พ.ศ) 

เดือน  ปี พ.ศ. รายละเอียดกิจกรรม หมายเหตุ 

กรกฏาคม – ตุลาคม 2564 บทที่ 1-3    

พฤศจิกายน – มกราคม 2565 จัดทำเครื่องมือในการวิจัย  

กุมภาพันธ์ 2565   
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มีนาคม 2565   

เมษายน 2565   

    
 19. งบประมาณและแหล่งทุน 

ไม่มี 
ภาคผนวก (ชนิดละเอียดและใช้จริงมาด้วย) 
แนบเครื่องมือวิจัยได้แก่  
1) แบบชี้แจงอาสาสมัครและแบบยินยอมอาสาสมัคร AP01.2 (หน้า 18) 
2) แบบสอบถาม (หน้า 21)  
3) แผ่นพับประชาสัมพันธ์ (ถ้ามี) 
4) บทสัมภาษณ์ (ถ้ามี) 
5) อ่ืนๆ (ถ้ามี) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SSRUEC: Respect for person, Beneficence and Justice  
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AP01-2 

แบบช้ีแจงอาสาสมัครและแบบยินยอมอาสาสมัคร 10.9.2020 

 เนื ่องด้วย  ข้าพเจ้า นางสาวสุณัฐชา เชาว์ไว และนางสาวโอมริสา  ลำใยผล กำลังดำเนินการวิจัย เรื ่อง                
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบัณฑิตสาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข วิทยาลัยสหเวช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื ่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลใน        
การปฏิบัติงานของบัณฑิตสาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข วิทยาลัยสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ    
สวนสุนันทา ที่คาดว่าจะเป็นเป็นข้อมูลแนวทางในการพัฒนาประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของสาขาวิชาเลขานุการ
การแพทย์และสาธารณสุข วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  `ได้ตามเป้าหมาย  และสามารถนำ
ข้อมูลที่ได้จากผลการวิจัย ไปเป็นแนวทางให้แก่ผู้ที่สนใจจะศึกษาเกี่ยวกับสาขาวิชาเลขานุการการแพทย์ได้ในผู้เข้าร่วมใน
โครงการวิจัยครั้งนี ้   
  จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์จากท่านหรือผู้อยู่ในการปกครองของท่านให้ความยินยอม พร้อมกับให้ความ
ร่วมมือ เป็นอาสาสมัครฯ ที่อาจต้องมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล หรือเข้าร่วมกิจกรรมดำเนินงาน หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการวิจัย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา เพราะข้อมูลและการมีส่วนร่วมในการวิจัยจากท่านหรือผู้อยู่ในการ
ปกครองของท่าน มีความสำคัญต่อการวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยขอรับรองว่าจะเก็บและรักษาข้อมูลทั้งหมดไว้เป็นความลับ  
โดยผลการวิจัยจะนำเสนอในลักษณะของภาพรวมที่ไม่มีการระบุชื่อ ตลอดจนข้อมูลส่วนตัว กล่าวคือ การให้ความร่วมมือ
เกี่ยวกับการให้ข้อมูล ตลอดจนการเข้าร่วมกิจกรรมดำเนินงานฯ จะไม่นำไปสู่ผลกระทบใด ๆ ต่อท่านหรือผู้อยู่ในการ
ปกครองของท่าน ทั้งในด้านการประกอบอาชีพ การปฏิบัติงาน การรักษาพยาบาลอันพึงได้รับตามสิทธิ์ ทั้งในปัจจุบันและ
อนาคตในกรณีที่ท่านเป็นผู้ป่วย อน่ึง ถ้าท่านเป็นนักเรียน นิสิต หรือนักศึกษา การให้ความร่วมมือในการวิจัยครั้งนี้ จะไม่มี
ผลต่อการเรียนและการศึกษา 
 ผู้วิจัยหวังว่าจะได้รับความยินยอมและให้ความร่วมมือจากท่าน ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับงานวิจัยนี้ โปรด
ติดต่อได้ที ่ข้าพเจ้าตามที ่อยู ่ ณ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์  ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  หมายเลขโทรศัพท์ 
09773236420 นอกจากน้ี หากท่านมีปัญหาสงสัยเกี่ยวกับสิทธิของท่านขณะเข้าร่วมการวิจัย และต้องการทราบข้อมูล
ที่ละเอียดเพิ่มเติม  ท่านสามารถติดต่อได้ที่ “คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา สำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารศศิพงษ์ประไพ เลขที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ถนนอู่ทองนอก 
แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 หมายเลขโทรศัพท์ 02-1601341 หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ  080-
572-2715 หรือ email ird_ssru@ssru.ac.th" 
 
          
      ลงช่ือ   นางสาวโอมริสา  ลำใยผล 
               (นางสาวโอมริสา  ลำใยผล) 
          ผู้วิจัย 
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ข้าพเจ้า  (ระบุช่ือ-นามสกุล)………………………………………………………………………..………………….………..อาย.ุ.........................ป ี
อยู่บ้านเลขที…่……..หมู่ที…่…….ตำบล/แขวง……............…….อำเภอ/เขต………................……….….จังหวัด…………………………… 
ซึ่งจะเป็นอาสาสมัครหรือผู้เข้าร่วมในกิจกรรมการให้ข้อมูล กิจกรรมการดำเนินงานของโครงการวิจัย เรื่อง การจัดการ
ความเครียดในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส 2019  (COVID-19) ของนักศึกษาวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่จะดำเนินการศึกษาโดย ดร.ทิพย์วารินทร์ เบ็ญจนิรัตน์ และนางสาวนัฐนันท์ สมจิตร     
ที่เป็นอาจารย์และนักวิจัยจาก วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม 
ได้รับฟังคำอธิบายในรายละเอียดเกี่ยวกับการเป็นอาสาสมัคร ผู้ร่วมวิจัยและได้รับทราบเนื้อหาท่ีสำคัญของวัตถุประสงค์การ
วิจัยที่ระบุว่าเพื่อศึกษาระดับความเครียดและวิธีการจัดการความเครียดของนักศึกษาวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา นอกจากนี้ ยังได้รับทราบอีกว่าจะมีระยะเวลาในการให้ข้าพเจ้าเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร ผู้ให้ข้อมูล 
ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ จากโครงการวิจัยนี้เป็นระยะเวลาประมาณ 30 นาที ที่สำคัญยิ่ง ยังได้รับทราบในรายละเอียดของ
ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติตน และรับทราบถึงผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  รวมถึงประเด็นท่ีคาดว่าจะนำไปสู่ผลข้างเคียง 
อันตราย ที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครของโครงการนี้ ที่สำคัญยังทราบว่าสามารถถอนตัวจากการเป็น
อาสาสมัคร ผู้ร่วมวิจัย ฯลฯ ได้ตามประสงค์ทุกเมื่อ โดยไม่เสียสิทธิ์ใด ๆ ทั้งสิทธิ ในการรับการรักษาพยาบาล สิทธิอันพึง
ประสงค์ที่จะได้รับตามหลักการของสวัสดิการสังคม ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต อย่างไรก็ตาม หากมีสิ่งไม่พึงประสงค์ เช่น 
มีอาการข้างเคียงเกิดขึ้น ผลการเรียนไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง การได้รับการยอมรับทางสังคมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม อื่น ๆ 
ฯลฯ อันเนื่องจากกิจกรรมการวิจัย ข้าพเจ้าจะรีบรายงานให้แพทย์/บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข/หัวหน้า
โครงการวิจัย/นักวิจัยภาคสนาม หรือเจ้าหน้าทีผู่้กำลังปฏิบัติงานอยู่ในโครงการวิจัยได้ทราบทันที   

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจอย่างลึกซึ้งจากคำอธิบายข้างต้น จึงลงนามยินยอมเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครฯ ผู้ร่วมวิจัยฯ 
ของโครงการวิจัยนี้ไว้ด้วย 

 
  ลายมือช่ืออาสาสมัคร/ผู้ให้ข้อมลู/ผู้เข้าร่วมกิจกรรม …………………………….………………. 

                        (………………………..…............…….)  
               วัน/เดือน/ปี …………………………….………..……. 

ลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม/ผู้ปกครอง …………………………….………. 
        (………………………………….……….) 

              วัน/เดือน/ปี ………………………………….………. 
 
    ลายมือช่ือผู้วิจัย/เจ้าหน้าท่ีโครงการวิจัย …………………………….……………… 

         (………………...…........……………….) 
              วัน/เดือน/ปี ………………………………….………. 
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คำแนะนำสำหรับนักวิจัย  เมื่อผู้เข้าร่วมวิจัยเข้าข่ายในรายการต่อไปนี้ 
 

 (1) ในกรณีที่อาสาสมัครเป็นเด็กโตแต่อายุไม่ถึง 18 ปี ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองก่อน จึงจะลงลายมือ
ช่ือได้ และผู้ปกครองจะต้องลงลายมือช่ือยินยอมด้วย   
(2) แพทย์ผู้รักษาต้องไม่เป็นผู้ขอความยินยอมอาสาสมัคร แต่สามารถให้ข้อมูล/คำอธิบายได้ 

 (3) ในกรณีที่อาสาสมัครไม่สามารถอ่านหนังสือ และไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ โครงการวิจัยจะต้องให้มีการ
ประทับลายมือไว้เป็นหลักฐานยินยอม โดยนักวิจัยหรือผู้เป็นเจ้าหน้าที่ของโครงการวิจัย ต้องอ่านรายละเอียดข้างต้นให้ฟัง 
พร้อมพยาน หลังจากนั้นให้อ่านข้อมูลดังต่อไปนี้ แล้วขออนุญาตประทับตราลายนิ้วมือเมื่อได้รับความยินยอมอย่างเต็มใจ 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

  ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว ดญ. ดช.) ......................................................................(ไมส่ามารถอ่านหนังสือได้ แต่
ผู้วิจัยได้อ่านข้อความในแบบยินยอมนี้ให้แก่ข้าพเจ้าฟังจนเข้าใจดี) 
ข้าพเจ้าจึงประทับตราลายนิ้วมือของข้าพเจ้าในแบบยินยอมนี้ด้วยความเต็มใจ 
                    ลายมือช่ือนักวิจัย/ผูอ้ธิบาย……………………………….. 
                              (….……………………………..) 
 
   (พยานต้องไม่ใช่แพทย์/ผู้วิจยั/เจ้าหน้าท่ีโครงการวิจยั) พยาน……………..…………………  

                                                   (…..………………………….….)         
                  วันท่ี………เดือน………..….พ.ศ……….… 

ประทับลายนิ้วมือขวา          

 



 

SSRUEC: Respect for person, Beneficence and Justice  
27 

 

 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 
Suan Sunandha Rajabhat University Ethics Committee 

AP01-2 

แบบช้ีแจงอาสาสมัครและแบบยินยอมอาสาสมัคร 10.9.2020 

แบบสอบถาม 
งานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบัณฑิตสาขาวิชาเลขานุการการแพทย์

และสาธารณสุข วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
คำชี้แจง : โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงใน  ที่ตรงกับความเป็นจริงของท่านมากที่สุด โดยตอบเพียง
คำตอบเดียวในแต่ละข้อคำถาม 
1. เพศ   
   เพศชาย    เพศหญิง 
2. รหัส  
   รหัส 59    รหัส 60 
3. อายุ 
 …….. ปี……. เดือน 
4.  ระดับการศึกษา   
    ปริญญาตรี    ปริญญาตรี    อ่ืนๆ……(ระบุ) 
5.  ระยะเวลาทำงาน 
   น้อยกว่า 3 เดือน   3 – 6 เดือน 
   6 – 12 เดือน   1 ปีขึ้นไป 
6.  ประสบการณ์การทำงาน 
 ระบุตำแหน่งงานที่ทำ………………………………………………………… 
 ระบุลักษณะงานที่ทำ…………………………………………………………. 
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ส่วนที่ 2 แบบสอบถามด้านคุณภาพชีวิตการทำงาน ลักษณะคำถามเป็นแบบแสดงระดับความคิดเห็น 
(Rating Scale) 
คำชี้แจง : โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องระดับความคิดเห็นหรือสอดคล้องกับท่านมากท่ีสุด 

ระดับ 1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 1  คะแนน 
ระดับ 2 หมายถึง ไม่เห็นด้วย  2  คะแนน 
ระดับ 3 หมายถึง ไม่แน่ใจ   3  คะแนน 
ระดับ 4 หมายถึง เห็นด้วย  4  คะแนน 
ระดับ 5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง  5  คะแนน 

 
 

ข้อที่ 
 

ปัจจัยในการปฏิบัติงาน 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 

ด้านความรู้ความเข้าในในงานที่ทำ 

1 มีการฝึกอบรม ก่อนที่จะได้ลงมือปฏิบัติงาน
จริง 

     

2 ม ีความร ู ้ตามระเบ ียบปฏ ิบ ัต ิ งาน หรือ
มาตราฐานของงานในหน้าที่ที่กำลังทำอยู่ 

     

3 ความเข้าใจและการเห็นความสำคัญของงาน
ที่กำลังทำอยู่ 

     

4 ล ั กษณะงานท ี ่ ท ำอย ู ่ ต ร งก ั บคว า ม รู้
ความสามารถ 

     

5 เข้าในขั ้นตอนในการปฏิบัติงานและไม่มี
ความยุ่งยากซับซ้อนในแต่ละข้ันตอน 

     

6 ลักษณะงานที่ปฏิบัติงานส่วนใหญ่สามารถ
รับผิดชอบโดยเบ็ดเสร็จตั้งแต่ต้นจนสำเร็จ
ด้วยตัวเอง 

     

สภาพแวดล้อมในการทำงาน 
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7 พื้นที่ในการปฏิบัติงาน ได้จัดให้มีแสงสว่างที่
เพียงพอต่อการทำงาน ไม่มีเสียงรบกวนจน
ก่อนให้เกิดผลเสียต่อการทำงาน 

     

8 พ้ืนที่ในการปฏิบัติงาน มีอุณหภูมิที่เหมาะสม 
ไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไป ไม่มีสารเคมีที่
เป็นอันตรายต่อร่างกาย หรือสารปนเปื้อนอยู่
ในอากาศ 

     

9 อุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน
ส่วนที่รับผิดชอบมีคุณภาพเพียงพอต่อการ
ทำงาน 

     

10 บริษัทได้มีการจัดอุปกรณ์ป้องกันอันตราย
งานส่วนบุคคล และเครื ่องมือในการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นอย่างเพียงพอ 

     

11 ฝ่ายบริหารของบริษัทได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การสืบสวนสอบสวนการออกมาตราการเพ่ือ
ป้องกันมิให้อุบัติเหตุเกิดข้ึน 

     

12 บริษัทมีเจ้าหน้าที่ดูแลด้านความปลอดภัย
ประจำบริษัทโดยตรง  

     

ด้านความสัมพันธ์กับบคคลในที่ทำงาน 

13 ม ีความส ัมพ ันธ ์ท ี ่ ด ี  ก ับ เพ ื ่ อร ่ วมงาน
ผู ้ ใต ้บ ังค ับบัญชา ห ัวหน้างาน และฝ่าย
บริหาร 

     

14 ได ้ ร ่ วมท ุกข ์ร ่วมส ุขก ับ เพ ื ่อนร ่วมงาน
ผู ้ ใต ้บ ังค ับบัญชา ห ัวหน้างาน และฝ่าย
บริหารเสมอ 

     

15 ได ้ ร ับการยอมร ับจากเพ ื ่ อนร ่ วม งาน
ผู ้ ใต ้บ ังค ับบัญชา ห ัวหน้างาน และฝ่าย
บริหาร 
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16 ได ้ร ับความช่วยเหลือเก ื ้อก ูลจากเพ ื ่อน
ร่วมงานผู้ใต้บังคับบัญชา หัวหน้างาน และ
ฝ่ายบริหารเสมอในเวลาที่มีปัญหา 

     

17 ผู้บังคับบัญชาสามารถเป็นเพื ่อนสนิทที ่ให้
คำปรึกษาด้านการทำงานและด้านส่วนตัวได้ 

     

18 ได้รับความยุติธรรมภายใต้กฎระเบียบของ
บริษัทฯเท่าเทียมกับพนังงานทุกคน 

     

ด้านความมั่นคงก้าวหน้าในงาน 

19 งานที่กำลังทำอยู่มีความเหมาะสม และทำให้
รู้สึกว่าจะมีอนาคตที่ดีขึ ้น มีความรู้สึกชอบ
และสนุกกับงานที่ทำ 

     

20 งานที่ปฏิบัติมีความท้าทาย และกระตุ้นให้
เก ิดความต้องการอยากจะทำงานมีการ
เปล ี ่ ยนแปลง ปร ับปร ุ งและพ ัฒนาอยู่
ตลอดเวลา 

     

21 มีคู่มือปฏิบัติงานและมีคำสั่งการปฏิบัติงาน 
ที่ทำให้สามารถทำงานได้อย่างสะดวกและ
ง่ายขึ้น 

     

22 งานที่ได้รับมอบหมายมีส่วนส่งเสริมให้ได้รับ
ความก้าวหน้า 

     

23 มีโอกาสได้เรียนรู้ระบบงานที่เกี่ยวข้องอย่าง
สม่ำเสมอและมีโอกาสในการพัฒนางานที่
รับผิดชอบอย่างเต็มที่ 

     

24 บริษัทให้โอกาสศึกษาต่อ อบรม สัมมนา เพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้และคุณวุฒิให้กับพนักงาน 

     

25 ได้รับความยุติธรรมในการพิจารณาเลื ่อน
ตำแหน่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 

     

ด้านขัวญและกำลังใจในการทำงาน 

26 มีความเชื่อม่ันในความมั่นคงของบริษัท      
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27 ค่าตอบแทนหรือเงินเดือนที่ได้รับเหมาะสม
กับความรู้และความสามารถ 

     

28 สวัสดิการที่บริษัทจัดให้มีมากกว่าที่กฎหมาย
แรงงานกำหนด 

     

29 สวัสดิการได้จัดให้มีสถานที ่พักผ่อนและ
กิจกรรมสันทนาการกับพนังงานไว้อย่าง
เพียงพอ 

     

30 บริษัทได้ให้ค่าตอบแทนแก่พนังงานที่ช่วย
ปรับปรุงงานของบริษัทอย่างเหมาะสม 

     

คะแนนรวม  
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ส่วนที่ 3 แบบสอบถามด้านคุณภาพชีวิตการทำงาน ลักษณะคำถามเป็นแบบแสดงระดับความคิดเห็น 
(Rating Scale) 
คำชี้แจง : โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องระดับความคิดเห็นหรือสอดคล้องกับท่านมากท่ีสุด 
 

ระดับ 1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 1  คะแนน 
ระดับ 2 หมายถึง ไม่เห็นด้วย  2  คะแนน 
ระดับ 3 หมายถึง ไม่แน่ใจ   3  คะแนน 
ระดับ 4 หมายถึง เห็นด้วย  4  คะแนน 
ระดับ 5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง  5  คะแนน 

 
ข้อที่ 

 
คุณภาพชีวิตการทำงาน 

ระดับความคิดเห็น 
1 2 3 4 5 

ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม 
1 เงินเดือนที่ท่านได้รับเพียงพอต่อการดำรงชีพ      
2 เงินเดือนที่ท่านได้รับมีเหลือพอที่จะเก็บออม      
3 เงินเดือนที่ท่านได้รับมีความเหมาะสมเมื่อเทียบ

ผู้ที่มีอายุงานหรือตำแหน่งงานใกล้เคียงกัน 
     

4 เงินเดือนที่ท่านได้รับความเหมาะสมกับภาระ
งานที่รับผิดชอบ 

     

5 
การเลื่อนเงินเดือนมีความเหมาะสมกับผลการ
ปฏิบัติงาน 

     

6 
สิทธิและความคุ้มครองในการปฏิบัติงานเทียบ
ได้ไม่ต่ำกว่าสิทธิที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย
คุ้มครองแรงงาน 
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7 
สวัสดิการที่ท่านได้รับมีความเหมาะสม และ
เทียบได้ไม่ต่ำกว่าสิทธิที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
ว่าด้วยการประกันสังคม 

     

8 
อัตราเงินสะสมและสมทบกองทุนสำรองเลี้ยง
ชีพมีความเหมาะสม 

     

ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน 
9 งานที่ปฏิบัติเป็นงานที่ยอมรับของทุกคน      
10 ม ี ก า ร ส น ั บ ส น ุ น ใ ห ้ เ ส น อ ผ ล ง า น เ พ่ื อ

ความก้าวหน้า 
     

11 มีโอกาสก้าวหน้าในการเลื่อนตำแหน่งหรือเลื่อน
ระดับท่ีสูงขึ้นอย่างเหมาะสม 

     

12 มีความมั ่นใจในระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจำปีและการประเมินเพื ่อต่อ
สัญญาจ้าง ว่ามีความเหมาะสมและสะท้อนผล
การปฏิบัติงานได้อย่างเที่ยงธรรม 

     

13 มีหลักเกณฑ์การจ่ายเงินทดแทนเมื่อเลิกจ้างที่
เหมาะสมและไม่ต ่ำกว่าที ่กฎหมายแรงงาน
กำหนด 

     

  ด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคมการทำงาน 
14 มีการมอบหมายงาน หรือทำงานร่วมกันโดย

คำนึงถึงหน้าที่และความสามารถมากกว่าเรื ่อง
ส่วนตัว และไม่มีการแบ่งพรรคแบ่งพวก 

     

15 ไม่มีอคติหรือข้อขัดแย้งส่วนตัวมาเป็นอุปสรรค
ในการติดต ่อประสานงานภายใน สามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น ช่วยเหลือ
เกื้อกูล ให้เกียรติและไว้วางใจกัน 

     

16 ได ้ร ับการสน ับสน ุนและให ้คำแนะนำการ
ปฏ ิบ ัต ิ ง านและการแก ้ ไขป ัญหาในการ

     



 

SSRUEC: Respect for person, Beneficence and Justice  
34 

 

 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 
Suan Sunandha Rajabhat University Ethics Committee 

AP01-2 

แบบช้ีแจงอาสาสมัครและแบบยินยอมอาสาสมัคร 10.9.2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน
ในส่วนงานอยู่เสมอ 

17 ได้รับการประสานงาน สนับสนุน และช่วยเหลือ
ในการปฏิบัติงานจากหน่วยงานสนับสนุนหรือ
เพ่ือนร่วมงานต่างส่วนเป็นอย่างดี 

     

18 รับทราความก้าวหน้าหรือปัญหาขององค์กร 
และมีส่วนร่วมในการเสนอแนะเพื่อพัฒนาหรือ
แก้ไขปัญหาอุปสรรคส่วนงานเป็นอย่างดี 

     

19 มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บุคคลได้มีโอกาส
พบปะสังสรรค์เพ่ือสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

     

คะแนนรวม  
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ส่วนที่ 4 แบบสอบถามด้านเจตคติต่อการทำงาน ลักษณะคำถามเป็นแบบแสดงระดับความคิดเห็น 
(Rating Scale) 
คำชี้แจง : โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องระดับความคิดเห็นหรือสอดคล้องกับท่านมากท่ีสุด 

ระดับ 1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 1  คะแนน 
ระดับ 2 หมายถึง ไม่เห็นด้วย  2  คะแนน 
ระดับ 3 หมายถึง ไม่แน่ใจ   3  คะแนน 
ระดับ 4 หมายถึง เห็นด้วย  4  คะแนน 
ระดับ 5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง  5  คะแนน 

ข้อที่ เจตคติต่อการทำงาน 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 

ด้านความมีส่วนร่วมในงาน 

1 
ท่านอาสาทำงานที่ไม่ใช่ภาระหน้าที ่ของท่าน  
โดยที่หัวหน้าไม่ต้องร้องขอ 

     

2 ท่านรู้สึกกระตือรือร้นเมื่อได้รับทำงานต่างๆ      

3 
ท่านมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและเสนอความ
คิดเห็น 

     

ด้านความพึงพอใจในงาน 

4 
ปริมานที ่ได้ร ับมอบหมายในแต่ละวันมีความ
เหมาะสม 

     

5 เป็นงานที่ได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่      
6 ได้รับการชมเชยเมื่อปฏิบัติงานได้ดี      

ด้านความผูกพันต่อองค์กร 

7 
ท่านภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งและส่วนสำคัญต่อ
ความสำเร็จขององค์กร 

     

8 ท่านรู้สึกดีท่ีได้ทำงานในองค์กรนี้      
9 ท่ารู้สึกรักและผูกผันต่อองค์กร      

คะแนนรวม  
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ส่วนที่ 5 แบบสอบถามด้านประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ลักษณะคำถามเป็นแบบแสดงระดับความคิดเห็น 
(Rating Scale) 
คำชี้แจง : โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องระดับความคิดเห็นหรือสอดคล้องกับท่านมากท่ีสุด 
                            ระดับ 1 หมายถึง ไม่เห้นด้วยอย่างยิ่ง 1  คะแนน 
  ระดับ 2 หมายถึง ไม่เห็นด้วย  2  คะแนน 
  ระดับ 3 หมายถึง ไม่แน่ใจ  3  คะแนน 
  ระดับ 4 หมายถึง เห็นด้วย  4  คะแนน 
  ระดับ 5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง  5  คะแนน 
 

ข้อที่ ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 

ด้านความรู้ความเข้าใจในงาน 

1 ท่านมีทักษะและความเชี่ยวชาญในงาน      

2 
ท่านมักหาต้นเหตุของปัญหา และแก้ไขปัญหาได้
อย่างเหมาะสม 

     

3 
ท่านมักหาวิธีการลดขั้นตอนการทำงานเพื ่อให้
ประหยัดเวลาในการทำงาน 

     

ด้านคุณภาพของงาน 

4 
ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานในเกณฑ์
ตามท่ีคาดหวัง 

     

5 ท่านสามารถทำงานได้ทันระยะเวลาที่กำหนด      

6 
ท่านปฏิบัติงานได้ถูกต้องตรงตามมาตรฐานที่
องค์กรกำหนดไว้ 

     

การปฏิบัติงานด้านการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย 

7 
ท่านมักสร้างแรงจูงใจให้ตนเองอยากทำงาน
ตลอดเวลา 
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ข้อที่ ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 

8 
ท่านมั ่นใจใจความสามารถของตนเองในการ
ทำงานให้บรรลุเป้าหมาย 

     

9 ท่านมักตั้งเป้าหมายการทำงานในแต่ละวัน      
รวมคะแนน  
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 - 

ตารางรายละเอียดที่ควรแก้ไขตามข้อเสนอของคณะกรรมการฯ (ครั้งที่ 1) 
 

โครงการวิจัยท่ี 65-015-2-2 เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการท างานของบัณฑิต สาขาวิชา
เลขานุการการเเพทย์และสาธารณสุข กรณีศึกษา : วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ผู้วิจัยหลัก : ร.อ.นพ. พงษ์ศักดิ์ เจริญงามเสมอ และนางสาวลาภิสรา นาวงษ์ 
 ต าแหน่ง  -   คณะ/สถาบัน/หน่วยงาน วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มติจากการประชุม  - 
หมายเหตุ:  ผู้วิจัยส่งเอกสารฉบับแก้ไขแล้ว ได้แก่  
     1) ตารางรายละเอียดที่แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  
     2) โครงการวิจัย  
     3) เอกสารชี้แจงอาสาสมัคร  
     4) เอกสารใบยินยอมอาสาสมัคร  
     5) เครื่องมือในการวิจัย  
     ส่งมายัง E-mail: ec_ssru@ssru.ac.th   ภายในวันจันทรท์ี ่14  มีนาคม 2565  
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ: 02-160-1343 ต่อ 20-21 

มติคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมฯ การแก้ไขตามมติคณะกรรมการฯ 
รายละเอียดที่ควรแก้ไขตามข้อเสนอของคณะกรรมการฯ ใส่รายละเอียดการแก้ไขพร้อมทั้งขีดเส้นใต้ข้อความที่

แก้ไขและระบุว่าปรากฏอยู่ในหน้าใด 
โครงร่างงานวิจัย 

1. ชื่อโครงการวิจัยชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เหมาะสม  

2. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา เหมาะสม  

3. วัตถุประสงค์ ควรบอกพ้ืนที่ในการท าวิจัยด้วย เหมาะสม  

4. ขอบเขตของการวิจัย เหมาะสม  

5. นิยามตัวแปร/ศัพท์เฉพาะ เหมาะสม  

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เหมาะสม  

7. การทบทวนวรรณกรรม เหมาะสม  

8. กรอบแนวคิดการวิจัย เหมาะสม  

9. วิธีการด าเนินการวิจัย เหมาะสม  
10. เครื่องมือการวิจัย เหมาะสม  

ข้อพิจารณาด้านจริยธรรม 

1. ความเป็นส่วนตัวและการรักษาความลับ เหมาะสม  

2. การเลือกอาสาสมัครเข้ากลุ่มศึกษาหรือกลุ่มควบคุม เหมาะสม  

3. การเฝ้าระวังเรื่องความปลอดภัย เหมาะสม  

4. การเก็บเลือดหรือเนื้อเยื่อ (ถ้ามี) ไมเ่ก่ียวขอ้ง  



 

 - 

5. การท าวิจัยในชุมชน (ถ้ามี) ไม่เก่ียวข้อง  

เครื่องมือในการวิจัย 
  

Information Sheet 
  

Inform Consent Form 
  

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
-หากไม่พึงพอใจ ควรเสนอวิธีแก้ไข/ปรับปรุง/ทางออก ส าหรับ
บัณฑิตศึกษาเพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการท างาน 
-ควรเพ่ิมเติมวิธีการสร้างแรงบันดาลใจให้กับบัณฑิตในการท างานให้มี
ประสิทธิภาพ/ท างานอย่างมีความสุข 

 

ผลการพิจารณา 
__ยกเว้นการพิจารณา _/_ รับรอง __ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือรับรอง __ปรับปรุงแก้ไขและให้ผู้ประเมินทบทวนอีกครั้งแล้วรับรอง  
__น าเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการฯ (ระบุเหตุผล) 

 

……………………………………… 
(………….………………………….) 

ผู้วิจัยหลัก 



 

 - 

วันที่ส่งเอกสาร ………/…………./………… 
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ค ำชี้แจง 
1.ให้ผู้วิจัยด ำเนินกำรกรอกข้อมูลในแบบเสนอโครงกำรให้ครบทุกข้อ  
2.ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนำด 16 ตัวอักษรสีด ำทั้งหมด ในกรณีกำรส่งแก้ให้ขีดเส้นใต้ข้อควำมที่ปรับแก้ 
3.ใส่เลขหน้ำเป็นเลขอำรบิค เรียงหน้ำ ตั้งแต่หน้ำแรกถึงหน้ำสุดท้ำย 
4.ตรวจสอบค ำถูกผิดให้ครบถ้วน ปริ้นเอกสำร จัดเรียง เอกสำรตั้งแต่ AP 01-1 ถึง AP 01-4 พร้อมเครื่องมือและเอกสำร
อ่ืนๆ เย็บมุมหรือใช้คลิปหนีบ (ไม่ต้องเข้ำเล่ม) 
5.ลงลำยมือชื่อ พร้อมวันที่ที่น ำส่ง น ำส่งเอกสำรจ ำนวน 4 ชุด ที่คณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏสวนสุนันทำ สถำบันวิจัยและพัฒนำ พร้อมไฟล์ข้อมูล 

ส่วนที ่1. ข้อมูลโครงกำรวิจัย 
1.1 ชื่อโครงกำรวิจัย (ภำษำไทย) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อควำมพึงพอใจในกำรท ำงำนของบัณฑิต สำขำวิชำ

เลขำนุกำรกำรเเพทย์และสำธำรณสุข  
กรณีศึกษำ : วิทยำลัยสหเวชศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 

ชื่อโครงกำรวิจัย (ภำษำอังกฤษ) Factors Influencing Graduate Job Satisfaction Department of 
Medical and Public Health Secretary In The College of Allied 
Health Sciences Suan Sunandha Rajabhat University 

1.2 ชื่อหัวหน้ำโครงกำรวิจัย 
(ภำษำไทย) 

ร.อ.นพ. พงษ์ศักดิ์ เจริญงำมเสมอ 

ชื่อหัวหน้ำโครงกำรวิจัย 
(ภำษำอังกฤษ) 

Dr.Pongsak Jaroenngarmsamer  

สถำนภำพ 

อำจำรย์ ระบุสังกัด: วิทยำลัยสหเวชศำสตร์ 

❏นักศึกษำ ❏ป.โท ❏ป.เอก ระบุสังกัด: 

❏บุคลำกรอ่ืนๆ ระบุสังกัด: 

สถำนที่ติดต่อ 
ที่อยู่ วิทยำลัยสหเวชศำสตร์ 
หมำยเลขโทรศัพท์ 0818446110 
E-mail address Pongsak.ja@ssru.ac.th 

1.3 1.3.1 ชื่อผู้ร่วมวิจัย (ภำษำไทย) นำงสำวลำภิสรำ นำวงษ์ 

รับเลขท่ี    วันท่ี     

ผู้ประเมิน 1.             2.      

เข้ำประชุมครั้งท่ี    

วันท่ี     

ผลพิจำรณำ   
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ชื่อผู้ร่วมวิจัย (ภำษำอังกฤษ) Ms.Lapitsara Nawong 

สถำนภำพ 
❏อำจำรย์ ระบุสังกัด: วิทยำลัยสหเวชศำสตร์ 

นักศึกษำ  ป.ตรี ❏ป.โท ❏ป.เอก 
บุคลำกรอ่ืนๆ ระบุสังกัด: วิทยำลัยสหเวชศำสตร์  

สถำนที่ติดต่อ 
ที่อยู่ วิทยำลัยสหเวชศำสตร์ 
หมำยเลขโทรศัพท์ 0865531490 
E-mail address s62122236001@ssru.ac.th 

 1.3.2 ชื่อผู้ร่วมวิจัย (ภำษำไทย)  
ชื่อผู้ร่วมวิจัย (ภำษำอังกฤษ)  

สถำนภำพ 

อำจำรย์ ระบุสังกัด:  
นักศึกษำ ❏ป.ตรี ❏ป.โท ❏ป.เอก ระบุสังกัด: 

บุคลำกรอ่ืนๆ ระบุสังกัด: 

สถำนที่ติดต่อ 

ที่อยู่  

หมำยเลขโทรศัพท์  
E-mail address  

***หำกมีผู้วิจัยร่วมมำกกว่ำ 2 คน ให้พิมพ์เพิ่มเติมเป็นเอกสำรแนบ*** 
1.4 

ระยะเวลำและแหล่งทุนสนับสนุน 
กำรวิจัย 

❏ มีแหล่งทุนสนับสนุน 

❏ อยู่ระหว่ำงกำรขอทุน   
.............................................. 

*หลังจำกไดร้ับทุนแล้วขอให้แนบหลักฐำน
กำรอนุมัติทุนด้วย 

  ไม่มีแหล่งทุนสนับสนุน 

ระยะเวลำโครงกำรวิจัย.............เดือน   
ตั้งแต่ เดือน..........พ.ศ. .............. ถึง เดือน..............พ.ศ. ........... 
ได้รับทุนภำยในมหำวิทยำลัย 

❏งบประมำณแผ่นดิน 

❏งบประมำณเงินรำยได้ 

    ❏ สถำบันวิจัยฯ     

    ❏ หน่วยงำน 
(ระบุ)................ 

    ❏ อ่ืน ๆ 
(ระบุ)..........................           
จ ำนวนเงินที่ได้รับ.............. บำท 

ได้รับทุนภำยนอกมหำวิทยำลัย 
จำกหน่วยงำน................................ 
จ ำนวนเงินที่ได้รับ.................... บำท 
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รวมจ ำนวนเงินที่ได้รับ ............................................ บำท 

ส่วนที่ 2. กำรประเมินเพื่อขอเข้ำรับกำรพิจำรณำจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ 
2.1 งำนวิจัยเกี่ยวข้องกับกำรทดลอง หรือกำรกระท ำต่อมนุษย์ กำรเก็บข้อมูลส่วนบุคคล หรือกำรเก็บตัวอย่ำงทำง

ชีวภำพของมนุษย์หรือไม่ 

             ❏ใช่        ไม่ใช่ (ข้ำมไปกรอกข้อมูลส่วนที่ 3 ข้อ 1-10) 
 

 ประเภทของโครงกำรวิจัย  

1 เป็นวิจัยทำงด้ำนกำรศึกษำ                 ❏ใช่      ❏ ไม่ใช่ (ข้ำมไปตอบข้อ 2) 
 1.1 เป็นกำรวิจัยที่ด ำเนินกำรในโรงเรียนหรือสถำบันกำรศึกษำ  

 ❏ใช่       ❏ ไม่ใช่ 
1.2 เป็นกำรวิจัยที่เกี่ยวข้องกำรเรียนกำรสอนตำมแนวปฏิบัติที่เป็นมำตรฐำนทำงกำรศึกษำ 

❏ใช่       ❏ ไม่ใช่ 
1.3 เป็นกำรวิจัยที่เกี่ยวข้องกำรประเมินประสิทธิภำพเทคนิคกำรสอน/ กำรบริหำรจัดกำรชั้น
เรียน/  

กำรประเมินหลักสูตร/ กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  

❏ใช่       ❏ ไม่ใช่ 
2 โครงกำรวิจัยที่ใช้ผลทดสอบทำงกำรศึกษำ (cognitive, diagnostic, attitude, achievement) 

หรือเป็นโครงกำร ที่เกี่ยวข้องกับกำรส ำรวจ/กำรสัมภำษณ์/กำรเฝ้ำสังเกตพฤติกรรมสำธำรณะใช่
หรือไม่       

        ❏ใช่      ❏ ไม่ใช่ (ข้ำมไปตอบข้อ 3) 
 2.1 อำสำสมัครในโครงกำรเป็นกลุ่มประชำกรต่อไปนี้ใช่หรือไม่  ❏ไม่ใช่   ❏ใช่  ระบุ  

             ❏ ทำรกในครรภ์/ตัวอ่อน  

 ❏ ทำรก เด็ก ผู้เยำว์ (อำยุต่ ำกว่ำ ๑๘ ปี) 

             ❏ สตรีมีครรภ์ 

             ❏ ผู้ต้องขัง, แรงงำนต่ำงด้ำว 

             ❏ ผู้ป่วยโรคติดเชื้อร้ำยแรง หรือผู้ป่วยเรื้อรัง 

             ❏ นักเรียน/ นักศึกษำ/หรือผู้ใต้บังคับบัญชำ 
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ผู้ด้อยโอกำสทำงสังคม เช่น ขอทำน คนพิกำร หรืออำชีพหญิงบริกำร ฯลฯ 
2.2 หำกใช้ผลทดสอบทำงกำรศึกษำ/แบบบันทึกข้อมูลของหน่วยงำน ได้รับควำมยินยอมจำก 

ผู้รับผิดชอบข้อมูลแล้ว ใช่หรือไม่ 

❏ใช่      ❏ ไม่ใช่ (ต้องขอรับกำรพิจำรณำจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์)  

❏ไม่เกี่ยวข้อง 
2.3 แบบบันทึกที่ใช้ของผู้วิจัยมีกำรระบุชื่อเจ้ำของข้อมูลหรือรหัสที่สำมำรถสำวถึงเจ้ำของ 

ข้อมูลได้โดยตรง (ชื่อ สกุล ที่อยู่ เลขที่บัตรประชำชน/ข้ำรำชกำร เวชระเบียน) หรือ ระบุ
บุคคลได้โดยอ้อม (เข้ำรหัสไว้โดยมีข้อมูลบุคคลเชื่อมสืบค้นได้) ใช่หรือไม่  

❏ใช่ (ต้องขอรับกำรพิจำรณำจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์)   ❏ ไม่ใช่   

❏ไมเ่กี่ยวข้อง 

2.4 ข้อมูลที่วิจัยเกี่ยวข้องกับประเด็นอ่อนไหวต่อไปนี้หรือไม่  ❏ไม่ใช่   ❏ใช่  ระบุ 

❏พฤติกรรม หรือทัศนคติทำงเพศ 

          ❏กำรดื่มสุรำหรือเสพสำรเสพติด 

          ❏กำรกระท ำผิดศีลธรรมหรือกฎหมำยในลักษณะอ่ืนๆ 

             ❏ควำมเจ็บป่วยทำงจิตหรือโรคติดต่อที่ไม่เป็นที่ยอมรับทำงสังคม เช่น HIV/AIDs, TB, 
ฯลฯ 

             ❏อ่ืนๆ ระบุ.............................................................................................................  
(หำกตอบใช่ในข้อนี้ ต้องขอรับกำรพิจำรณำจริยธรรมกำรวิจัยฯ) 
2.5 กำรเปิดเผยข้อมูลที่ได้จำกกำรวิจัย อำจท ำให้อำสำสมัครได้รับผลกระทบต่อจิตใจ สี่ยงต่อกำร
เสื่อมเสีย ชื่อเสียงเงินทองหรือได้รับควำมเสียหำยต่ออำชีพต ำแหน่งหน้ำที่กำรงำนหรือผลกระทบ
ทำงกำรศึกษำหรือ ควำมก้ำวหน้ำหรือไม่ 

❏ ใช่  (ต้องขอรับกำรพิจำรณำจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์)        ❏ ไม่ใช่ 
3 โครงกำรวิจัยทำงด้ำนบริกำรสำธำรณะ                ❏ใช่       ไม่ใช่ (ข้ำมไปตอบข้อ 4) 
 3.1 เป็นโครงกำรสำธิต/โครงกำรส ำรวจ/หรือโครงกำรประเมินระบบงำนที่ได้รับอนุญำตจำก

หัวหน้ำงำนหรือผู้รับผิดชอบองค์กรใช่หรือไม่ 

        ❏ใช่       ❏ ไม่ใช่ 
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3.2 โครงกำรมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินประสิทธิภำพ/ กำรศึกษำทำงเลือก/กำรพัฒนำระบบงำน 
หรือ นโยบำยใช่หรือไม่ 

❏ใช่       ❏ ไม่ใช่ 
3.3 มีกำรเปิดเผยชื่อบุคคลหรือข้อมูลส่วนบุคคลของอำสำสมัครในโครงกำรใช่หรือไม่ 

❏ใช่       ❏ ไม่ใช่ 
4 โครงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจต่ออำหำร สินค้ำและบริกำร ❏ ใช่  ไม่ใช่  

(ข้ำมไปตอบข้อ 5) 
 4.1 อำหำร หรือสินค้ำ หรือบริกำรมีส่วนประกอบที่เป็นสำรเสพติดหรือสำรก่อโทษต่อมนุษย์  

หรือสิ่งแวดล้อมหรือไม่ 

❏มี        ❏ ไม่มี 
4.2 อำหำร หรือสินค้ำ หรือบริกำรอำจก่อให้เกิดโทษต่อสุขภำพของผู้บริโภคหรือไม่  

❏ใช่       ❏ ไม่ใช่  
5 โครงกำรวิจัยในห้องปฏิบัติกำร  ❏ ใช่   ไม่ใช่ (ข้ำมไปกรอกส่วนที่ 3 และ AP1.2) 
 5.1 กำรวิจัยใช้เชื้อที่แยกได้จำกสิ่งส่งตรวจ (Isolated microorganisms) และเพำะเลี้ยงใน

ห้องปฏิบัติกำรไว้เป็นสำยพันธุ์ และไม่มีข้อมูลเชื่อมโยงถึงบุคคลที่เป็นเจ้ำของ ใช่หรือไม่ 

❏ใช่     ❏ ไม่ใช่    ❏ไม่เก่ียวข้อง 
5.2 กำรวิจัยใช้เซลล์เพำะเลี้ยงจำกเนื้อเยื่อมนุษย์ที่ได้รับกำรปรับสภำพให้เป็นเซลล์สำยพันธุ์ (cell 
line) แล้วใช่หรือไม่ 

❏ใช่     ❏ ไม่ใช่    ❏ไม่เก่ียวข้อง 
5.3 กำรวิจัยใช้ตัวอย่ำงจำกโครงกระดูก หรือศพอำจำรย์ใหญ่ของคณะแพทยศำสตร์หรือฟันที่ถูก
ถอนทิ้งตำมปกติของงำนทันตกรรม ใช่หรือไม่   

     ❏ใช่     ❏ ไม่ใช่    ❏ไม่เกี่ยวข้อง 
5.4 กำรวิจัยหำสำรปนเปื้อน สำรเคมี เชื้อโรค หรือชีววัตถุ และไม่มีกำรกระท ำโดยตรงต่อ
อำสำสมัครใช่หรือไม่ 

     ❏ใช่     ☐❏ ไม่ใช่   ☐ ❏ไม่เกี่ยวข้อง  
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ส่วนที่ 3  แบบโครงร่ำงกำรวิจัย 
โปรดกรอกเครื่องหมำย ว่ำมีหรือไม่มีเพ่ือตรวจสอบเอกสำรให้ครบถ้วน  

เมื่อยื่นแบบเสนอเพ่ือขอรับกำรพิจำรณำ  พร้อมด้วยต้นฉบับ 1 ชุด ส ำเนำ 3 ชุด รวมเป็น 4 ชุด   
รำยกำรเอกสำร   มี ไม่มี แสดงในหน้ำที 

1. แบบเสนอเพ่ือขอรับกำรพิจำรณำด้ำนจริยธรรมของกำรวิจัยในมนุษย์(AP01_1 V.1.0)         1-5 
2. แบบโครงร่ำงกำรวิจัย (AP 01_2 V.1.1)    

 2.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำวิจัย           8-9 
 2.2 วัตถุประสงค์กำรวิจัย           9 
 2.3 สมมติฐำนกำรวิจัย(ถ้ำมี)         10 
 2.4 ขอบเขตกำรวิจัย          10 
 2.5 นิยำมตัวแปร/ศัพท์เฉพำะ         10-11 
 2.6 ประโยชน์ที่ได้รับ          11 
 2.7 กำรทบทวนวรรณกรรม         12 
 2.8.กรอบแนวคิดกำรวิจัย            12 
 2.9.วิธีด ำเนินกำรวิจัย           13 

 2.9.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง       13-14 
 2.9.2 เครื่องมือวิจัย       14-15 

 2.9.3 กำรด ำเนินกำรวิจัย/กำรเก็บรวบรวมข้อมูล           15 

 2.9.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล/สถิติ         15-16 

 2.9.5 เอกสำรอ้ำงอิง       16-17 

 2.9.6 ภำคผนวก:- รำยละเอียดเครื่องมือวิจัย/แบบสอบถำม และอ่ืน ๆ       27-29 

4. เอกสำรชี้แจงผู้เข้ำร่วมกำรวิจัย (Participant information sheet) (AP 01_3 V.1.0)         23 
5. หนังสือแสดงเจตนำยินยอมเข้ำร่วมกำรวิจัย  (Informed Consent Document)  
(AP 01_4 V.1.0) 

        25 

6. เอกสำร หรือสื่ออ่ืนๆ ที่ใช้ในกำรประชำสัมพันธ์โครงกำรวิจัย หรือรับสมัครกลุ่มตัวอย่ำง     
7. ส ำเนำใบรับรองกำรผ่ำนกำรอบรมจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ของหัวหน้ำโครงกำรวิจัย  
(ต้องแนบ) 

        24 

8. เอกสำรยืนยันกำรผ่ำนกำรสอบป้องกันโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์จำกบัณฑิตวิทยำลัย 
(กรณีผู้วิจัยเป็นนักศึกษำ) 
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ข้อสัญญำ 
ข้ำพเจ้ำในฐำนะหัวหน้ำโครงกำรวิจัยได้ลงชื่อไว้ในเอกสำรนี้  โดยจะด ำเนินกำรวิจัยตำมที่ระบุไว้ในโครงกำรวิจัย  
ฉบับที่ได้รับกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยใน มนุษย์  มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ และได้ 
ขอควำมยินยอมจำกผู้ เข้ำร่วมกำรวิจัยอย่ำงถูกต้องตำมหลักจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ ดังที่ได้ระบุไว้ในแบบเสนอ
โครงกำรวิจัย โดยจะให้ควำมเคำรพในสิทธิและค ำนึงถึงสวัสดิภำพของผู้เข้ำร่วมกำรวิจัยเป็นส ำคัญ 
 

ลงชื่อ....ร.อ.นพ. พงษ์ศักดิ์ เจริญงำมเสมอ.....หวัหน้ำโครงกำรวิจัย 
            (..ร.อ.นพ. พงษ์ศักดิ์ เจริญงำมเสมอ..) 

          วันที่…15……/…01……/...2565…..(ลงวันที่ส่ง) 
 
        ลงชื่อ...............................................อำจำรย์ที่ปรึกษำ (ถ้ำมี) 

                    (.....................................................) 
                                     วันที่…………/……………/....….. 
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แบบโครงร่ำงกำรวิจัย 
1.ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำวิจัย  
           ควำมต้องกำรอำชีพที่มีควำมมั่นคง เป็นปัจจัยพ้ืนฐำนหนึ่งของควำมต้องกำรของมนุษย์ จึงเป็นแรงผลักดันให้บัณฑิตที่

จบมำใหม่ มองหำที่ท ำงำนเพื่อสนองควำมต้องกำรในด้ำนกำรด ำรงชีวิต มีสภำพคล่องทำงกำรเงินที่มั่นคงและมีสวัสดิกำรที่ดีให้แก่

พนักงำน ทำงเลือกหนึ่งคือเข้ำท ำงำนในภำครัฐที่มีสวัสดิกำรด้ำนต่ำง ๆ ให้ทั้งตัวเอง บุพกำรี และครอบครัว กำรเลือกตัดสินใจจะ

ท ำงำน ในองค์กรใดนั้น ย่อมส่งผลต่อคุณภำพชีวิต และ ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมของกำรด ำเนินชีวิตในอนำคตข้ำงหน้ำ กำรเข้ำท ำงำน

ในหน่วยงำนภำครัฐที่มีต ำแหน่งงำนมำกมำย ต้องใช้คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งและควำมเหมำะสมกับสำขำควำมรู้ที่เรียนมำ ต้อง

สอบแข่งขันเพ่ือเข้ำท ำงำนในหน่วยงำนที่ต้องกำรให้ได้ จึงจะได้ควำมรู้และควำมส ำคัญของพื้นฐำนกำรศึกษำที่ตนเองศึกษำมำนั้น

ก็ส่งผลต่อกำรตัดสินใจเลือกในกำรท ำงำน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจเลือกเข้ำท ำงำนในหน่วยงำนใดนั้นอำจเป็น ตัวเอง 

ครอบครัว เพ่ือนฝูง หรือ ภูมิล ำเนำ ค่ำนิยมของครอบครัวคนไทยในชนบทเชื่อว่ำงำนภำครัฐเป็นงำนที่มั่นคง มีเกียรติและควำม

ตอบสนองควำมต้องกำรของครอบครัวด้วยสิทธิและสวัสดิกำรด้วยควำมมั่นคงทั้งในเรื่องอัตรำเงินเดือนและเงินบ ำเหน็จบ ำนำญ

หลังเกษียณท ำให้มีแนวคิดกำรเข้ำรับรำชกำร โดยเฉพำะครอบครัวที่มีพ่อแม่รับรำชกำรทั้งในปัจจุบันและอดีตในกำรท ำงำน

รำชกำรงำนนั้น จะยึดน ำเอำประชำชนเป็นหลัก เช่น กำรคิดนโยบำย กำรรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จำกประชำชน กำรพัฒนำ

ชุมชน เป็นต้น โดยจุดประสงค์ก็เพ่ือกำรพัฒนำประเทศและตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประชำชนเป็นหลัก  

ในทำงกลับกันกำรท ำงำนภำคเอกชนนั้นสนใจแต่ก ำไรที่มำกที่สุด โดยสร้ำงผลก ำไรผ่ำนกำรลดต้นทุนและเพ่ิมรำคำขำย

เพ่ือให้เกิดช่องว่ำงที่เรียกว่ำ ก ำไร โดยรูปแบบของกำรลดต้นทุนนั้นมีหลำกหลำยรูปแบบ ในบริษัทเอกชนนั้นมีกำรแข่งขันสูง 

องค์กรปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลำเมื่อต ำแหน่งหน้ำที่กำรงำนโตขึ้น กลับมีควำมเสี่ยงสูงมำกขึ้น แตกต่ำงกับงำนในภำครัฐเมื่อ

ต ำแหน่งสูงขึ้นถือว่ำยิ่งมั่นคงในชีวิต แต่กำรได้ท ำงำนในบริษัทเอกชนขนำดใหญ่ที่มีชื่อเสียงนั้นก็ถือว่ำเป็นควำมต้องกำรของคนใน

ยุคสมัยใหม่เป็นอย่ำงมำก เพรำะเป็นอีกช่องทำงน ำไปสู่ควำมก้ำวหน้ำได้อย่ำงรวดเร็วกว่ำ    กำรท ำงำนในภำครัฐซึ่งจะต้องรอ

โอกำสและจังหวะก้ำวหน้ำ เงินเดือนที่มำกกว่ำภำครัฐเป็นเท่ำตัว ทุกคนจึงมุ่งหวังกับควำมคล่องตัวด้ำนกำรเงินจำกกำรท ำงำนใน

บริษัทเอกชน แต่กำรเข้ำท ำงำนในบริษัทเอกชนได้นั้นจ ำเป็นต้องมีทั้งควำมรู้ ควำมสำมำรถ และ บำงบริษัทอำจจะต้องมี

ประสบกำรณ์ในกำรพิจำรณำเพ่ือรับเข้ำท ำงำน รวมทั้งอำยุก็ต้องอยู่ในเกณฑ์ที่แต่ละบริษัทก ำหนดไว้ ไม่ใช่ว่ำใครก็จะสำมำรถ

สมัครและเข้ำท ำงำนในบริษัทเอกชนได้ทั้งหมดและเมื่อบริษัทเอกชนทั้งหลำยมีจุดที่น่ำสนใจกับกำรสมัครเข้ำท ำงำนมำกเท่ำไร 

กำรแข่งขันก็ย่อมสูงขึ้นเพรำะใคร ๆ ก็ต่ำงอยำกได้งำนที่ดีและเงินเดือนที่ดี จึงต้องเผื่อใจเอำไว้เพรำะอำจจะต้องสมัครเอำไว้หลำย

บริษัทเพ่ือส ำรองและต้องมีควำมอดทนสูงในกำรบริกำรลูกค้ำเพรำะบริษัทเอกชนนั้นจะท ำงำนด้วยควำมรวดเร็วและรอบคอบ ใส่

ใจลูกค้ำเป็นอย่ำงมำกเพรำะจะได้เป็นที่มั่นใจให้กับลูกค้ำท่ีเข้ำมำรับบริกำร 

เพรำะมนุษยนั้นจ ำเป็นตองท ำงำน จึงมีควำมประสงค์ต้องกำรจะศึกษำทั้งในภำครัฐและเอกชนว่ำมีกำรตัดสินใจอย่ำงไร
ในกำรเลือกเข้ำท ำงำนอยำงไรเพรำะกำรเลือกเข้ำท ำงำนในแต่ละที่นั้นแตกต่ำงกันไม่ว่ำจะเป็นองค์กรไหนมีจุดเด่นจุดด้อยใน
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องค์กรนั้น ควรพิจำรณำให้รอบคอบว่ำตัวเองนั้นเหมำะสมกับต ำแหน่งที่รับสมัครไหม สำมำรถพัฒนำไปได้อีกเท่ำไหร่ ถ้ำหำกรีบ
ร้อนตัดสินใจเกินไปอำจส่งผลไปถึงอนำคตข้ำงหน้ำได้ ซึ่งอำจมีปัญหำท ำให้เปลี่ยนงำนก็เป็นได้ เสียทั้งเวลำและประโยชน์เพ่ือจะ
เริ่มต้นใหม่เกือบทั้งหมดและอำจจะเกิดเป็นผู้ว่ำงงำนได้ ดั้งนั้นหำกเลือกงำนที่เหมำะสมกับตนเองนั้นก็สำมำรถท ำงำนได้อย่ำง
สบำยใจและมีควำมสุขกับกำรท ำงำนมำกกว่ำกำรท ำงำนที่ตนเองนั้นฝืนที่จะท ำและงำนอำจจะท ำมำได้ไม่ดีเท่ำที่ควร และยัง
สำมำรถมีโอกำสเติบโตสูงในองค์กรและสังคมได้อีกด้วย ปัญหำในกำรท ำงำนที่ไม่เหมำะสมกับตนเองนั้นสำมำรถเกิดปัญหำได้
ตลอดเวลำ ด้วยควำมไม่ถนัด ไม่ใช่ควำมรู้ในกำรศึกษำที่ร่ ำเรียนมำ ควำมสนใจงำนและควำมรับผิดก็อำจเกิดควำมผิดพลำดใน
กำรท ำงำนได้ ควำมเบื่อหน่ำยเกิดขึ้นมีโอกำสก้ำวหน้ำที่น้อยมำกเช่นกัน อำจเกิดกำรเปลี่ยนงำนบ่อยๆจนเครดิตตัวเองเสียได้ซึ่งก็
เกิดเพรำะเลือกงำนที่ตนเองนั้นไม่เหมำะสมและไม่มีควำมสนใจมำกพอ กำรตัดสินใจในกำรเลือกเข้ำท ำงำนจึงส ำคัญมำก บำงคน
ก็เริ่มต้นวำงแผนชีวิตตั้งแต่ยังเรียนอยู่จึงมีควำมม่ันใจในกำรเลือกเข้ำมั่นคงกว่ำคนที่ไม่ได้วำงแผนชีวิต โดยกำรวำงแผนนั้นก็จะได้
ท ำงำนที่ตนเองนั้นชื่นชอบมีควำมสนใจที่จะท ำงำนให้ส ำเร็จไปได้ด้วยดี พอสำมำรถเลือกท ำงำนที่สนองปัจจัยของตนเองแล้วจะ
ส่งผลให้ได้ประโยชน์มำกมำย เช่น เงินเดือน สวัสดิกำรต่ำง ๆ ซึ่งทุกคนต้องกำรกำรเป็นอยู่ที่ดีเงินเดือนจึงเป็นปัจจัยหลักในกำร
ด ำรงชีวิตอย่ำงมำก ขณะเดียวกันกำรท ำงำนจ ำเป็นต้องมีเพ่ือนร่วมงำนในกำรท ำงำนร่วมกัน เพ่ือแลกเปลี่ยนควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
และสำมำรถบอกข้อมูลที่ตนเองนั้นไม่รู้เกี่ยวกับองค์กรหรือลูกค้ำได้ เพ่ือกำรท ำงำนที่มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้นและกำรได้รู้จัก
เพ่ือนร่วมงำนที่มำกขึ้นก็สำมำรถท ำให้โอกำสก้ำวหน้ำสูง ซึ่งปัจจัยเหล่ำนี้ก็มีส่วนที่จะเป็นกำรเลือกเข้ำท ำงำนในบัณฑิตที่จบใหม่ 
สำขำวิชำเลขำนุกำรกำรแพทย์และสำธำรณสุข 

              สรุปได้ว่ำ จำกที่มำและสถำนกำรณ์ปัญหำและควำมส ำคัญที่ได้กล่ำวไปข้ำงต้น บุคลิกภำพของคนจะสะท้อน
ผ่ำนกำรเลือกเข้ำในกำรท ำงำนของตน โดยเหตุผลในกำรเลือกอำชีพนั้นเกิดจำกกำรผสมผสำนควำมคิดต่อตัวเอง และควำมเข้ำใจ
ต่ออำชีพที่เลือก นั่นคือคนที่เลือกอำชีพได้สอดคล้องกับบุคลิกภำพของตนมำกที่สุด จะมีควำมพึงพอใจในอำชีพและส่งผลให้
ประสบควำมส ำเร็จในอำชีพนั้น ๆ ได้ ท ำให้เห็นถึงควำมส ำคัญในกำรเลือกเข้ำท ำงำนในภำครัฐหรือเอกชนแบบใดที่เหมำะสมต่อ
ตนเองซึ่งมีผลต่ออนำคต รวมทั้งปัจจัยต่ำง ๆ ที่เป็นแรงจูงใจให้เลือกเข้ำท ำงำนก็เป็นสิ่ งที่สำมำรถน ำมำคนรุ่นหลังได้รับรู้และเกิด
กำรตัดสินใจได้ง่ำยมำกข้ึน 
2.วัตถุประสงค์กำรวิจัย  
        กำรวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อควำมพึงพอใจในกำรท ำงำนของบัณฑิตสำขำวิชำเลขำนุกำรกำรเเพทย์และสำธำรณสุข มี
วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษำ 
          1. ปัจจัยด้ำนภูมิหลังส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อควำมพึงพอใจในกำรท ำงำน 
          2. ปัจจัยในกำรเลือกเข้ำท ำงำน 
          3. ควำมพึงพอใจในกำรเลือกเข้ำท ำงำน  
          4. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยในกำรเลือกเข้ำท ำงำนกับควำมพึงพอใจในกำรท ำงำน 
3.สมมติฐำนกำรวิจัย 
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 กำรวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อควำมพึงพอใจในกำรท ำงำนของบัณฑิตสำขำวิชำเลขำนุกำรกำรเเพทย์และสำธำรณสุข 
มีสมมุติฐำนของกำรวิจัย ดังนี้ 

 1. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรเลือกเข้ำท ำงำนของบัณฑิตสำขำวิชำเลขำนุกำรกำรเเพทย์และสำธำรณสุข  
 2. ควำมพึงพอใจในกำรเลือกเข้ำท ำงำนของบัณฑิต สำขำวิชำเลขำนุกำรกำรเเพทย์และสำธำรณสุข มีควำมพึงพอใจกำร

ท ำงำนในระดับที่ดี 
 3. เพ่ือเป็นแนวทำงกำรตัดสินใจในกำรเลือกเข้ำท ำงำนของบัณฑิต สำขำวิชำเลขำนุกำรกำรเเพทย์และสำธำรณสุข 

นักศึกษำที่ก ำลังศึกษำจะได้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเป็นแนวทำงในกำรตัดสินใจเข้ำท ำงำนในแต่ละองค์กร 
4.ขอบเขตกำรวิจัย 
   กำรวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อควำมพึงพอใจในกำรท ำงำนของบัณฑิตสำขำวิชำเลขำนุกำรกำรเเพทย์และ
สำธำรณสุขมีขอบเขตของเนื้อหำ ประชำกร เวลำ และสถำนที ่ดังนี้ 
            1 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ คือ งำนวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์จะศึกษำปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรเลือกเข้ำท ำงำนในภำครัฐและ
เอกชน เพ่ือศึกษำควำมพึงพอใจของบัณฑิตสำขำวิชำเลขำนุกำรกำรเเพทย์และสำธำรณสุข และเป็นแนวทำงที่ดีให้กับนักศึกษำที่
ก ำลังศึกษำ 
            2 ขอบเขตดำนประชำกร คือ บัณฑิตของสำขำวิชำเลขำนุกำรกำรแพทย์และสำธำรณสุข วิทยำลัยสหเวชศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ จ ำนวน 44 คน 
            3 ขอบเขตด้ำนเวลำ คือ วันที่เริ่มต้น สิงหำคม พ.ศ. 2564 วันที่สิ้นสุด กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2565 
            4 ขอบเขตด้ำนสถำนที่ คือ วิทยำลัยสหเวชศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 
5.นิยำมตัวแปร/ศัพท์เฉพำะ 
         ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อกำรเลือกเข้ำท ำงำน คือ เหตุอันเป็นทำงให้เกิดผล 
          ควำมพึงพอใจ หมำยถึง ภำวะของอำรมณ์ ควำมรู้สึกร่วม ของบุคคลที่มีต่อ กำรเรียนรู้ประสบกำรณ์ที่เกิดจำกแรงจูงใจ
ซึ่งเป็น พลังภำยในของแต่ละบุคคล อันเป็นควำมสัมพันธ์ ระหว่ำงเป้ำหมำยที่คำดหวังและควำมต้องกำร ด้ำนจิตใจน ำไปสู่กำร
ค้นหำสิ่งที่ต้องกำร มำตอบสนอง เมื่อได้รับกำรตอบสนองควำมต้องกำร แล้วจะเกิดควำมรู้สึกมีควำมสุข กระตือรือร้น มุ่งม่ัน เกิด
ขวัญก ำลังใจ ก่อให้เกิดประสิทธิภำพและ ประสิทธิผลของกำรกระท ำกิจกรรมที่น ำไปสู่ เป้ำหมำยนั้นส ำเร็จตำมที่ก ำหนดไว้ 
       กำรตัดสินใจ คือ กระบวนกำรเลือกทำงเลือกใดทำงเลือกหนึ่ง จำกหลำย ๆ ทำงเลือกท่ีได้พิจำรณำ หรือประเมินอย่ำงดีแล้ว
ว่ำ เป็นทำงให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยขององค์กำร กำร ตัดสินใจเป็นสิ่งส ำคัญ และเกี่ยวข้องกับ หน้ำที่กำรบริหำร หรือ 
กำรจัดกำรเกือบทุกขั้นตอนกำรเลือกทำงเลือกที่ดีที่สุดจำกทำงเลือกหลำยๆทำงเลือก เพ่ือให้องค์กรได้ประโยชน์สูงสุด และไม่มี
ควำมเสียหำยผิดพลำดหรือมีน้อยที่สุดเท่ำท่ีจะเป็นไปได้ 
        สวัสดิกำร คือ บริกำรหรือกิจกรรมใดๆ ที่หน่วยงำนรำชกำรหรือองค์กรธุรกิจเอกชนจัดให้มีข้ึนเพ่ือให้ข้ำรำชกำร พนักงำน 
หรือผู้ที่ปฏิบัติงำนอยู่ในองค์กรนั้น ๆ ได้รับควำมสะดวกสบำยในกำรท ำงำน มีควำมมั่นคงในอำชีพ มีหลักประกันที่แน่นอนในกำร
ด ำเนินชีวิตหรือได้รับประโยชน์อ่ืนใดนอกเหนือจำกเงินเดือนหรือค่ำจ้ำงที่ได้รับอยู่เป็นประจ ำ ทั้งนี้เพ่ือเป็นสิ่งจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงำน
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มีขวัญและก ำลังใจที่ดี เพื่อจะได้ใช้ก ำลังกำย ก ำลังใจ และสติปัญญำควำมสำมำรถของตนในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเต็มท่ี ไม่ต้องวิตก
กังวล ปัญหำยุ่งยำกท้ังในทำงส่วนตัวและครอบครัว ท ำให้มีควำมพอใจในงำน มีควำมรักงำนและตั้งใจที่จะท ำงำนนั้นให้นำนที่สุด 
ส ำหรับสวัสดิกำรที่สมบูรณ์แบบนั้นย่อม หมำยถึงสวัสดิกำรที่ให้แก่ลูกจ้ำง ทั้งในขณะที่ท ำงำนและนอกเวลำท ำงำนแต่ยังอยู่ในที่
ท ำงำน นอกสถำนที่ท ำงำน (Outside the workplace) นอกจำกนั้นจะต้องไม่ให้เฉพำะลูกจ้ำงเท่ำนั้น แต่จะต้องรวมถึงครอบครัว
ด้วย 
          ค่ำนิยม คือ วิธีจัดรูปพฤติกรรมของมนุษย์ที่ฝังแน่นอยู่ในตัวคน และเป็นสิ่งที่เรำยึดถือปฏิบัติกันต่อๆ มำหรืออำจหมำยถึง 
กำรยอมรับนับถือและพร้อมที่จะปฏิบัติตำมคุณค่ำที่คนหรือกลุ่มคนที่มีอยู่ต่อสิ่งต่ำงๆ ซึ่ งอำจเป็นวัตถุ มนุษย์ สิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ 
รวมทั้งกำรกระท ำด้ำนเศรษฐกิจ สังคม จริยธรรม และสุนทรียภำพ  
          องค์กร คือ ตำมพจนำนุกรมฉบับ รำชบัณฑิตตยสถำน ได้นิยำมควำมหมำยของ "องค์กร" ไว้ว่ำองค์กรเป็นศูนย์รวม
กิจกรรมที่ประกอบกันขึ้นเป็นหน่วย ถ้ำเป็นงำนสำธำรณะ เรียกว่ำ องค์กรบริหำรส่วนรำชกำร ถ้ำเป็นหน่วยงำนเอกชน เรียกว่ำ 
องค์กรบริหำรธุรกิจ 
          สภำพคล่องทำงกำรเงิน หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรเปลี่ยนสิ่งของ หรือทรัพย์สินเป็นเงินสด กำรมีสภำพคล่องทำง
กำรเงินที่สูง คือ กำรที่สำมำรถเปลี่ยนทรัพย์สินกลับมำเป็นเงินได้อย่ำงรวดเร็ว 
 
6.ประโยชน์ที่ได้รับ  
         กำรวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อควำมพึงพอใจในกำรท ำงำนของบัณฑิตสำขำวิชำเลขำนุกำรกำรเเพทย์และสำธำรณสุข 
มีประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ ดังนี้  
          1. ท ำให้ทรำบปัจจัยในกำรเลือกเข้ำท ำงำนของบัณฑิต สำขำวิชำเลขำนุกำรกำรแพทย์และสำธำรณสุข มหำวิทยำลัยรำช
ภัฏสวนสุนันทำ  
          2. ท ำให้ทรำบถึงควำมพึงพอใจในกำรเลือกเข้ำท ำงำนของบัณฑิต สำขำวิชำเลขำนุกำรกำรเเพทย์และสำธำรณสุข 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ  
          3. เพ่ือให้เป็นแนวทำงในกำรตัดสินใจเข้ำท ำงำนของบัณฑิต สำขำวิชำเลขำนุกำรกำรเเพทย์และสำธำรณสุข มหำวิทยำลัย
รำชภัฏสวนสุนันทำ 
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7. กำรทบทวนวรรณกรรม  
        ในกำรวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อควำมพึงพอใจในกำรท ำงำนของบัณฑิตสำขำวิชำเลขำนุกำรกำรเเพทย์และสำธำรณสุข 
ผู้จัดท ำได้ท ำกำรศึกษำและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับงำนวิจัย ซึ่งมีหัวข้อดังนี้  

2.1  แนวคิดและทฤษฎีกำรตัดสินใจ 
2.2  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับควำมต้องกำร 
2.3  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับควำมพึงพอใจ 
2.4  ทฤษฎีแรงจูงใจในกำรตัดสินใจเลือกเข้ำท ำงำน   
2.5  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมองค์กร  
2.6  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ Employer of choice  
2.7  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเกณฑ์กำรเลือกอำชีพ (Holland, 1973) 
2.8  งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.9  กรอบแนวคิด 
 

8.กรอบแนวคิดกำรวิจัย  
ตัวแปรต้น                                                           ตัวแปรตำม 
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9.วิธีด ำเนินกำรวิจัย เขียนให้ครบทุกหัวข้อ 
3.1  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  
3.2  ตัวแปรที่ใช้ในกำรวิจัย 
3.3  เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย  
3.4  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
3.5  กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
  ประชำกร คือ บัณฑิตสำขำวิชำเลขำนุกำรกำรแพทย์และสำธำรณสุข มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ จ ำนวน 44 คน  

กลุ่มตัวอย่ำง คือ บัณฑิตสำขำวิชำเลขำนุกำรกำรแพทย์และสำธำรณสุข มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ จ ำนวน 44 
คน ค ำนวณตำมแนวคิดของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie and morgan,1970) เนื่องด้วยกลุ่มตัวอย่ำงน้อยจึง ใช้กลุ่ม
ตัวอย่ำง 100% คือ จ ำนวน 44 คน 

  คุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่ำง  เกณฑ์คัดเข้ำ  เกณฑ์คัดออก 
1. เกณฑ์กำรคัดเข้ำ (inclusion criteria) คือ นักศึกษำที่จบกำรศึกษำ หรือพ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำของ

วิทยำลัยสหเวชศำสตร์ มหำวทิยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำแลว้ มีอำยุ 18 ปีขึ้นไป  
1. เกณฑ์กำรคัดออก (exclusion criteria) คือ นักศึกษำที่มีสถำนภำพเป็นนักศึกษำของวิทยำลัยสหเวชศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ มีอำยุต่ ำกว่ำ 18 ปี ที่ก ำลังศึกษำอยู่ และเป็นผู้ที่ไม่มีควำมสมัครใจในกำรเข้ำร่วมกำร
วิจัย 

3. เกณฑ์กำรยุติกำรวิจัย (Terminal criteria) คือ นักศึกษำของวิทยำลัยสหเวชศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวน
สุนันทำ ที่พ้นจำกสถำนภำพกำรเป็นนักศึกษำอย่ำงกระทันหัน และนักศึกษำท่ีมีควำมสมัครใจในกำรเข้ำร่วมกำรวิจัย แต่
ต้องกำรแสดงควำมจ ำนงขอยุติกำรเข้ำร่วมในกำรวิจัย 

  ขนำดตัวอย่ำง  ระบุสูตรกำรค ำนวณด้วย 
 

 สูตร n= n =
x2Np(1−P)

ⅇ2(N−1)+x2p(1−p)
 

 
เมื่อ n = ขนำดของกลุ่มตัวอย่ำง 
             N = ขนำดของประชำกร 

X2ค่ำไคสแควร์ที่ df เท่ำกับ 1 และระดับควำมเชื่อมั่น 95% (𝑥2)= 3.841 
e = ระดับควำมคลำดเคลื่อนของกำรสุ่มตัวอย่ำงท่ียอมรับได้ 
p = สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชำกร (ถ้ำไม่ทรำบให้ก ำหนด p = 0.5) 
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          แทนค่ำ   n= n =
3.841𝑥44𝑥0.5𝑥0.5

(.05)2(44−1)+3.841x0.5x0.5
 

 
ดังนั้นในกำรวิจัยครั้งนี้จึงควรใช้ขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวน 37 รำย แต่เนื่องจำกกลุ่มตัวอย่ำงมีน้อยจึงต้องใช้ขนำด
แบบ 100% บัณฑิตปี 2559 จ ำนวน 16 คน บัณฑิตปี 2560 จ ำนวน 28 คน รวมทั้งหมดเป็น 44 คน  

  -เทคนิคกำรสุ่มตัวอย่ำง   
ผู้วิจัยท ำกำรคัดเลือกกลุ่มตัวอย่ำงโดยกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบอำศัยควำมน่ำจะเป็น (Probability Sampling) ด้วยวิธีกำร
กำรสุ่มตัวอย่ำงง่ำย (Sample Random Sampling) ตำมสัดส่วนของประชำกร  

10.เครื่องมือวิจัย 
  ที่มำของเครื่องมือวิจัย  

ผู้วิจัยสร้ำงขึ้นเองจำกกำรศึกษำเอกสำร วรรณกรรม และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง และน ำมำปรับปรุงให้สอดคล้องกับ
กลุ่มเป้ำหมำยและหัวข้อในกำรศึกษำวิจัย  

  ลักษณะของเครื่องมือวิจัย   
 1)  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของบัณฑิต ได้แก่ เพศ อำยุ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน จ ำนวน 3 ข้อค ำถำม ให้ผู้ตอบ
แบบสอบถำมเลือกค ำตอบเพียง 1 ตัวเลือกต่อข้อค ำถำมตำมควำมเป็นจริงที่ตรงกับตนเองมำกท่ีสุด 
           2)  ส่วนที่ 2 ปัจจัยด้ำนแรงจูงใจในกำรตัดสินใจ ได้แก่ อำชีพ รำยได้ต่อเดือน สวัสดิกำร จ ำนวน 3 ข้อค ำถำม 
ให้ผู้ตอบแบบสอบถำมเลือกค ำตอบเพียง 1 ตัวเลือกต่อข้อค ำถำมควำมเป็นจริงที่ตรงกับตนเองมำกที่สุด        
           3)  ส่วนที่ 3 ควำมพึงพอใจต่อกำรเลือกเข้ำท ำงำน ได้แก่ เงินเดือนและสวัสดิกำร ลักษณะของงำน สถำนที่
ท ำงำน สภำพแวดล้อม ชื่อเสียงองค์กร โอกำสในกำรเติบโตในองค์กร โอกำสพัฒนำตนเอง ควำมมั่นคงของอำชีพ สังคม
ในกำรท ำงำน ระดับต ำแหน่ง นโยบำยในองค์กร ปัจจัยอ่ืนๆ จ ำนวน 12 ข้อค ำถำม โดยกำรเลือกข้อค ำถำมที่มีผลต่อกำร
เลือกเข้ำท ำงำนในองคก์รมำกที่สุด 
 โดยแบบสอบถำม มีลักษณะเป็นมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating Scale) 5 ระดับ โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถำมพิจำรณำ
ระดับ มีเกณฑ์กำรแบ่งระดับและเกณฑ์กำรให้คะแนนดังนี้  
                                  ระดับ 1 หมำยถึง น้อยมำก 
                                  ระดบั 2 หมำยถึง น้อย 
                                  ระดับ 3 หมำยถึง ปำนกลำง 
                                  ระดับ 4 หมำยถึง มำก 
                                  ระดับ 5 หมำยถึง มำกที่สุด 
โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถำมเลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือกต่อข้อค ำถำม เมื่อตอบทุกข้อค ำถำมแล้วจึงน ำคะแนนมำรวมกัน 
โดยผู้วิจัยได้ก ำหนดเกณฑ์กำรแปลผลกำรจำกคะแนน                  
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                   4)  ส่วนที่ 4 วัฒนธรรมองค์กรที่ใฝ่ฝัน แบ่งเป็น 1 หัวข้อ ได้แก่ วัฒนธรรมแบบเครือญำติ วัฒนธรรม
แบบปรับตัว วัฒนธรรมแบบรำชกำร วัฒนธรรมแบบมุ่งส ำเร็จ ให้ผู้ตอบแบบสอบถำมเลือกค ำตอบเพียง 1 ตัวเลือกต่อ
ข้อค ำถำมควำมเป็นจริงที่ตรงกับตนเองมำกที่สุด 
  

  กำรหำคุณภำพเครื่องมือวิจัย  (validity , Reliability) 
มีวิธีกำรค ำนวณหำค่ำ IOC (Index of Item Objective Congruence) กำรน ำไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มตัวอย่ำง
จ ำนวน 30 คน ได้ค่ำควำมเชื่อมั่นเท่ำกับ 0.7 ขึ้นไป จำกนั้นน ำแบบสอบถำมมำวิเครำะห์เพ่ือหำควำมเชื่อมั่น 
(Reliability) โดยใช้วิธีกำรหำค่ำสัมประสิทธิ์แอลฟำของคอรนบำค (Cronbach’s Coefficient Alpha) ควรมีค่ำ
มำกกว่ำ 0.7 ขึ้นไป 

  กำรก ำหนดกำรแปล  ควำมหมำยของคะแนน 
 แบบสอบถำมที่ 3 เกี่ยวกับควำมพึงพอใจต่อกำรเลือกเข้ำท ำงำน จ ำนวน 12 ข้อค ำถำม มีเกณฑ์ดังนี้ 
                                       ตอบค ำถำมถูก 1 ข้อ 1 คะแนน 
                                       ตอบค ำถำมผิด 1 ข้อ 0 คะแนน 
                  โดยให้นักศึกษำตอบแบบสอบถำมเลือกค ำตอบเพียง 1 ตัวเลือก ต่อ 1 ข้อค ำถำม ผู้วิจัย 
  ได้ก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินควำมรู้ข้อมูลโควิด-19 จำกคะแนนเฉลี่ยตำมเกณฑ์ของเบสท์ (Best,1993) แบ่งเป็น 
   2 ระดับ ดังนี้ 

              จำกสูตร = 
คะแนนสูงสุด−คะแนนต่ ำสุด

 จ ำนวนชั้น
   

 

  แทนค่ำ =
10−0

2
  = 5 

  ดังนั้น เกณฑ์กำรประเมินระดับควำมต้องกำร 
                                  ระดับ 1 หมำยถึง น้อยมำก 
                                  ระดับ 2 หมำยถึง น้อย 
                                  ระดับ 3 หมำยถึง ปำนกลำง 
                                  ระดับ 4 หมำยถึง มำก  
      ระดับคะแนน 0-10 คะแนน 
 มีควำมต้องกำรในระดับที่น้อยปัจจัยในกำรเลือกเข้ำน้อยมำกในควำมต้องกำรและอำจจะมีปัจจัยหลักอำจเพียง 1-2 ข้อ 
ที่เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลในกำรตัดสินใจเลือกเข้ำท ำงำนของบัณฑิต 
      ระดับคะแนน 11-20 คะแนน 
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มีควำมต้องกำรในระดับปำนกลำงมีทัศนคติในกำรเลือกเข้ำที่มำกปัจจัยหลักอำจเพียง 3-5 ข้อ ที่เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลใน
กำรตัดสินใจเลือกเข้ำท ำงำนของบัณฑิต 
      ระดับคะแนน 21-41 คะแนน 
มีควำมต้องกำรในระดับที่มำกมีทัศนคติในกำรเลือกเข้ำที่มำกปัจจัยหลักอำจจะ 6-8 ข้อ ที่เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลในกำร
ตัดสินใจเลือกเข้ำท ำงำนของบัณฑิต 
     ระดับคะแนน 42 ขึ้นไป 
มีควำมต้องกำรระดับที่สูงมำกมีทัศนคติที่สูงในกำรเลือกเข้ำปัจจัยหลักอำจจะ 9-12 ข้อ ที่เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลในกำร
ตัดสินใจเลือกเข้ำท ำงำนของบัณฑิต 

 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล   
1 ผู้วิจัยน ำเครื่องมือที่ตรวจสอบคุณภำพแล้ว เสนอให้แก่อำจำรย์ที่ปรึกษำอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้อง 

เหมำะสม และชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งด้ำนเนื้อหำและกำรใช้ถ้อยค ำ จำกนั้นจึงน ำมำจัดท ำเป็นแบบสอบถำมที่สมบูรณ์ให้แก่กลุ่ม
ตัวอย่ำง 

2 ผู้วิจัยท ำเรื่องขอจริยธรรมในกำรวิจัยจำกสถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ เมื่อผ่ำนแล้วจึง
ด ำเนินกำรตำมข้ันตอนต่อไป 

3 ผู้วิจัยท ำหนังสืออนุญำตจำกคณบดี วิทยำลัยสหเวชศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ เพ่ือท ำกำรเก็บ
รวบรวมข้อมูลจำกนักศึกษำเมื่อได้รับกำรอนุญำตแล้วจึงด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลได้  

4 ผู้วิจัยน ำเอกสำรชี้แจงและแบบยินยอมในกำรเข้ำร่วมกำรวิจัยมอบให้แก่นักศึกษำกลุ่มตัวอย่ำงที่เป็นอำสำสมัคร 
5 ผู้วิจัยน ำแบบสอบถำมที่ส่งไปให้แก่นักศึกษำกลุ่มตัวอย่ำง จ ำนวน 44 คน ในรูปแบบออนไลน์โดยท ำผ่ำน Google 

Forms 
6  ผู้วิจัยท ำกำรตรวจสอบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงท ำแบบสอบถำมครบทั้งหมด 44 ชุด แล้วจำกนั้นผู้วิจัยจึงน ำแบบสอบถำมที่

ได้ทั้งหมดมำตรวจควำมครบถ้วนและควำมถูกต้อง 
7  ผู้วิจัยน ำข้อมูลที่ได้มำวิเครำะห์ทำงสถิติ และจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรวิจัย 

 กำรวิเครำะห์ข้อมูล/สถิติ 
ผู้วิจัยท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส ำเร็จรูป สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลมีดังนี้ 
     1)  กำรแจกแจงควำมถี่ในกำรเลือกตัวเลือก และ ค่ำร้อยละ ใช้ในกำรอธิบำยข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
ได้แก่ เพศ อำยุ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  
     2)  รวบรวมข้อมูลแบบสอบถำมที่ได้จำกอินเทอร์เน็ตแล้วท ำกำรตรวจสอบควำมถูกต้องและควำมสมบูรณ์ของ
แบบสอบถำม 
     3)  น ำข้อมูลที่ได้มำประมวลผลและวิเครำะห์ทำงคณิตศำสตร์ พร้อมทั้งน ำมำจัดเรียงล ำดับของค ำตอบเพ่ือสรุปผล 

  

 เอกสำรอ้ำงอิง  -กำรก ำหนดกำรแปล  ควำมหมำยของคะแนน 
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                             (พิมพ์ครั้งที่ 6).นนทบุรี:ชวนพิมพ์  

ข้อพิจำรณำด้ำนจริยธรรมกำรวิจัยในคน (Ethical consideration) ( ทุกข้อที่เก่ียวข้อง พร้อมกรอกรำยละเอียดใน....) 
 11.  ลักษณะผู้ร่วมวิจัย/อำสำสมัคร  

❏ Healthy volunteers  

❏ Patients excluding vulnerable subjects  

❏ อ่ืนๆ เช่น Retrospective chart review 

❏ Vulnerable subjects* ระบ ุ(ผู้ที่ไม่สำมำรถรับรู้ ไม่สำมำรถตัดสินใจหรือไม่มีอิสระในกำรตัดสินใจ 
                ด้วยตวัเอง) 

 ❏ เด็กเล็ก / ผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ (อำยุ <18 ปี)**  

 ❏ ผู้พิกำรหรือมีควำมบกพร่องทำงสมอง / จิตใจ  

 ❏ ผู้ป่วยห้องฉุกเฉิน หรือ หออภิบำลผู้ป่วยหนัก, ผู้ป่วยระยะสุดท้ำย 

 ❏ ผู้ป่วยเรื้อรังที่ต้องพ่ึงพำแพทย์และผู้ดูแล  

 ❏ หญิงมีครรภ์  ❏ นักเรียน / นักศึกษำ  ❏ นักโทษ  

 ❏ ทหำร ผู้ใต้บังคับบัญชำ    ❏ ผู้อยู่ตำมสถำนสงเครำะห์       ❏ ผู้อ่ำนหนังสือไม่ออก  
  อ่ืนๆ ระบุ ...............บัณฑิต สำขำวิชำเลขำนุกำรกำรแพทย์และสำธำรณสุข............. 

*ถ้ำมีผู้ร่วมวิจัย/อำสำสมัครในกลุ่มนี้ หำกจะต้องขอควำมยินยอมจำกผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้วิจัยคำดว่ำจะขอควำม
ยินยอมจำกผู้ใดโปรดระบุ................................................................................. .. 
**ในกรณีเด็ก อำยุ 7-12 ปี อำจต้องมีกำรขอควำมยินยอมจำกเด็กโดยตรง (assent) เพ่ิมเติมจำกกำรขอควำมยินยอม
จำกผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรม (consent) 
**ในกรณีเด็ก อำยุ 12- น้อยกว่ำ18 ปี ต้องมีกำรขอควำมยินยอมจำกเด็กโดยตรง (assent) เพ่ิมเติมจำกกำรขอควำม
ยินยอมจำกผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรม (consent) (ยกเว้นบำงกรณี เช่น เด็กสติปัญญำบกพร่อง เป็นต้น) 
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12.  กำรใช้ข้อมูลและกำรเก็บชีววัตถุของผู้ร่วมวิจัย/อำสำสมัคร ( ทุกข้อที่เกี่ยวข้อง) 
 12.1 มีกำรขออนุญำตใช้ repository of biological products จำกผู้มีอ ำนำจ               ไม่มี        ❏ มี   

 12.2 มีกำรขอเก็บชีววัตถุของผู้ร่วมวิจัย/อำสำสมัครไว้เพ่ือศึกษำต่อในอนำคต    ไม่มี        ❏ มี   
 13. กระบวนกำรเชิญชวนให้เข้ำร่วมกำรวิจัย (Recruitment process) ( ทุกข้อที่เกี่ยวข้อง พร้อมกรอกรำยละเอียด

ใน....) 
  13.1  สถำนที ่ ระบุทุกสถำนที่ที่เชิญชวนให้เข้ำร่วมกำรวิจัย........................................................................... 

  13.2  กระบวนกำร 
13.2.1  ผู้ท ำหน้ำที่เชิญชวนอำสำสมัครเข้ำร่วมโครงกำรวิจัย (ท่ำนสำมำรถเลือกทุกข้อที่เกี่ยวข้อง) 

  หัวหน้ำโครงกำรวิจัย   ผู้วิจัยร่วม  ❏ ผู้ช่วยโครงกำรวิจัย (เช่น research nurse, นักศึกษำ) 

 ❏ แพทย์เจ้ำของไข้  ❏อ่ืนๆ ระบุ........................................................................  
* หัวหน้ำโครงกำรวิจัยที่เป็นผู้ดูแลผู้ป่วยเองไม่ควรเป็นผู้เชิญชวนผู้ป่วยโดยตรง ผู้เชิญชวนและให้ข้อมูลเบื้องต้นต้อง
ไม่เป็นผู้มีอิทธิพลต่อผู้ร่วมวิจัย/อำสำสมัครโดยตรง 
 
13.2.2  อธิบำยกระบวนกำรเชิญชวนผู้ร่วมวิจัย/อำสำสมัครให้เข้ำร่วมกำรวิจัยอย่ำงละเอียด เช่นวิธีกำรเข้ำถึงผู้
ร่วมวิจัย/อำสำสมัคร กำรเข้ำถึงข้อมูล ตลอดถึงเครื่องมือที่ใช้ในกำรเชิญชวน และ กำรใช้สื่อต่ำงๆ (ถ้ำมี)* พร้อม
แนบใบประกำศเชิญชวน บทสนทนำทำงโทรศัพท์นั้นมำประกอบกำรพิจำรณำ
........................................................…………………………………………........................................................……………… 
 

*สื่อที่ใช้ เช่น กำรติดประกำศเชิญชวนผู้ร่วมวิจัย/อำสำสมัคร กำรเชิญชวนทำงโทรศัพท์ ต้องมีข้อควำม เนื้อหำที่แสดงว่ำผู้
ร่วมวิจัย/อำสำสมัครเข้ำสู่โครงกำรโดยควำมสมัครใจไม่มีกำรบังคับ(ประกำศเชิญชวนรับอำสำสมัครต้องได้รับกำร
ประทับตรำรับรองก่อนน ำไปติดประกำศ) 
 

14. กระบวนกำรขอควำมยินยอมให้เข้ำร่วมกำรวิจัย (Informed consent process) ( ทุกข้อที่เกี่ยวข้อง พร้อมกรอก
รำยละเอียดใน....) 
  ไม่เก่ียวข้องเนื่องจำกเป็น Retrospective chart review 

❏ ขอยกเว้นกระบวนขอควำมยินยอม  

❏ ขอควำมยินยอมให้ระบุข้อมูลต่อไปนี้ 

 ผู้ด ำเนินกำรขอควำมยินยอม ....................................................................................  
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 ระยะเวลำในกำรให้ค ำแนะน ำกลุ่มผู้จะเชิญเข้ำโครงกำร เพ่ือขอควำมยินยอมเข้ำร่วมโครงกำร
....................... 

ผู้เข้ำร่วมกำรวิจัยมีโอกำสที่จะน ำเอกสำรชี้แจงฯ กลับไปทบทวนก่อนกำรตัดสินใจหรือไม่....................................  

 ภำษำท่ีใช้ประจ ำของผู้ที่จะเชิญเข้ำโครงกำร หรือผู้แทนโดยชอบธรรม........................ 

 ภำษำท่ีใช้ในกำรขอควำมยินยอม .............................................................................. 

 กำรดูแลเรื่องควำมเป็นส่วนตัว และกำรรักษำควำมลับ  ❏ สถำนที่ .............................. 
14.1  เอกสำรที่เกี่ยวข้อง (ท่ำนสำมำรถเลือกทุกข้อที่เกี่ยวข้อง) 

เอกสำรชี้แจงผู้ร่วมวิจัย/อำสำสมัคร และ  หนังสือแสดงเจตนำยินยอมเข้ำร่วมกำรวิจัยโดยได้รับกำรบอก
กล่ำวและเต็มใจ  

❏ส ำหรับเด็กอำยุ 7-12 ปี เอกสำรชี้แจงผู้เข้ำร่วมกำรวิจัยและแสดงควำมสมัครใจเข้ำร่วมโครงกำรวิจัยส ำหรับ
เด็ก (assent form) พร้อมแนบเอกสำรชี้แจงและหนังสือแสดงควำมยินยอมจำกผู้ปกครอง/ผู้แทนโดยชอบธรรม  
(โดยปรับสรรพนำมให้เหมำะสม) 

❏ส ำหรับเด็กอำยุมำกกว่ำ 12 ปีถึงน้อยกว่ำ 18 ปี เอกสำรชี้แจงผู้เข้ำร่วมกำรวิจัยและแสดงควำมสมัครใจเข้ำ
ร่วมโครงกำรวิจัยส ำหรับเด็ก (assent form) พร้อมแนบเอกสำรชี้แจงและหนังสือแสดงควำมยินยอมจำก
ผู้ปกครอง/ผู้แทนโดยชอบธรรม (โดยปรับสรรพนำมให้เหมำะสม) 

❏ผู้ที่ไม่สำมำรถให้ควำมยินยอมได้ อ่ืนๆ ระบุ ...........................พร้อมแนบเอกสำรชี้แจงและหนังสือแสดงควำม 
ยินยอมจำกผู้ปกครอง/ผู้แทนโดยชอบธรรม (โดยปรับสรรพนำมให้เหมำะสม) 

14.2 กระบวนกำรขอควำมยินยอมจำกอำสำสมัครและ/หรือผู้แทนโดยชอบธรรม 
14.2.1. ผู้ท ำหน้ำที่ขอควำมยินยอมอำสำสมัครเข้ำร่วมโครงกำรวิจัย (ท่ำนสำมำรถเลือกทุกข้อที่เกี่ยวข้อง) 

  หัวหน้ำโครงกำรวิจัย   ผู้วิจัยร่วม  ❏ ผู้ช่วยโครงกำรวิจัย (เช่น research nurse, นักศึกษำ) 

 ❏ แพทย์เจ้ำของไข้  ❏อ่ืนๆ ระบุ..............................................................................  
14.2.2. อธิบำยกระบวนกำรขอควำมยินยอมจำกผู้ร่วมวิจัย/อำสำสมัครหรือผู้แทนโดยชอบธรรมอย่ำงละเอียด 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

* ในกรณีที่ขอควำมยินยอมจำกผู้แทนโดยชอบธรรมถ้ำผู้ร่วมวิจัย/อำสำสมัครกลับมำอยู่ในสภำวะที่สำมำรถให้ควำมยินยอม
ด้วยตนเองได้ให้ขอควำมยินยอมใหม่ 

15.  ผลกระทบที่อำจจะเกิดแก่ผู้ร่วมวิจัย/อำสำสมัคร และกำรชดเชย  
 15.1  อธิบำยผลกระทบต่อร่ำงกำย จิตใจ สังคม เศรษฐกิจ  โดยเฉพำะควำมเสี่ยงมีหรือไม่ (เคยมีกำรวิจัยท ำนอง

เดียวกับโครงร่ำงที่เสนอนี้มำก่อนหรือไม่ และเคยเกิดเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์อย่ำงไร กรุณำระบุรำยละเอียดและโอกำส
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ที่อำจเกิดเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์จำกข้อมูลที่มี หรือจำกกำรประเมินของผู้วิจัย) รวมถึงควำมไม่สะดวกสบำย และกำร
เสียเวลำ ที่อำจจะเกิดขึ้นระหว่ำงกำรท ำกำรวิจัย 
ในกำรวิจัยครั้งนี้เป็นกำรวิจัยเชิงส ำรวจ เป็นกำรสอบถำมข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล  และท ำแบบสอบถำมเก่ียวกับกำร
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อควำมพึงพอใจในกำรท ำงำนของบัณฑิต ใช้ระยะเวลำในกำรตอบแบบสอบถำมประมำณ 30 นำที 
ข้อมูลที่ได้จำกนักศึกษำจะเก็บรักษำเป็นควำมลับ ซึ่งอำจท ำให้อำสำสมัครบำงท่ำนเสียเวลำในกำรตอบค ำถำม  หรือ
เกิดควำมไม่สบำยใจในกำรตอบแบบสอบถำม อำสำสมัครสำมำรถถอนตัวจำกกลุ่มตัวอย่ำงได้ทันที 
15.2  มำตรกำรป้องกันและแก้ไขเมื่อเกิดเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์ท่ีผู้วิจัยเตรียมไว้ในโครงกำรนี้ 
เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ อำสำสมัครสำมำรถสอบถำมข้อมูลต่ำง ๆ ได้จำกผู้วิจัยได้โดยตรงที่เบอร์โทรศัพท์ 
086-5531490 
15.3  ผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำย/ค่ำชดเชยในกำรแก้ไขหรือรักษำเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์จำกกำรวิจัย หำกมีกำรจัดหำ
ประกันต่อควำมเสียหำย/บำดเจ็บ ให้แนบใบรับรองและส ำเนำกรมธรรม์  
ไม่มี 
15.4  ค่ำใช้จ่ำยที่ผู้ร่วมวิจัย/อำสำสมัครต้องรับผิดชอบเองและค่ำตอบแทนที่จะได้รับ 
ไม่มี 
15.5  ชื่อผู้รับผิดชอบหรือแพทย์ และหมำยเลขโทรศัพท์ที่สำมำรถติดต่อได้ตลอดเวลำหำกเกิดเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์
จำกกำรวิจัย  
นำงสำวลำภิสรำ นำวงษ์ หมำยเลขโทรศัพท์ 086-5531490 
15.6  กรณีเป็นกำรวิจัยทำงคลินิก กำรวิจัยที่ใช้ผลตรวจต่ำงๆ เช่น ผลตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร ผลตรวจทำงพยำธิ
วิทยำ ผลตรวจทำงรังสี เป็นต้น  ผู้วิจัยมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรแจ้งแพทย์เจ้ำของไข้ หรือ แพทย์อ่ืนๆ ที่เป็นผู้ให้กำร
รักษำผู้ร่วมวิจัย/อำสำสมัครให้ทรำบว่ำบุคคลผู้นั้นอยู่ในระหว่ำงกำรเข้ำร่วมกำรวิจัย
................................................................................ ....................................................................................................... 
หมำยเหตุ: กรณีโครงกำรวิจัยที่มี intervention ต่อผู้เข้ำร่วมกำรวิจัย ขอให้ผู้วิจัย ลงข้อมูล รหัสโครงกำร ชื่อหัวหน้ำ
โครงกำร และหมำยเลขโทรศัพท์ไว้ในแฟ้มประวัติผู้ป่วย 
15.7  โครงกำรวิจัยมีคณะกรรมกำรติดตำมดูแล เช่น Study monitoring, Data Safety Monitoring Board (DSMB) 
เป็นต้น  

  ❏ มี ระบุ...........................................................................  

        ไม่มี        ❏ ไม่เก่ียวข้อง 
15.8  ทำงเลือกอ่ืนๆ ในกำรดูแลรักษำ 

❏ มี ระบุ...........................................................................  
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 ไม่มี        ❏ ไม่เก่ียวข้อง 
15.9  โครงกำรวิจัยมีแผนที่จะท ำกำรวิเครำะห์ระหว่ำงด ำเนินกำร (Interim analysis) ในแง่ของควำมเสี่ยงของทั้ง
โครงกำร   

 ❏ มี ระบเุมื่อไหร่...............................................................      

       ❏ ไม่มี  ไม่เก่ียวข้อง 
16.  เกี่ยวข้องหรืออำจมีผลกระทบกระเทือนต่อศำสนำ ควำมเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรมอันดีงำม ชื่อเสียง
ของสถำบัน ท้องถิ่นหรือประเทศที่ท ำกำรวิจัยอยู่หรือไม่ ( ทุกข้อที่เก่ียวข้อง พร้อมกรอกรำยละเอียดใน...) 
 ❏ เกี่ยวข้อง ระบุวิธีกำรป้องกันหรือลดผลกระทบดังกล่ำว..................................................  ไม่เก่ียวข้อง 

17.  วิธีกำรปกป้องควำมลับหรือข้อมูลส่วนตัวของผู้ร่วมวิจัย/อำสำสมัคร ( ทุกข้อที่เก่ียวข้อง พร้อมกรอกรำยละเอียดใน....) 
 17.1 ก. มีสถำนที่เหมำะสม เป็นสัดส่วน เฉพำะในกำรขอควำมยินยอม 

  มี (ระบุ รูปแบบออนไลน์ผ่ำน Google Forms) ❏ ไม่มี 
 ข. มีสถำนที่เหมำะสม เป็นสัดส่วนในกำรด ำเนินกำรศึกษำวิจัย  

  มี (ระบุ รูปแบบออนไลน์ผ่ำน Google Forms)  ❏ ไม่มี  
17.2 วิธีกำรบันทึกข้อมูลส่วนตัว 

      ไม่มีกำรบันทึกข้อมูลส่วนตัวของผู้ร่วมวิจัย/อำสำสมัคร 

     ❏ มีกำรบันทึกข้อมูลส่วนตัวของผู้ร่วมวิจัย/อำสำสมัคร (ต้องตอบข้อ 17.3 ด้วย) 
ให้ใช้รหัสแทนชื่อและข้อมูลส่วนตัวของผู้ร่วมวิจัย/อำสำสมัคร ไม่ระบุวันเดือนปีเกิด อักษรตัวแรกของชื่อ นำมสกุล 

❏ เป็นไฟล์อิเลกทรอนิกส์  ❏ รูปถ่ำย / ภำพนิ่ง  ❏ วิดิทัศน์ / ภำพเคลื่อนไหว   

❏ บันทึกเสียง   ❏ อ่ืนๆ ระบุ ................................................................................... ........ 
17.3 หำกมีกำรบันทึกข้อมูลส่วนตัวดังกล่ำวข้ำงต้น โปรดระบุผู้ที่สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้ วิธีกำรป้องกันบุคคลที่ไม่
เกี่ยวข้องในกำรเข้ำถึงข้อมูล ระบุระยะเวลำในกำรเก็บข้อมูลไว้ และวิธีกำรท ำลำยข้อมูลเมื่อสิ้นสุดกำรวิจัย  

❏ บันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ส่วนตัวที่มีรหัสป้องกันบุคคลอ่ืนไม่ให้สำมำรถเปิดได้ 

❏ เก็บเอกสำร/แผ่น CD / ไฟล์ ในตู้/ลิ้นชัก ที่มีกุญแจล็อก และผู้วิจัยเท่ำนั้นที่มีกุญแจเปิด-ปิด    

❏ มีกำรท ำลำยเอกสำร / CD / ไฟล์ ทั้งหมดเม่ือสิ้นสุดกำรวิจัย 

❏ ส่งแผ่น CD ประวัติผู้ป่วยคืนงำนเวชระเบียนเมื่อสิ้นสุดกำรวิจัย 

❏ เก็บเอกสำร/แผ่น CD / ไฟล์ ไว้ต่อเป็นเวลำ........ปี หลงัสิ้นสุดกำรวิจัย   

❏ อ่ืนๆ ระบุ .............................................................. .......................................... 
ระบุผู้เข้ำถึงข้อมูล………………………………………………………………………………………………………..  
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หัวหน้ำโครงกำรวิจัยเป็นผู้รับผิดชอบในกำรรักษำควำมลับผู้ร่วมวิจัย/อำสำสมัคร และต้องแจ้งไว้ในเอกสำรชี้แจงผู้ร่วมวิจัย/
อำสำสมัคร 
18. กำรบริหำรงำนวิจัยและตำรำงเวลำในกำรศึกษำ (น ำเสนอเป็นตำรำง ระบุ เดือน ปี พ.ศ) 

เดือน  ปี พ.ศ. รำยละเอียดกิจกรรม หมำยเหตุ 

กรกฏำคม – ตุลำคม 2564 บทที่ 1-3    

พฤศจิกำยน – มกรำคม 2565 จัดท ำเครื่องมือในกำรวิจัย  

กุมภำพันธ์ 2565   

มีนำคม 2565   

เมษำยน 2565   

    
 19. งบประมำณและแหล่งทุน 

ไม่มี 
ภำคผนวก (ชนิดละเอียดและใช้จริงมำด้วย) 
แนบเครื่องมือวิจัยได้แก่  
1) แบบชี้แจงอำสำสมัครและแบบยินยอมอำสำสมัคร AP01.2 (หน้ำ 25) 
2) แบบสอบถำม (หน้ำ 27-29)  
3) แผ่นพับประชำสัมพันธ์ (ถ้ำมี) 
4) บทสัมภำษณ์ (ถ้ำมี) 
5) อ่ืนๆ (ถ้ำมี) 
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เนื่องด้วย  ข้ำพเจ้ำ ร.อ.นพ พงศักษ์ เจริญงำมเสมอ และนำงสำวลำภิสรำ นำวงษ์  ก ำลังด ำเนินกำรวิจัย 
เรื่อง  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อควำมพึงพอใจในกำรเข้ำท ำงำนของบัณฑิต สำขำวิชำเลขำนุกำรกำรแพทย์และ
สำธำรณสุข  วิทยำลัยสหเวชศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ โดยมีวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย เพ่ือ
ศึกษำปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อควำมพึงพอใจในกำรเข้ำท ำงำนของบัณฑิต วิทยำลัยสหเวชศำสตร์ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏสวนสุนันทำ ที่คำดว่ำจะเป็นประโยชน์ต่อท่ำนหรือผู้อยู่ในกำรปกครองของท่ำนในด้ำนที่สำมำรถน ำ
ข้อมูลที่ได้จำกกำรวิจัย ใช้เป็นแนวทำงในกำรวำงแผนกำรให้ควำมช่วยเหลือ ป้องกัน และ แก้ไขปัญหำให้กับ
บัณฑิตที่มีควำมไม่พึงพอใจต่อกำรเข้ำท ำงำนได้ และสำมำรถน ำข้อมูลที่ได้จำกผลกำรวิจัย ไปเป็นแนวทำง
ให้แก่ผู้ที่สนใจจะศึกษำเกี่ยวกับควำมพึงพอใจในกำรเข้ำงำนในผู้เข้ำร่วมในโครงกำรวิจัยครั้งนี้    
  จึงเรียนมำเพ่ือขอควำมอนุเครำะห์จำกท่ำนหรือผู้อยู่ในกำรปกครองของท่ำนให้ควำมยินยอม พร้อม
กับให้ควำมร่วมมือ เป็นอำสำสมัครฯ ที่อำจต้องมีส่วนร่วมในกำรให้ข้อมูล หรือเข้ำร่วมกิจกรรมด ำเนินงำน 
หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรวิจัย อันจะเป็นประโยชน์ต่อกำรศึกษำ เพรำะข้อมูลและกำรมีส่วนร่วม
ในกำรวิจัยจำกท่ำนหรือผู้อยู่ในกำรปกครองของท่ำน มีควำมส ำคัญต่อกำรวิเครำะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยขอรับรอง
ว่ำจะเก็บและรักษำข้อมูลทั้งหมดไว้เป็นควำมลับ  โดยผลกำรวิจัยจะน ำเสนอในลักษณะของภำพรวมที่ไม่มี
กำรระบุชื่อ ตลอดจนข้อมูลส่วนตัว กล่ำวคือ กำรให้ควำมร่วมมือเกี่ยวกับกำรให้ข้อมูล ตลอดจนกำรเข้ำร่วม
กิจกรรมด ำเนินงำนฯ จะไม่น ำไปสู่ผลกระทบใด ๆ ต่อท่ำนหรือผู้อยู่ในกำรปกครองของท่ำน ทั้งในด้ำนกำร
ประกอบอำชีพ กำรปฏิบัติงำน กำรรักษำพยำบำลอันพึงได้รับตำมสิทธิ์ ทั้งในปัจจุบันและอนำคตในกรณีที่
ท่ำนเป็นผู้ป่วย อนึ่ง ถ้ำท่ำนเป็นนักเรียน นิสิต หรือนักศึกษำ กำรให้ควำมร่วมมือในกำรวิจัยครั้งนี้ จะไม่มีผล
ต่อกำรเรียนและกำรศึกษำ 
 ผู้วิจัยหวังว่ำจะได้รับควำมยินยอมและให้ควำมร่วมมือจำกท่ำน ในกรณีที่ท่ำนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ
งำนวิจัยนี้ โปรดติดต่อได้ที่ข้ำพเจ้ำตำมที่อยู่ ณ วิทยำลัยสหเวชศำสตร์  ศูนย์กำรศึกษำจังหวัดสมุทรสงครำม  
หมำยเลขโทรศัพท์ 09773236420 นอกจำกนี้ หำกท่ำนมีปัญหำสงสัยเกี่ยวกับสิทธิของท่ำนขณะเข้ำร่วม
กำรวิจัย และต้องกำรทรำบข้อมูลที่ละเอียดเพิ่มเติม  ท่ำนสำมำรถติดต่อได้ที่ “คณะกรรมกำรจริยธรรม
กำรวิจัยในมนุษย์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ส ำนักงำนสถำบันวิจัยและพัฒนำ อำคำรศศิพงษ์
ประไพ เลขท่ี 1 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร 
10300 หมำยเลขโทรศัพท์ 02-1601341 หรือหมำยเลขโทรศัพท์มือถือ  080-572-2715 หรือ email 
ird_ssru@ssru.ac.th" 
 
      ลงชื่อ   นำงสำวลำภิสรำ นำวงษ์ 
               (นำงสำวลำภิสรำ นำวงษ์) 
         ผู้วิจัย 
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ข้ำพเจ้ำ  (ระบุชื่อ-นำมสกุล)…………………………………………................ อำยุ..........................ปี
บ้ำนเลขท่ี………..หมู่ที…่…….ต ำบล/แขวง……............…….อ ำเภอ/เขต………........จังหวัด…………………………… 
ซึ่งจะเป็นอำสำสมัครหรือผู้เข้ำร่วมในกิจกรรมกำรให้ข้อมูล กิจกรรมกำรด ำเนินงำนของโครงกำรวิจัย เรื่อง 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อควำมพึงพอใจในกำรท ำงำนของบัณฑิต สำขำเลขำนุกำรกำรแพทย์ วิทยำลัยสหเวช
ศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ที่จะด ำเนินกำรศึกษำโดย ร.อ.นพ พงษ์ศักดิ์ เจริญงำมเสมอ และ
นำงสำวลำภิสรำ นำวงษ์ ที่เป็นอำจำรย์และนักวิจัยจำก วิทยำลัยสหเวชศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวน
สุนันทำ ศูนย์กำรศึกษำจังหวัดสมุทรสงครำม ได้รับฟังค ำอธิบำยในรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรเป็นอำสำสมัคร 
ผู้ร่วมวิจัยและได้รับทรำบเนื้อหำที่ส ำคัญของวัตถุประสงค์กำรวิจัยที่ระบุว่ำเพ่ือศึกษำปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ควำมพึงพอใจในกำรท ำงำนของบัณฑิต วิทยำลัยสหเวชศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ นอกจำกนี้ 
ยังได้รับทรำบอีกว่ำจะมีระยะเวลำในกำรให้ข้ำพเจ้ำเข้ำร่วมเป็นอำสำสมัคร ผู้ให้ข้อมูลด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ 
จำกโครงกำรวิจัยนี้เป็นระยะเวลำประมำณ 30 นำที ที่ส ำคัญยิ่ง ยังได้รับทรำบในรำยละเอียดของขั้นตอน
และวิธีกำรปฏิบัติตน และรับทรำบถึงผลประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ รวมถึงประเด็นที่คำดว่ำจะน ำไปสู่
ผลข้ำงเคียง อันตรำย ที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรเข้ำร่วมเป็นอำสำสมัครของโครงกำรนี้ ที่ส ำคัญยังทรำบว่ำ
สำมำรถถอนตัวจำกกำรเป็นอำสำสมัคร ผู้ร่วมวิจัย ฯลฯ ได้ตำมประสงค์ทุกเมื่อ โดยไม่เสียสิทธิ์ใด ๆ ทั้งสิทธิ
ในกำรรับกำรรักษำพยำบำล สิทธิอันพึงประสงค์ที่จะได้รับตำมหลักกำรของสวัสดิกำรสังคม ทั้งในปัจจุบัน
และในอนำคต อย่ำงไรก็ตำมหำกมีสิ่งไม่พึงประสงค์ เช่น มีอำกำรข้ำงเคียงเกิดขึ้น ผลกำรเรียนไม่เป็นไป
ตำมที่คำดหวัง กำรได้รับกำรยอมรับทำงสังคมเปลี่ยนแปลงไปจำกเดิม อ่ืน ๆ ฯลฯ อันเนื่องจำกกิจกรรมกำร
วิจัย ข้ำพเจ้ำจะรีบรำยงำนให้แพทย์/บุคลำกรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข/หัวหน้ำโครงกำรวิจัย/นักวิจัย
ภำคสนำม หรือเจ้ำหน้ำที่ผู้ก ำลังปฏิบัติงำนอยู่ในโครงกำรวิจัยได้ทรำบทันที   

ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนและเข้ำใจอย่ำงลึกซึ้งจำกค ำอธิบำยข้ำงต้น จึงลงนำมยินยอมเข้ำร่วมเป็นอำสำสมัคร
ฯ ผู้ร่วมวิจัยฯ ของโครงกำรวิจัยนี้ไว้ด้วย 

  ลำยมือชื่ออำสำสมัคร/ผู้ให้ข้อมูล/ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม  …………………………  
                        (………………………..…............…….)  

                              วัน/เดือน/ปี …………………………….………..……. 

ลำยมือชื่อผู้ให้ควำมยินยอม/ผู้ปกครอง …………………………….………. 
        (………………………………….……….) 

              วัน/เดือน/ปี ………………………………….………. 
    ลำยมือชื่อผู้วิจัย/เจ้ำหน้ำที่โครงกำรวิจัย …………………….……………… 

         (………………...…........……………….) 
              วัน/เดือน/ปี ………………………………….………. 
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ค ำแนะน ำส ำหรับนักวิจัย  เมื่อผู้เข้ำร่วมวิจัยเข้ำข่ำยในรำยกำรต่อไปนี้ 
 
 (1) ในกรณีท่ีอำสำสมัครเป็นเด็กโตแต่อำยุไม่ถึง 18 ปี ต้องได้รับควำมยินยอมจำกผู้ปกครองก่อน จึง

จะลงลำยมือชื่อได้ และผู้ปกครองจะต้องลงลำยมือชื่อยินยอมด้วย   
(2) แพทย์ผู้รักษำต้องไม่เป็นผู้ขอควำมยินยอมอำสำสมัคร แต่สำมำรถให้ข้อมูล/ค ำอธิบำยได้ 

 (3) ในกรณีที่อำสำสมัครไม่สำมำรถอ่ำนหนังสือ และไม่สำมำรถลงลำยมือชื่อได้ โครงกำรวิจัย
จะต้องให้มีกำรประทับลำยมือไว้เป็นหลักฐำนยินยอม โดยนักวิจัยหรือผู้เป็นเจ้ำหน้ำที่ของโครงกำรวิจัย ต้อง
อ่ำนรำยละเอียดข้ำงต้นให้ฟัง พร้อมพยำน หลังจำกนั้นให้อ่ำนข้อมูลดังต่อไปนี้ แล้วขออนุญำตประทับตรำ
ลำยนิ้วมือเมื่อได้รับควำมยินยอมอย่ำงเต็มใจ 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  ข้ำพเจ้ำ (นำย, นำง, นำงสำว ดญ. ดช.) ......................................................................( ไม่สำมำรถอ่ำน
หนังสือได้ แต่ผู้วิจัยได้อ่ำนข้อควำมในแบบยินยอมนี้ให้แก่ข้ำพเจ้ำฟังจนเข้ำใจดี) 
ข้ำพเจ้ำจึงประทับตรำลำยนิ้วมือของข้ำพเจ้ำในแบบยินยอมนี้ด้วยควำมเต็มใจ 
                    ลำยมือชื่อนักวิจัย/ผู้อธิบำย……………………………….. 
                              (….……………………………..) 
 
   (พยำนต้องไม่ใช่แพทย์/ผู้วิจัย/เจ้ำหน้ำที่โครงกำรวิจัย) พยำน……………..…………………  

                                                   (…..………………………….….)         
                  วันที…่……เดือน………..….พ.ศ……….… 

ประทับลำยนิ้วมือขวำ          
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แบบสอบถำม 
           งำนวิจัยเรื่อง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อควำมพึงพอใจในกำรเข้ำท ำงำนของบัณฑิตสำขำวิชำ
เลขำนุกำรกำรเเพทย์และสำธำรณสุข มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของบัณฑิต  
ค ำชี้แจง : โปรดเขียนเครื่องหมำย  ลงใน  ที่ตรงกับควำมเป็นจริงของท่ำนมำกท่ีสุด โดยตอบเพียง
ค ำตอบเดียวในแต่ละข้อค ำถำม 
           1)  เพศ  
    เพศชำย    เพศหญิง 
 2)  อำยุ  
    15-20    21-25 
    25-30    30-35 
 3)  ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  
    ต่ ำกว่ำ 3.00  
    อยู่ระหว่ำง 3.00 - 3.50  
    สูงกว่ำ 3.50  
ส่วนที่ 2 ปัจจัยด้ำนแรงจูงใจในกำรตัดสินใจ 
ค ำชี้แจง : โปรดเขียนเครื่องหมำย  ลงใน  ที่ตรงกับควำมเป็นจริงของท่ำนมำกท่ีสุด โดยตอบเพียง
ค ำตอบเดียวในแต่ละข้อค ำถำม 
           1)  อำชีพ  
                     ว่ำงงำน/ยังไม่จบกำรศึกษำ                        พนักงำนบริษัทเอกชน 
                     พนักงำนข้ำรำชกำร                              ธุรกิจส่วนตัว 
                     อำชีพอิสระ 
           
 2)  รำยได้ต่อเดือน 
                     ไม่มีรำยได้                             น้อยกว่ำ 15,000 บำท 
                     15,001 บำท - 20,000 บำท       20,001 บำท - 25,000 บำท 
                     25,001 บำท - 30,000 บำท       30,001 บำท - 35,000 บำท 
                     35,001 บำท - 40,000 บำท       40,001 บำท - 45,000 บำท 
                    50,001 บำทข้ึนไป 
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             3) สวัสดิกำร  
                   มี         ไม่มี 
ส่วนที่ 3 ควำมพึงพอใจต่อกำรเลือกเข้ำท ำงำน 
ค ำชี้แจง : ให้ใส่เครื่องหมำย ลงในช่องเพ่ือประเมินปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อควำมพึงพอใจในกำรเลือกเข้ำ
ท ำงำนของบัณฑิต  
                                  ระดับ 1 หมำยถึง น้อยมำก 
                                  ระดับ 2 หมำยถึง น้อย 
                                  ระดับ 3 หมำยถึง ปำนกลำง 
                                  ระดับ 4 หมำยถึง มำก  

 
 
ข้อที่ 

 
 
 
      ควำมพึงพอใจในกำรเลือกเข้ำท ำงำน 

 
 
                 ระดับควำมต้องกำร 

1 2 3 4 5 

1 เงินเดือนและสวัสดิกำร      

2 ลักษณะของงำน      

3 สถำนที่ท ำงำน      

4 สภำพแวดล้อม      

5 ชื่อเสียงองค์กร      

6 โอกำสในกำรเติบโตในองค์กร      

7 โอกำสพัฒนำตนเอง      

8 ควำมมั่นคงในอำชีพ      

9 สังคมในกำรท ำงำน      

10 ระดับต ำแหน่ง      

11 นโยบำยในองค์กร      

12 ปัจจัยอื่นๆ      
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เกณฑ์กำรประเมินระดับควำมต้องกำร 
ระดับคะแนน 0-10 คะแนน 
มีควำมพึงพอใจในระดับที่น้อยมีควำมพึงพอใจในกำรเลือกเข้ำน้อยมำกในควำมต้องกำรและอำจจะมีปัจจัย
หลักอำจเพียง 1-2 ข้อ ที่เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อควำมพึงพอใจในกำรเลือกเข้ำท ำงำนของบัณฑิต 
ระดับคะแนน 11-20 
มีควำมพึงพอใจในระดับปำนกลำงมีควำมพึงพอใจในกำรเลือกเข้ำท่ีมำกปัจจัยหลักอำจเพียง 3-5 ข้อ ที่เป็น
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อควำมพึงพอใจในกำรเลือกเข้ำท ำงำนของบัณฑิต 
ระดับคะแนน 21-41  
มีควำมพึงพอใจในระดับที่มำกมีควำมพึงพอใจในกำรเลือกเข้ำท่ีมำกปัจจัยหลักอำจจะ 6-8 ข้อ ที่เป็นปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อควำมพึงพอใจในกำรเลือกเข้ำท ำงำนของบัณฑิต 
ระดับคะแนน 42 ขึ้นไป 
มีควำมพึงพอใจระดับที่สูงมำกมีควำมพึงพอใจที่สูงในกำรเลือกเข้ำปัจจัยหลักอำจจะ 9-12 ข้อ ที่เป็นปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อควำมพึงพอใจในกำรเลือกเข้ำท ำงำนของบัณฑิต 
ส่วนที่ 4 แบบสอบถำมวัฒนธรรมองค์กรที่ใฝ่ฝัน 
ค ำชี้แจง : ให้ใส่เครื่องหมำย ลงในช่องเพ่ือตอบค ำถำมแบบสอบถำม 
 
 
ข้อที่ 

 
รูปแบบวัฒนธรรมองค์กร 

 
รูปแบบท่ีต้องกำร 

1 วัฒนธรรมลักษณะสร้ำงสรรค์   

2 วัฒนธรรมองค์กรแห่งกำรเรียนรู้  

3 วัฒนธรรมองค์กรกำรเปลี่ยนแปลง  

4 วัฒนธรรมองค์กรแห่งกำรตื่นรู้  
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 - 

ตารางรายละเอียดที่ควรแก้ไขตามข้อเสนอของคณะกรรมการฯ (ครั้งที่ 1) 
 

โครงการวิจัยท่ี 65-017-2-2 เรื่อง พฤติกรรมการออกก าลังกายของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและ
สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 
ผู้วิจัยหลัก : นางสาวจรสพร ปัสสาค า 

 ต าแหน่ง  -   คณะ/สถาบัน/หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มติจากการประชุม  - 
หมายเหตุ:  ผู้วิจัยส่งเอกสารฉบับแก้ไขแล้ว ได้แก่  
     1) ตารางรายละเอียดที่แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  
     2) โครงการวิจัย  
     3) เอกสารชี้แจงอาสาสมัคร  
     4) เอกสารใบยินยอมอาสาสมัคร  
     5) เครื่องมือในการวิจัย  
     ส่งมายัง E-mail: ec_ssru@ssru.ac.th   ภายในวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565  
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ: 02-160-1343 ต่อ 20-21 

มติคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมฯ การแก้ไขตามมติคณะกรรมการฯ 
รายละเอียดที่ควรแก้ไขตามข้อเสนอของคณะกรรมการฯ ใส่รายละเอียดการแก้ไขพร้อมทั้งขีดเส้นใต้ข้อความที่

แก้ไขและระบุว่าปรากฏอยู่ในหน้าใด 
โครงร่างงานวิจัย 

1. ชื่อโครงการวิจัยชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เหมาะสม  

2. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา เหมาะสม  

3. วัตถุประสงค์ ควรบอกพ้ืนที่ในการท าวิจัยด้วย เหมาะสม  

4. ขอบเขตของการวิจัย เหมาะสม  

5. นิยามตัวแปร/ศัพท์เฉพาะ เหมาะสม  

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เหมาะสม  

7. การทบทวนวรรณกรรม เหมาะสม  

8. กรอบแนวคิดการวิจัย เหมาะสม  

9. วิธีการด าเนินการวิจัย เหมาะสม  
10. เครื่องมือการวิจัย เหมาะสม  

ข้อพิจารณาด้านจริยธรรม 

1. ความเป็นส่วนตัวและการรักษาความลับ เหมาะสม  
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บทที่ 1 

บทน ำ 

 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019(COVID-19)) ที่ก าลัง
ระบาดหนักอยู่ในขณะนี้ จัดอยู่ในกลุ่มเชื้อไวรัสโคโรนาซึ่งเป็นเชื้อไวรัสที่มีรูปร่างคล้ายมงกุฎพบครั้งแรกกลาง
ทศวรรษที่ 1960 แต่ยังไม่ทราบแหล่งที่มาอย่างชัดเจนว่ามาจากที่ใด เป็นไวรัสที่สามารถติดเชื้อได้ทั้งในมนุษย์และ
สัตว์1 ปัจจุบันมีการค้นพบไวรัสสายพันธุ์นี้แล้วทั้งหมด 6 สายพันธุ์ส่วนสายพันธุ์ที่ก าลังแพร่ระบาดหนักทั่วโลก
ตอนนี้เป็นสายพันธุ์ที่ยังไม่เคยพบมาก่อน คือ สายพันธุ์ที่ 7จึงถูกเรียกว่าเป็น “ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019” 
และในภายหลังถูกตั้งชื่ออย่างเป็นทางการว่าโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด -19 (Coronavirus 
Disease 2019(COVID-19)) เริ่มต้นขึ้นในเดือนธันวาคม พ.ศ.2562 แรกเริ่มถูกค้นพบจากสัตว์ โดยเป็นสัตว์ทะเลที่
มีการติดเชื้อไวรัสนี้แล้วคนที่อยู่ใกล้ชิดคลุกคลีกับสัตว์เหล่านี้ก็ติดเชื้อไวรัสมาอีกที โดยเริ่มต้นจากเมืองอู่ฮ่ัน เมือง
หลวงของมณฑลหูเป่ย์ประเทศจีน อันตรายที่ท าให้เสี่ยงถึงชีวิต จะเกิดขึ้นเมื่อระบบภูมิต้านทานโรคของเราไม่
แข็งแรง หรือเชื้อไวรัสเข้าไปท าลายการท างานของปอด โดยเชื้อไวรัสจะแพร่กระจายลุกลามอย่างรวดเร็วและเพ่ิม
มากขึ้นจนท าให้ปอดเกิดการเสียหายและสุญเสียการท างานหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีจะท าให้ผู้ป่วย
เสียชีวิตได้อย่างรวดเร็ว  ทั้งโลกได้รับรู้เรื่องโรคติดต่อจากทางเดินหายใจหลังจากทางการจีนยืนยันเมื่อ  31 ธ.ค. 
2019 ว่าเกิดการระบาด ของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในเมืองอู่ฮ่ัน ซึ่งมีประชากรในพ้ืนที่ดังกล่าวกว่า 11 ล้านคน 
หลังจากเก็บตัวอย่างไวรัส จากคนไข้และไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ โดยต่อมาทางจีนและองค์การอนามัยโลก 
ประกาศว่า ไวรัสชนิดนี้คือ "เชื้อไวรัสโคโรนา" และก่อนหน้านี้ พบไวรัสโคโรนามาแล้ว 6 สายพันธุ์ ที่เคยเกิดการ
ระบาดอย่างหนักในมนุษย์ และในไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นี้ก าลังระบาดเป็นสายพันธุ์ที่ 7 คนไทยเรารู้จักไวรัสใน
ตระกูลนี้จากโรคระบบ ทางเดินหายใจร้ายแรง โรคซาร์ส (Severe Acute Respiratory Syndrome - SARS) ซึ่งมี
ที่มาจากเชื้อไวรัสโคโรนา เช่นกัน โดยพบการระบาดรายแรกปลายปี 2002 โดยเริ่มจากมณฑลกวางตุ้งของประเทศ
จีน ก่อนที่จะมีการ แพร่กระจายเชื้อโรคไปในหลายส่วนของประเทศ และท าให้มีผู้ติดเชื้อราว 8,000 คน ผู้เสียชีวิต
เกือบ 800 คนทั่วโลก ท าให้องค์การอนามัยโลก ประกาศชื่อที่เป็นทางการส าหรับใช้เรียกโรคทางเดินหายใจที่
เกิดขึ้นจากไวรัสโคโรนาสาย พันธุ์ใหม่ว่า "โควิด-ไนน์ทีน" (Covid-19)ในขณะที่คณะกรรมการระหว่างประเทศว่า
ด้วย อนุกรมวิธานวิทยาของไวรัส ( International Committee on Taxonomy of Viruses ) ได้ก าหนดและตั้ง
ชื่อให้ไวรัสที่ท าให้เกิดโรค Covid-19 ว่า SARS-CoV-2 หรือไวรัสโคโรนาโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงชนิดที่
สอง (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2) เพราะมีความเกี่ยวข้องทางพันธุกรรมอย่าง
ใกล้ชิดกับเชื้อไวรัส โรคซาร์ส องค์การอนามัย โลกได้ระบุว่า ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่จะเริ่มมีอาการแรก
คือ มีไข้ก่อน ตามด้วยอาการไอแห้ง ๆ และ หลังจากนั้นประมาณ 1 สัปดาห์จะมีปัญหาการหายใจติด ๆ ขัด ๆ ซึ่ง
ผู้ป่วยอาการหนักจะมีอาการปอดบวมอักเสบร่วม ด้วยและหากอาการรุนแรงมากอาจจะท าให้อวัยวะภายใน
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ล้มเหลว ซึ่งค าแนะน าจากองค์การอนามัยโลกคือ เราสามารถป้องกันตัวเองได้จากไวรัสนี้ที่ติดต่อมาจากระบบ
ทางเดินหายใจทุกชนิดได้ด้วยการล้างมือ หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้ผู้คนที่ ไอหรือจาม พยายามอย่าสัมผัสใบหน้า ตา 
ปาก จมูกหรือสารคัดหลั่งทุกชนิด เนื่องด้วยสาเหตุนี้ท าให้ต้องมีการวางมาตรการป้องกันและควบคุมโรคออกมา
นั่นเอง เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิค-19จึงให้ประชาชนชนอยู่บ้านท างานที่บ้านและอ่ืน ๆ เพ่ือ
ป้องกันความเสี่ยงจากโรคระบาด  

ด้วยสาเหตุนี้ท าให้ในวันที่ 17 มี.ค. 2563 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า  
ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการส าคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 พบการเพ่ิมขึ้นของจ านวน
ผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว ซึ่งจังหวัดกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลาง ส าคัญทางเศรษฐกิจ การคมนาคม และการท่องเที่ยว 
มีความหนาแน่นของประชากรสูง จึงถือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะมีการ แพร่ระบาดของโรคอย่างรวดเร็ว ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ โรคติดต่อ กรุงเทพมหานครตามมติที่ประชุมครั้งที่ 
4/2563 เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2563 ออกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวโดยให้ปิด
สถานที่ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 18-31 มี.ค. 2563 ดังต่อไปนี้ 1.สถานประกอบกิจการ
อาบ อบ นวด (เว้นแต่การให้บริการดังกล่าวในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย สถานพยาบาล ) 2.สถาน
ประกอบกิจการอาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร (เว้นแต่การให้บริการดังกล่าวในสถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล) 3.สถานประกอบกิจการโรงมหรสพ (โรงภาพยนตร์ โรงละคร โรงมหรสพ) 4.สถานประกอบกิจการ
สถานที่ออกก าลังกาย 5.สถานบริการและสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ 6.สนามมวย 7.สนามกีฬา 8.
สนามม้า 

เนื่องด้วยมาตรการป้องกันโรคระบาดที่รัฐบาลก าหนดขึ้นท าให้ประชาชนส่วนใหญ่ต้องท ากิจกรรมต่าง ๆ 
ที่บ้านทั้งหมด รวมไปถึงการออกก าลังกายเช่นกัน การออกก าลังกายเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพประการหนึ่งที่
ส าคัญ โดยจะมีการเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท างานกล้ามเนื้อ อวัยวะ และ
ระบบต่าง ๆ ของร่างกายได้ท างานอย่างเต็มที่ เช่นระบบกล้ามเนื้อและข้อต่อ ระบบหายใจ ระบบไหลเวียนโลหิต 
เป็นต้น และนอกจากนี้ยังท าให้เกิดประโยชน์ต่อบุคคล ทุกเพศ ทุกวัย ทั้งผู้ที่มีสุขภาพที่ดีอยู่แล้วและผู้ที่เจ็บป่วย
และยังสามารถ ป้องกันโรคหรือลดอัตราเสื่องของการเกิดโรคต่าง ๆ ได้ด้วย เช่นโรคอ้วน โรคหัวใจ โรคความดัน
โลหิต โรคหลอด เลือด (กรมอนามัย, 2549) ดังนั้นการหันมาดูแลสุขภาพจึงเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งส าหรับคนทุกเพศ 
ทุกวัย โดยการจัดกิจกรรมการออกก าลังกายนั้นเป็นส่วนที่จะช่วยให้มีสุขภาพที่ดีได้ ซึ่งการส่งเสริมสุขภาพนั้นเป็น
นโยบายสร้างคุณภาพชีวิตที่ส าคัญของรัฐบาลในปัจจุบันด้วย โดยมีกระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ต่อการด าเนินงานการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

จากใจความส าคัญของการแพร่ระบาดจากโรคติดต่อนี้ทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่องจนพบผู้ป่วย
ติดเชื่อที่เพ่ิมมากขึ้นในช่วงแรกจากสนามมวยส่งผลให้มีการปิดสถานที่ออกก าลังทั้งหมดอย่างกระทันหันต่อมา
สถานที่ออกก าลังกายแบบกลางแจ้งเช่นสวนสาธารณะก็ถูกปิดตามไปด้วยและท าให้การออกก าลังกายของผู้ที่   
ออกก าลังกายอยู่ ในสถานที่ออกก าลังกายหรือสวนสาธารณะนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไป รวมไปถึงผู้ที่ไม่                          
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ออกก าลังกายเป็นประจ าหรือไม่ออกก าลังกาย เริ่มตระหนักถึงความส าคัญของสุขภาพมากขึ้นซึ่งอาจจะมีการ
เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการออกก าลังกายเช่นกัน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการออกก าลังกาย
ของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร ช่วง
สถานการณ์โควิด-19 เพ่ือเป็นแนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการออกก าลังกายในช่วง 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนี้ซึ่งทั้งทางภาคองค์กรธุรกิจด้านสถานให้บริการด้านสุขภาพจะน าไปใช้ 
ประโยชน์ได้ เพราะเมื่อเกิดสถานการณ์ที่มีส่วนคล้ายคลึงกันในอนาคตจะได้มีการน าข้อมูลส่วนนี้ไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

 

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาทัศนคติในการออกก าลังกายของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร  

2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการออกก าลังกายของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร ก่อนและในช่วงสถานการณ์โควิด-19 

 

สมมุติฐำนของกำรวิจัย 

1. ทัศนคติในการออกก าลังกายมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออกก าลังกายของนักศึกษาสาขา
วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 

 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. ได้รู้ถึงพฤติกรรมการออกก าลังกายของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร ก่อนและในช่วงสถานการณ์โควิด-19  

2. ผลการศึกษาสามารถก าหนดแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพ และปลูกฝังพฤติกรรมการออกก าลังกาย 
เพ่ือให้นักศึกษามีพฤติกรรมการออกก าลังกายท่ีถูกต้อง และน าไปสู่การมีสุขภาพที่ดี 
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กรอบแนวคิดในงำนวิจัย 

 

                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

สถำนภำพส่วนบุคคล 

1.เพศ 

2.อำยุ 

3.รำยได้ต่อเดือน 

4.ชั้นป ี

 

สถำนกำรณ์โควิด-19 

1. กำรปิดสถำนที่ออกก ำลังกำย 

2. กำรกักตัว 

3. กำรห้ำมออกนอกบ้ำนถ้ำไมจ่ ำเป็น 

พฤติกรรมกำรออกก ำลังกำยของของนักศกึษำสำขำวิทยำศำสตร์กำรกีฬำและสุขภำพ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนนัทำ กรุงเทพมหำนคร ในช่วงสถำนกำรณ์โควิด-19 

1.กำรรับรู้ข่ำวสำรกำรออกก ำลังกำยของนกัศึกษำ 

2.เวลำท่ีใช้ในกำรออกก ำลังกำยของนักศกึษำ 

3.ควำมถี่ในกำรออกก ำลังกำยของนักศึกษำ 
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ขอบเขตกำรวิจัย 

 1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร จ านวน 204 คน ช่วงอายุ 18-25 ปี ไม่มีโรคประจ าตัวไม่มี
อาการบาดเจ็บทางร่างกาย 

2. งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงส ารวจ 

3. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ประกอบด้วย 

ตัวแปรต้น: สถานการณ์โควิด-19 

ตัวแปรตาม: พฤติกรรมการออกก าลังกาย 

 ขอบเขตด้านประชากร คือ นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ                                      
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร จ านวน 418  คน 

   

นิยำมศัพท์เฉพำะ 

 กำรออกก ำลังกำย หมายถึง การใช้แรงกล้ามเนื้อเพ่ือให้ร่างกายเกิดการเคลื่อนไหวอย่างมีระบบแบบแผน 
โดยมีการก าหนดความถี่ของการออกก าลังกาย  ความแรงหรือความหนักของการออกก าลังกาย ความหนาหรือ
ระยะเวลาของการออกก าลงกาย  ระยะเวลาในการอบอุ่นร่างกายและระยะผ่อนคลายร่างกายที่ถูกต้อง ทั้งนี้การ
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ออกก าลังกายในรูปใดหรือใช้กิจกรรมใดเป็นสื่อก็ได้  โดยผลของการออกก าลังกายจะช่วยท าให้ร่างกายเกิดความ
แข็งแรง ระบบการท างานต่าง ๆ ของร่างกายมี ประสิทธิภาพดีขึ้นมีสุขภาพดี 

 พฤติกรรมกำรออกก ำลังกำย หมายถึง การแสดงออกด้านการปฏิบัติหรือการกระท าเกี่ยวกับ 

การออกก าลังกายของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
กรุงเทพมหานคร ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 

 ทัศนคติในกำรออกก ำลังกำย หมายถึง ความคิดเห็นส่วนส่วนบุคคลที่มีอารมณ์ของตนเองเป็น
ส่วนประกอบและทัศนคติจะเป็นตัวก าหนดทิศทางของบุคคลนั้นในสิ่งนั้นๆต่อไป 

 

 

บทที่2 

ทฤษฏีและงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 

ในการศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏ      
สวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้ 

2.1 โรคโควิด-19 

2.2 มาตรของรัฐบาล(ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ศบค.) 

2.3 แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องการออกก าลังกาย 

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

2.1 โรคโควิด -19 

 โรคโควิด-19 (COVID-19) หรือ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 เป็นโรคที่เริ่มระบาดในช่วง
เดือนธันวาคมปี 2019 โดยเกิดจากการติดเชื้อไวรัสที่มีชื่อว่า SARS-CoV-2 ซึ่งมีต้นตอการพบเชื้อครั้งแรกที่ตลาด
อาหารทะเลในเมืองอู่ฮ่ัน ประเทศจีน และแพร่ระบาดสู่ประเทศอ่ืนๆ อย่างรวดเร็ว จนกระทั่งมีการพบผู้ติดเชื้อใน
เกือบทุกประเทศทั่วโลกปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนามากกว่า 199 ล้านคน และมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 4 ล้านคน 
จาก 220 ประเทศ นับเป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดการระบาดครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของโลก 
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ผู้ป่วยที่ต้องสงสัยโรคโควิด-19 จะมีอาการไข้ ร่วมกับ อาการทางเดินหายใจ เช่น ไอจาม มีน้ ามูกเหนื่อย
หอบ และมีประวัติเดินทางมาจากเมืองอู่ฮ่ัน มณฑลหูเป่ย์ ประเทศจีน หรือเมืองที่มีการประกาศเป็นพ้ืนที่ระบาด 
ภายใน 14 วันก่อนเริ่มมีอาการป่วยหากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ น้ ามูกไหล หายใจเหนื่อย ภายใน 14 วัน หลัง
กลับมาจากเมืองอู่ฮ่ันมณฑลหูเป่ย์ประเทศจีน โปรดไปพบแพทย์และยื่นบัตรค าแนะน าด้านสุขภาพส าหรับผู้เดิน
ทางเข้ามาในประเทศไทย กับแพทย์ผู้ท าการรักษาพร้อมแจ้งประวัติการเดินทาง ท่านอาจได้รับเชื้อโรคก่อน
เดินทางมายังประเทศไทย กรุณาแจ้ง รายละเอียดต่างๆ กับแพทย์ผู้ท าการรักษา เช่น อาการป่วย วันที่เริ่มมีอาการ
ป่วย วันเดินทางมาถึงประเทศไทย สถานที่พัก เพ่ือแพทย์จะได้วินิจฉัยได้ถูกต้องและรักษาได้ทันท่วงที แพทย์ ผู้ท า
การรักษาจะรายงานต่อหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่หรือส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และกรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือด าเนินการป้องกันควบคุมโรคโดยเร็วการล้างมือเพ่ือขจัดสิ่งสกปรกต่างๆ เหงื่อ ไขมัน ที่
ออกมาตามธรรมชาติ และลดจ านวนเชื้อโรคที่อาศัยอยู่ชั่วคราวบนมือ การล้างมืออย่างถูกวิธีต้องล้างด้วยสบู่ก้อน
หรือสบู่เหลว ใช้เวลาในการฟอกมือนานประมาณ 15 วินาทีการล้างมือในกรณีรีบด่วน ไม่สะดวกในการล้างมือด้วย
น้ าและมือไม่ปนเปื้อนสิ่งสกปรก หรือสารคัดหลั่งจากผู้ป่วย ให้ท าความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจล การล้างมือ
ด้วยแอลกอฮอล์เจลประมาณ 10 มิลลิลิตร ใช้เวลาประมาณ 15-25 วินาที (ในกรณีใช้แอลกอฮอล์เจล (Alcohol 
Gel) ไม่ต้องล้างมือซ้ าด้วยน้ าและไม่ต้องเช็ดด้วยผ้าเช็ดมือ)วิธีการใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง ควรให้ด้านสีเข้ม
ออกด้านนอกเสมอ คลุมให้ปิดจมูก ปาก คางคล้องหูขยับให้พอดีกับใบหน้า กดลวดขอบบนให้สนิทกับสันจมูก โดย
เปลี่ยนทุกวันและทิ้งลง ในภาชนะท่ีมีฝาปิด เพ่ือป้องกันการติดเชื้อ ทั้งจากตนเองและผู้อ่ืน 

- เมื่อรู้สึกว่าจะไอ จาม ควรหากระดาษช าระ หรือทิชชู่ มาปิดปาก เพ่ือป้องกันไม่ให้เชื้อโรคกระจาย แล้ว
น าไปท้ิงในถังขยะปิดให้เรียบร้อย 

- เมื่อรู้สึกว่าจะไอ จาม แล้วไม่มีกระดาษช าระ ควรใช้การไอ จามใส่ข้อศอก โดยยกแขนข้างใดข้างหนึ่งมา
จับไหล่ตัวเองฝั่งตรงข้าม และยกมุมข้อศอกปิดปากและจมูกตนเองก่อนไอ จาม ทุกครั้งไม่ควรไอ จามใส่มือ 

- หลังจากไอ จามเสร็จแล้ว ควรรีบล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง ด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อเพ่ือก าจัดเชื้อ
โรค ไม่ให้แพร่กระจาย 

ไวรัสโคโรนา (Coronaviruses หรือ CoVs) คือตระกูลหนึ่งของไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคในระบบทางเดิน
หายใจและระบบทางเดินอาหาร ลักษณะเด่นของไวรัสตระกูลนี้คือ เป็นไวรัสที่มีสารพันธุกรรมชนิด RNA มีเปลือก
หุ้มด้านนอกที่ประกอบด้วยโปรตีน และล้อมรอบด้วยปุ่มหนามที่เกิดจากกลุ่มคาร์โบไฮเดรต ดูคล้าย ‘มงกุฎ’ จึงถูก
ตั้งชื่อว่า Coronavirusโดยมากแล้วมักพบการติดเชื้อไวรัสโคโรนาในสัตว์ แต่ก็มีไวรัสโคโรนาที่พบการติดเชื้อและ
ก่อโรคในมนุษย์ (Human coronaviruses) อยู่มากกว่า 30 สายพันธุ์ด้วยกัน ซึ่งสามารถแบ่งออกคร่าวๆ ได้ 2 
กลุ่ม ดังนี้  

1. สายพันธุ์ที่ก่อโรคไม่รุนแรง เช่น HCoV-229E, HCoV-OC43, HCoV-NL63, และ HCoV-HKU1 เป็น 4 
สายพันธุ์หลักที่มักก่อให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจที่ไม่รุนแรง มักเป็นเพียงไข้หวัดทั่วไป (Common Cold) 
โดยมีการพบว่าไวรัส 4 สายพันธุ์นี้เป็นสาเหตุให้เกิดไข้หวัดราว 30% ของผู้ป่วยทั้งหมดและถึงแม้จะพบได้น้อย แต่
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ไวรัส 4 สายพันธุ์ดังกล่าวอาจก่อโรคในระบบทางเดินหายใจส่วนบนที่มีอาการรุนแรงได้เช่นกัน เช่น ปอดอักเสบ 
(Pneumonia) และโรคหลอดลมฝอยอักเสบ (Bronchiolitis) โดยมักพบการติดเชื้ออ่ืนๆ ในระบบทางเดินหายใจ
ร่วมด้วย รวมถึงอาจก่อให้เกิดอาการผิดปกติในระบบทางเดินอาหาร เช่น ท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง 
นอกจากนี้ ไวรัส HCoV-OC43 ยังอาจกลายพันธุ์จนท าให้เกิดการติดเชื้อในสมองได้อีกด้วย 

2. สายพันธุ์ที่ก่อโรครุนแรงตัวอย่างเชื้อไวรัส เช่น SARS-CoV ท าให้เกิดโรคซาร์ส หรือโรคทางเดินหายใจ
เฉียบพลันรุนแรง ซึ่งเคยระบาดในประเทศจีนและฮ่องกง ช่วงปี 2002-2003 MERS-CoV ท าให้เกิดโรคโรคเมอร์ส 
หรือโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง ซึ่งพบการระบาดมากในช่วงปี 2012-2013  SARS-CoV-2 เป็นสายพันธุ์
ล่าสุดที่เพิ่งค้นพบในปี 2019 และท าให้เกิดโรคโควิด-19 

ปัจจุบัน ไวรัส SARS-CoV-2 มี Variant ใหม่ๆ ที่ตรวจพบจ านวนมาก แต่ Variant ที่องค์การอนามัยโลก 
(WHO) จัดอยู่ในกลุ่ม ‘สายพันธุ์ที่น่ากังวล’ (Variants of Concern; VOC) มีทั้งหมด 4 สายพันธุ์ด้วยกัน ทั้งนี้ เพื่อ
ลดการกล่าวโทษประเทศที่มีการตรวจพบเชื้อสายพันธุ์ใหม่ WHO จึงเปลี่ยนชื่อสายพันธุ์เหล่านี้เป็นอักษรกรีก 
ได้แก่     

COVID-19 สำยพันธุ์ Alpha (สำยพันธุ์อังกฤษ) 

ชื่อทางวิทยาศาสตร์คือ B.1.1.7 ชื่อใหม่คือ สายพันธุ์อัลฟ่า มีคุณสมบัติเลี่ยงภูมิคุ้มกันได้ดีที่สุด และ
แพร่กระจายเชื้อง่ายกว่าสายพันธุ์อื่น 40-70% พบครั้งแรกที่สหราชอาณาจักร ในเดือนธันวาคม ปี 2020 

COVID-19 สำยพันธุ์ Delta (สำยพันธุ์อินเดีย) 

ชื่อทางวิทยาศาสตร์คือ B.1.617.2 ชื่อใหม่คือ สายพันธุ์เดลต้า มีคุณสมบัติแพร่เชื้อง่ายระบาดเร็ว และ
เลี่ยงภูมิคุ้มกันได้ดี พบครั้งแรกในประเทศอินเดีย ในเดือนธันวาคม 2020 

COVID-19 สำยพันธุ์ Beta (สำยพันธุ์แอฟริกำใต้) 

ชื่อทางวิทยาศาสตร์คือ B.1.351 ชื่อใหม่คือ สายพันธุ์เบต้า มีคุณสมบัติลดประสิทธิภาพแอนติบอดี้   
ระบาดเร็วและแพร่เชื้อไวขึ้นประมาณ 50% พบครั้งแรกในประเทศแอฟริกาใต้ ในเดือนธันวาคม ปี 2020 

COVID-19 สำยพันธุ์ Gamma (สำยพันธุ์บรำซิล) 

ชื่อทางวิทยาศาสตร์คือ P.1 ชื่อใหม่คือ สายพันธุ์แกมม่า เป็นสายพันธุ์ที่รุนแรงกว่าสายพันธุ์ อ่ืน มี
คุณสมบัติเลี่ยงภูมิคุ้มกันและลดประสิทธิภาพวัคซีน ตรวจพบจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากประเทศบราซิล 
ระหว่างการตรวจคัดกรองภายในสนามบินที่ประเทศญี่ปุ่น เมื่อต้นเดือนมกราคม ปี 2021 

 

2.2 มำตรของรัฐบำล(ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ศบค.) 



9 
 

ความเป็นมาของ ศบค. การระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2563 โดย
เป็นประเทศ ที่มีผู้ป่วยยืนยันรายแรกนอกประเทศจีน การคัดกรองผู้เดินทางเข้าประเทศพบผู้ป่วยประปรายตลอด 
เดือนมกราคม 2563 ซึ่งเป็นผู้ที่เดินทางมาจากหรือเป็นผู้พ านักอยู่ในประเทศจีนแทบทั้งสิ้น การแพร่เชื้อ ท้องถิ่นที่
มีรายงานรายแรก มีการยืนยันเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 จ านวนผู้ป่วยยัง มีน้อยตลอดเดือน กุมภาพันธ์ 2563 
แต่จ านวนผู้ป่วยเพ่ิมขึ้นมากในกลางเดือนมีนาคม 2563 ซึ่งมีการระบุสาเหตุจากกลุ่ม การแพร่เชื้อจากหลายกลุ่ม 
ซึ่งกลุ่มใหญ่สุดเกิดขึ้นในการแข่งขันชกมวยไทย ณ สนามมวยเวทีลุมพินี เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 ผู้ป่วยยืนยัน
แล้ว เพ่ิมเกิน 100 คนต่อวัน ในอีก 1 สัปดาห์ต่อมา การตอบสนองของรัฐบาลต่อการระบาด เริ่มจากการคัดกรอง
และการติดตามการสัมผัสมี การคัดกรองโควิด-19 ตามท่าอากาศยานนานาชาติ ตลอดจนที่โรงพยาบาลส าหรับ
ผู้ป่วยที่มีประวัติ เดินทางหรือสัมผัส มีการสอบสวนโรคกรณีที่เกิดกลุ่มการระบาด กระทรวงศึกษาธิการเน้นการเฝ้า
ระวังตนเอง การรักษาความสะอาดโดยเฉพาะการล้างมือและการเว้นระยะห่างหรือใส่หน้ากากอนามัย แม้บุคคลที่
เดินทางมาจากประเทศเสี่ยงสูงจะได้รับค าแนะน าให้กักตนเอง แต่ยังไม่มีค าสั่งจ ากัดการเดินทางจน วันที่ 5 มีนาคม 
2563 และวันที่ 19 มีนาคม 2563 มีประกาศเพ่ิมเติมให้ต้องมีเอกสารการแพทย์รับรอง การเดินทางระหว่าง
ประเทศและคนต่างด้าวต้องมีประกันสุขภาพ ปลายเดือนมีนาคม 2563 สถานที ่สาธารณะและธุรกิจห้างร้านได้รับ
ค าสั่งให้ปิดในกรุงเทพมหานครและอีกหลายจังหวัด นายกรัฐมนตรี  ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉิน มีผลวันที่ 26 มีนาคม 2563 และมีประกาศห้ามออก นอกเคหะสถานยามวิกาล ตั้งแต่คืนวันที่ 3 เมษายน 
2563 พระราชก าหนดสถานการณ์ฉุกเฉินยังสั่งงด จ าหน่ายสุราชั่วคราวและให้ประชาชนชะลอการเดินทางข้าม
จังหวัด ซึ่งยกเลิกเป็นส่วนใหญ่ ในเดือน กรกฎาคมและเปิดสถานศึกษาในเดือนสิงหาคม 2563  

  อย่างไรก็ดีรัฐบาลยังไม่ยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน  ต่อมาพบการระบาดของโรครอบใหม่ในจังหวัด
สมุทรสาครประมาณกลางเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 ท าให้ยอดผู้ติดเชื้อในประเทศเพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 20 
รัฐบาลถูกวิจารณ์อย่างหนักจากการรับมือวิกฤตการณ์ในหลายด้าน ในต้นเดือนกุมภาพันธ์  2563 หลังเกิดความ
กังวลต่อการกักตุนและโก่งราคาขายหน้ากากอนามัย รัฐบาลเข้าควบคุมราคาและแทรกแซงการจัดจ าหน่าย แต่ยั ง
ไม่สามารถป้องกันการขาดแคลนตามโรงพยาบาลต่าง ๆ ได้ และเกิดกรณีอ้ือฉาวจากกรณีที่ประชาชนสงสัยว่าการ
ฉ้อราษฎร์บังหลวง นอกจากนี้รัฐบาลยังถูกวิจารณ์ เกี่ยวกับนโยบายข้อก าหนดการเดินทางระหว่างประเทศและ
การกักโรคอย่างไม่เด็ดขาดและล่าช้า และ การสื่อสารแบบกลับไปกลับมา รัฐบาลจึงได้ประกาศจัดตั้งศูนย์บริหาร
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรี มี
หน้าที่แถลงข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของโรคโควิด 19 ประจ าวัน ให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารช่องทางหลัก
และช่องทาง เดียว ตลอดจนก าหนดนโยบายที่ส าคัญในการควบคุมโรคโควิด-19 ในภาพรวมของประเทศ 

บริกำร State Quarantine  

ตามที่มีการประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย ตาม
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ก าหนดให้ผู้ที่ เดินทางมาจาก
ต่างประเทศทุกคน ต้องได้รับการตรวจคัดกรอง แยกกัก หรือกักกัน เพ่ือการเฝ้าระวัง  ป้องกัน และควบคุมโรคซึ่ง
มาจากท้องถิ่นอ่ืน หรือเมืองท่านอกราชอาณาจักร กรณีโรคโควิด-19 หน่วยงานรัฐจึงจ าเป็นต้องจัดเตรียมและ
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จัดหาสถานที่ส าหรับเป็นที่กักตัวผู้ที่เดินทางมาจาก ต่างประเทศ ให้อยู่ในการก ากับดูแล เพ่ือการเฝ้าระวังการแพร่
ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ตามหลักเกณฑ์ และแนวทาง การควบคุมป้องกันโรค โดยความร่วมมือระหว่าง
กระทรวงกลาโหม และกระทรวงสาธารณสุข State Quarantine หมายถึง การกักกันผู้เดินทางทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติเข้ามาในราชอาณาจักร โดยใช้สถานประกอบการธุรกิจโรงแรม กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ที่เดินทางเข้ามา
ในราชอาณาจักรไทยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และไม่  มีอาการที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคโควิด-19 (Patient 
under investigation) ขั้นตอนการได้รับการรับรองโดยรัฐ  

1. โรงแรมสมัครเข้าร่วมและประเมินตนเองตามเกณฑ์แนวทางที่กระทรวงสาธารณสุข และ  
กระทรวงกลาโหมก าหนด  

2. ประเมินความพร้อมร่วมกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงกลาโหม  

3. โรงแรมจ าเป็นต้องจัดรูปแบบบริการตามก าหนดที่ชัดเจน น าเสนอต่อคณะกรรมการร่วม  กระทรวง
สาธารณสุขและกระทรวงกลาโหม  

4. ประกาศ โรงแรมได้รับอนุญาตให้ด าเนินการ State Quarantine ในเว็บของกระทรวง สาธารณสุข 
(กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ) และกระทรวงกลาโหม  

5. กระทรวงต่างประเทศแจ้ง State Quarantine ให้ชาวไทยและชาวต่างชาติ ทราบ ณ.ประเทศต้นทาง 
ให้มีการลงทะเบียนความต้องการที่ประเทศต้นทางและระบุสถานที่พัก State Quarantine ในแบบแสดงความ
จ านง ร่วมกับได้รับค าตอบรับจากสถานที่พัก State Quarantine เดิน ทางเข้ามาในราชอาณาจักร 

6.ปลายทางแจ้งใบแสดงความจ านง Alternative State Quarantine ณ EOC สนามบิน (สุวรรณภูมิ, 
ดอนเมือง, อู่ตะเภา) หลังจากนั้นการน าส่งผู้เข้าพักจากสนามบินถึงโรมแรม State Quarantine ด าเนินการ โดย
โรงแรมที่ได้รับอนุญาต รวมถึงการทดสอบเชื้อโควิด-19 และการให้บริการ ทางการแพทย์ เป็นการด าเนินการของ
โรงแรมและโรงพยาบาลคู่สัญญาปฏิบัติการร่วม (Cooperate Hospital) ลักษณะของ State Quarantine ต้องมี
องค์ประกอบหลัก 6 หมวด ดังนี้  

หมวด 1 โครงสร้างอาคารวิศวกรรมความปลอดภัยและระบบสื่อสารสารสนเทศ  

หมวด 2 บุคลากร (ต้องได้รับการอบรมก่อนปฏิบัติงาน)  

หมวด 3 วัสดุ อุปกรณ์ส านักงาน และอ่ืนๆ  

หมวด 4 ยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล  

หมวด 5 การจัดการสิ่งแวดล้อม และเป็นมิตรกับชุมชน  

หมวด 6 โรงพยาบาลคู่สัญญาปฏิบัติการร่วมและความสะดวกสบายเพิ่มเติม 
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กำรตรวจคัดกรอง เฝ้ำระวัง และสอบสวนโรคโควิด 19 

1. กรมควบคุมโรค ได้ก าหนดมาตรการในการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ใน
ประเทศไทย เพ่ือให้ทราบขนาดของปัญหา ตรวจจับการระบาด และติดตามแนวโน้มของการเกิดโรคติดเชื้อ ใน
กลุ่มประชากรเสี่ยงและพ้ืนที่เสี่ยงได้อย่างทันเวลา โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดย
แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 
  1.1 การเฝ้าระวังในกลุ่มผู้ป่วย หรือมีอาการเข้าได้กับนิยาม (Patient Under Investigation : 
PUI) 

1.2 การตรวจคัดกรองในประชากรเสี่ยงตามจุดคัดกรองและด่านเข้าออกระหว่างประเทศ 
(Screening) 

1.3 การเฝ้าระวังในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะหรือพ้ืนที่เฉพาะ (Sentinel Surveillance) 

1.4 การเฝ้าระวังเหตุการณ์ในสถานที่เสี่ยง เก็บตัวอย่างส่งตรวจเมื่อเข้าเกณฑ์PUI  

และเป็นกลุ่มก้อน รายงานผ่าน EBS (Event-Based Surveillance) 

2 การตรวจส าหรับการสอบสวนทางระบาดวิทยา กรณีพบผู้ป่วยยืนยัน อย่างน้อย 1 รายขึ้นไปทีม
ปฏิบัติการสอบสวนโรคด าเนินการสอบสวนโรคโดยใช้แบบฟอร์ม Novelcorona 2ในการสอบสวนผู้ป่วยซึ่งเป็น
บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ให้ใช้แบบฟอร์ม Novelcorona 2Hและกรณีที่ผู้ป่วยอยู่ในสถานที่กักกัน
ซึ่งทางราชการก าหนด ให้ใช้แบบฟอร์ม Novelcorona 2Q และมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้ 

     2.1 เกณฑ์การออกสอบสวนโรค และการยุติการสอบสวน หลักเกณฑ์นี้เป็นแนวทาง ในการสอบสวน
โรค อาจพิจารณาปรับเปลี่ยนวิธีการสอบสวนให้เหมาะสม กับสถานการณ์ เช่น กรณีที่ เป็นพ้ืนที่ซึ่งพบผู้ป่วย
จ านวนมาก หรือมีการระบาดในวงกว้างแล้ว อาจใช้วิธีการสอบสวนทางโทรศัพท์  การมอบหมายให้บุคลากรใน
พ้ืนที่เป็นผู้ด าเนินการ การรวบรวมเอกสารจากหน่วยบริการ ทางไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ 

      2.2 กระบวนการสอบสวนโรค กระบวนการสอบสวนโรค โดยแบ่งเป็น 3 กิจกรรม ดังนี้ การติดตามผู้
สัมผัสใกล้ชิด (Close contact tracing) ผู้สัมผัสใกล้ชิด ประกอบด้วย 

 1.ผู้ที่อยู่ใกล้หรือมีการพูดคุยกับผู้ป่วยในระยะ 1 เมตร เป็นเวลานานกว่า 5 นาที หรือถูกไอ 

จามรดจากผู้ป่วย  

 2. ผู้ที่อยู่ในบริเวณท่ีปิด ไม่มีการถ่ายเทอากาศมากนัก ร่วมกับผู้ป่วย โดยอยู่ห่าง จากผู้ป่วยใน 
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ระยะ 1 เมตร เป็นเวลานานกว่า 15 นาที เช่น ในรถปรับอากาศ หรือห้องปรับอากาศผู้สัมผัสใกล้ชิดแบ่งออกเป็น 
2 กลุ่ม ดังนี้ 

1. ผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง หมายถึง ผู้สัมผัสที่มีโอกาสสูงในการรับหรือแพร่เชื้อกับ 

ผู้ป่วยที่มีโอกาสสัมผัส สารคัดหลั่งจากทางเดินหายใจของผู้ป่วย โดยไม่ได้ใส่ personal protective equipment 
(PPE) ตามมาตรฐาน 

3. ผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงต่ า หมายถึง ผู้สัมผัสที่มีโอกาสต่ าในการรับหรือแพร่เชื้อกับผู้ป่วย ได้แก่ ผู้สัมผัส
ใกล้ชิดที่ไม่เข้าเกณฑ์ผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง 

 

 

 

 

กำรค้นหำเชิงรุก (Active case finding)  

เมื่อพบผู้ป่วยยืนยันที่ไม่สามารถหาแหล่งโรคที่มาจากพ้ืนที่ระบาดได้อย่างชัดเจน  มีความเป็นไปได้สูง       
ที่ผู้ป่วยจะได้รับเชื้อมาจากภายในชุมชนที่ ใช้ชีวิตหรืออ าศัยอยู่  ซึ่ งในชุมชนนั้นอาจจะ  มีผู้ป่วยรายอ่ืน                
หรือมีการระบาดเกิดขึ้นอยู่ในพ้ืนที่ ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องค้นหาเชิงรุกภายในชุมชนนั้น ๆ เพ่ือค้นหา 
และด าเนินการแยกผู้ป่วยโดยเร็ว โดยการค้นหาเชิงรุกจะขยายวงให้ครอบคลุม ชุมชนที่ผู้ป่วยใช้ชีวิต หรืออาศัยอยู่ 
โดยไม่จ ากัดอยู่เพียงผู้ที่มาสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย ขอบเขตการค้นหาเชิงรุกจะกว้างเท่าใดนั้น ให้พิจารณาโดยใช้
หลักท่ีว่าจะค้นหาผู้ป่วย รายอื่น ซึ่งมีโอกาสไปสัมผัสกับแหล่งโรคเดียวกัน (common exposure) กับผู้ป่วยยืนยัน 
เช่น หากมี นักเรียน ป.6 เป็นผู้ป่วยยืนยัน ในการค้นหาผู้สัมผัส มักจะจ ากัดวงเพ่ือนสนิท หรือเพ่ือน ในห้องเรียน  
เดียวกัน แต่หากเป็นการค้นหาเชิงรุกจะต้องขยายวงการค้นหา เช่น ให้ครอบคลุมทั้งโรงเรียน เนื่องจากผู้ป่วยราย
นั้นอาจได้รับเชื้อมาจากการใช้สาธารณูปโภคส่วนรวม เช่น ลิฟต์โรงอาหาร โรงยิม ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ จึง
อาจมีนักเรียนหรือบุคลากรคนอ่ืนที่ได้รับเชื้อจากบริเวณเดียวกันนี้ด้วย 

 

กำรค้นหำผู้ติดเชื้อไม่มีอำกำรในชุมชน (Asymptomatic infection finding)  

การค้นหาผู้ติดเชื้อไม่มีอาการในชุมชน เป็นการค้นหาผู้ติดเชื้อไม่มีอาการ ในผู้ที่อาศัย อยู่ในพ้ืนที่     
(สถานที่ ชุมชน/หมู่บ้าน) ที่พบผู้ป่วยต่อเนื่องในระยะเวลาอย่างน้อย 28 วัน ขึ้นอยู่กับ ความถี่ ความหนาแน่นของ
ประชากร และตามสถานการณ์ของพ้ืนที่ ทั้งนี้ให้ค านึงถึงประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลในการท าด้วย กรณีที่พบ
ผู้ป่วยต่อเนื่องในระยะเวลาอย่างน้อย 28 วัน ทีมสอบสวนโรคจะต้อง ด าเนินการค้นหาผู้ติดเชื้อไม่มีอาการ 
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(Asymptomatic infection finding) ซึ่งอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ (สถานที่/ชุมชน/หมู่บ้าน) โดยขนาด การค้นหาขึ้นอยู่
กับความถ่ีที่พบผู้ป่วย ความหนาแน่นของประชากร และสถานการณ์ของพ้ืนที่ ซึ่งจะต้องค านึงถึงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ร่วมกับการใช้มาตรการเว้น ระยะห่างทางสังคม (Social distancing) ในการควบคุมโรค 

มำตรกำรด้ำนกำรป้องกันตนเองของประชำชน 

ค าแนะน านี้ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติส าหรับบุคคลทั้งประชาชนทั่วไปและประชาชนกลุ่มเสี่ยง
สูงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19 ได้แก่ หญิงตั้งครรภ์ กลุ่มเด็กเล็กที่มีอายุต่ ากว่า 5 ปีลงมา ผู้สูงอายุและคนที่มีโรค
ประจ าตัว เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง โรคระบบทางเดินหายใจ โรค
ภูมิแพ้ ซึ่งมีโอกาสเสียชีวิตมากกว่าคนทั่วไปหากมีการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพ่ือป้องกันตนเองจากการเจ็บป่วยและ
ลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต จึงมีแนวทางการปฏิบัติเพ่ือการป้องกันโรคโควิด-19 ส าหรับประชาชนทั่วไปและกลุ่ม
เสี่ยง รายละเอียดดังนี้ 

แนวทางการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล เพ่ือป้องกันและลดการแพร่เชื้อโควิด-19 

1. ออกจากบ้านเมื่อจ าเป็นเท่านั้น หากออกนอกบ้านให้เว้นระยะห่างจากคนอ่ืนอย่างน้อย 1 -2 เมตร 
หลีกเลี่ยงการเข้าไปในพ้ืนที่ที่มีคนหนาแน่น แออัด หรือพ้ืนที่ปิด 

2. สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา เมื่ออยู่นอกบ้าน 

3. ใช้รถสาธารณะเมื่อจ าเป็นเท่านั้น และหลีกเลี่ยงชั่วโมงเร่งด่วน หากต้องซ้อนมอเตอร์ไซด์ควรนั่ง 

หันข้าง 

4. ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง ก่อนรับประทานอาหาร หลังใช้ส้วม หรือ 

หลังจากไอ จาม หรือหลังสัมผัสจุดเสี่ยงที่มีผู้ใช้งานร่วมกันในที่สาธารณะ เช่น กลอนหรือลูกบิดประตู 

ราวจับหรือราวบันได เป็นต้น 

5. หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จ าเป็น 

6. ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า 70 ปี ผู้มีโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน โรคหัวใจ โรค 

ความดันโลหิตสูง โรคปอด และเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี ให้เลี่ยงการออกนอกบ้าน เว้นแต่จ าเป็น ให้ออก 

นอกบ้านน้อยที่สุด ในระยะเวลาสั้นที่สุด 

7. แยกของใช้ส่วนตัว ไม่ควรใช้ของร่วมกับผู้อ่ืน 

8. เลือกทานอาหารที่ร้อนหรือปรุงสุกใหม่ๆ ควรทานอาหารแยกส ารับ หรือหากทานอาหาร 

ร่วมกันให้ใช้ช้อนกลางส่วนตัว ออกก าลังกายสม่ าเสมอ และพักผ่อนให้เพียงพอ 
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9. หากเดินทางกลับจากประเทศหรือพ้ืนที่ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ควรกัก 

ตัวเองที่บ้าน 14 วัน และปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข 

10. หมั่นสังเกตอาการตนเอง หากมีอาการไอ เจ็บคอ มีน้ ามูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ให้ไป 

รับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทันที 

 

มำตรกำรและแนวทำงกำรด ำเนินกำรในกรณีมีเหตุจ ำเป็นเร่งด่วน เพื่อกำรป้องกันและควบคุมกำรแพร่ของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) 

 (ฉบับลงวันที่ 19 มีนำคม 2563) 

ตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 113 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 แจ้ง
ว่า ในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 คณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว ลงมติเห็นชอบ
มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขเสนอ และให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐทุกแห่งเร่งด าเนินการ  ตามมาตรการ ดังกล่าวในส่วนที่
เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์  และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้
เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยด่วน รวมทั้งขอความร่วมมือจากภาคเอกชน ให้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่าง
เคร่งครัดต่อไป ประกอบกับมติที่ประชุมของคณะกรรมการโรคติดต่อ แห่งชาติครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 9 
มีนาคม 2563 คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ได้อาศัย อ านาจตามความในมาตรา 14 (1) แห่งพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ก าหนดแนวทางปฏิบัติใน การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคจากผู้เดินทาง ซึ่งมาจาก
ท้องที่หรือเมืองท่านอกราชอาณาจักร กรณีโรคโควิด 19 ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 โดยข้อ 4 
ก าหนดว่าให้กรมควบคุมโรคใน ฐานะส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ สามารถก าหนด
แนวทางปฏิบัติ มาตรการ หลักเกณฑ์ วิธีการหรือแนวทางการด าเนินการเพ่ิมเติมได้ตามความจ าเป็นและความ
เหมาะสม เพ่ือให้ทันต่อสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับข้อ 5 ก าหนดว่าในกรณีที่มีมาตรการ หลักเกณฑ์ 

วิธีการ หรือแนวทางที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือที่กระทรวงสาธารณสุขได้สั่งการหรือก าหนดใน เรื่องใดไว้
เป็นการเฉพาะให้ปฏิบัติตามหรือด าเนินการตามมาตรการ หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางนั้น  ดังนั้น เพ่ือให้
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถ
แก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดหรืออาจเกิดขึ้นจากการด าเนินการได้ อย่างทันท่วงทีกรมควบคุมโรคในฐานะส านักงาน
เลขานุการของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติจึงเห็นควร ก าหนดมาตรการและแนวทางการด าเนินการในกรณีมี
เหตุจ าเป็นเร่งด่วนเพ่ือป้องกันการแพร่ของ โรคโควิด 19 เพ่ือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หรือผู้ว่า ราชการกรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อ
กรุงเทพมหานคร พิจารณาใช้  อ านาจตามความในมาตรา 35 ประกอบกับมาตราอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตาม
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และแจ้งให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อพิจารณาใช้อ านาจตามความใน
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มาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติ โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ตามสมควรแก่กรณี โดยมีมาตรการและแนวทางการ
ด าเนินการที่ส าคัญ ดังนี้  

1. กรณีสถานที่ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่ของโรคโควิด 19 เนื่องจากอาจมีผู้ที่เป็นหรือ ผู้ที่มีเหตุอัน
ควรสงสัยว่าเป็นโรคโควิด 19 ได้พ านักหรือพักอาศัย หรือเข้าไปท ากิจกรรม หรือมีภารกิจ  ร่วมกัน ณ สถานที่
ดังกล่าว ให้พิจารณาด าเนินการ ดังนี้  

1.1 สถานที่ซึ่งให้ปิดเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย เช่น สนามมวย  สนามม้า สนามกีฬา 
สถานที่จัดหรือแข่งกีฬา สถานที่ชนไก่ หรือสถานที่ซึ่งใช้ส าหรับการเล่นต่าง ๆ ซึ่งใช้ สัตว์ต่อสู้หรือแข่งกัน เช่น ชน
โค ชนไก่ กัดปลา แข่งม้า ฯลฯ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบ  ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ โรคติดต่อกรุงเทพมหานครพิจารณาใช้อ านาจ
ตามความในมาตรา 35 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 สั่งปิดสถานที่ดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราว
จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย เพ่ือป้องกันมิให้มี การแพร่ของโรคโควิด 19 ในพ้ืนที่ โดยให้ค าสั่งมีผลใช้บังคับ
จนกว่าจะ มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือมี การยกเลิกค าสั่ง ทั้งนี้ ให้แจ้งต่อเจ้าของผู้ครอบครอง หรือผู้รับผิดชอบ
สถานที่ดังกล่าว ให้ด าเนินการ ตามแนวทางปฏิบัติหรือแนวทางการป้องกันหรือควบคุมโรคที่กรมควบคุมโรค
ก าหนดอย่างเคร่งครัด และให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพ้ืนที่เพ่ือพิจารณา ใช้อ านาจด าเนินการเอง
หรือออกค าสั่ง เป็นหนังสือให้ผู้ใดด าเนินการตามความในมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 
ตาม สมควรแก่กรณ ี 

1.2 สถานที่ซึ่งให้ปิดเป็นการชั่วคราวเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เช่น  สถานบันเทิง ผับ 
บาร์ สถานบริการอ่ืนใดตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ โรงมหรสพ สถานประกอบ กิจการ สปา สถานประกอบ
กิจการอาบ อบ นวด สถานประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพหรือเพ่ือเสริม  ความงาม สถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพอ่ืนใดตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ฟิต  เนสเซ็นเตอร์สถานที่ส าหรับออกก าลังกาย 
หรือสถานที่อ่ืนใดที่มีลักษณะแออัด เบียดเสียด หรือใกล้ชิด กัน ซึ่งง่ายต่อการแพร่ของเชื้อโรคหรือมีความเสี่ยงที่
จะเกิดการแพร่ของโรคโควิด 19 ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อ
กรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการ 

จังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด (กรณีปริมณฑล) พิจารณาใช้ อ านาจตาม 

ความในมาตรา 35 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 สั่งปิดสถานที่ดังกล่าวไว้เป็นการ
ชั่วคราวเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน ทั้งนี้หากพ้นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วันดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่ามีเหตุ 

จ าเป็นเร่งด่วนเพ่ือป้องกันการแพร่ของโรคโควิด 19 ต่อไป ให้พิจารณาสั่งปิดสถานที่ดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราว
ต่อไปตามความจ าเป็นและความเหมาะสม โดยให้แจ้งต่อเจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้รับผิดชอบสถานที่ดังกล่าว 
ให้ด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติหรือแนวทางการป้องกันหรือควบคุมโรคที่กรมควบคุมโรคก าหนดอย่างเคร่งครัด 
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และให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพ้ืนที่เพ่ือพิจารณาใช้อ านาจด าเนินการเองหรือออกค าสั่งเป็น
หนังสือให้ผู้ใดด าเนินการตามความในมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ตามสมควรแก่กรณี 

1.3 สถานที่ซึ่งควรมีมาตรการลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อโรคโควิด 19 ในกรณีสถานที่ซึ่งมีความจ าเป็น
ต่อการใช้ชีวิตประจ าวันของประชาชน เช่น ห้างสรรพสินค้า ตลาด สถานที่จ าหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม โรงแรม 
ศาสนสถาน หรือสถานที่ซึ่งใช้จัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของบุคคลจ านวนมาก เช่น สถานที่ซึ่งใช้จัดการประชุม 
อบรม สัมมนา สถานที่สอบ สถานที่ซึ่งจัดกิจกรรมตามประเพณีหรือกิจกรรมทางศาสนา ให้พิจารณาด าเนินการ 
ดังนี้ 

1.3.1 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด 

หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครพิจารณาใช้
อ านาจตามความในมาตรา 22 และมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558ประกอบกับกฎหมายหรือ
มาตรการของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ให้งดหรือเลื่อนการจัดกิจกรรม ในสถานที่ดังกล่าวออกไปหรือก าหนด
เงื่อนไขหรือมาตรการในการใช้สถานที่ดังกล่าวตามความจ าเป็นและความเหมาะสม 

1.3.2 ในกรณีท่ีพิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถจัดกิจกรรมในสถานที่ดังกล่าวได้ หรือให้ 

สถานที่ดังกล่าวเปิดบริการหรือใช้ท าภารกิจตามปกติได้ ให้แจ้งต่อเจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้รับผิดชอบสถานที่ 
หรือผู้รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ให้ด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติหรือแนวทางการป้องกันหรือควบคุม
โรคที่กรมควบคุมโรคก าหนดอย่างเคร่งครัด และให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพ้ืนที่ เพ่ือพิจารณาใช้
อ านาจด าเนินการเองหรือออกค าสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ใดด าเนินการตามความในมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติ
โรคตดิต่อ พ.ศ. 2558 ตามสมควรแก่กรณี 

          1.3.3 ในกรณีมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน เพ่ือป้องกันการแพร่ของโรคโควิด 19 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร พิจารณาใช้อ านาจตามมาตรา 35 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ 
พ.ศ. 2558 สั่งปิดสถานที่ดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราวตามความจ าเป็นและความเหมาะสม ทั้งนี้หากพ้นระยะเวลา
ดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่ามีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนเพ่ือป้องกันการแพร่ของโควิด 19 ต่อไป ให้พิจารณาสั่งปิดสถานที่
ดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราวต่อไปตามสมควรแก่กรณี หรือ 

พิจารณาใช้อานาจตามมาตรา 35 (3) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 สั่งห้ามผู้ที่เป็นหรือผู้ที่มีเหตุอัน
ควรสงสัยว่าเป็นโรคโควิด 19 เข้าไปในสถานที่ดังกล่าว เพ่ือป้องกันและควบคุมมิให้โรคโควิด 19แพร่ต่อไป 

2. กรณีเป็นสถานที่ซึ่งพบผู้ที่เป็นโรคโควิด 19 หรือสถานที่ซึ่งผู้ที่เป็นโรคโควิด 19 ได้พ านักหรือพักอาศัย 
ท ากิจกรรม มีภารกิจ หรือเข้าไปในสถานที่นั้นภายในระยะเวลา 14 วันก่อนพบว่าบุคคลดังกล่าว เป็นโรคโควิด 19 
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครพิจารณาใช้อ านาจตามมาตรา 35 (1) แห่ง
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พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 สั่งปิดสถานที่ดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราว เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน 
โดยให้แจ้งต่อเจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้รับผิดชอบสถานที่ดังกล่าว ให้ด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติหรือแนว
ทางการป้องกันหรือควบคุมโรคที่กรมควบคุมโรคก าหนดอย่างเคร่งครัดและให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อในพ้ืนที่เพ่ือพิจารณาใช้อ านาจด าเนินการเองหรือออกค าสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ใดด าเนินการตามความใน
มาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ตามสมควรแก่กรณี เช่น 

- ให้ผู้ที่เป็นหรือผู้ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคโควิด 19 หรือเป็นผู้สัมผัสหรือเป็นพาหะของ 

โรคโควิด -19 มารับการตรวจ รักษา รับการชันสูตรทางการแพทย์ และเพ่ือความปลอดภัยอาจแยกกักกักกัน หรือ
คุมไว้สังเกต ณ สถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อก าหนด จนกว่าจะพ้นระยะติดต่อของโรคหรือสิ้นสุดเหตุอัน
ควรสงสัย 

- ให้เจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้พักอาศัยในสถานที่ดังกล่าวก าจัดความติดโรคหรือท าลายสิ่งใดๆ 

ที่มีเชื้อโรคหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีเชื้อโรค หรือแก้ไขปรับปรุงการสุขาภิบาลให้ถูกสุขลักษณะ เพ่ือควบคุมและ
ป้องกันการแพร่ของโรคโควิด 19 ทั้งนี้ ผู้ได้รับค าสั่งต้องด าเนินการตามค าสั่งดังกล่าวจนกว่าเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อจะมีค าสั่งยกเลิก 

          - ห้ามผู้ใดกระท าการหรือด าเนินการใด ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ซึ่งอาจเป็น
เหตุให้โรคโควิด 19 แพร่ออกไป 

3. แนวทางปฏิบัติหรือแนวทางการป้องกันหรือควบคุมโรคซึ่งต้องแจ้งให้เจ้าของ ผู้ครอบครองผู้รับผิดชอบ
สถานที่ หรือผู้จัดกิจกรรมในสถานที่ ด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 1 และ 2 ให้เป็นไปตามภาคผนวกที่แนบมา
พร้อมนี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่กรมควบคุมโรคก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันหรือควบคุมโรคเพ่ิมเติม ให้แจ้ง
ต่อเจ้าของ ผู้ครอบครอง ผู้รับผิดชอบสถานที่ หรือผู้จัดกิจกรรมดังกล่าว เพ่ือด าเนินการตามที่กรมควบคุมโรค
ก าหนดเพ่ิมเติมอย่างเคร่งครัดด้วยเช่นกัน 

4. กรณีมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน เพ่ือป้องกันการแพร่ของโรคโควิด 19 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร พิจารณาใช้อ านาจตามความในมาตรา 35 (2) หรือ (3) 

แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เพื่อด าเนินการ ดังนี้ 

4.1 สั่งให้ผู้ที่เป็นหรือผู้ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคโควิด 19 หยุดประกอบอาชีพ 

เป็นการชั่วคราว โดยให้ค าสั่งมีผลใช้บังคับจนกว่าจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือมีการยกเลิกค าสั่ง 

4.2 สั่งห้ามผู้ที่เป็นหรือผู้ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคโควิด 19 เข้าไปในสถานที่ 

ชุมนุมชนโรงมหรสพ สถานศึกษา หรือสถานที่อ่ืนใด เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 
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5. เพ่ือให้การป้องกันและควบคุมการแพร่ของโรคโควิด 19 รวมถึงการด าเนินการตามมาตรการและแนว
ทางการด าเนินการข้างต้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรืคณะกรรมการ
โรคติดต่อกรุงเทพมหานคร พิจารณาใช้อ านาจตามมาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 
2558 ตามสมควรแก่กรณี เช่น เรียกให้บุคคลใด ๆ มาให้ข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น หรือให้จัดส่งข้อมูลหรือ
เอกสารใด ๆ ที่จ าเป็นหรือข้อคิดเห็นมา เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณา และในกรณีที่พบผู้ไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืน
กฎหมาย ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครสนับสนุนส่งเสริม และ
ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดตลอดจนให้
พิจารณานามาตรการหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาใช้ด าเนินการอย่างเต็มที่ เพ่ือป้องกันและควบคุม มิให้มีการแพร่
ของโรคโควิด 19 เกิดข้ึนในพื้นท่ี 

 

 

 

 

ควำมหมำยของกำรออกก ำลังกำย  

จิตติมา เจริญลิ้มประเสริฐ (2555) กล่าวว่า การออกก าลังกาย หมายถึง การใช้แรงกระท า จากภายนอก
ในการช่วยท าการเคลื่อนไหวข้อต่อหรือส่วนต่างๆ ของร่างกายในองศาการเคลื่อนไหว ปกติแรงกระท าจาก
ภายนอกอาจเกิดจากแรงคนหรือแรงโน้มถ่วงของโลก  

พระถวารนาวิริยาคุณ (2554) กล่าวว่า การออกก าลังกาย หมายถึง การดูแลสุขภาพร่างกาย แข็งแรง
ตลอดเวลา ส่งผลให้ถึงกล้ามเนื้อที่เป็นส่วนส าคัญของร่ายกายมีความทนทาน ยืดหยุ่นและ ความคล่องแคล่วของ
ร่างกายดีข้ึน  

สนธยา สีละมาด (2557) กล่าวว่า การออกก าลังกาย หมายถึง กิจกรรมทางกายที่มีคุณลักษณะส าคัญ คือ 
มีแบบแผน มีระบบและมีการปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอเพ่ือปรับปรุงหรือรักษาสมรรถภาพทางกายอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้
ออกก าลังกายสามารถเลือกท าในสิ่งที่ตนเองรู้สึกดีหรือพึงพอใจและสามารถมุ่งความสนใจอยู่ที่ความสนุกสนาน
ของการเคลื่อนไหวแต่ต้องมีการออกแรงระดับหนึ่ง มีการออกแรงมากกว่าการเล่นหรือการท างานในชีวิตประจ าวัน  

ภาณุพงศ์ ค าวชิรพิทักษ์ (2557) กล่าวว่า การออกก าลังกาย หมายถึง การท าตัวให้กระตือรือร้น
ตลอดเวลาด้วยการท ากิจกรรมต่างๆ โดยไม่อยู่เฉย เช่น การเดินเล่น การท างานบ้าน การท าสวน เป็นต้น               
การออกกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคอ้วน 
ความดันโลหิตสูง ท้องผูก โรคหัวใจ โรคเบาหวาน อาการสลบ อันเนื่องมาจากเส้นเลือดในสมองตีบตันรวมไปถึง
ปัญหาสุขภาพอ่ืนๆ 
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สืบสาย บุญวีรบุตร (2552) หมายถึง การออกก าลังที่ลดความเสี่ยงของการเป็นโรค ที่ต้องออกก าลังกาย
เพ่ือใช้พลังงาน ตั้งแต่ 700-2000 cal เป็นกิจกรรมที่ท าให้ร่างกายเคลื่อนไหวและกล้ามเนื้อ ซึ่งถ้าเหนื่อยมากก็ใช้
เวลาน้อยแต่ถ้าเหนื่อยน้อยก็ใช้เวลามากข้ึน  

ดังนั้นการออกก าลังกาย หมายถึง กระบวนการการท างานของอวัยวะต่างๆ ของร่างกายที่เคลื่อนไหวและ
ประสานงานกัน อย่างมีแบบแผน มีระบบ และมีการปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอเพ่ือปรับปรุงหรือรักษาสมรรถภาพทาง
กายให้มีประสิทธิภาพและแข็งแรงสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา 

 

 

 

ควำมส ำคัญของกำรออกก ำลังกำย  

ปัจจุบันเทคโนโลยี ได้ พัฒนาไปอย่างรวดเร็วและช่วยอ านวยความสะดวกสบายในการด า เนิน 
ชวีิตประจ าวันของมนุษย์ ท าให้พฤติกรรมในแต่ละวันของมนุษย์ใช้แรงกายในการเคลื่อนไหวลด น้อยลงทั้งท่ีแท้จริง
แล้วร่างกายมนุษย์ได้ถูกสร้างมาให้มีการใช้แรงกายในการเคลื่อนไหว เพ่ือกระตุ้น  และรักษาสภาพร่างกายให้
สามารถท างานได้อย่างเป็นปกติ หากมนุษย์มีการเคลื่อนไหวร่างกายลด น้อยลงหรือไม่ได้ออกก าลังกายเป็นประจ า
ท าให้สมรรถภาพทางร่างกายและสุขภาพเสื่อมสภาพจึง เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาทางด้านสุขภาพร่วมถึงความ
ผิดปกติทางร่างกายและอาจก่อให้เกิดโรคร้าย หลายชนิด ซึ่งเป็นโรคที่เป็นปัญหาทางการแพทย์ที่พบมากใน
ปัจจุบัน โดยการออกก าลังกายอาจ เปรียบเทียบได้กับยาสารพัดประโยชน์เพราะใช้เป็นยาบ ารุงก็ได้เป็นยาป้องกัน
ก็ได้และเป็นยาบ าบัดรักษาหรือฟ้ืนฟูสภาพร่างกายได้ แต่ข้ึนชื่อว่ายาแล้วไม่ว่าจะวิเศษเพียงไรก็จะต้องใช้ด้วยขนาด 
หรือปริมาณที่เหมาะสมกับคนแต่ละคน การใช้โดยไม่ค านึงถึงขนาดหรือปริมาณที่เหมาะสม นอกจาก อาจไม่ได้ผล
แล้วยังอาจเกิดโทษจากยาได้ด้วย ดังนั้นควรศึกษาท าความเข้าใจหลักการและวิธีการออก ก าลังกายเพ่ือก่อให้เกิด
ประโยชน์กับสุขภาพ เช่น การก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน การจัดรูปแบบ ชนิด ของความหนัก ความนาน และความ
บ่อยของการออกก าลังกายให้เหมาะสมกับเพศ วัย สภาพร่างกาย สภาพแวดล้อม และจุดประสงค์ของแต่ละคน 
เปรียบได้กับการใช้ยา ซึ่งถ้าหากสามารถจัดได้เหมาะสม ก็จะก่อให้เกิดคุณประโยชน์ ช่วยป้องกันและชะลอการ
เสื่อมสภาพของเซลล์และระบบการท างานของ อวัยวะต่างๆ ในร่างกาย  

ประโยชนและคุณคำของกำรออกก ำลังกำย  

การออกก าลังกายอยางสม่ าเสมอจะชวยพัฒนาองค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายชวยท า ใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงของกระบวนการชีววิทยาในรางกายในหลายด้าน และการออกก าลังกาย สามารถชวยเพ่ิมความ
แข็งแรงสมบูรณ ของร างกายและมีผลดีต อจิตใจ สังคม โดยมีรายละเอียดดังต อไปนี้  ประโยชน์ของ                                 
การออกก าลังกายที่มีผลทางดานรางกาย  
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1. ระบบหัวใจและการไหลเวียนเลือด  

การออกก าลังกายอยางสม่ าเสมอ เปนการเพ่ิม ปริมาณของเลือดใหรางกาย ชวยปรับปรุงใหหลอดเลือด
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ไม เปราะ มี ความยืดหยุ่นดี  เพ่ิมปริมาณการน าออกซิเจนในเสนเลือด เพ่ิม
ประสิทธิภาพการสูบฉีดเลือดออก จากหัวใจ  การแลกเปลี่ยนกาซในหลอดเลือดแดง เพ่ิมความจุของหลอดเลือด 
ดังนั้นผลของการ ออกก าลังกายอยางสม่ าเสมอจึงเปนกลไกในการปองกันโรคหัวใจ และชวยท าให้โคเลสเตอรอล 
ชนิดที่มีความหนาแนนต่ าลดลง ซึ่ง LDL นี้จะเปน็ตัวส าคัญที ่จะเกาะตามผนังหลอดเลือดท าให เกิดการอุดตันของ
หลอดเลือด และ ชวยท าให้โคเลสเตอรอลชนิดที่มีความหนาแน่นสูงเพ่ิมขึ้น ซึ่ง HDL มีจ านวนสูงขึ้น โอกาสที่จะ
เป็นโรคหัวใจและท าใหหัวใจขาดเลือดจึงนอยลง นอกจากนี้การออกก าลังกายอยางตอเนื่องยังช่วยลดน้ าหนักตัว 
ลดไขมันที่ สะสมในร างกายมีผลท าให ความดัน  โลหิตลดลงลดอัตราการเต้นของหัว ใจขณะหยุดพัก                                   
หลังการออกก าลังกาย  

2. ระบบหายใจ  

การออกก าลังกายอยางสม่ าเสมอท าใหทรวงอกขยายใหญ่ กลามเนื้อที่ท าหนาที่หายใจมีความแข็งแรง
ท างานไดดีขึ้น ท าใหปริมาณอากาศที่หายใจเขาหรือหายใจออกแตละครั้งเพ่ิมขึ้น และเพ่ิมปริมาตรอากาศที่หายใจ
ออกเต็มที่ภายหลังหายใจเขาเต็มที่ถึงรอยละ 20 ท าใหอัตราการหายใจชาลง ความลึกของการหายใจเพ่ิมขึ้น 
นอกจากนั้นยังท าใหปริมาตรการไหลเวียนเลือดเขาสูปอดไดดีขึ้น มีการใชออกซิเจนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
เพ่ิมความยังเพ่ิมความทนทานและความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมการออกก าลังกาย และกิจกรรมการท างาน  
ตาง ๆ ในชีวิตประจ าวัน  

3. ระบบภูมิคมุกันและสารที่กอใหเกิดมะเร็ง  

การออกก าลังกายอยางสม่ าเสมอจะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของระบบภูมิคุมกัน ท าใหไปยับยั้ง
การเจริญเติบโตของเซลที่ผิดปกติได และเพ่ิมการไหลเวียนของเม็ดเลือดขาวชนิดโคไซด ลดปจจยเสี่ยงการเปน  
มะเร็งเตานม มะเร็งทางระบบอวัยวะสืบพันธุ ชวยลดการเกิดมะเร็งล าไส  

4. ระบบตอมไรทอและการเผาผลาญอาหาร  

การออกก าลังกายอย างสม่ า เสมอจะกระตุ นให  ต อมหมวกไตมีการหลั่ งฮอร โมน อีป เนฟรีน                                
และนออีปเนฟรีน มีผลท าใหมีการเปลี่ยนแปลงสรีรภาพคือ หัวใจจะเตนถี่ และแรงขึ้น เลือดไปสูทางลัดที่ตองการ
เลือดมาเลี้ยงมาก ๆ เชน กลามเนื้อหัวใจ การสลายตัวของไกลโคเจนเพ่ิมขึ้นในตับ และในกลามเนื้อลายมีการ
ละลายไขมัน การเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะท าใหรางกายมีพลังงานเพ่ิมขึ้นใหสมดุลกับพลังงานที่ตองใชในการ                  
ออกก าลังกาย เพ่ิมการเผาผลาญอาหาร และหลั่งแคลทีโคลามีน และกลูคากอนเพ่ิมขึ้น ลดระดับอินซูลินใน 
กระแสเลือด ซึ่งมีผลตอการลดภาวะเสี่ยงของโรคเบาหวาน  

5. ระบบกลามเนือ้และกระดูก  
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การออกก าลังกายอยางสม่ าเสมอท าให้กระดูก กระดูกพรุน และขอตาง ๆ แข็งแรงขึ้น ไดแก กลามเนื้อ 
เอ็นจะมีความสามารถในการยืดและหดตัวไดดี ขอตอ จะสามารถเคลื่อนไหวไดตลอดชวงการเคลื่อนไหว หรือ
เคลื่อนไหวไดมากกวาปกติ เมื่อองคประกอบส าคัญที่ชวยในการเคลื่อนไหวนแข็งแรง อัตราที่บาดเจ็บจากการ             
ออกก าลังกายหรืออุบัติเหตุที่อาจเกิดข้ึนในชีวิตประจ าวันกล็ดน้อยลงและกลับจะท าใหสมรรถภาพทางกายในทุก ๆ 
ด านดีขึ้นตามไปด วย นอกจากนี้ เส นใยกล ามเนื้อที่มีขนาดใหญ  กล ามเนื้อแข็งแรงและพลังงานดีขึ้น                                 
มีการสะสมสารตาง ๆ เพ่ิมขึ้น หลอดเลือดฝอยมีการกระจายในกลามเนื้อมาก ท าให้กลามเนื้อ สามารถรับ
ออกซิเจนไดมากขึ้น และขณะที่พักกลามเนือ้จะท างานอย่างประหยัด  ซ่ึงเปนการเพ่ิมความแข็งแรง นอกจากนี้การ
ออกก าลังกายอยางสม่ าเสมอจะสามารถชวยปองกนัภาวะโรคกระดูกพรุนได ชะลอความเสื่อมของกระดูก  

6. ระบบประสาท  

การออกก าลังกายอยางสม่ าเสมอท าใหการท างานของสมองมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น มีการสั่งงานใหกลาม
เนื้อตาง ๆ ท างานประสานกันไดดี และยังท าใหอวัยวะ ตาง ๆ ที่ควบคุมดวยประสาทอัตโนมัติท างานไดดี เพราะ
การออกก าลังกายจะไปกระตุนใหตอมแอลดรีนั่ล หลั่งสารนอรแอดดรีนาลีน และแอดดรีนาลีนออกมา สารนี้จะไป      
กระตุนระบบ ประสาทอัตโนมัติอีกตอหนึ่ง สงผลใหเหงื่อออกมา ท าใหอุณหภูมิของรางกายลดลง เพ่ิมปริมาณ 12 
เลือดที่ออกจากหัวใจสงผลใหเพ่ิมปริมาณออกซิเจนในสวนตาง ๆ ของรางกาย เพ่ิมการถายเทคารบอนไดออกไซด 
เพ่ิมการถายเทของเสียจากการเผาผลาญ และเพ่ิมอาหารใหแกกลามเนื้อ  

7. ระบบทางเดินอาหาร  

การออกก าลังกายอยางสม่ าเสมอจะชวยลดอาการทองผูกเพราะ ขณะที่มีการออกก าลังกายอาหาร                
จะผานทางเดินล าไสคอนขางเร็ว และท าใหรางกายมีการปลอยสารแมกนีเซียมออกมาในล าไส ซึ่งแมกนีเซียมมี
ฤทธิ์ชวยเป็นยาระบาย และการออกก าลังกายยังลดความเสี่ยงที่ท าใหเกิดแผลในกระเพาะอาหาร เพราะวาในขณะ
ที่ยังออกก าลังกายไมเต็มที่นั้นจะ ชวยลดการหลั่งกรดของกระเพาะอาหารทั้งยังลดการเกิดนิ่วในถุงน้ าดีที่เกิดจาก
โคเลสเตอรอล 

 

ขอแนะน ำในกำรออกก ำลังกำยแบบแอโรบิก 

การออกก าลังกายแบบแอโรบิก หรือเพ่ือความทนทานของระบบหัวใจและไหลเวียนโลหิต หมายถึง การ
ออกก าลังกายที่มีการเคลื่อนไหวของกลามเนื้อมัดใหญๆ เปนจังหวะซ้ําๆ กันอยางตอเนื่อง ความแรงของการ
เคลื่อนไหวออกก าลังกายอยูในระดับเบาถึงปานกลาง กลามเนื้อมีการใชออกซิเจนอยางตอเนื่อง ท าใหภายในหลอด
เลือดไมมีการสะสมของกรดแลกติคการเคลื่อนไหวออกก าลังกายดวยความแรงที่หนัก ท าใหออกซิเจนไมทันหรือไม
พอตอการท างานของกลามเนื้อ เกิดการเผาผลาญพลังงานดวยกระบวนการที่ไมใชออกซิเจน จึงเกิดการสะสมของ
กรดแลกติคท าใหเกิดอาการเมื่อยลา ออนเปลี้ยของกลามเนื้อและอาจมีบาทเจ็บของกลามเนื้อไดในวันตอมา
โดยเฉพาะมือใหม ดังนั้นการเคลื่อนไหวออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพและสมรรถภาพดวยไมจ าเปนตองท าดวยความ
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แรงที่หนักท าดวยความแรงปานกลางก็เพียงพอ หรือถาท าดวยความแรงระดับเบา ก็ไดประโยชนเพียงสุขภาพ แต
สมรรถภาพหรือความฟตอาจต่ําไป (กรมอนามัย, 2543 : 20) 

การเดิน เปนการออกก าลังกายแบบแอโรบิกที่นิยมกันกวางขวาง เนื่องจากไมจ าเปนตองใชทักษะความ
ช านาญพิเศษใดๆ ทั้งปลอดภัยและไมบาดเจ็บงายๆ สามารถเดินไดทุกที่ ทุกเวลา และคาใชจายต่ํามากหรือไมมี 
คนจ านวนมากเลือกที่จะเดินมากกวาวิ่งเหยาะ เพราะมีแรงกระแทกตอขอสะโพก เขา และขอเทานอยกวาจึงลด
การบาดเจ็บ นอกจากนี้ยังเปนวิธีการที่ยอดเยี่ยมมากในการลดน้ําหนักและไขมันในรางกายหากแบงการเดินตาม
ความเร็ว จะแบงออกเปน 4 แบบ คือ 

1. เดินทอดนอง เปนการเดินแบบสบายๆ ที่เดินอยูทุกวัน อาจจะไมหนักเพียงพอตอการ 

เสริมสร้างสมรรถภาพของระบบหายใจ และไหลเวียนโลหิต แตถาเดินอยางสม่ าเสมอเกือบทุกวันและนานพอ ให
เกิดการเผาผลาญพลังงานประมาณ 150 แคลอรี่ตอวัน จะชวยลดความเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได 

2. เดินเร็ว เปนการเดินที่กระฉับกระเฉงข้ึนและกาวยาวกวาการเดินทอดนองใชความเร็วเพ่ิมข้ึน 

เปนประมาณ 4.8-5.6 กิโลเมตรตอชั่วโมง (3-3.5 ไมลตอชั่วโมง) เปนการออกก าลังกายแบบแอโรบิกชวย        
เสริมสรางสมรรถภาพของระบบหายใจและไหลเวียนโลหิตผูสูงอายุจะไดประโยชนมากจากการเดินเร็ว รวมทั้งผูที่ต
องการลดน้ําหนักหรือตองการออกก าลังกายแบบปานกลาง 

  3. เดินสาวเทา เปนการเดินเร็วขึ้นไปอีกเปน 5.6-8.8 กิโลเมตรตอชั่วโมง (3.5-5.5ไมลตอชั่วโมง) 
สาวเทากาวยาวไปขางหนาพรอมเหวี่ยงแขนอยางแรงไปขางหลังเพ่ือเพ่ิมความหนัก ถือวาเปนการออกก าลังกาย
แบบรุนแรง อาจถือน้ าหนักพลังงาน  1 กิโลกรัม(1-3 ปอนด) ไปดวยหรือสะพายหลังดวยน้ําหนักประมาณ 3-6 
กิโลกรัม (6-12 ปอนด) เพ่ือเพ่ิมการเผาผลาญพลังงานและเพ่ิมสมรรถภาพแกระบบหายใจและไหลเวียนโลหิต 

4. เดินทน แตกตางจากการเดินที่กลาวมาท้ัง 3 แบบขางตน โดยทุกสวนของรางกายมีบทบาท 

การเคลื่อนไหว ไมวาจะเปนกลามเนื้อบริเวณไหล, แขน, ล าตัวและขา ความเร็วประมาณ 8-14.4 กิโลเมตรตอชั่ว
โมง (5-9 ไมลตอชั่วโมง) การเดินทนหรือเดินแขงนั้น ไมเพียงแตเหนือกวาเดินเร็วหรือเดินสาวเทา หากยังเทากับ
การวิ่ง ที่ความเร็วประมาณ 8.8 กิโลเมตรตอชั่วโมง สามารถเผาผลาญพลังงานเทากับการวิ่งเหยาะที่ความเร็ว 8.8-
9.6 กิโลเมตรตอชั่วโมง 

อัจฉรา บูรณรัช (2551 : 12)การออกก าลังกาย หมายถึงการเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของ ร่างกายโดยท า 
กิจกรรมอย่างต่อเนื่องและเป็นประจ า สม่ าเสมอ ซ่ํงจะมีผลต่อการเพ่ิมสมรรถภาพทางกาย ท าให้ร่างกายแข็งแรง
และผ่อนคลายความตึงเครียด 

 อภิภวัส ปาลวัฒน์ (2554 : 9)การออกก าลังกาย หมายถึงลักษณะของการปฏิบตัํกิจกรรมทางกายใดๆ ก็
ตามที่มีการเคลื่อนไหวร่างกายแล้วเกิดการใช้พลังงานและตอ้งปฏิบัติซ้า ๆ อย่างมีแบบแผน เพ่ือจุดมุ่งหมายในการ
พัฒนาและคงไว้ซ่ึงสมรรถภาพทางกายที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพ  
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สุรีย์ สร้อยทอง (2554 : 16)การออกก าลังกาย หมายถึงการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อ ข้อต่อของร่างกายให้มี
การท างานมากกว่าปกติ ท าให้เกิดการเผาผลาญอาหารและออกซิเจนในร่างกาย เพ่ิมข้ํนและร่างกายสมส่วน มี
สุขภาพดีทัง้ทางร่างกายและจิตใจ  

อิทธิพล คุ้มวงศ์ (2554 : 7)การออกก าลังกาย หมายถึงการเคลื่อนไหวของกลาํมเนื้อ พร้อมกับการใช้
พลงังานโดยมีการท างานของระบบต่าง ๆ ในร่างกายช่วยสนับสนุนเพื่อการออกก าลังกายมีประสิทธิภาพและคงทน
อยู่ได ้ 

จากการศึกษาความหมายของการออกก าลังกาย สามารถสรุปได้ว่า การออกก าลังกาย หมายถึงการ
เคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อและร่างกาย ตามความมุ่งหมาย โดยมีการท างานของระบบ ต่างๆ ในร่างกายและปฏิบัติ
อย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้เกิดการเผาผลาญพลังงานส่งผลให้รา่งกายสมส่วน และมีสุขภาพดีท้งัทางร่างกายและจิตใจ 

 

งำนวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 จินตนา รังคะวงษ (2548) “ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอการออกก าลังกายของเจาหนาที่ โรงพยาบาล
ล าปาง ผลการศึกษาพบวา ความมุงมั่นในการออกก าลังกายและความชอบเกี่ยวกับการออกก าลังกาย เปนปจจัยที่
ส าคัญที่มีผลตอการออกก าลังกาย สามารถรวมกันพยากรณการออกก าลังกายของเจาหนาที่โรงพยาบาลล าปาง ได 
รอยละ25.6 เจาหนาที่ที่ไมมีโรคประจ าตัว มีการออกก าลังกายมากกวาผูที่มีโรคประจ าตัว และเจาหนาที่ที่มี
ประสบการณการออกก าลังกาย มีการออกก าลังกายมากกวาผูที่ไมมีประสบการณออกก าลังกาย  

ธัญชนก ขุนทอง (2548) ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการออกก าลังกายของ บุคลากรกรม
วิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข กลุมประชากร จ านวน 260 คน พบวา บุคลากรมีความรูเกี่ยวกับ
การออกก าลังกายอยูในระดับปานกลาง ปจจัยทางชีวสังคมที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการออกก าลังกายของ
บุคลากร อยางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ อายุ สถานภาพ สมรสและรายไดเฉลี่ยตอเดือน ปจจัยน าดาน  
ความรูเกี่ยวกับการออกก าลังกาย และ ทัศนคติเก่ียวกับการออกก าลังกาย ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการออก
ก าลังกายของบุคลากร อยางมีนัยส าคัญทางสถิติ ปจจัยเอ้ือที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการออกก าลังกายของ
บุคลากร อยางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือนโยบายกระทรวงสาธารณสุข สถานที่และอุปกรณในการ                
ออกก าลังกาย ปจจัยเสริมที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการออกก าลังกายของบุคลากร อยางมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 คือการไดรับขาวสารจากสื่อตางๆและการไดรับแรงสนับสนุน จากบุคคล ตัวแปรที่มีอ านาจจ าแนกใน
การท านายสูงสุด คือปจจัยเสริมเกี่ยวกับการออกก าลังกาย และตัวแปรที่รวมท านายคือ สถานภาพ โสดมาย/หยา 
อายุ 51-60 ป และอายุ 31-40 ป โดยสามารถ รวมกันท านายพฤติกรรมการออกก าลังกายของบุคลากร ไดรอยละ 
20.6  

ทัศนันท กาบแกว (2549) ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอการออกก าลังกายของนักศึกษา ผูชวยพยาบาล 
โรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล จ านวนกลุมประชากร 200 คน เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม 
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ผลการศึกษาพบวา ตัวแปรเอ้ือทุกตัวแปร ไดแกนโยบายของ โรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน สถานที่และอุปกรณ
ในการออกก าลังกาย เวลาที่เหมาะสมในการออกก าลังกาย มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการออกก าลัง
กายโดยรวมของนักศึกษาผูชวยพยาบาล อยางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
(r)เทากับ 0.246 ,0.338 , 0.260 ตามล าดับ ตัวแปรปจจัยเสริมพบวา มีเพียงตัวแปรเดียว คือการไดรับแรง
สนับสนุนจากบุคคลตางๆ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการออกก าลังกายโดยรวมของนักศึกษาผูชวยพยาบาลอยาง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเปนความสัมพันธในเชิงบวกโดยมีคาสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.378 
สวนตัวแปรปจจัยน าทั้งสองตัวแปร คือความรูเกี่ยวกับการออกก าลังกายและทัศนคติตอการออกก าลังกายไมมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการออกก าลังกายโดยรวมของนักศึกษาผูชวยพยาบาล 

จุมพล สุรกิจ (2550) ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ ของบุคลากร
ในสังกดัส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม กลุมประชากร จ านวน 310 คน เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม 
ผลการศึกษาพบวา ปจจัยทางชีวสังคมที่มีความสัมพันธกับ พฤติกรรมการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพของบุคลากร
ในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัด สมุทรสงคราม อยางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไดแก หนวยงาน/
สถานที่ปฏิบัติงาน ตัวแปร นอกจากนี้ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ ปจจัยดาน
ทัศนคติและ การรับรูสภาวะสุขภาพมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพของบุคลากร ใน
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม อยางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดาน ความรูเรื่องของการ
ออกก าลังกาย ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ ของบุคลากรในสังกัดส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม ปจจัยเสริมมีความสัมพันธกับ พฤติกรรมการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพของ
บุคลากรในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัด สมุทรสงคราม อยางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตัวแปรที่มี
อ านาจจ าแนกในการท านายสูงสุด ไดแก ทัศนคติเกี่ยวกับการออกก าลังกาย การรับรูสภาวะสุขภาพและปจจัย
เสริมเกี่ยวกับ การออกก าลังกาย สามารถรวมกันท านายพฤติกรรมการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพของบุคลากร ใน
สังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม ไดรอยละ 54.50  

อัจฉรี อ่อนแก้ว (2550) ไดศึกษาเรื่องพฤติกรรมการออกก าลังกายของบุคลากรทางการพยาบาลในกอง
อายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา กลุมประชากร ไดแก บุคลากรทางการพยาบาล จ านวน 232 คน เก็บ
รวบรวมเครื่องมือ โดยใชแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวา บุคลากรทางการพยาบาลในกองอายุรกรรมโรงพยาบาล 
พระมงกุฎเกลา มีกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการออกก าลังกาย ความเชื่อในความสามารถของตนเอง
เ กี่ ย ว กั บพฤติ ก ร ร ม กา ร ออก ก า ลั ง ก า ย  ดุ ล ยภ าพ ในกา ร ตั ด สิ น ใ จ เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ออก ก า ลั ง ก า ย                                            
และพฤติกรรมออกก าลังกายอยู ในระดับปานกลาง ระยะการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการออกก าลังกายีความ
สั ม พั น ธ กั บ พฤ ติ ก ร ร ม ก า ร อ อ ก ก า ลั ง ก า ย ข อ ง บุ ค ล า ก ร ท า ง ก า ร พย า บ า ล ใ น ก อ ง อ า ยุ ร ก ร ร ม                                        
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา อยางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กระบวนการเปลี่ยนพฤติกรรม การออกก าลัง
กาย ความเชื่อในความสามารถของตนเองเกี่ยวกับการออกก าลังกายและดุลภาพ ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการออก
ก าลังกายมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการออกก าลังกายของ บุคลากรโรงพยาบาลในกองอายุรกรรม โรงพยาบาล
พระมงกุฎเกลา อยางมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 ปจจัยทางชีวสังคมไดแก อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
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การศึกษา รายได ดัชนีมวลกาย ระยะเวลาในการปฏิบัติงานไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการออกก าลังกายของ
บุคลากรทางการ พยาบาลในกองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล า อยางมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 
กระบวนการ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรรมออกก าลังกาย ระยะการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การออกก าลังกาย  ดุลย
ภาพในการตัดสินใจเกี่ยวกับการออกก าลังกายโดยตัวแปรทั้ง 3 ตัวแปร สามารถรวมท านาย พฤติกรรมการออก
ก าลังกายไดรอยละ 49.30 ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 

เฉลิมรัตน เพียรพึ่งตนและคณะ (2551) ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอการออกก าลังกาย ของบุคลากร
ทางการแพทยและสาธารณสุขที่อาศัยอยูในโรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก พบวามีผูออกก าลังกายรอย
ละ 68.59 แตมีเพียงรอยละ 14.02 ที่ออกก าลังกายอยางเหมาะสมและ ไมเหมาะสมถึงรอยละ 85.98 สวนผูที่ไม
ออกก าลังกายคิดเปนรอยละ 31.41 โดยปจจัยภายใน มีผลตอการออกก าลังกายและไมออกก าลังกายใกลเคียง
กับปจจัยภายนอกและพบวาเหตุผล ที่ออกก าลังกายคือเพ่ือสุขภาพถึงรอยละ 100 รองลงมาคือเพ่ือใชเวลาวางให
เปนประโยชน รอยละ 50.47 สวนเหตุผลที่ไมออกก าลังกายพบวา เหน็ดเหนื่อยจากการท างานรอยละ 57.47 และ
ไมมีเวลารอยละ 55.10  

เยาวเรศ จันฑูรย (2551) ไดศึกษาเรื่องการรับรูอุปสรรคในการออกก าลังกายตอ การออกก าลังกายของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม ผลการศึกษาพบวากลุมประชากรที่มี การออกก าลังกายคิดเปนรอยละ 66.2 
โดยมีวิธีการออกก าลังกาย ไดแก การวิ่งหรือวิ่งเหยาะๆ เดินเร็ว ปนจักรยาน เตนแอโรบิคและพบวารอยละ 98.9 
ออกก าลังกายยังไมครบตามเกณฑ ของหลักการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ ในดานความแรง คิดเปนรอยละ 74.5 ด
านความถี่คิดเปน รอยละ 63.6 ดานการอบอุนรางกาย คิดเปนรอยละ 50.6 ดานความนาน คิดเปนรอยละ 33.3 
และดานการผอนคลายรางกาย คิดเปนรอยละ 29.2 กลุมประชากรมีการรับรู อุปสรรค ในการออกก าลังกาย
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาการรับรูอุปสรรค ในการออกก าลังกายในรายดานไดแก เวลาที่ใช
ในการออกก าลังกาย สภาพแวดลอม ของกา รออกก า ลั งก า ย แ ละ ความพร อมของกา รออ กก าลังก ายอยูใน 
ระ ดับปานกลางสวนดานการขาดการสนับสนุนจากครอบครัวหรือสังคมอยู ในระดับต่ํา การรับรูอุปสรรคในการ
ออกก าลังกายไมมีความสัมพันธกับการออกก าลังกาย 

รสรินทร แกวตา (2551) ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการรับประทาน อาหารและ
ออกก าลังกายของบุคลากร คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี กลุมประชากร จ านวน 400 ราย เก็บ
รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบวา บุคลากรมีพฤติกรรม การรับประทานอาหาร ในระดับต่ํา ร
อยละ 54.0 ปจจัยดานความรู การรับรู ไดแก คานิยมเกี่ยวกับ สุขภาพ การรับรูความสามารถของตน การรับรู
สถานะสุขภาพของตน การรับรูอุปสรรค ของพฤติกรรมสุขภาพ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพ มี ค ว า ม สั 
ม พั น ธ กั บ พ ฤ ติ ก ร ร ม การรับประทานอาหารและออกก าลังกาย อยางมีนัยส าคัญทางสถิติ(P-value 0.01) 
สวนปจจัยรวม ไดแก อายุ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการรับประทานอาหารและออกก าลังกาย อยางมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติ (P-value) โดยที่ตัวแปรการรับรู ความสามารถของตน มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการ
รับประทานอาหารและออกก าลังกายมากที่สุด 
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สุกัญญา อุชชิน (2551) ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพของบุคลากร
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี กลุ มประชากร จ านวน 275 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใช
แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวา บุคลากรกรมอนามัยมีพฤติกรรมการ ออกก าลังกายอยูในระดับปานกลาง ปจจัย
ทางชีวสังคม ไดแก อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ การสมรส รายไดเฉลี่ยตอเดือน สถานภาพของต าแหนงงาน 
ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ ออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ ปจจัยน าไดแก ความรูเกี่ยวกับการออกก าลังกาย
และทัศนคติเกี่ยวกับการ ออกก าลังกายไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการออกก าลังกาย ปจจัยเอ้ือ ไดแก 
นโยบายสงเสริม การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพของกรมอนา มัย การมี/การเขาถึ ง สถานที่และอุปกร ณ ในการ
ออกก าลังกาย ปจจัยเสริมไดแก การไดรับรูขอมูลขาวสารการออกก าลังกายจากสื่อตางๆ และการไดรับการ
สนับสนุนจากบุคคล มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการออกก าลังกาย ตัวแปรที่มีอ านาจในการท านายพฤติกรรมการ
ออกก าลังกายมีตัวแปรเดียว คือ ปจจัยเสริม รอยละ 2.10 โดยตัวแปรดานชีวสังคม ปจจัยน า ปจจัยเอ้ือ ไม
สามารถรวมท านายพฤติกรรม การออกก าลังกายของบุคลากรกรมอนามัยได 

ปรินดา จ าปาทอง (2552) ไดศึกษาเรื่องพฤติกรรมการออกก าลังกายของบุคลากร สาธารณสุขในอ าเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาพบวา กลุมประชากรที่ออกก าลังกาย อยางสม่ําเสมอ สวนใหญเปนเพศชายร
อยละ 67.7 อยูในชวงอายุต่ํากวา 30 ป รอยละ45.7มีสถานภาพโสด รอยละมีการศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 
มีราย39.2 ไดอยูในชวง 10,000 - 20,000 บาท รอยละ 48.5 มีสายปฏิบัติงานอยูในสายงานบริการรอยละ 37.7 
ไมมีโรคประจ าตัว รอยละ 86.2 และไมท างานพิเศษนอกเหนือจากงานประจ า รอยละ 86.9 ดานพฤติกรรม การ
ออกก าลังกายของกลุมประชากรพบวา โดยสวนใหญออกก าลังกายจ านวน 1 ครั้งตอสัปดาห รอยละ 31.6 เวลาที่
ใชในการออกก าลังกายคือ 15-30 นาที รอยละ 38.4 ออกก าลังกายในเวลาชวง หลังเลิกงาน รอยละ 68.8 หลัง
การออกกก าลังกายรูสึกเหนื่อยและมีอาการหอบเล็กนอย รอยละ 50.2 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกการ
ออกก าลังกายอยางสม่ําเสมอของบุคลากรสาธารณสุข ในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม คือ ผูบริหารจัดงบประมาณ
สนับสนุนกิจกรรมการออกก าลังกาย เปนปจจัยที่ส าคัญที่สุด ซึ่งมีผลตอโอกาสที่บุคลากรสาธารณสุขจะออกก าลัง
กายอยางสม่ําเสมอ เพ่ิมขึ้น รอยละ 23.9 รองลงมา ไดแก ความตองการมีรูปรางที่ดี สมสวน การมีเวลาวาง
หลังจาก การท างาน ความเครียดที่เกิดจากการท างาน การไมท างานพิเศษนอกเหนือจากงานประจ าและ ระดับ
การศึกษาตั้งแตปริญญาตรีขึ้นไป มีผลตอโอกาสที่บุคลากรสาธารณสุขจะออกก าลังกาย อยางสม่ําเสมอเพ่ิมขึ้น ร
อยละ 12.6- 23.0นอกจากนี้ยังมีปจจัยดานสายงานตางๆที่ไมใชงานธุรการ น้ําหนักตัวเกินมาตรฐาน การจักการแข
งขันกีฬาของหนวยงาน สถานที่ออกก าลังกายอยูใกลบาน หรือที่ท างาน อายุตั้งแต 35 ปขึ้นไป และรายไดตั้งแต 
15,500 บาทขึ้นไป มีผลตอโอกาสที่บุคลากร สาธารณสุขจะออกก าลังกายอยางสม่ําเสมอ รอยละ 0.0007- 10.3 
ออกก าลังกายที่บานหรือที่ท างาน รอยละ34.2 และเลือกออกก าลังกายโดยการวิ่งเหยาะๆ รอยละ 22.3 

บุญเทียน แกวมงคล (2552) ไดศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของชุมชนในการสงเสริม การออกก าลังกาย บ
านหวยเกี๋ยง ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม พบวา การมีสวนรวมของกลุมประชากรโดยรวมอยู
ในระดับนอย คา ( = 1.00 S.D = 1.00) เมื่อ พิจารณาในแตละขั้นตอนพบวาการมีสวนรวมในการด าเนินงาน ( = 
1.05 S.D = 0.97) และ ขั้นตอนที่ 5 การมีสวนรวมในการรับและใชผลประโยชน ( = 1.10 S.D = 1.08) แตพบวา 
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การม ีสวนรวมของกลุมประชากรในระดับ นอย มี 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การมีสวนรวมในการ ก าหนดปญหา
และความตองการ ( = 0.99 S.D = 1.00) ขั้นตอนที่ 2 การมีสวนรวมในการ วางแผน ( = 0.90 S.D = 0.97) และ
ขั้นตอนที่ 4 การมีสวนรวมในการประเมินผล ( = 0.97 S.D = 0.98 ) 

กฤตภาส หลักหนองจิก (2553) ศึกษาเรื่องการศึกษาพฤติกรรมการออกก าลังกายของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมูบานในเขตต าบลหนองครก อ าเภอเมือง จังหวัดศรีษะเกษ พบว า ดานความสัมพันธ                          
ระหวางปจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรมการออกก าลังกาย พบวา ปจจัยดานการสนับสนุนของครอบครัว และ        
ปจจัยดานการมีประสบการณในการเลนกีฬามากอนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการออกก าลังกายอยางมี
นัยส าคัญทางสถิติ (P – value = 0.020, P – value = 0.010 ตามล าดับ) สวนปจจัยดานอายุ เพศ การศึกษา การ
มีโรคประจ าตัว คาดัชนีมวลกาย ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรมการออกก าลังกายของกลุมประชากร ดานความ
สัมพันธระหวางการ รับรูประโยชน และการรับรูตอสภาพแวดลอมในการออกก าลังกายกับพฤติกรรมการออกก าลัง
กาย  มีความสัมพันธ กันทางสถิติ  (P – value = 0.028, P – value = 0.030 ตามล าดับ )  ส วนการรับรู  
ความสามารถของตนเอง ไมมีความสัมพันธกันทางสถิติ (P – value = 0.9) ไพฑูรย โฆษิตธนสาร (2553) ไดศึกษา
เรื่องปจจัยที่มีผลกับพฤติกรรมการออกก าลังกาย ของเยาวชนในจังหวัดชัยภูมิ พบวา ตัวแปรที่สงผลตอพฤติกรรม
การออกก าลังกายของเยาวชน ไดแก แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ อัตมโนทัศนเกี่ยวกับตนเองดานการเลนกีฬา ดานบุคลิก
ภาพ ดานเจตคติ ตอการออกก าลังกาย ดังนั้น หนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของ ควรมีการจัดกิจกรรมการออกก าลังกาย 
เพ่ื อส งเส ริมสุขภาพ ให กับนักเรียน โดย มีการ อบร ม หรือให ควา มรูเพ่ือให เห็นคุณ คา ในการออกก าลังกาย 
ใหนักเรียนมีพฤติกรรมการออกก าลังกายที่ดีและถูกตอง สุนันทา ธงทอง (2553) ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลต
อพฤติกรรมการออกก าลังกาย บุคลากร โรงพยาบาลวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ผลการวิจัยพบวา  

1. พฤติกรรมการออกก าลังกายของบุคลากรโรงพยาบาลวังทรายพูน อยูในระดับ ปานกลาง  

2. ปจจัยทางชีวสังคม ไดแก เพศ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการออกก าลังกายฯ อยางมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.5 สวนอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายไดเฉลี่ยตอ เดือน ต าแหนงสายงาน การตรวจ
สุขภาพ ประวัติการเจ็บปวย ไมมีความสัมพันธกับพฤตกิรรมการ ออกก าลังกาย  

3. ปจจัยน า ไดแก ความรูเรื่องการออกก าลังกาย เจตคติเกี่ยวกับการออกก าลังกาย ไมมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการออกก าลังกาย สวนการรับรูภาวะสุขภาพ มีความสัมพันธกับ พฤติกรรมการออกก าลังกาย 4. ปจจัย
เอ้ือ ไดแก การมีและการเขาถึงสถานที่ในการออกก าลังกาย นโยบาย สงเสริมการออกก าลังกาย ไมมีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการออกก าลังกายของบุคลากร โรงพยาบาลวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร 5. ปจจัยเสริม ไดแก การได
รับขาวสารเกี่ยวกับการบริโภคอาหารจากสื่อ และ บุคคลตาง ๆ การไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลตาง ๆ 
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ ออกก าลังกายฯอยามีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 

วรินทร์ธร สุขกายและคณะ (2561)ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมสุขภาพของวัยรุ่นในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
พะเยาพบว่า พฤติกรรมด้านการบริโภคอาหาร    พฤติกรรมด้านการออกก าลังกาย  และ พฤติ กรรมด้านอารมณ์
อยู่ในระดับปานกลาง   ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมสุขภาพของวัยรุ่น พบว่า  ปัจจัยที่เก่ียวข้อง
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กับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ได้แก่ ปัจจัยด้านระดับการศึกษาสูงสุดของกลุ่มตัวอย่าง  และปัจจัยด้านระดับ
การศึกษาสูงสุดของผู้ปกครองก็มีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P- 
Value= 0.038, 0.041)   ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมด้านการออกก าลังกาย พบว่า  ปัจจัยด้านดัชนีมวลกาย
(BMI)   ปัจจัยด้านศาสนา   การเล่นเกมในยามว่าง  และการใช้เวลาว่างในการเล่นกีฬามีความเกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมด้านการออกก าลังกายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P-Value= 0.020, 0.029, 020, 0.000)     ปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมด้านอารมณ์ พบว่า  ปัจจัยเพศ   ปัจจัยด้านระดับการศึกษาสูงสุดของกลุ่มตัวอย่าง   และ
ปัจจัยด้านระดับการศึกษาสูงสุดของผู้ปกครองมีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมด้านอารมณ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(P - Value= 0.000, 0.005)   ดังนั้นการให้ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในการดูแลเกี่ยวกับ
พฤติกรรมสุขภาพของวัยรุ่นจึงเป็นสิ่งส าคัญ  เพื่อให้วัยรุ่นเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดีในอนาคต 

พัชรินทร์ บุญรินทร และคณะ (2558) ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออกก าลังกายของ นักศึกษาพยาบาล
ผลการศึกษาพบว่า 1) จากการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ สมการพยากรณ์ คือ Y = - 2.2 + 0.9 (เวลา ที่
เหมาะสมในการออกก าลังกาย) + 0.7 (แรงสนับสนุนจากบุคคลอ่ืน) +0.4 (ทัศนคติในการ ออกก าลังกาย) - 0.2 
(การได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการออกก าลังกายจากสื่อต่างๆ) พบว่า ปัจจัยน าที่มีผลต่อ พฤติกรรมการออกก าลังกาย 
ได้แก่ เจตคติต่อการออกก าลังกาย ปัจจัยเอ้ือได้แก่ เวลาที่เหมาะสมในการออก  ก าลังกาย ปัจจัยเสริมได้แก่ การ
ได้รับ แรงสนับสนุนจากบุคคลต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากเพ่ือนนักศึกษา การ  ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการออก
ก าลังกาย จากสื่อต่างๆ โดยเฉพาะทางโทรทัศน์ 2) นักศึกษาพยาบาลรามาธิบดี และมหาวิทยาลัยรังสิตมีความรู้
ความเข้าใจ เกี่ยวกับการออกก าลังกายค่อนข้างน้อย เจตคติต่อการออกก าลังกาย อยู่ในระดับสูง พฤติกรรมการ
ออกก าลังกาย อยู่ในระดับปานกลาง วิธีการออกก าลังกายส่วนใหญ่คือ การเดิน  รองลงมาคือวิ่งเหยาะๆ 3) 
เปรียบเทียบปัจจัยที่ มีผลต่อพฤติกรรมการออกก าลังกายของนักศึกษาพยาบาลใน  สถาบันการศึกษาของรัฐบาล
กับเอกชน โดยใช้การ วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจ าแนก 2 ทาง พบว่า ปัจจัยเอื้อ ของ 2 สถาบันนี้แตก ต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p =0.012) 

พัชราภา ไชยรักษ์ (2561) ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการออกก าลังกายของผู้มาใช้บริการการกีฬาแห่ง 
ประเทศไทย ท าการศึกษาพฤติกรรมการออกก าลังกายและ เปรียบเทียบเจตคติการออกก าลังกายและการปฏิบัติ  
เกี่ยวกับการออกก าลังกายของ ผู้มาใช้บริการการกีฬาแห่งประเทศไทยผลการวิจัยพบว่า1. ความรู้เกี่ยวกับการ 
ออกก าลังกายของผู้มาใช้บริการ มีความรู้เกี่ยวกับ การออกก าลังกาย โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 
88.53 2. เจตคติเกี่ยวกับการออกก าลังกายของผู้มาใช้บริการ อยู่ในระดับดี (X- 3.99) 3. การปฏิบัติเกี่ยวกับการ 
ออกก าลังกายของผู้มาใช้บริการ อยู่ในระดับปฏิบัติบ่อย (X= 3.88)4. พฤติกรรมการออกก าลังกายของผู้มาใช้ 
บริการการกีฬาแห่งประเทศไทย ระหว่างเพศชายกับเพศหญิง พบว่า มีเจตคติการออกก าลังกายและการปฏิบัติ
เกี่ยวกับ การออกก าลังกายแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .055.พฤติกรรมการออกก าลังกายของผู้ 
มาใช้บริการการกีฬาแห่งประเทศไทย มีเจตคติเกี่ยวกับการออกก าลังกาย ระหว่างช่วงอายุ 18-32 ปี กับอายุ 13- 
47 ปี และ อายุ 33-47 ปี กับ อายุ 48 ปี ขึ้นไป แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 05 และมีการ ปฏิบัติ
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เกี่ยวกับการออกก าลังกาย ระหว่าง ช่วงอายุ 18-32 ปี กับอายุ 33-47 ปี และอายุ 33-47 ปี กับ อายุ 48 ปี ขึ้นไป 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

พงษ์เอก สุขใส (2556) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออกก าลังกายของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร  
ผลการวิจัย พบว่า พฤติกรรมการออกก าลังกายของนิสีตมหาวิทยาลัยนเรศวร อยู่ในระดับปานกลาง เพศ ช่วง อายุ 
และรายได้ต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับระดับพฤติกรรมการออกก าลังกายของนิสิตมหาวิทยาสัยนเรศวรอย่าง มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 การรับรู้เกี่ยวกับประโยชน์และคุณค่าของการออกก าลังกาย ความรู้เกี่ยวกับ หลัก
และวิธีการออกก าลังกาย ทัศนคติเกี่ยวกับการออกก าลังกายความพร้อมในการออกก าลังกายของตนเอง มี  
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออกก าลังกายของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
และตัวแปที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออกก าลังกายของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้แก่ การรับรู้เกี่ยวกับ  
ประโยชน์และคุณค่าของการออกก าลังกาย ทัศนคติเกี่ยวกับการออกก าลังกาย ความพร้อมในการออกก าลังกาย 
ของตนเองโดยตัวแปรทั้งหมดสามารถอธิบายพฤติกรรมการออกก าลังกายได้ร้อยละ 52.10 สรุปผลการวิจัย ปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออกก าลังกายของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้แก่ การรับรู้เกี่ยวกับประโยชน์  และ
คุณค่าของการออกก าลังกาย ทัศนคติเก่ียวกับการออกก าลังกาย และความพร้อมในการออกก าลังกายของตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที ่ 3  

    วิธีด ำเนนกำรวิจัย  

รูปแบบกำรศึกษำ การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงส ารวจ (Survey Research)  โดยใช้แบบสอบถาม
เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการออกก าลังกายของของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร ในช่วงสถานการณ์โควิด-19  



30 
 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง ประชากรที่ใช้ในการศึกษา   คือ  นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและ
สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร ทั้ง 4 ชั้นปี  จ านวนทั้งสิ้น 418 คน   

กลุ่มตัวอย่ำง การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการ
เปิดตารางส าเร็จของ  Yamane  จากจ านวนประชากร  418  คน  และก าหนดค่าความเชื่อมั่น  95%  ความ
ผิดพลาดไม่เกิน  5%  ซึ่งไดก้ลุ่มตวัอย่างในการศกึษาครัง้นี้  จ านวน 204  คน  

เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ผู้ศึกษาใช้แบบสอบถามในการเก็บ
ข้อมูล  เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการออกก าลังกายของของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร ในช่วงสถานการณ์โควิด-19  โดยสร้างแบบสอบถามขนตาม
กรอบแนวคดิทฤษฏีไดจ้ากการทบทวนงานวิจัยที่เกีย่วข้องและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษาแบ่งเป็น  6  
ส่วน  คือ  

ส่วนที่ 1  แบบสอบถามเกีย่วกบัขอ้มลูส่วนบุคคล      จ านวน   13   ข้อ 

ส่วนที่ 2  แบบสอบถามเกีย่วกบัความรู้ในเรื่องการออกก าลังกาย  จ านวน   10   ข้อ 

ส่วนที่ 3  แบบสอบถามการรับรู้ประโยชนเกี่ยวกับการออกก าลังกาย  จ านวน   10   ข้อ 

ส่วนที่ 4  แบบสอบถามเกีย่วกบัพฤติกรรมการออกก าลังกาย   จ านวน   10   ข้อ 

ส่วนที่ 5 แบบสอบถามพฤติกรรมการออกก าลังกาย ก่อนสถานการณ์โควิด 19 จ านวน 16 ข้อ 

ส่วนที่ 6 แบบสอบถามพฤติกรรมการออกก าลังกาย ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 จ านวน 16 ข้อ 

เกณฑ์กำรให้คะแนน แบบสอบพฤติกรรมการออกก าลังกายของของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา
และสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร ในช่วงสถานการณ์โควิด-19  

ส่วนที่  1   แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล   ได้แก่   เพศ   อายุ   น้ าหนัก   ส่วนสูง  ชั้นปี  
รายได้ต่อเดือน   โรคประจ าตัว  ออกก าลังกายบ่อยเพียงใด   เวลาในการออกก าลังกาย   แบบสอบถามเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ  (Check-List)   จ านวน   8  ข้อ 

ส่วนที่  2  แบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้ในเรื่องการออกก าลังกาย  โดยแบบสอบถามความรู้ มีจ านวน  
10  ข้อ  แต่ละข้อมี 2 ตัวเลือก  คือ  ให้ผู้ตอบเลือกเพียงค าตอบเดียว  เกณฑ์การให้คะแนนความรู้ต่อพฤติกรรม
การ     ออกก าลังกาย  ในแต่ละข้อ ดังนี้    

ตอบถูก  ได ้1  คะแนน    

ตอบผิด  ได้ 0  คะแนน   
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การแปลความหมายคะแนนระดับความรู้เป็น  3 ระดับ โดยเกณฑให้คะแนนโดยใช้การวัดแบบอิงเกณฑ์
ของ Bloom (วิรัต  ปานศลา, 2544: 148)  ดังนี้    

ระดบัด ี หมายถึง  ได้คะแนนร้อยละ    80  ขึ้นไป (8.00–10.00ข้อ)    

ระดบัปานกลาง หมายถึง  ได้คะแนนร้อยละ   60-79      (5.00–7.99 ข้อ)  

ระดบัไม่ดี หมายถึง  ได้คะแนนร้อยละ    59  ลงมา  (0.00– 4.99 ข้อ) 

ส่วนที ่3  การรับรู้ประโยชนเกี่ยวกับการออกก าลังกาย  จ านวน  10  ข้อ    

มาก หมายถึง ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ เห็นด้วยกับประโยชน์ของการออกก าลังกายมาก 

ปานกลาง หมายถึง ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ เห็นด้วยกับประโยชน์ของการออกก าลังกายปานกลาง 

น้อย หมายถึง ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ เห็นด้วยกับประโยชน์ของการออกก าลังกายน้อยโดยให้เลือกตอบ
เพียง 1 ตัวเลือก  เกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละข้อขึน้อยู่กับข้อก าหนดดังนี้   

กรณีข้อค าถามเชิงบวกให้คะแนน ดังนี้   กรณีข้อค าถามเชิงลบให้คะแนนดังนี้   

มาก   3  คะแนน      มาก   1  คะแนน    

ปานกลาง   2  คะแนน      ปานกลาง   2  คะแนน    

น้อย   1  คะแนน      น้อย   3  คะแนน 

 

การแปลความหมายระดับทัศนคติต่อการออกก าลังกาย  ตามค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 
3 ระดับ (Best, 1997: 174; Daniel, 1995: 19; อ้างถึงใน สุมัทนา  กลางคารและ  วรพจน์  พรหมสัตยพรต 
(2553: 99)   

พิจารณาและประเมินตามเกณฑ์การแบ่งคะแนนเพ่ือการเฉลี่ยและการประเมินผล  โดยการแบ่งช่วง
คะแนน  จากสูตร 

ช่วงห่างของคะแนน  =  คะแนนสุงสุด –  คะแนนต่ าสุด           

     จ านวนชั้น 

    =   3-1   

          3    

    ช่วงชั้นคะแนน   =  0.66 
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หาคา่เฉลี่ยโดยก าหนดเกณฑ์ช่วงคะแนนเฉลี่ยดังนี้  

ระดบัทศันคติดี    หมายถึง  มีคะแนนอยู่ระหว่าง   2.34 – 3.00 

ระดบัทศันคติปานกลาง    หมายถึง  มีคะแนนอยูร่ะหว่าง   1.67 – 2.33  

ระดบัทศันคติทีไ่ม่ดี   หมายถึง  มีคะแนนอยูร่ะหว่าง   1.00 – 1.66 

 

ส่วนที่  4  พฤติกรรมการออกก าลังกายเป็นแบบสอบถาม  เป็นแบบสอบถามแบบช่วงมาตรา                  
(Interval scale)  มี  3  ระดับ  คือ  ปฏิบัติเป็นประจ า  ปฏิบัติบางครั้ง  ไม่เคยปฏิบัติ  จ านวน  15  ข้อ 

ปฏิบัติเป็นประจ า หมายถึง   ปฏิบัติเปนประจ า  (มากกว่า  3  ครั้ง/สัปดาห์)  

ปฏิบัติบางครั้ง    หมายถึง    ปฏิบัติบางครั้ง  ( 1-3  ครั้ง/สัปดาห์) 

ไมเ่คยปฏิบัติ      หมายถึง    ไมเ่คยปฏิบัติ   

โดยให้เลือกตอบเพียง  1  ตัวเลือก  ลักษณะของข้อค าถามเป็นไปทางด้านบวกจ านวน  8  ข้อ                                      
ได้แก่ข้อ1 ,4 ,5 ,6 ,7 ,11,  และ  12  และลักษณะของข้อค าถามเป็นไปทางด้านลบจ านวน  7  ข้อ ได้แก่                        
ข้อ 2,3,8,9,10,13,14  และ  15  เกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละข้อขึน้อยู่กับข้อก าหนด ดังนี้ 

กรณีข้อค าถามเชิงบวกให้คะแนน  ดังนี้    กรณีข้อค าถามเชิงลบให้คะแนน  ดังนี้  

ปฏิบัติเป็นประจ า 3  คะแนน       ปฏิบัติเป็นประจ า 1 คะแนน  

ปฏิบัติบางครั้ง     2  คะแนน        ปฏิบัติบางครั้ง     2  คะแนน      

ไมเ่คยปฏิบัติ     1  คะแนน       ไมเ่คยปฏิบัติ     3  คะแนน 

การแปลความหมายระดับพฤติกรรมต่อการออกก าลังกาย   ตามค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐานเป็น  3  
ระดับ  (Best, 1997: 174 ; Daniel, 1995: 19 ;  อ้างถงใน  สุมัทนา   กลางคาร  และวรพจน์   พรหมสัตยพรต  
(2553: 99) พิจารณาและประเมินตามเกณฑ์การแบ่งคะแนนเพ่ือการเฉลยและการประเมินผล  โดยการแบ่งช่วง
คะแนน  จากสูตร 

 ช่วงห่างของคะแนน  =  คะแนนสุงสุด –  คะแนนต่ าสุด           

     จ านวนชั้น 

          =   3-1   
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            3    

           ช่วงชั้นคะแนน  =  0.66 

ระดบัทศันคติดี    หมายถึง  มีคะแนนอยู่ระหว่าง   2.34 – 3.00 

ระดบัทศันคติปานกลาง    หมายถึง  มีคะแนนอยูร่ะหว่าง   1.67 – 2.33  

ระดบัทศันคติทีไ่ม่ดี   หมายถึง  มีคะแนนอยูร่ะหว่าง   1.00 – 1.66 

ส่วนที่ 5-6 แบบสอบถามพฤติกรรมการออกก าลังกาย ก่อนและในช่วงสถานการณ์โควิด 19 เป็นข้อ
ค าถามแบบมี 

ตัวเลือกให้ตอบและข้อค าถามเป็นแบบมาตรส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ข้อค าถามมีทั้งด้านบวก 

และด้านลบ มีมาตรวัด 4 ระดับ โดยให้ผู้ตอบเลือกเพียงค าตอบเดียว จ านวน 16 ข้อ ก าหนดเกณฑ์ 

การให้คะแนน ดังนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ข้อความเชิงบวก      ข้อความเชิงลบ 

ปฏิบัติมาก   ให้คะแนน 4   ปฏิบัติมาก   ให้คะแนน 1 

ปฏิบัติค่อนข้างมาก  ให้คะแนน 3   ปฏิบัติค่อนข้างมาก  ให้คะแนน 2 

ปฏิบัติค่อนข้างน้อย  ให้คะแนน 2   ปฏิบัติค่อนข้างน้อย  ให้คะแนน 3 

ปฏิบัติมากน้อย   ให้คะแนน 1   ปฏิบัติมากน้อย   ให้คะแนน 4 

การแปลผล แบ่งระดับพฤติกรรมการออกก าลังกายออกเป็น 3 ระดับ 

โดยพิจารณาจากเกณฑ์เฉลี่ยของระดับพฤติกรรมการออกก าลังกาย ซึ่งมีระดับคะแนน ดังนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับดี คือ ได้คะแนนระหว่าง  + ½ ó ถึงคะแนนสูงสุด 

ระดับปานกลาง คือ ได้คะแนนระหว่าง ± ½ ó 

ระดับควรปรับปรุง คือ ได้คะแนนระหว่าง - ½ ó ถึงคะแนนต่ าสุด 

 

กำรสร้ำงเครื่องมือในกำรศึกษำครั้งนี้   ผู้ศึกษามีข้ันตอนการสร้างดังนี้  
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1.  ศึกษาระเบยีบวิธีการวิจัยค้นคว้าเอกสารวิชาการและงานวิจัยทเกี่ยวขอ้ง  

2.  สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมกรอบแนวคดิทีใ่ช้ในการวิจัย  

3.  น าแบบสอบถามไปใช้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและให้ค าแนะน าปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม เพ่ือ
พิจารณาความถกูตอ้งเชิงเนื้อหาการใช้ภาษาชัดเจนแล้วพิจารณาปรับปรุงแกไ้ข  

4.  ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือ  

5.  ไดเ้ครือ่งมอืฉบบัสมบูรณ ์

 

กำรตรวจสอบคุณภำพของเครื่องมือ  

1. การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยน าแบบสอบถามให้ ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
ความถูกต้องเหมาะสมและความสมบูรณ์ของเนื้อหา ผู้เชี่ยวชาญได้เสนอให้ ปรับปรุงในส่วนของเนื้อหาให้มีความ
ครอบคลุมตามสัดส่วนองค์ประกอบของเนื้อหาให้ตรงประเด็นที่ศึกษา และให้มีความละเอียดในการใช้ภาษาที่ 
สามารถเข้าใจง่าย  

2. ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามด้านความเชื่อมั่น (Reliability) โดยน าแบบสอบถามที่ ได้ไป
ทดสอบข้ันต้น (Try Out) กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาที่มีลักษณะ คล้ายคลึงกับกลุ่ม ตัวอย่าง   จ านวน  
204  คน ที่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและ น าผลท  ี่ได้ไปวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถาม โดยใช้วิธีการของ คูเดอร์ริชาร์ดสัน (Kuder – Richardson) KR-20 และหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s alpha Coefficient) ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป ซึ่งได้ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามด้านความรู้ เกีย่วกับการออกก าลังกาย เท่ากับ 0.75 ทัศนคติเก่ียวกับการออกก าลังกาย เท่ากับ 0.76 
และส่วน ของพฤติกรรมการออกก าลังกาย ได้ค่าเท่ากับ 0.78 และปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้เหมาะสมและ มี
ประสิทธิภาพก่อนน าไปใช้ในการศึกษา 

 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  

1. ขอความร่วมมือกับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา กรุงเทพมหานคร 

2. แนะน าตัวอธิบาย วัตถุประสงค์ของการวิจัย และขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวม  ข้อมูลโดยให้กลุ่ม
ตัวอย่างกรอกแบบสอบถามด้วยตนเอง  

3. หลังจากนัน้น าข้อมูลทั้งหมดมาตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์เพ่ือท าการวิเคราะห์ ข้อมูลต่อไป  
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กำรวิเครำะห์ข้อมูล ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ตามล าดับ ดังนี้  

1. น าข้อมูลท  ี่ได้จากแบบสอบถามเก็บรวบรวมไว้มาลงรหัส  

2. ตรวจสอบความถูกต้องในการลงรหัส  

3. จัดเตรียมโปรแกรมและเตรียมแบบสอบถามเพ่ือบันทึกข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์  

4. วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีทางสถิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป  

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์  

           สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Study) วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ 
น้ าหนัก ส่วนสูง ชั้นปี รายได้ต่อเดือน โรคประจ าตัว ความถี่ในการออกก าลังกาย เวลาในการออกก าลังกาย  
วิเคราะห์ข้อมูลด้านความรู้เกี่ยวกับการออกก าลังกาย ทัศนคติเกี่ยวกับการออกก าลังกาย และพฤติกรรมการออก
ก าลังกาย โดยใช้จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ าสุดและค่าสูงสุด โดยใช้สถิติวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ ด้วยค่าไคสแควร์ (x2-test) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านโควิดที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
การออกก าลังกายของนักศึกษา 
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