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Abstract
The purposes of this study were (1) to examine and develop the basic yoga
lessons with mixed multimedia for elderly people; and (2) to evaluate the performance
of the basic yoga lessons with mixed multimedia for elderly people.
The research sample consisted of 50 purposively selected elderly people
who were members of the Center for Quality of Life of the Elderly People of
Nonthaburi Municipality. The employed research instruments were (1) a questionnaire
on the needs for exercise of the elderly people, (2) basic yoga lessons with mixed
multimedia for elderly people, (3) a pre-training interview form, (4) a form for
observation during the training, and (5) a post-training questionnaire. Data were
analyze using the percentage, mean, standard deviation, and content analysis.
The results of the study were as follows: (1) the total of 88.70 percent of the
elderly people expressed their needs for exercise; the majority of them knew how to
practice yoga, but they never practiced with the use of mixed multimedia; the developed
lessons with mixed multimedia included video lessons and a manual; and (2) as for the
performance of the lessons when interviewed before training, trainees had various ways
of exercise such as walking, aerobic dancing, and yoga respectively; trainees had good
knowledge and understanding of yoga and thought that they had ability to practice yoga;
based on the observation of the researcher, it was found that the elderly people were
interested in the contents of the lesson and were able to practice according to the video
correctly; and results of post-training questionnaire showed that the elderly people were
satisfied with the visibility of the images, letters, descriptions, patterns and stages of
training at the highest level.
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บทที่ 1

บทนํา

1. ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
ปั จจุบนั สถานการณ์ของประชากรผูส้ ู งอายุทวั่ โลกมีแนวโน้มเพิ่มสู งขึ้นด้วยปั จจัยความ
เจริ ญทางเศรษฐกิจ การพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณะสุ ข การส่ งเสริ มและพัฒนา
ด้านโภชนาการอาหารและการดํารงชี วิตแบบ “กินดี อยูด่ ี” ทําให้อายุเฉลี่ยของประชากรโลกยืนยาว
ขึ้ น อัตราการตายลดลง โดยเฉพาะในประเทศพัฒนาแล้วที่ มี ม าตรฐานการใช้ชี วิตค่อนข้า งสู ง
การศึกษาที่ดี ระบบสวัสดิการด้านสุ ขภาพของประชาชนในประเทศมีความมัน่ คง รัฐบาลสามารถ
พัฒนาทางด้านสาธารณสุ ขและโรงพยาบาลได้อย่างทัว่ ถึง มีระบบสวัสดิการทางสังคมที่ดีส่งผลให้
ประชาชนมี มาตรฐานชี วิตดี กว่าประเทศด้อยพัฒนา จึ งทําให้ประเทศที่ พฒั นาแล้วมีโอกาสเข้าสู่
สังคมผูส้ ู งอายุได้เร็ วกว่าประเทศกําลังพัฒนา และแนวโน้มของอัตราการเกิดลดลงเนื่ องจากภาวะ
สังคมในปั จจุบนั ประชากรทั้งชายและหญิงต่างมีอาชีพที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ คนครองโสดมาก
ขึ้น อัตราการแต่งงานลดลงจึงส่ งผลต่อการเพิ่มประชากรของโลก
องค์การสหประชาชาติคาดการณ์วา่ ปี พ.ศ. 2544 – 2643 (http://www.stou.ac.th) โลก
กําลังก้าวเข้าสู่ ศตวรรษแห่งผูส้ ู งอายุ โดยนิยามว่า ประเทศที่มีประชากรอายุ 60 ปี ขึ้นไปเป็ นสัดส่ วน
มากกว่าร้ อยละ 10 หรื ออายุ 65 ปี ขึ้นไปมากกว่าร้ อยละ 7 ของประชากรทั้งประเทศถือว่าประเทศ
นั้น ได้ก้า วเข้า สู่ สั ง คมผูส้ ู ง อายุ (Aging Society) และจะเป็ นสั ง คมผูส้ ู ง อายุ โ ดยสมบู ร ณ์ (Aged
Society) เมื่อสัดส่ วนประชากรอายุ 60 ปี ขึ้นไปเพิ่มเป็ นร้อยละ 20 และอายุ 65 ปี ขึ้นไป เพิ่มขึ้นเป็ น
ร้อยละ 14 และคาดการณ์วา่ ปี 2013 (พ.ศ. 2556) ทัว่ โลกจะมีผสู ้ ู งอายุที่อายุ 60 ปี ขึ้นไปถึงกว่า 841
ล้านคน คิ ดเป็ นร้ อยละ 12 ของประชากรโลก และคาดการณ์ ว่าในปี 2050 (พ.ศ. 2593) จํานวน
ผูส้ ู งอายุทวั่ โลกจะเพิ่มขึ้ นมากกว่า 2 เท่าจากระดับในปั จจุ บ นั ส่ งผลให้จาํ นวนผูส้ ู ง อายุท วั่ โลก
เพิม่ ขึ้นเป็ น 2 พันล้านคน คิดเป็ นร้อยละ 21 ของประชากรโลกทั้งหมด และในอีก 50 ปี ข้างหน้า คือ
ในปี 2100 จะมีผสู ้ ู งอายุเพิ่มขึ้นทัว่ โลกอีกกว่า 1 พันล้านคน ทําให้ในปี 2100 นี้อาจมีผสู ้ ู งอายุทวั่ โลก
มากถึ ง 3 พัน ล้า นคน ส่ ง ผลให้ สั ด ส่ ว นของประชากรผูส้ ู ง อายุสู ง ขึ้ น ไปเกื อ บร้ อ ยละ 30 ของ
ประชากรโลก ประเทศญี่ปุ่นนับเป็ นประเทศที่ที่เข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุอย่างสมบูรณ์ เร็ วกว่าประเทศ
อื่ น ๆ (อายุ ข ัย โดยเฉลี่ ย อยู่ที่ 77.2 - 81.5 ปี ) ตามมาด้ว ยประเทศอิ ต าลี เยอรมัน และสวี เ ดน
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(http://www.fuangfah.econ.cmu.ac.th) ส่ วนประเทศในภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้หรื อกลุ่ม
ประเทศอาเซี ยน ได้ให้ขอ้ มูลการคาดการณ์สัดส่ วนของประชากรอายุ 60 ปี ขึ้นไปในระหว่างปี พ.ศ.
2543 – 2568 พบว่าประเทศไทยจะมีผสู ้ ู งอายุสูงขึ้นเป็ นอันดับหนึ่งของภูมิภาค คิดเป็ นร้อยละ 15.36
รองลงมาคื อประเทศสิ งคโปร์ ร้ อยละ 13.38 และประเทศสาธารณรัฐอิ นโดนี เซี ย ร้ อยละ 10.04
ตามลําดับ สําหรั บประเทศไทยสํานักงานสถิ ติแห่ งชาติ ได้สรุ ปว่า ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ สังคม
ผูส้ ู งอายุต้ งั แต่ปี พ.ศ. 2548 (2005) จากการสํารวจประชากรสู งอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2557 พบว่า
จํานวนผูส้ ู งอายุที่สํารวจใน พ.ศ. 2550 , 2554 และ 2557 มีแนวโน้มเพิ่มสู งขึ้น ร้อยละ 10.7, 12.2
และ 14.9 ตามลําดับ และคาดว่าจะเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุโดยสมบูรณ์ ในช่ วงปี พ.ศ. 2567 – 2568
(ค.ศ. 2024 – 2025) และภายในปี พ.ศ. 2583 อาจมีจาํ นวนผูส้ ู งอายุมากกว่า 1 ใน 4 ของประชากร
ไทยทั้งหมด และหากรวมกับจํานวนผูส้ ู งอายุของประเทศจีนแล้ว ประเทศไทยจะมี สัดส่ วนของ
ประชากรผูส้ ู งอายุมากที่สุดในกลุ่มประเทศกําลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียและแปซิ ฟิกและคาดว่าจะมี
สัดส่ วนมากเป็ นลําดับแรกของภูมิภาค (สํานักงานสถิติแห่งชาติ : 2557)
จากข้อมูลดังกล่าวยิง่ ตอกยํ้าให้เห็นว่าอนาคตข้างหน้าจํานวนประชากรผูส้ ู งอายุทว่ั โลก
มี แนวโน้ม เพิ่ ม ขึ้ น อย่า งต่ อเนื่ อง ส่ ง ผลให้รัฐบาลแต่ล ะประเทศต้องเตรี ย มวางแผน กํา หนด
นโยบาย จัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายทางด้านสวัสดิการและการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นเพื่อดูแลและ
ปฐมพยาบาลผูส้ ู ง อายุม ากขึ้ น ดร. อู ริ ค ซาเกา ผูอ้ าํ นวยการธนาคารโลกประจํา ภู มิ ภ าคเอเชี ย
ตะวันออกเฉี ย งใต้ก ล่ า วว่า “พวกเราทุ ก คนมี ส มาชิ ก ผูส้ ู ง อายุใ นครอบครั ว หรื อ มี เพื่ อ นสู ง วัย ที่
ต้องการการดูแล ดังนั้นการเข้าถึงบริ การทางสุ ขภาพขั้นพื้นฐานของผูส้ ู งอายุและการใช้มาตรการที่
จะช่วยผูส้ ู งอายุให้ได้รับประโยชน์จากบริ การดังกล่าวโดยเฉพาะผูท้ ี่อาศัยอยูใ่ นพื้นที่ชนบทห่างไกล
จึ งเป็ นสิ่ งสําคัญยิ่ง” (www.worldbank.org/th/news) ดังนั้น การเตรี ยมความพร้ อมรั บมือการเข้าสู่
สั ง คมผูส้ ู ง อายุจึง เป็ นเรื่ องสํา คัญ เพื่อกระตุ ้นให้ตระหนัก ถึ งผลกระทบเมื่ อต้องก้า วเข้า สู่ สังคม
ผูส้ ู งอายุ การจัดกิ จกรรมเผยแพร่ ความรู ้ดา้ นสุ ขภาพอนามัย การปรับตัวทางด้านสังคมและจิตใจ
ของผูส้ ู งอายุ วางแผนการออมเพื่อสร้ างความมัน่ คงในการดําเนิ นชี วิต โดยความร่ วมมื อกันทั้ง
ภาครัฐและเอกชนตั้งแต่ระดับบุคคล ชุมชน และประเทศ
ผู ้สู ง อายุ เ มื่ อ มี อ ายุ เ พิ่ ม มากขึ้ นร่ า งกายก็ จ ะเสื่ อ มถอยไปตามธรรมชาติ เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงทางด้านร่ างกาย (กายภาพ) จิตใจ สติปัญญา และสังคม เช่ น ความเปลี่ ยนแปลงทาง
ร่ างกาย เช่ น ผิวหนังเหี่ ยวย่น ตกกระ กระดู กเปราะบาง ข้ออักเสบ สายตาพร่ ามัว ระบบอวัยวะ
ภายในร่ างกายเสื่ อมถอย การขับถ่ายไม่ดี เซลล์สมองลดลงเกิ ดภาวะหลงลื ม เป็ นต้น และการ
เปลี่ยนแปลงด้านจิตใจ เช่น ภาวะซึ มเศร้ า ขี้บ่น หงุ ดหงิดง่าย ขี้น้อยใจ เป็ นต้น การเปลี่ ยนแปลง
ทางด้านสติ ปัญญา เช่ น การรั บรู ้ และเรี ยนรู ้ เริ่ มถดถอย หลงลื มง่ าย ความจําเสื่ อม เป็ นต้น การ
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เปลี่ยนแปลงด้านสังคม เช่น ภาระและหน้าที่ทางสังคมลดลง กิจกรรมทางสังคมลดลง ส่ งผลต่อ
ภาวการณ์ ปรั บตัวให้ยอมรั บได้ยาก ซึ่ งการเปลี่ ยนแปลงหรื อความเสื่ อมสภาพดังกล่าวส่ งผลให้
ผูส้ ู งอายุประสบปั ญหาด้านสุ ขภาพตามมา จากการสํารวจสุ ขภาวะผูส้ ู งอายุไทยปี 2556 พบปั ญหา
ด้านสุ ขภาพของผูส้ ู งอายุอนั ดับแรกคือ ปั ญหาด้านสุ ขภาพ ร้อยละ 58 ป่ วยด้วยโรคความดันโลหิ ต
ร้ อยละ 41 โรคเบาหวาน ร้ อยละ 18 และเป็ นโรคข้อเข่า เสื่ อมร้ อยละ 9 และยัง มี โรคเรื้ อรั ง อื่ น
ตัวอย่างเช่น โรคมะเร็ งชนิ ดต่างๆ ไตวาย หัวใจและหลอดเลือด โรคอ้วน ที่อาจนําไปสู่ ภาวะทุพพล
ภาพ การบัน่ ทอนสุ ขภาพ และการเสี ยชีวิตของผูส้ ู งอายุ (มูลนิธิสถาบันวิจยั และพัฒนาผูส้ ู งอายุไทย,
2557 : 8) สิ่ งที่ผสู ้ ู งอายุตอ้ งการมากที่สุดในช่วงบั้นปลายชีวิต คือ ความสุ ขอันเกิดจากการมีคุณภาพ
ชี วิตที่ดี 3 องค์ประกอบด้วยกัน ได้แก่ การมีสุขภาพที่ดีท้ งั ร่ างกาย จิตใจ และสังคม (ลัดดา ดําริ การ
เลิ ศ, 2555: 14-15) หากผูส้ ู งอายุมีสุขภาพดี แล้วนั้นย่อมส่ งผลให้ไม่เป็ นภาระต่ อครอบครั ว ทํา
กิจกรรมอันประโยชน์ต่อสังคม ลดทอนความสู ญเสี ยงบประมาณสําหรับการรักษาพยาบาล ซึ่ งอาจ
ส่ งผลกระทบต่อระบบเงิ นคงคลังของประเทศชาติในอนาคต การดูแลสุ ขภาพในผูส้ ู งอายุจึงเป็ น
สิ่ งจําเป็ นที่ตอ้ งปฏิบตั ิอย่างถูกต้อง เพื่อช่วยป้ องกันการเกิดโรคและรักษาเยียวยาให้โรคนั้นบรรเทา
ลง เมื่อร่ างกายแข็งแรงย่อมส่ งผลต่อสุ ขภาพจิตดี การปรับทัศนคติทางความคิดย่อมดีตามไปด้วย
การออกกําลังกายเป็ นทางเลือกหนึ่ งที่นาํ มาใช้ดูแลสุ ขภาพในผูส้ ู งอายุ นอกเหนื อจาก
การเลือกรับประทานอาหารที่ดี นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ และการรับอากาศบริ สุทธิ์ แล้ว การ
ออกกําลังกายยังช่ วยให้การทรงตัวดีข้ ึน หัวใจและปอดแข็งแรง ช่ วยให้สุขภาพจิตดี และยังอาจ
ช่วยรักษาอาการของบางโรคให้หายขาดได้ ปั จจุบนั มีผลการวิจยั ที่สนับสนุ นผลของการออกกําลัง
กายเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกายในผูส้ ู งอายุอย่างกว้างขวาง ดังเช่น การวิจยั ของศุภาพร รัตนศิริ
(2551) ได้ศึกษาผลการออกกําลังกายแบบฟ้ อนเจิงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในผูส้ ู งอายุพบว่า การ
ฝึ กฟ้ อนเจิงเป็ นเวลา 8 สัปดาห์ในกลุ่มทดลองพบว่าสามารถสร้างความทนทานของปอดและหัวใจ
ในผูส้ ู งอายุได้ และงานวิจยั ของกัตติกา ธนะขว้าง, ผ่องใส กันทเสน และรัตนากร ยศอินทร์ (2556)
ได้พ ฒ
ั นาและทดสอบประสิ ท ธิ ผลของโปรแกรมการออกการออกกํา ลัง กายด้วยการํ าไม้พลอง
ประยุกต์กบั การฟ้ อนมองเซิ งเมืองน่านชี้ ให้เห็นว่า โปรแกรมการออกกําลังกายที่ประยุกต์ใช้การ
ฟ้ อนรําพื้นบ้านเป็ นฐานมีความเหมาะสมกับผูส้ ู งอายุ และสามารถนํามาใช้เป็ นทางเลือกหนึ่งในการ
ส่ งเสริ มการออกกําลังกายในผูส้ ู งอายุได้ นอกจากนี้ ศุภลักษณ์ เสื อพล (2554) ได้ศึกษาผลการฝึ กชิ
กง (กวงอิ ม จื้ อไจ้ก ง) ที่ มี ต่อการทรงตัว ความแข็ง แรง และความจุ ป อดในกลุ่ ม ผูส้ ู ง อายุพบว่า
ค่าเฉลี่ ยการทรงตัว ความแข็งแรงของขา และความจุของปอดไปในทางที่ดีข้ ึ นหลังจากที่มีการ
ทดลองในกลุ่มตัวอย่างเป็ นเวลา 8 สัปดาห์
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จากข้อมู ล ข้า งต้น จะเห็ นได้ว่า มี ผูค้ ิ ดค้นรู ป แบบการออกกํา ลังกายที่ เหมาะสมกับ
ผูส้ ู งอายุหลากหลายประเภทที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกายในผูส้ ู งอายุ แต่ส่วนใหญ่จะ
เน้นการฝึ กทางด้านร่ างกายเป็ นหลัก ยังขาดองค์ประกอบการฝึ กด้านจิตใจ ซึ่งเป็ นสิ่ งจําเป็ นสําหรับ
การส่ งเสริ มสุ ขภาพในผูส้ ู งอายุแบบองค์รวม ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจในการออกกําลังกายประเภท
โยคะมาเป็ นการออกกําลังกายทางเลื อกหนึ่ งสําหรับผูส้ ู งอายุ เพราะโยคะเป็ นศาสตร์ ที่เน้นสร้ าง
ความยืดหยุน่ และความแข็งแรงของกล้ามเนื้ อ ฝึ กการทรงตัวที่ดี ส่ งผลดีต่อระบบหัวใจและหลอด
เลือด ช่วยลดอาการบาดเจ็บจากแรงกระแทกบริ เวณข้อต่อต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้จากการออกกําลัง
กายในกีฬาบางประเภท และที่สาํ คัญเป็ นการฝึ กจิตสมาธิให้เกิดสมดุล โยคะจึงเป็ นทางเลือกหนึ่ งที่
น่ าสนใจและเหมาะสมกับผูส้ ู งอายุ งานวิจยั ของจันทร์ ดา บุ ญประเสริ ฐ, ศิ ริรัตน์ ปานอุ ทยั และ
โรจนี จิ น ตนาวัฒ น์ (2559) ได้ท าํ การศึ ก ษาเรื่ อ ง “ผลการออกกํา ลัง กายแบบหะฐะโยคะต่ อ
สมรรถภาพทางกายในผูส้ ู ง อายุ” นั้นพบว่า หะฐะโยคะช่ วยเพิ่มสมรรถภาพทางกายด้า นความ
ยืดหยุน่ ของกล้ามเนื้ อและข้อต่อ และยังช่วยเพิ่มความทนทานของปอดและหัวใจในกลุ่มผูท้ ดลอง
กลิ่ นชบา สุ วรรณรงค์ (2557) ได้อา้ งถึ งงานวิจยั ต่างประเทศหลายเล่มในบทความเรื่ อง “วิถีแห่ ง
โยคะ: ศาสตร์ ที่ทา้ ทายต่อบทบาทของพยาบาล”พบว่า โยคะถูกนํามาใช้เพื่อการบําบัดโรค อย่างเช่น
ผูป้ ่ วยโรคมะเร็ ง เบาหวาน ความดันโลหิ ตสู ง โรคซึ มเศร้า และภูมิแพ้และหอบหื ด พบว่า การออก
กําลังกายประเภทนี้ ช่วยให้ผปู ้ ่ วยสามารถบรรเทาอาการข้างเคียงของโรค เกิดการผ่อนคลายจาก
ความวิตกกังวล เสริ มสร้างสมาธิ ผ่อนคลายทางอารมณ์ ลดอาการเจ็บปวด ช่วยฟื้ นฟูสุขภาพกาย
และสุ ขภาพจิตใจให้แข็งแรงขึ้นได้
ผูว้ ิจยั จึ ง มี ค วามสนใจที่ จะพัฒนาบทเรี ย นสื่ อประสมเรื่ อ ง “โยคะเบื้ องต้นสํ า หรั บ
ผูส้ ู งอายุ” โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อให้ผสู ้ ู งอายุสามารถนําไปใช้ฝึกออกกําลังกายเองได้ที่บา้ น เพื่อ
ส่ งเสริ มผูส้ ู งอายุมีสุขภาพกายและจิตใจแข็งแรงขึ้น ลดอาการเจ็บป่ วยที่ ตอ้ งพึ่งพาการรักษาจาก
โรงพยาบาล และเป็ นการช่ วยลดค่าใช้จ่ายจากการรักษาและการเดิ นทางสําหรับผูป้ ่ วยที่อยูใ่ นถิ่น
ทุ รกันดาร โดยทําการทดลองใช้บทเรี ยนสื่ อประสมนี้ กบั ผูส้ ู งอายุที่เป็ นสมาชิ กของศูนย์พฒั นา
ผูส้ ู งอายุของจังหวัดนนทบุ รี และประเมินประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยนสื่ อประสม “โยคะเบื้องต้น
สํา หรั บ ผูส้ ู ง อายุ” เพื่ อให้เกิ ดประโยชน์ สูงสุ ดต่อผูน้ ํา บทเรี ยนนี้ ไปใช้ในการดู แลสุ ข ภาพอย่าง
เหมาะสมและปลอดภัยได้โอกาสต่อไป
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2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
ผูส้ ู งอายุ
ผูส้ ู งอายุ

2.1 เพื่อศึกษาและพัฒนาบทเรี ยนสื่ อประสมวิชาโยคะเบื้องต้น ที่เหมาะสมสําหรับ
2.2 เพื่อประเมินประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยนสื่ อประสมวิชาโยคะเบื้องต้นสําหรับ

3. กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจยั ครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ได้พฒั นาบทเรี ยนสื่ อประสมวิชาโยคะเบื้ องต้นสําหรั บผูส้ ู งอายุ
โดยกําหนดกรอบแนวคิดของการวิจยั รายละเอียดดังในภาพที่ 1.1
ตัวแปรต้ น (Independent Variable)

บทเรี ยนสื่ อประสม
วิชาโยคะเบื้องต้นสําหรับผูส้ ู งอายุ

ตัวแปรตาม (Dependent Variable)
ประสิ ทธิภาพของบทเรียน
ความรู ้ ความเข้าใจวิธีการปฏิบตั ิ
ความสามารถในการปฏิบตั ิตามได้
ความพึงพอใจของผูส้ ู งอายุ
ต่อบทเรี ยนสื่ อประสมวิชาโยคะเบื้องต้น
สําหรับผูส้ ู งอายุ

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดของการวิจยั

4. สมมติฐานการวิจัย
4.1 ผูส้ ู ง อายุมี ค วามรู ้ ความเข้า ใจ วิธี ก ารปฏิ บ ตั ิ ตามบทเรี ย นสื่ อประสมวิช าโยคะ
เบื้องต้น

4.2 ผูส้ ู งอายุ สามารถปฏิบตั ิตามบทเรี ยนสื่ อประสมวิชาโยคะเบื้องต้นได้
4.3 ผูส้ ู งอายุมีความพึงพอใจในบทเรี ยนสื่ อประสมวิชาโยคะเบื้องต้น
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5. ขอบเขตการวิจัย
5.1 รู ปแบบการวิจัย
เป็ นการวิจยั เชิงทดลอง (Experimental Research)
5.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
5.2.1 ประชากรทีใ่ ช้ ในการวิจัยในครั้ งนี้ เป็ นกลุ่มผูส้ ู งอายุที่เป็ นสมาชิกของศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูส้ ู งอายุเทศบาลนครนนทบุรี ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไปจํานวน 380 คน
5.2.2 กลุ่มตัวอย่ าง คือ สมาชิ กของศูนย์พฒั นาคุณภาพชีวิตผูส้ ู งอายุเทศบาลนคร
นนทบุ รี ที่ ไม่มีปัญหาด้านสุ ขภาพเกี่ ยวกับการเคลื่ อนไหวร่ างกาย การได้ยิน การมองเห็ น และ
ปัญหากระดูกข้อต่อ จํานวน 50 คน
5.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
5.3.1 ตัวแปรต้ น (Independent Variable) ซึ่ งได้แก่ บทเรี ยนสื่ อประสมวิชาโยคะ
เบื้องต้นสําหรับผูส้ ู งอายุ
5.3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ซึ่งได้แก่
ประสิ ทธิ ภาพบทเรี ยนสื่ อประสมวิชาโยคะเบื้องต้นสําหรับผูส้ ู งอายุ
1) ความรู ้ ความเข้าใจวิธีการปฏิบตั ิ
2) ความสามารถในการปฏิบตั ิตามบทเรี ยนสื่ อประสมได้
3) ความพึงพอใจของผูส้ ู งอายุต่อบทเรี ยนสื่ อประสมวิชาโยคะเบื้องต้น
5.4 เนือ้ หา
เนื้ อหาที่ นาํ มาพัฒนาเป็ นบทเรี ยนสื่ อประสมวิชาโยคะเบื้องต้นสําหรั บผูส้ ู งอายุ
ประกอบด้วย
5.4.1 บทเรี ยนสื่ อประสม จํานวน 5 บท ได้แก่
บทนํา
คําแนะนําก่อนการฝึ ก
บทที่ 1
การฝึ กลมหายใจ
บทที่ 2
โยคะในท่านัง่
บทที่ 3
โยคะในท่ายืน
บทที่ 4
โยคะในท่านอน
5.4.2 วีดิทัศน์ การสาธิตท่ าโยคะเบื้องต้ น เนื้อหาตามบทเรี ยนสื่ อประสมความยาว
30 นาที ประกอบด้วย
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ตอนที่ 1 คําโยคะในแนะนําก่อนการฝึ ก
ตอนที่ 2 การฝึ กลมหายใจ
ตอนที่ 3 โยคะท่านัง่ ใช้เวลาโดยรวม 15 นาที
- การบริ หารกล้ามเนื้อใบหน้าและดวงตา
- การบริ หารกล้ามเนื้อคอ-บ่า
- กล้ามเนื้อหัวไหล่
- ท่านัง่ บิดตัว
- ท่าข้อเท้าและข้อเข่า
ตอนที่ 4 โยคะในท่ายืน ใช้เวลาในการปฏิบตั ิโดยรวม 5 นาที
- ท่าเขย่ง
- ท่าก้มตัว
- ท่าแอ่นตัว
- ท่าต้นไม้
- ท่าวีรบุรุษ
ตอนที่ 5 โยคะในท่านอน ใช้เวลาโดยรวม 10 นาที
- ท่าเข่าถึงอก
- ท่าบิดเอว
- ท่างู
- ท่าตัก๊ แตน
- ท่าผ่อนคลาย
5.5 ขอบเขตด้ านสุ ขภาพของกลุ่มตัวอย่ าง ผูว้ ิจยั มุ่งศึกษาเฉพาะกลุ่มผูส้ ู งอายุที่มีอายุ
60 ปี ขึ้นไป ที่ไม่มีปัญหาด้านสุ ขภาพ เกี่ยวกับ
1) การเคลื่อนไหวร่ างกาย
2) ด้านการได้ยนิ
3) ด้านการมองเห็น

6. นิยามศัพท์ เฉพาะ
6.1 บทเรี ยนสื่ อประสม หมายถึง บทเรี ยนสําเร็ จรู ปที่ประกอบด้วย เอกสารอธิ บายท่า
ฝึ กโยคะที่ใช้ประกอบการดูวดี ิทศั น์
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6.2 การพัฒนาบทเรียนสื่ อประสม หมายถึง กระบวนการสร้างสื่ อสําหรับให้ผสู ้ ู งอายุ
ได้เรี ยนรู ้ และฝึ กโยคะเบื้องต้น เพื่อให้เกิดประสิ ทธิภาพ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่1
เป็ นการวิจยั โดยศึกษา ปั ญหาสุ ขภาพและความต้องการในการออกกําลังกายของผูส้ ู งอายุ ขั้นตอนที่
2 เป็ นการพัฒนาบทเรี ยนสื่ อประสม ขั้นตอนที่3 การทดลองใช้โดยการจัดฝึ กอบรม ขั้นตอนที่4 การ
ประเมินประสิ ทธิ ภาพบทเรี ยนสื่ อประสมวิชาโยคะเบื้องต้นสําหรับผูส้ ู งอายุ
6.3 โยคะเบือ้ งต้ น หมายถึง ท่าออกกําลังกายของโยคะอย่างง่ายที่ ผสู ้ ู งอายุสามารถ
ปฏิบตั ิได้
6.4 ผู้สูงอายุ หมายถึง บุคคลที่มีอายุต้ งั แต่ 60 ปี ขึ้นไป และเป็ นสมาชิ กศูนย์พฒั นา
คุณภาพชีวติ ผูส้ ู งอายุ เทศบาลนครนนทบุรี ที่ไม่มีปัญหาสุ ขภาพเกี่ยวกับด้านการมองเห็น การได้ยิน
และการเคลื่อนไหวร่ างกาย
6.5 ศูนย์ พัฒนาคุณภาพชี วิตผู้สูงอายุ หมายถึง องค์กรที่ผสู ้ ู งอายุเข้าเป็ นสมาชิ กและมี
กิ จ กรรมการ แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ป ระสบการณ์ บริ ก ารให้ ค าํ ปรึ ก ษาด้า นการดู แ ลสุ ข ภาพ และ
สาธารณสุ ขของเทศบาลนครนนทบุรี
6.6 ความพึงพอใจ หมายถึง การให้ความสนใจ มีความกระตือรื อร้นในการปฏิบตั ิตาม
บทเรี ยนสื่ อประสมวิชาโยคะเบื้องต้น ตั้งแต่ตน้ จนจบ

7. ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ

ตนเอง

7.1 ได้บทเรี ยนสื่ อประสมวิชาโยคะเบื้องต้น ตรงตามความต้องการของผูส้ ู งอายุ
7.2 ผูส้ ู งอายุสามารถนําบทเรี ยนสื่ อประสมวิชาโยคะเบื้องต้น ไปใช้ปฏิบตั ิได้ดว้ ย

บทที่ 2

วรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง

การวิจยั เรื่ องการพัฒนาบทเรี ยนสื่ อประสม วิชาโยคะเบื้องต้นสําหรับผูส้ ู งอายุผวู ้ จิ ยั ได้
ศึกษาจากเอกสาร ตํารา บทความ และงานวิจยั ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้นาํ เสนอสาระสําคัญตามลําดับ
ดังนี้
1. สื่ อประสม
1.1 ความหมายของสื่ อประสม
1.2 วิวฒั นาการของสื่ อประสม
1.3 รู ปแบบของสื่ อประสม
1.4 องค์ประกอบของสื่ อประสม
1.5 ประโยชน์ของสื่ อประสม
1.6 แนวทางการผลิตสื่ อประสม
2. โยคะ
2.1 ความหมายของโยคะ
2.2 ประวัติความเป็ นมาของโยคะ
2.3 ประเภทของโยคะ
2.4 ประโยชน์ของโยคะ
2.5 ขั้นตอนการฝึ กโยคะ
3. ผูส้ ู งอายุ
3.1 ความหมายของผูส้ ู งอายุ
3.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความสู งอายุ
3.3 การเปลี่ยนแปลงในผูส้ ู งอายุ
3.4 ปั ญหาของผูส้ ู งอายุ
3.5 การออกกําลังกายที่เหมาะสมกับผูส้ ู งอายุ
4. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
4.1 งานวิจยั ในประเทศ
4.2 งานวิจยั ต่างประเทศ
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1. สื่ อประสม
1.1 ความหมายของสื่ อประสม
จากการศึกษาและค้นคว้าเกี่ยวกับความหมายของ “สื่ อประสม” นั้น พบว่า ได้มี
ผูท้ ี่ให้ความหมายไว้ ดังนี้
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ได้ให้ความหมายเกี่ ยวกับคําว่า “สื่ อประสม”
ไว้ในเอกสารสื่ อประสม (Multimedia) ในงานส่ งเสริ มการเกษตร หมายถึง การนําเอาสื่ อหลายๆ
อย่างมาสัมพันธ์กนั และมีคุณค่าที่ส่งเสริ มซึ่ งกันและกัน สื่ ออย่างหนึ่ งอาจใช้เพื่อเร้าความสนใจ
ในขณะที ่อ ีก อย่า งหนึ่ ง ใช้เ พื ่อ อธิ บ ายข้อ เท็จ จริ ง ของเนื ้ อ หา และอีก ชนิ ด หนึ่ ง อาจใช้เ พื ่อ
ก่อให้เกิ ดความเข้า ใจที่ลึ ก ซึ้ ง และป้ องกันการเข้า ใจความหมายผิดการใช้สื่ อประสมจะช่ วยให้
ผูร้ ับ มีประสบการณ์ จากประสารทสัมผัส ที่ผสมผสานกันได้ค น้ พบวิธีการที่จะเรี ย นรู ้ใ นสิ่ ง ที่
ต้องการได้ดว้ ยตนเองมากยิ่งขึ้น (https://ag.kku.ac.th/Extension/images)
ประหยัด จิระวรพงศ์ (2527, น.256) สื่ อประสม หมายถึง การนําวัสดุอุปกรณ์ชนิด
ต่างๆ เช่น ภาพยนตร์ โทรทัศน์ สไลด์ฟิล์ม สตริ ป รู ปภาพของตัวอย่างหุ่นจําลอง หนังสื อ เป็ นต้น
ซึ่ งมีเนื้ อหาสาระสัมพันธ์กบั กิจกรรมการเรี ยนการสอน แล้วเลื อกมา ประกอบกัน เพื่อใช้ในการ
เรี ยนการสอนในแต่ละครั้ง
พัล ลภ พิริ ย สุ ร วงศ์ (2540) ได้กล่าวถึ งความหมายของสื่ อ ประสม คือ การใช้
คอมพิวเตอร์ ร่วมกับ โปรแกรมประยุก ต์ใ นการสื่ อความหมายโดยการผสมผสานสื่ อหลายชนิ ด
เช่ น ข้อความ กราฟิ ก ภาพเคลื่ อนไหว เสี ยง และวีดิทศั น์ เป็ นต้น และถ้าผูใ้ ช้สามารถควบคุ มสื่ อ
ให้นาํ เสนอออกมาตามต้องการได้จะเรี ยกว่าสื่ อประสมเชิ งโต้ตอบ การโต้ตอบของผูใ้ ช้สามารถ
จะกระทําได้โดยผ่านทางแผงแป้ นอักขระ เมาส์ หรื อตัวชี้ เป็ นต้น การใช้สื่อประสมในลักษณะ
เชิ งโต้ตอบก็เพื่อช่ วยให้ผูใ้ ช้สามารถเรี ยนรู ้ หรื อทํากิจกรรม รวมถึ งดูสื่อต่างๆ ด้วยตัวเองได้ สื่ อ
ต่า งๆ ที่นาํ มารวมไว้ใ นสื่ อประสม เช่น ภาพ เสี ย ง วีดิท ศั น์ จะช่วยให้เกิ ดความหลากหลายใน
การใช้คอมพิวเตอร์ อนั เป็ นเทคโนโลยีในแนวทางใหม่ที่ทาํ ให้การใช้คอมพิวเตอร์ น่าสนใจ และ
เร้ าความสนใจ เพิ่มความสนุ กสนานในการเรี ยนรู้ มากยิ่งขึ้ น
กิด านัน ท์ มลิท อง (2543, น.267) สื ่ อ ประสม หมายถึ ง การนํา สื ่ อ หลาย ๆ
ประเภทมาใช้ร่ ว มกัน ทั้ง วัส ดุ อุป กรณ์ แ ละวิธี ก ารเพื ่อ ให้เ กิด ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล
สู งสุ ดในการเรี ยนการสอน การนําเสนอ โดยการใช้สื่อแต่ละอย่าง ตามลําดับขั้นตอนของเนื้ อหา
และในปั จจุบ นั มีก ารนํา คอมพิวเตอร์ ม าใช้ร่ วมด้วย เพื่อการผลิ ต หรื อการควบคุม การทํา งาน
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ของอุปกรณ์ ต่างๆ ในการเสนอข้อมูลทั้งตัวอักษร ภาพกราฟิ ก ภาพถ่าย ภาพเคลื่ อนไหว แบบวีดิ
ทัศน์และเสี ยง
Jeffcoate (1999, p.107) ได้ก ล่า วถึ ง ความหมายของสื ่ อ ประสมไว ว้ ่า คือ
ระบบสื่ อสารข้อมูลข่าวสารหลายชนิ ดโดยผ่า นสื่ อทางคอมพิวเตอร์ ซึ่ งประกอบด้วย ข้อความ,
ฐานข้อมูล, ตัวเลข, กราฟิ ก, ภาพ, เสี ยง และวีดิทศั น์หรื อวีดีโอ
Hall (1996, p. 67) สื่ อประสม คือ โปรแกรมประยุกต์ที่อาศัยคอมพิวเตอร์ เป็ น
สื่ อในการนํา เสนอซึ่ ง เป็ นการนํา เสนอข้อ ความ สี สัน ภาพกราฟิ ก ภาพเคลื่อนไหว เสี ย ง และ
ภาพยนตร์ วีดิ ท ศั น์ ส่ ว นสื ่ อ ประสมเชิ ง โต้ต อบจะเป็ นโปรแกรมประยุก ต์ที ่ย อมรั บ การ
ตอบสนองจากผูใ้ ช้ดว้ ยแผงแป้ นอักขระ(keyboard) เมาส์ (mouse) หรื อตัวชี้ (pointer) เป็ นต้น
Vaughan (1998, p.99) ก ล่า วว่า สื ่ อ ประ ส ม คือ ก ารใ ช้ค อ มพิว เ ต อ ร์ สื ่ อ
ความหมายโดยการผสมผสานสื่ อหลายชนิ ด เช่ น ข้อความ กราฟิ ก ภาพศิลป์ (graphic art) เสี ยง,
ภาพเคลื ่ อ นไหว (animation) และวีด ี ท ศั น์ เป็ นต้น ถ้า ผู ใ้ ช้ส ามารถควบคุ ม สื ่ อ เหล่า นี้ ใ ห้
แสดงออกมาตามต้องการได้ ระบบนี้ จะเรี ยกว่า สื่ อประสมเชิ งโต้ตอบ (interactive multimedia)
จากความหมายดัง กล่า วข้า งต้น อาจสรุ ปได้ว่า สื่ อประสม คือ การนําสื่ อต่า งๆ
เช่ น สื่ อ ทางคอมพิว เตอร์ เสี ย ง รู ป ภาพ วีดิ ท ศั น์ เอกสาร ข้อ ความ ตั้ง แต่ 2 ชนิ ด ขึ้ น ไป มาใช้
ร่ วมกันในการสื่ อสารข้อมูลที่ผพู ้ ฒั นาสื่ อต้องการสื่ อสารกับผูใ้ ช้สื่อ
1.2 วิวัฒนาการของสื่ อประสม
ในสมัย ก่อ น มนุ ษ ย์ใ ช้สื่ อ ที่เ ป็ นภาพและตัว อัก ษรในการบัน ทึก เพื่อ ถ่า ยทอด
เรื่ องราวต่า งๆ โดยการสลัก ภาพและอัก ษรลงบนแผ่นหิ น หรื อขีดเขีย นลงบนวัส ดุ ช นิ ดอื่นที่มี
ความแข็งแรง และในระยะต่อมาได้มีการวาดหรื อเขียนลงบนกระดาษ ตัวย่าง เช่น ในสังคมไทย
มีการบันทึกความรู ้ และเหตุก ารณ์ ต่า งๆ โดยการจารึ กลงบนใบลาน หรื อกระดาษ เป็ นต้น การ
พิม พ์ และหนัง สื อ เป็ นสื่ อ ที่เ กิ ด ขึ้ น ในยุโ รปในกลางคริ ส ต์ศ ตวรรษที่ 15 และเป็ นสื่ อ ที่ทาํ ให้
ความรู ้ หรื อการศึก ษาแพร่ ข ยายออกไป เป็ นการเริ่ ม ต้นการเปลี่ ย นแปลง และก่อให้เกิด ความ
เจริ ญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ อย่างรวดเร็ วในอีก 300 ปี ต่อมา ใน ค.ศ.1877 ทอมัส แอลวา เอดี
สัน (Thomas Alva Edison; ค.ศ.1847 – 1931) นัก ประดิ ษ ฐ์ ชาวอเมริ ก า ได้ป ระดิ ษ ฐ์ร ะบบ
บัน ทึก เสี ย งขึ้ น ซึ่ ง เป็ นการบัน ทึก เสี ย งเก็บ ไว้ไ ด้เ ป็ นครั้ ง แรก ต่อ มาใน ค.ศ.1888 จอร์ จ อีส ต์
แมน (George Eastman; ค.ศ.1854 – 1932 ) นัก ประดิ ษ ฐ์ช าวอเมริ ก นั ได้ป ระดิ ษ ฐ์อุป กรณ์ ที่
สามารถบันทึก ภาพโดยใช้แสง ประดิ ษ ฐกรรมทั้ง 2 อย่า งทํา ให้เกิ ดสื่ อประเภทเสี ย งขึ้ นและมี
รู ป แบบใหม่ใ นการบัน ทึก ภาพ นอกเหนื อ จากการวาด เขีย น และพิม พ์ล งบนกระดาษ การ
บัน ทึก ภาพด้ว ยกล้อ งถ่า ยรู ป ได้พ ฒั นาไปสู่ ก ารถ่า ยภาพเคลื่ อ นไหว จึง ทํา ให้ก ารบัน ทึก และ
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ถ่า ยทอดเรื่ อ งราวแม่น ยํา ตรงกับ ความจริ ง และน่ า สนใจยิ่ง ขึ้ น และนี่ คือ ที่ม าของสื่ อ ประเภท
ภาพยนตร์ ซึ่ งได้แพร่ หลายไปทัว่ โลก (หนังสื อสารานุ กรมไทยสําหรับเยาวชน, 2516)
Ely, (1963) อ้า งอิง ใน Heinich, and Others (1999) ได้ใ ห้ข อ้ มูล เกี ่ย วกับ
วิว ฒั นาการเพิ่ม เติม ว่า สื่ อ ประสม เริ่ ม มีข้ึ นครั้ ง แรกในทศวรรษ 1950s หรื อ ตรงกับ ช่วง พ.ศ.
2493-2502 เพื่อระบุถึงการใช้ร่วมกันของสื่ อในลักษณะที่ นิ่งและเคลื่ อนไหวเพื่อเป็ นการสร้ า ง
เสริ ม ประสิ ท ธิ ภ าพทางการศึก ษาซึ่ ง ได้ส ะท้อ นถึ ง วิธี ก ารที ่เ รี ย กว่า “วิธี ก ารสื ่ อ ประสม”
(Multimedia approach) หรื อ “วิธี ก ารใช้สื่ อ ข้า มกัน ” (Cross-media approach) โดยขึ้ น อยู ่ก บั
หลักการซึ่ งนําสื่ อโสตทัศน์และประสบการณ์ หลากหลายอย่างมาใช้ร่วมกับสื่ อการสอนเพื่อเป็ น
การเสริ มซึ่ งกันและกัน สมัยก่อนสื่ อประสมจะเป็ นการนําสื่ อหลากหลายประเภทมาใช้ร่วมกัน
เช่ น รู ปภาพ เครื่ องฉายแผ่นโปร่ งใส เทปบันทึกเสี ยง วีดิทศั น์ ฯลฯ เพื่อให้การเสนอผลงานหรื อ
การเรี ย นการสอนสามารถดํา เนิ น ไปได้อ ย่า งมีป ระสิ ท ธิ ภ าพโดยการเสนอเนื้ อ หาในรู ป แบบ
ต่างๆ นอกจากการบรรยายเพียงอย่างเดียว โดยผูฟ้ ั งหรื อผูเ้ รี ยนไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์ต่อสื่ อ
ปั จจุบนั ด้วยบทบาทของเทคโนโลยีค อมพิวเตอร์ ที่มีจาํ นวนเพิ่ม มากขึ้ นในการ
ทํา งานจึง ทํา ให้ค วามหมายของสื่ อประสมมีจาํ นวนเพิ่มขึ้ นจากเดิ ม โดยในปั จจุบ นั จะหมายถึง
“สื่ อประสมเชิ งโต้ตอบ” (Interactive Multimedia) โดยการเพิ่มปฏิสัมพันธ์ระหว่างสื่ อและผูใ้ ช้
สื่ อ ประสมสมัย นี้ จึง หมายถึ ง การนํา อุป กรณ์ ต่า งๆ เช่ น เครื่ อ งเล่น ซี ดี - รอม
เครื่ องเสี ยงระบบดิ จิทลั เครื่ องเล่นแผ่นวีดิทศั น์ ฯลฯ มาใช้ร่วมกันเพื่อเสนอเนื้ อหาข้อมูลที่เป็ น
ตัวอัก ษร ภาพกราฟิ ก ภาพถ่า ย ภาพเคลื่ อนไหวแบบวีดิ ท ศั น์ และเสี ย งในระบบแบบสเตริ โ อ
โดยการใช้เ ทคโนโลยีค อมพิว เตอร์ ม าช่ ว ยในการผลิ ต การนํา เสนอเนื้ อ หาและเพื ่อ เป็ นตัว
ควบคุ ม การทํา งานของอุ ป กรณ์ ร่ วมเหล่า นี้ เพื่อให้ทาํ งานตามโปรแกรมที่ เขีย นไว้ เป็ นการให้
ผูใ้ ช้หรื อผูเ้ รี ยนมิใช่ เพียงแต่นงั่ ดูหรื อฟั งข้อมูลจากสื่ อที่เสนอเท่านั้น แต่ผูใ้ ช้สามารถควบคุ มให้
คอมพิวเตอร์ ทาํ งานในการตอบสนองต่อคําสั่งและให้ขอ้ มูลป้ อนกลับในรู ป แบบต่า งๆได้อย่า ง
เต็มที่ ผูใ้ ช้และสื่ อสามารถมีปฏิ สัม พันธ์ ตอบสนองซึ่ งกันและกันได้ท นั ที เนื้ อหาในสื่ อประสม
จะมีลกั ษณะไม่เรี ยงลําดับเป็ นเส้นตรงและไม่ใช่สิ่งพิมพ์ เพราะเนื้ อหาเหล่านั้นจะเป็ นภาพจาก
แผ่นวีดิทศั น์หรื อจากซี ดี-รอม เป็ นเสี ยงจากแผ่นเพลงซี ดีหรื อเครื่ องเสี ย งจากระบบดิจิทลั หรื อ
เป็ นตัว อัก ษรจากแฟ้ มคอมพิว เตอร์ แ ละสามารถเชื ่ อ มโยงถึง กัน ได้ต ลอดเวลาโดยที ่ผู ใ้ ช้ไ ม่
จําเป็ นต้องอ่านตามลําดับเนื้ อหา แต่เป็ นการอ่านในลักษณะของข้อความหลายมิ ติ ( Hypertext )
และสื่ อหลายมิติ ( Hypermedia )
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เมื ่อ เริ ่ ม ต้น คริ ส ต์ศ ตวรรษที ่ 20 ระยะเวลาต่อ มา ประมาณครึ่ งหลัง ของ
คริ สต์ศตวรรษที่ 20 มนุ ษย์ก็คน้ พบประดิ ษฐ์กรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีดิจิทลั ได้ประปฏิวตั ิ
การสื ่ อ สารของมนุ ษ ย์ค รั้ ง สํ า คัญ โดยการนํา เข้า สู ่ ร ะบบสื ่ อ ประสม กล่า วคือ แทนที ่จ ะใช้
คอมพิวเตอร์ เฉพาะการพิมพ์ใ นงานด้า นการจัดเก็บข้อมูล และการบริ การธุ รกิจต่างๆ ก็สามารถ
นํามาใช้ประโยชน์ในด้านการสื่ อสารได้หลากหลายรู ปแบบยิ่งขึ้ น
1.3 รู ปแบบของสื่ อประสม
สื่ อประสมมี 5 รู ปแบบ ดังนี้
1.3.1 สื่ อประสมที่ไม่ สามารถโต้ ตอบกับผู้ใช้ ได้ (Multimedia) การนําสื่ อหลาย
ชนิ ดมาผสมผสานเข้าด้วยกันโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็ นตัวจัดการ และควบคุมให้สื่อต่างๆ
แสดงผลออกมาทางหน้าจอและลําโพงของคอมพิวเตอร์ โดยการนําสื่ อหลายประเภทมาใช้ร่วมกัน
ในการเรี ยนการสอน เช่ น นําวีดีทศั น์ มาสอนประกอบการบรรยายของผูส้ อนโดยมี สื่อสิ่ ง พิ ม พ์
ประกอบด้วย หรื อสื่ อประสมในชุ ดการเรี ยน หรื อชุ ดการสอนการใช้ส่ื อประสมนี้ ผูเ้ รี ยนและสื่ อ
จะไม่ มี ป ฏิ สั ม พัน ธ์ โ ต้ต อบกัน และจะมี ล ัก ษณะเป็ น "สื่ อ หลายแบบ" ตามศัพ ท์ บ ัญ ญัติ ข อง
ราชบัณฑิตยสถาน
1.3.2 สื่ อประสมที่สามารถโต้ ตอบกับผู้ใช้ ได้ (Interactivity Multimedia) กล่าวคือ
โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ส ามารถจัดการกับ ข้อมูลภาพและเสี ย งให้แสดงผลบนจอ ในลัก ษณะที่
โต้ตอบกับผูใ้ ช้ได้ ไม่ใช่การแสดงผลรวดเดี ยวจบ (run through) แบบวีดีทศั น์ หรื อภาพยนตร์ และ
ไม่ใ ช่ ก ารสื่ อสารทางเดี ย ว (one-way communication) คื อ ผูช้ มเป็ นผูด้ ู ฝ่ายเดี ย วอี ก ต่ อไป แต่ใ ช้
คอมพิวเตอร์ เป็ นฐานในการเสนอสารสนเทศหรื อการผลิ ตเพื่ อเสนอข้อมู ลประเภทต่ าง ๆ เช่ น
ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ตัวอักษรและเสี ยง ในลักษณะของสื่ อหลายมิติ โดยที่ผใู้ ช้มีการโต้ตอบกับ
สื่ อ โดยตรงโดยการใช้ค อมพิ ว เตอร์ ในสื่ อ ประสมประเภทนี้ ใช้ไ ด้ใ นสองลัก ษณะคื อ การใช้
คอมพิวเตอร์ เป็ นฐานในการเสนอสารสนเทศโดยการควบคุมอุปกรณ์ร่วมต่าง ๆ ในการทํางาน เช่น
ควบคุมการทํางานของอุปกรณ์ในสถานี งานสื่ อประสมควบคุมการเสนอภาพสไลด์มลั ติวชิ น่ั และ
การเสนอในรู ปแบบของแผ่ น วี ดี ท ั ศ น์ เ ชิ ง โต้ ต อบ (Interactive Video) การใช้ ใ นลั ก ษณะนี้
คอมพิวเตอร์ จะเป็ นตัวกลางในการควบคุ มการทํางานของเครื่ องเล่ นแผ่นวีดิทศั น์และเครื่ องเล่น
ซี ดีรอม ให้เสนอภาพนิ่ งและภาพเคลื่ อนไหวตามเนื้ อหาบทเรี ยนที่ เป็ นตัวอักษรที่ปรากฏอยู่บ น
จอภาพคอมพิวเตอร์ รวมถึ งควบคุ มเครื่ องพิมพ์ในการพิมพ์ขอ้ มูลต่าง ๆ ของบทเรี ยนและผลการ
เรี ยนของผูเ้ รี ยนแต่ละคนด้วยและอีกลักษณะคื อการใช้คอมพิวเตอร์ เป็ นฐานในการผลิ ตแฟ้ มสื่ อ
ประสมโดยการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปต่างๆเช่ น Tool Book และ Author ware และนําเสนอแฟ้ ม
บทเรี ยนที่ผลิ ตแล้วแก่ผูเ้ รี ยนโปรแกรมสําเร็ จรู ปเหล่านี้ จะช่วยในการผลิ ตแฟ้ มบทเรี ยนฝึ กอบรม
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หรื อการเสนองานในลักษณะของสื่ อหลายมิติโดยในแต่ละบทเรี ยน จะมี เนื้ อหาในลักษณะของ
ตัวอักษร ภาพกราฟิ ก ภาพกราฟิ กเคลื่อนไหวภาพเคลื่อนไหวแบบวีดีทศั น์และเสี ยงรวมอยูใ่ นแฟ้ ม
เดี ยวกัน บทเรี ยนที่ผลิ ตเหล่านี้ เรี ยกว่า " บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน " หรื อ "CAI" นัน่ เองการ
นําเสนอข้อมูลของสื่ อประสมประเภทนี้จะเป็ นไปในลักษณะสื่ อหลายมิติ ที่เน้นเชิงโต้ตอบ ซึ่ งช่วย
ให้ผใู ้ ช้สามารถดูขอ้ มูลบนจอภาพได้หลายลักษณะ คือ ทั้งตัวอักษร ภาพและเสี ยงและถ้าต้องการ
จะทราบข้อมูลมากกว่านี้ผใู ้ ช้ก็เพียงแต่คลิกที่คาํ หรื อสัญลักษณ์รูป ที่ทาํ เป็ นปุ่ มในการเชื่ อมโยงก็
จะมีภาพเสี ยง หรื อข้อความอธิ บายปรากฏขึ้นมา
1.3.3 ประสมสื่ อที่เป็ นวัสดุ อุปกรณ์ และกระบวนการเข้ าร่ วมกัน นํามาใช้ สําหรั บ
การเรี ยนการสอนปกติ ทั่วๆ ไป เช่ น ชุ ดอุ ป กรณ์ ชุ ดการเรี ย นการสอน บทเรี ย นแบบโปรแกรม
โปรแกรมสไลด์ ศูนย์การเรี ยน เป็ นต้นสื่ อประสมแต่ละชนิ ดที่จดั อยูใ่ นประเภทนี้ มีหลักการและ
ลักษณะเด่นแตกต่างกันออกไปคือ
1) สามารถให้ ผูเ้ รี ย นได้ป ระสบการณ์ ด้ว ยตนเองคื อ มี ส่ ว นร่ ว มในการ
กระทําหรื อปฏิบตั ิกิจกรรมเป็ นการเร้าใจแก่ผเู ้ รี ยน เช่นศูนย์การเรี ยน บทเรี ยนโปรแกรม ชุดอุปกรณ์
เป็ นต้น
2) สามารถให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ ตามความรู ้ ความสามารถและความแตกต่าง
ของแต่ละบุคคล เช่น บทเรี ยนโปรแกรม ชุดการสอนเป็ นต้น
3) สามารถให้ผเู ้ รี ยนใช้เรี ยนด้วยตนเองหรื อใช้เมื่อขาดครู ได้เช่ น บทเรี ยน
แบบโปรแกรม ชุดการสอนรายบุคคล เป็ นต้น
4) สามารถให้ผเู ้ รี ยนได้รับผลตอบกลับทันทีและได้รับความรู ้สึกภาคภูมิใจ
ในความสําเร็ จ เช่น ศูนย์การเรี ยน การสอนแบบจุลภาคเป็ นต้น
5) สามารถใช้ประกอบการศึกษาทางไกลให้ดาํ เนิ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
เช่นชุดการสอนทางไกลสําหรับการศึกษาเพื่อมวลชน เป็ นต้น
6) สามารถใช้ส่ ง เสริ ม สมรรถภาพของครู เช่ น ชุ ดการสอนประกอบ คํา
บรรยาย เป็ นต้น
7) สามารถให้ผูเ้ รี ยนได้ฝึกความรั บผิดชอบและการทํางานเป็ นกลุ่ม เช่ น
ศูนย์การเรี ยน กลุ่มสัมพันธ์ เป็ นต้น
1.3.4 ประสมสื่ อประเภทฉายเป็ นการประสมโดยมีข้อจํากัดที่ความสามารถ และ
คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะตั ว ของอุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งฉายเป็ นสํ า คั ญ เช่ น สไลด์ ป ระกอบเสี ย งและวีดี ท ศั น์
ประกอบเสี ยง สไลด์และแผ่นโปร่ งใส วีดิโออิมเมจเป็ นต้น และฉายบนจอตั้งแต่ 2 จอขึ้นไป เป็ น
การใช้ฉายกับผูช้ มเป็ นกลุ่มสื่ อประสมประเภทฉายนี้สามารถใช้ประกอบการศึกษา และการเรี ยน
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การสอนโดยเฉพาะสําหรับผูเ้ รี ยนที่ชอบการเรี ยนรู ้จากการอ่านภาพการเสนอ ด้วยสื่ อประเภทฉาย
นี้แม้วา่ ในบางครั้งราคาการผลิตอาจจะสู งและการผลิตซับซ้อนกว่าการผลิต สื่ อประสมบางชนิด
ในประเภทแรกแต่ ผลที่ ได้รับ จากการเสนอด้วยสื่ อประสมประเภทฉายให้ผลตรงที่ มี คุณสมบัติ
เฉพาะตัวที่สื่ออื่นไม่สามารถทําได้คือผลในความรู้ สึกอารมณ์และสุ นทรี ยภาพ แก่ผชู ้ มทั้งยังช่วย
ดึงดูดความสนใจให้ผชู ้ มได้ติดตามอย่างตื่นตาตื่นใจและมีประสิ ทธิ ภาพ เป็ นการช่วยในการเรี ยน
การสอนสื่ อประสมประเภทนี้มีคุณสมบัติเหมาะแก่การนํามาใช้ในการเรี ยนการสอนได้แก่
1) ใช้เมื่อสื่ อมีการเปรี ยบเทียบความคล้ายคลึงกันเป็ นการง่ายสําหรับผูเ้ รี ยน
ในการสังเกตและเรี ยนรู ้สิ่งที่คล้ายคลึงกันจากสื่ อต่าง ๆ เมื่อภาพของสิ่ งนั้น ๆปรากฏบนจอพร้ อม
กัน
2) ใช้สอนให้เห็นความแตกต่างและการตัดกันเมื่อภาพหลาย ๆ ภาพปรากฏ
พร้อมๆ กัน
3) ใช้มองสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใดจากมุมที่ต่างกันเช่นภาพสถานที่หรื ออาคารสถานที่
โดยภาพปรากฏพร้อมกันจากการมองในแง่มุมที่ต่างกัน
4) ใช้ แ สดงภาพซึ่ งดํา เนิ น เป็ นขั้น ตอนและสามารถเลี ย นแบบการ
เคลื่อนไหวได้
5) ใช้ แ สดงสิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ นตามลํา ดั บ ก่ อ นหลัง เกิ ด ความต่ อ เนื่ อ งที่ ดี มี
ความสัมพันธ์กนั ระหว่างภาพและเวลาประกอบกับการจัดภาพและจอให้มีขนาดต่างกัน เป็ นการง่าย
ต่อการจดจํา
6) ใช้เน้นจุดใดจุดหนึ่งโดยตรงได้โดยการกําหนดจุดสนใจที่ตอ้ งการให้อยู่
ในตําแหน่งและรู ปแบบที่ต่างกันหรื ออาจทําโดยการใช้ภาพที่ซ้ าํ ๆกับปรากฏบนจอพร้อม ๆ กัน
7) ใช้ยืดเวลาการเสนอจุดหรื อส่ วนที่สําคัญของเนื้ อหาเช่ นบางครั้งภาพ ที่
สําคัญสามารถปรากฏอยู่บนจอต่อไปขณะที่ รายละเอี ยดหรื อส่ วนที่ เกี่ ยวข้องได้เปลี่ ยนไปในจอ
ถัดไป
8) ใช้ แ สดงการเคลื่ อ นไหวโดยใช้ ห ลัก การฉายภาพนิ่ ง หลาย ๆ ภาพ
ต่อเนื่องกันอย่างรวดเร็ วหรื อใช้ความสามารถของวีดีทศั น์
9) ใช้รวมสื่ อภาพนิ่ง สไลด์และวีดีทศั น์ในขณะที่แสดงภาพนิ่งอาจจะมี การ
ฉายวีดีทศั น์ประกอบบนจอถัดไป
10) ใช้แสดงภาพที่เห็นได้กว้าง (Panorama) บนจอที่ติดกัน
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11) ลัก ษณะพิ เ ศษประการสุ ด ท้า ยที่ เ ด่ น ของสื่ อ ประสมประเภทนี้ คื อ
สามารถแสดงเนื้อหาได้มากในระยะเวลาที่จาํ กัดลักษณะพิเศษนี้ผสู ้ อนอาจใช้สื่อประสมนี้ในการทํา
เป็ นบทนําหรื อบทสรุ ปได้
1.3.5 สื่ อประสมระบบการสื่ อสารกับเทคโนโลยีสารสนเทศโดยการใช้ คอมพิวเตอร์
ร่ วมกับอุปกรณ์ อื่น เช่น เครื่ องเล่นซี ดี - รอม เครื่ องเสี ยงระบบดิจิตอลเครื่ องเล่นแผ่นวีดีทศั น์ เป็ น
ต้น เพื่อให้คอมพิวเตอร์ สามารถทํางานคํานวณค้นหาข้อมูลแสดงภาพวีดีทศั น์และมีเสี ยงต่าง ๆ การ
ทํา งานของสื่ อ หลายๆ อย่า งในสื่ อ ประสมประกอบด้ว ยการทํา งานของระบบเสี ย ง (Sound)
ภาพเคลื่อนไหว (Animation) ภาพนิ่ง (Still Images) วีดิทศั น์ (Video) และไฮเปอร์เท็กซ์ (Hypertext)
ซึ่ งข้อมูลที่ใช้ในไฮเปอร์ เท็กซ์จะแสดงเนื้ อหาหลักของเรื่ องราวที่กาํ ลังอ่านขณะนั้นโดยเน้นเนื้ อหา
ถ้าคําใดสามารถเชื่ อมจากจุดหนึ่ งในเนื้ อหาไปยังเนื้ อหาอื่นได้ก็จะทําเป็ นตัวหนาหรื อขีดเส้นใต้ไว้
เมื่อผูใ้ ช้หรื อผูอ้ ่านต้องการจะดูเนื้อหาก็สามารถใช้เมาส์ คลิกไปยังข้อมูลหรื อคําเหล่านั้นเพื่อเรี ยกมา
ดูรายละเอี ยดของเนื้ อหาได้ สื่ อประสมในลักษณะนี้ นับว่าเป็ นเทคโนโลยีใหม่กาํ ลังได้รับความ
สนใจอย่างกว้างขวางเพราะเป็ นเทคโนโลยีที่ทาํ ให้เราสามารถ ใช้คอมพิวเตอร์ ในการแสดงข้อมูล
ได้หลากหลายรู ปแบบดังนั้น สื่ อประสมจะต้องมีคุณสมบัติสาํ คัญประการหนึ่ง คือ ความสามารถใน
การโต้ตอบ (Interactivity) อุปกรณ์ที่ตอบสนองความสามารถนี้ได้คือคอมพิวเตอร์ นน่ั เอง
1.4 องค์ ประกอบของสื่ อประสม
สื่ อประสมในปั จจุบนั จะใช้คอมพิวเตอร์ เป็ นอุปกรณ์หลักในการเสนอสารสนเทศ
ในรู ปแบบรวมของข้อความ เสี ยง ภาพนิ่ง ภาพกราฟิ กเคลื่อนไหว และภาพเคลื่อนไหวแบบวีดิทศั น์
เพื่อรวมเป็ นองค์ป ระกอบของสื่ อประสมในลัก ษณะของ " สื่ อหลายมิ ติ " โดยก่ อนที่ จะมี ก าร
ประมวลเป็ นสารสนเทศนั้น ข้อมูลเหล่านี้จะต้องได้รับการปรับรู ปแบบโดยแบ่งเป็ นลักษณะดังนี้
1.4.1 ภาพนิ่ง ก่ อนที่ภาพถ่ าย ภาพวาด หรื อภาพต่ าง ๆ ที่เป็ นภาพนิ่งจะเสนอบน
จอคอมพิวเตอร์ ให้แลดูสวยงามได้น้ นั ภาพเหล่านี้จะต้องถูกเปลี่ยนรู ปแบบก่อนเพื่อให้คอมพิวเตอร์
สามารถใช้และเสนอภาพเหล่านั้นได้ โดยมีรูปแบบที่นิยมใช้กนั มาก 4 รู ปแบบ คือ
1) ภาพบิ ตแมพ (Bitmap) เป็ นภาพที่ มีการเก็บข้อมูลแบบพิกเซล หรื อจุ ด
เล็กๆ ที่แสดงค่าสี ดังนั้นภาพหนึ่งๆ จึงเกิดจากจุดเล็กๆ หลายๆ จุดประกอบกัน ( คล้ายๆ กับการปั ก
ผ้าครอสติก ) ทําให้รูปภาพแต่ละรู ป เก็บข้อมูลจํานวนมาก เมื่อจะนํามาใช้ จึงมีเทคนิ คการบีบอัด
ข้อมูล ฟอร์ แมตของภาพบิตแมพ ที่รู้จกั กันดี ได้แก่ .BMP, .PCX, .GIF, .JPG, .TIF
2) ภาพเวกเตอร์ (Vector) เป็ นภาพที่ ส ร้ า งด้ว ยส่ ว นประกอบของเส้ น
ลักษณะต่างๆ และคุณสมบัติเกี่ยวกับสี ของเส้นนั้นๆ ซึ่ งสร้างจากการคํานวณทางคณิ ตศาสตร์ เช่น
ภาพของคน ก็จะถูกสร้างด้วยจุดของเส้นหลายๆ จุด เป็ นลักษณะของโครงร่ าง (Outline) และสี ของ
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คนก็เกิดจากสี ของเส้นโครงร่ างนั้นๆ กับพื้นที่ผิวภายในนัน่ เอง เมื่อมีการแก้ไขภาพ ก็จะเป็ นการ
แก้ไขคุ ณสมบัติของเส้น ทําให้ภาพไม่สูญเสี ยความละเอียด เมื่อมีการขยายภาพนัน่ เอง ภาพแบบ
Vector ที่หลายๆ ท่านคุน้ เคยก็คือ ภาพ .wmf ซึ่ งเป็ น clipart ของ Microsoft Office นัน่ เอง นอกจากนี้
คุ ณ จะสามารถพบภาพฟอร์ แ มตนี้ ได้ก ับ ภาพในโปรแกรม Adobe Illustrator หรื อ Macromedia
Freehand
2) คลิ ปอาร์ ต (Clipart) เป็ นรู ปแบบของการจัดเก็บภาพ จํานวนมากๆ ใน
ลักษณะของตารางภาพ หรื อห้องสมุดภาพ หรื อคลังภาพ เพื่อให้เรี ยกใช้ สื บค้น ได้ง่าย สะดวก และ
รวดเร็ ว
3) HyperPicture มัก จะเป็ นภาพชนิ ด พิ เ ศษ ที่ พ บได้บ นสื่ อ มัล ติ มี เ ดี ย มี
ความสามารถเชื่ อมโยงไปยังเนื้ อหา หรื อรายละเอียดอื่นๆ มีการกระทํา เช่น คลิ ก (Click) หรื อเอา
เมาส์ มาวางไว้เหนื อตําแหน่งที่ระบุ (Over) สําหรับการจัดหาภาพ หรื อเตรี ยมภาพ ก็มีหลายวิธี เช่น
การสร้ างภาพเอง ด้วยโปรแกรมสร้ างภาพ เช่น Adobe Photoshop, PhotoImpact, CorelDraw หรื อ
การนําภาพจากอุปกรณ์ เช่น กล้องถ่ายภาพดิจิทลั , กล้องวิดีโอดิจิทลั หรื อสแกนเนอร์
1.4.2 ภาพเคลื่อนไหว ภาพเคลื่อนไหว ที่ใช้ในสื่ อประสมจะหมายถึง ภาพกราฟิ ก
เคลื่ อนไหว หรื อที่เรี ยกกันว่าภาพ " แอนิ เมชัน " (animation) ซึ่ งนําภาพกราฟิ กที่วาดหรื อถ่ายเป็ น
ภาพนิ่ ง ไว้ม าสร้ า งให้แลดู เคลื่ อนไหว ด้วยโปรแกรมสร้ า งภาพเคลื่ อนไหว ภาพเหล่ า นี้ จะเป็ น
ประโยชน์ในการจําลองสถานการณ์จริ ง เช่น ภาพการขับเครื่ องบิน นอกจากนี้ ยงั อาจใช้การเพิ่มผล
พิเศษ เช่น การหลอมภาพ (morphing) ซึ่ งเป็ นเทคนิ คการทําให้เคลื่อนไหวโดยใช้ " การเติมช่องว่าง
" ระหว่างภาพที่ไม่เหมื อนกัน เพื่อที่ให้ดูเหมื อนว่าภาพหนึ่ งถูกหลอมละลายไปเป็ นอีกภาพหนึ่ ง
โดยมีการแสดงการหลอมของภาพหนึ่งไปสู่ อีกภาพหนึ่งให้ดูดว้ ย
1.4.3 ภาพเคลื่อนไหวแบบวีดิทัศน์ การบรรจุภาพเคลื่ อนไหวแบบวีดิทศั น์ลงใน
คอมพิวเตอร์ จาํ เป็ นต้องใช้โปรแกรมและอุปกรณ์เฉพาะในการจัดทํา ปกติแล้วแฟ้ มภาพวีดิทศั น์จะมี
ขนาดเนื้ อที่บรรจุ ใหญ่มาก ดังนั้น จึ งต้องลดขนาดแฟ้ มภาพลงด้วยการใช้เทคนิ คการบีบอัดภาพ
(compression) ด้วยการลดพารามิเตอร์ บางส่ วนของสัญญาณในขณะที่คงเนื้ อหาสําคัญไว้ รู ปแบบ
ของภาพวีดิทศั น์บีบอัดที่ใช้กนั ทัว่ ไปได้แก่ QuickTime, AVI, และ G
1.4.4 เสี ยง เสี ยงที่ใช้ในสื่ อประสมจําเป็ นต้องบันทึกและจัดรู ปแบบเฉพาะเพื่อให้
คอมพิวเตอร์ สามารถเข้าใจและใช้ได้ รู ปแบบเสี ยงที่นิยมใช้กนั มากจะมีอยู่ 2 รู ปแบบ คือ Waveform
(WAV) และ Musical Instrument Digital Interface (MIDI) แฟ้ มเสี ยง WAV จะบัน ทึ ก เสี ยงจริ ง
ดังเช่นเสี ยงเพลงในแผ่นซี ดีและจะเป็ นแฟ้ มขนาดใหญ่จึงจําเป็ นต้องได้รับการบีบอัดก่อนนําไปใช้

18
แฟ้ มเสี ยง MIDI จะเป็ นการสังเคราะห์เสี ยงเพื่อสร้ างเสี ยงใหม่ข้ ึนมาจึงทําให้แฟ้ มมีขนาดเล็กกว่า
แฟ้ ม WAV แต่คุณภาพเสี ยงจะด้อยกว่า
ลัก ษณะของเสี ย ง ประกอบด้ ว ย คลื่ น เสี ย งแบบออดิ โ อ (Audio) ซึ่ งมี
ฟอร์ แมตเป็ น .wav, .au การบันทึกจะบันทึกตามลูกคลื่นเสี ยง โดยมีการแปลงสัญญาณให้เป็ นดิ จิทลั
และใช้เทคโนโลยีการบีบอัดเสี ยงให้เล็กลง ( ซึ่ งคุ ณภาพก็ต่ าํ ลงด้วย ) เสี ยง CD เป็ นรู ปแบบการ
บันทึก ที่ มีคุณภาพสู ง ได้แก่ เสี ยงที่ บนั ทึ กลงในแผ่น CD เพลงต่างๆ MIDI (Musical Instrument
Digital Interface) เป็ นรู ปแบบของเสี ยงที่แทนเครื่ องดนตรี ชนิ ดต่างๆ สามารถเก็บข้อมูล และให้
วงจรอิเล็กทรอนิ กส์ สร้างเสี ยงตามตัวโน้ต เสมือนการเล่นของเครื่ องเล่นดนตรี น้ นั ๆ เสี ยงที่ทาํ งาน
ผ่านคอมพิวเตอร์ เป็ นสัญญาณดิจิทลั มี 2 รู ปแบบคือ
1) Synthesize Sound เป็ นเสี ยงที่ เกิ ดจากตัววิเคราะห์ เสี ยง ที่ เรี ยกว่า MIDI
โดยเมื่ อตัวโน้ตทํา งาน คํา สั่ง MIDI จะถู ก ส่ ง ไปยัง Synthesize Chip เพื่ อทํา การแยกสี ย งว่า เป็ น
เสี ยงดนตรี ชนิดใด ขนาดไฟล์ MIDI จะมีขนาดเล็ก เนื่องจากเก็บคําสั่งในรู ปแบบง่ายๆ
2) Sound Data เป็ นเสี ยงจากที่มีการแปลงจากสัญญาณ analog เป็ นสัญญาณ
digital โดยจะมีการบันทึกตัวอย่างคลื่น (Sample) ให้อยู่ที่ใดที่หนึ่ งในช่วงของเสี ยงนั้นๆ และการ
บันทึกตัวอย่างคลื่นเรี ยงกันเป็ นจํานวนมาก เพื่อให้มีคุณภาพที่ดี ก็จะทําให้ขนาดของไฟล์โตตามไป
ด้วย Sample Rate จะแทนด้วย kHz ใช้อธิ บายคุ ณภาพของเสี ยง อัตรามาตรฐานของ sample rate
เท่ากับ 11kHz, 22kHz, 44kHz Sample Size แทนค่าด้วย bits คือ 8 และ 16 บิท ใช้อธิ บายจํานวนของ
ข้อมูลที่ใช้จดั เก็บในคอมพิวเตอร์ คุณภาพเสี ยงที่ดีที่สุด ได้แก่ Audio-CD ที่เท่ากับ 44kHz ระบบ 16
บิท เป็ นต้น
ฟอร์ แมตในการจัดเก็บ (File Format) มีหลากหลายรู ปแบบ โดยมีส่วนขยาย
( นามสกุล ) ที่เป็ นมาตรฐานในการระบุ ได้แก่
1.4.5 การเชื่ อมโยงหลายมิติ ส่ วนสําคัญอย่างหนึ่ งของการใช้งานในรู ปแบบสื่ อ
ประสมในลักษณะของสื่ อหลายมิติ คือ ข้อมูลต่างๆ สามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างรวดเร็ วโดยใช้จุด
เชื่ อมโยงหลายมิติ (hyperlink) การเชื่ อมโยงนี้จะสร้างการเชื่ อมต่อระหว่างข้อมูลตัวอักษรภาพ และ
เสี ยงโดยการใช้สี ข้อความขีดเส้นใต้ หรื อสัญลักษณ์รูป ที่ใช้แทนสัญลักษณ์ต่าง ๆ เช่น รู ปลําโพง
รู ปฟิ ล์ม ฯลฯ เพื่อให้ผใู ้ ช้คลิกที่จุดเชื่อมโยงเหล่านั้นไปยังข้อมูลที่ตอ้ งการ
1.4.6 ข้ อความ (Text) เป็ นส่ วนที่ เ กี่ ย วกั บ เนื้ อหาของมัล ติ มี เ ดี ย ใช้ แ สดง
รายละเอียด หรื อเนื้อหาของเรื่ องที่นาํ เสนอ ซึ่งปั จจุบนั มีหลายรู ปแบบ ได้แก่
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1) ข้อความที่ได้จากการพิมพ์ เป็ นข้อความปกติที่พบได้ทวั่ ไป ได้จากการ
พิมพ์ดว้ ย โปรแกรมประมวลผลงาน (Word Processor) เช่น Notepad, Text Editor, Microsoft Word
โดยตัวอักษรแต่ละตัวเก็บในรหัส เช่น ASCII
2) ข้อความจากการสแกน เป็ นข้อความในลักษณะภาพ หรื อ Image ได้จาก
การนําเอกสารที่พิมพ์ไว้แล้ว (เอกสารต้นฉบับ) มาทําการสแกน ด้วยเครื่ องสแกนเนอร์ (Scanner)
ซึ่ งจะได้ผลออกมาเป็ นภาพ (Image) 1 ภาพ ปั จจุบนั สามารถแปลงข้อความภาพ เป็ นข้อความปกติ
ได้ โดยอาศัยโปรแกรม OCR
3) ข้อความอิเล็กทรอนิ กส์ เป็ นข้อความที่พฒั นาให้อยู่ในรู ปของสื่ อ ที่ใช้
ประมวลผลได้
4) ข้อความไฮเปอร์ เท็กซ์ (Hypertext) เป็ นรู ปแบบของข้อความ ที่ ได้รับ
ความนิยมสู งมาก ในปั จจุบนั โดยเฉพาะการเผยแพร่ เอกสารในรู ปของเอกสารเว็บ เนื่องจากสามารถ
ใช้เทคนิค การลิงค์ หรื อเชื่อมข้อความ ไปยังข้อความ หรื อจุดอื่นๆ ได้
เมื่ อมี การนําข้อมูลต่าง ๆ มารวบรวมสร้ างเป็ นแฟ้ มข้อมูลด้วยโปรแกรม
สร้างสื่ อประสมแล้ว การที่จะนําองค์ประกอบต่าง ๆ มาใช้งานได้น้ นั จําเป็ นต้องใช้ส่วนต่อประสาน
(interface) เพื่อให้ผใู ้ ช้สามารถใช้งานโต้ตอบกับข้อมูลสารสนเทศเหล่านั้นได้ ส่ วนต่อประสานที่
ปรากฏบนจอภาพจะมีมากมายหลายรู ปแบบ อาทิเช่น รายการเลื อกแบบผุดขึ้ น (pop - up menus)
แถบเลื่อน (scroll bars) และสัญลักษณ์รูปต่าง ๆ เป็ นต้น (https://ag.kku.ac.th/Extension/images/)
1.5 ประโยชน์ ของสื่ อประสม
การใช้สื่อประสมในการศึกษามีประโยชน์หลายด้าน เช่น
1.5.1 ดึงดูดความสนใจ บทเรี ยนสื่ อประสมในลักษณะสื่ อหลายมิติที่ประกอบด้วย
ภาพกราฟิ ก ภาพเคลื่อนไหวแบบวีดิทศั น์ และเสี ยง นอกเหนือไปจากเนื้อหาตัวอักษร จะดึงดูดความ
สนใจของผูเ้ รี ยนได้เป็ นอย่างดี และช่วยในการสื่ อสารระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยนด้วย
1.5.2 การสื บค้ นเชื่ อมโยงฉั บไว ด้วยสมรรถนะของการเชื่ อมโยงหลายมิติท าํ ให้
ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ในสิ่ งต่างๆ ได้กว้างขวางและหลากหลายได้อย่างรวดเร็ วโดยไม่จาํ เป็ นเรี ยนไป
ตามลําดับเนื้อหา
1.5.3 การโต้ ตอบระหว่ างสื่ อและผู้เรี ยน บทเรี ยนสื่ อประสมจะมีจุดเชื่ อมโยงหลาย
มิติเพื่อให้ผเู ้ รี ยนและสื่ อมีปฏิสัมพันธ์กนั ได้ในลักษณะสื่ อประสมเชิงโต้ตอบ
1.5.4 ให้ ส ารสนเทศหลากหลาย ด้ว ยการใช้ซี ดี แ ละดี วี ดี ใ นการให้ ข ้อ มู ล และ
สารสนเทศในปริ มาณที่มากมายและหลากหลายรู ปแบบเกี่ยวกับเนื้อหาบทเรี ยนที่สอน
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1.5.5 ทดสอบความเข้ า ใจ ผูเ้ รี ย นบางคนอาจจะไม่ก ล้า ถามข้อสงสั ย หรื อ ตอบ
คําถามในห้องเรี ยน การใช้สื่อประสมจะช่วยแก้ปัญหาในสิ่ งนี้ ได้โดยการใช้ในลักษณะการศึกษา
รายบุคคล
1.5.6 สนั บ สนุ น ความคิ ด รวบยอด สื่ อ ประสมสามารถแสดงสารสนเทศเพื่ อ
สนับสนุ นความคิดรวบยอดของผูเ้ รี ยน โดยการเสนอสิ่ งที่ให้ตรวจสอบย้อนหลังและแก้ไขจุดอ่อน
ในการเรี ยน
เราสามารถใช้สื่อประสมเพื่อการศึกษาได้ในลักษณะต่าง ๆ อาทิเช่น การปรับเข้า
หาผูเ้ รี ย น ถึ ง แม้ว่า การใช้ค อมพิ วเตอร์ ใ นลัก ษณะสื่ อประสมจะเป็ นสิ่ ง ที่ ดีและมี ป ระโยชน์ ใ น
การศึกษามากมายเพียงใดก็ตาม แต่เป็ นสิ่ งที่แน่ นอนว่าคอมพิวเตอร์ จะไม่มีวนั แทนห้องเรี ย นได้
ทั้งนี้ เนื่ องจากการเรี ยนในห้องเรี ยนนั้นเป็ นการเรี ยนที่ผเู ้ รี ยนจะต้องปฏิ สัมพันธ์โต้ตอบกับบุคคล
อื่ น ๆ อี ก มากมายซึ่ งการเรี ย นด้ว ยคอมพิ ว เตอร์ ไ ม่ มี ว นั จะทํา เช่ น นั้น ได้ อย่า งไรก็ ต าม การใช้
คอมพิวเตอร์ ในการศึกษาจะเป็ นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของการเรี ยนในห้องเรี ยน
ปกติได้เป็ นอย่างมาก
คอมพิวเตอร์ เป็ นเสมื อนครู ผูส้ อนตัวต่อตัวให้แก่ ผูเ้ รี ย นแต่ล ะคน โดยไม่มี ก าร
จํากัดว่าผูเ้ รี ยนนั้นจะต้องกระทําในสิ่ งที่เหมือนกัน ในเวลาเดียวกัน หรื อด้วยความเร็ วที่เท่า ๆ กัน
กับ ผูเ้ รี ย นคนอื่ นๆ ตัวอย่า งเช่ น ด้วยการใช้บ ทเรี ย นการสอนใช้ค อมพิ ว เตอร์ ช่ วย บุ ญญาภรณ์
สามารถเรี ยนคณิ ตศาสตร์ เรื่ องนี้ ให้เข้าใจได้ในเวลาเพียง 15 นาที ในขณะที่เพื่อนร่ วมห้องคนอื่ น
ต้องใช้เวลาถึง 40 นาที ดังนั้น เธอจึงสามารถเรี ยนได้ถึง 2 เรื่ องและยังมีเวลาเหลือเพื่อทําอย่างอื่นได้
อีก นอกจากนี้ ถ้าเธอมีความรู ้สึกไม่อย่างเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ในวันพุธ เธอจะสามารถเรี ยนในวันอื่นที่
ต้องการได้ในขณะที่ใช้เวลาในวันพุธนั้นในการเรี ยนสังคมศาสตร์ หรื อวิชาอื่นที่เธอต้องการ ด้วย
การให้ผเู ้ รี ยนสามารถควบคุ มการเรี ยนการของตนเองนี้ จะทําให้ผเู ้ รี ยนมีความรู้ สึกมีส่วนร่ วมใน
การเรี ยนมากกว่าปกติ จะทําให้ระดับการเรี ยนอยู่ในเกณฑ์ที่ดีข้ ึน เช่น การสอนและทบทวน สื่ อ
ประสมเพื่อการสอนและทบทวนจะมี ด้วยกันหลายรู ปแบบ เช่ น การฝึ กสะกดคํา การคิดคํานวณ
และการเรี ยนภาษา ผูเ้ รี ยนจะมีโอกาสเรี ยนรู ้จาการสอนในเนื้อหาและฝึ กปฏิบตั ิเพือ่ ทบทวนไปด้วย
ในตัวจนกว่าจะเรี ยนเนื้อหาในแต่ละตอนได้เป็ นอย่างดีแล้วจึงเริ่ มในบทใหม่ตามหลักของการสอน
ใช้ค อมพิ วเตอร์ ช่ วย ดัง ตัวอย่า งของการเรี ยน ภาษาสเปนสํา หรั บ นักท่ องเที่ ยวชาวต่า งประเทศ
เพื่อให้สามารถสื่ อสารกับผูท้ ี่พูดภาษาสเปนได้ การเรี ยนการสอนจะเริ่ มจากการเรี ยนคําศัพท์แต่ละ
คํา โดยมี ภ าพวี ดิ ท ัศ น์ ข องเจ้า ของภาษาพู ด ให้ ฟั ง เพื่ อ ให้ ผู ้เ รี ย นพู ด ตาม การฝึ กพู ด นี้ สามารถ
บันทึกเสี ยงไว้ได้เพื่อให้ผูเ้ รี ยนฟั งเสี ยงที่ตนพูดนั้นว่าถูกต้องหรื อไม่ เมื่อฝึ กพูดแล้วจะเป็ นการฝึ ก
ทักษะการฟังจากการพูดเป็ นประโยคและฝึ กทบทวนโดยการทําแบบฝึ กหัดที่ให้มา นอกจากการฝึ ก
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พูดและฟั งแล้วยังมีการฝึ กทักษะด้านการสื่ อสารโดยการใช้ภาพและการบันทึกเสี ยง การฝึ กจับคู่คาํ
ให้ตรงกับเสี ยง และการเล่นเกม บทเรี ยนจะแบ่งเป็ นบทต่าง ๆ เช่น การแลกเงิน การเรี ยกรถรับจ้าง
การซื้อของ ฯลฯ บทเรี ยนนี้จะมีภาพเคลื่อนไหวแบบวีดิทศั น์ให้ชมประกอบด้วย
- สารสนเทศอ้างอิง สื่ อประสมที่ใช้สําหรับสารสนเทศอ้างอิงเพื่อการศึกษามักจะ
บรรจุอยูใ่ นแผ่นซี ดีรอม เนื่องจากสามารถบรรจุขอ้ มูลได้เป็ นจํานวนมาก โดยจะเป็ นลักษณะเนื้ อหา
นานาประเภท อาทิ เช่ น สารานุ กรม พจนานุ กรม แผนที่โลก ปฏิ ทินประจําปี สาระทางการแพทย์
ประวัติศาสตร์ ฯลฯ ดังตัวอย่างของ TIME : Man of the Year ซึ่ งเป็ นการสอนประวัติศาสตร์ และ
เรื่ องราวของบุคคลสําคัญที่เคยลงเป็ นหน้าปกนิ ตยสาร TIME ตั้งแต่อดีตจนถึ งปั จจุบนั ในรู ปแบบ
ของภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ข้อความตัวอักษร และเสี ยง
1.6 แนวทางการผลิตสื่ อประสม
เขมณัฏ ฐ์ มิ่ ง ศิ ริธ รรม (2559, น.86-91) ได้ก ล่ า วถึ ง หลัก การพิ จารณาการผลิ ต
สื่ อการศึกษาสร้างสรรค์ ให้เหมาะสมหรื อตรงตามวัตถุประสงค์ กับกลุ่มผูใ้ ช้สื่อ โดยมีหลักการดังนี้
1.6.1 พิ จ ารณาผลิ ต สื่ อ ให้ ส อดคล้อ งกับ จุ ด ประสงค์ ก ารเรี ย นรู ้ เพื่ อ ให้ ค วาม
คาดหวัง ที่จะเกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยนได้ตรงเป้ าหมายมากที่สุด
1.6.2 พิ จ ารณาผลิ ต สื่ อ การศึ ก ษาให้เ หมาะสมกับ กลุ่ ม เป้ าหมาย ผูเ้ รี ย น ความ
แตกต่า งของกลุ่ ม เป้ าหมาย ไม่ ว่า จะเป็ น อายุ ระดับ การศึ ก ษา ประสบการณ์ การเรี ย นรู ้ ความรู ้
พื้นฐาน
1.6.3 พิจารณาระยะเวลาในการเรี ยนการสอนว่าต้องการใช้สื่อการศึกษานั้นๆ ต้อง
ใช้ระยะเวลามากน้อยเพียงใด
1.6.4 พิจารณาสถานที่ที่จะนําไปใช้ ไม่วา่ จะเป็ นห้องเรี ยน ห้องประชุมว่าอุปกรณ์
หรื อ เครื่ อ งมื อ ที่ จ าํ เป็ นเพี ย งพอกับ การใช้สื่ อ การศึ ก ษานั้น ๆ หรื อ ไม่ เ ช่ น แสงสว่า ง ปลั๊ก ไฟ
คอมพิวเตอร์ เป็ นต้น
1.6.5 พิจารณาผูใ้ ช้สื่อหรื อครู ผสู ้ อน จะต้องมีความสามารถหรื อประสบการณ์ ใน
การใช้สื่อการศึกษานั้นๆอย่างมัน่ ใจ เพื่อจะทําให้การใช้สื่อการศึกษามีความผิดพลาดน้อยที่สุดและ
เกิดความน่าเชื่อถือ
นอกจากนี้ยงั ได้กล่าวต่อไปว่าในการพัฒนาสื่ อการศึกษาสร้างสรรค์แต่ละประเภท
แตกต่างกันไป สื่ อสร้างสรรค์ประเภทหนึ่งๆอาจจะเหมาะกับเนื้ อหาสาระเฉพาะเรื่ องหรื ออาจใช้ใน
การเรี ยนการสอนทัว่ ไป สื่ อสร้ างสรรค์บางประเภทอาจจะทําขึ้นใช้เฉพาะตามความต้องการของ
ผูส้ อนในท้องถิ่ น ดัง นั้นผูส้ อนจะต้องเลื อกใช้สื่ อสร้ า งสรรค์ใ ห้เหมาะสมกับ เนื้ อหาสาระและ
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กิ จกรรมการเรี ย นรู ้ อี ก ทั้ง เป็ นประโยชน์สู ง สุ ด ต่ อผูเ้ รี ย นโดยมี แ นวทางการผลิ ต สื่ อ การศึ ก ษา
สร้างสรรค์ดงั นี้
วางแผน/
วิเคราะห์
ประเมิน
สือ่

ออกแบบ

สื่ อสร้างสรรค์

นําไปใช้

พัฒนา
สือ่

ภาพที่ 2.1 ขั้นตอนการผลิตสื่ อการศึกษาสร้างสรรค์
1. การวางแผนการผลิตและการวิเคราะห์ (Planning and Analyze)
การวางแผนการผลิ ต เป็ นจุดเริ่ มต้นของการทํางาน การผลิตสื่ อการศึกษาควรจะมี
การวางแผนร่ วมกัน หากในวิชาที่สอนนั้นๆ มีครู ผูส้ อนมากกว่า 1 คน อาจจะต้องมี การวางแผน
ร่ วมกัน รวมถึ งการวางแผนร่ วมกันกับผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านต่างๆ การวางแผนร่ วมกันจะทําให้เกิ ดการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ของแต่ละบุคคล เพื่อให้ส่ื อการศึกษา สอดคล้องกับเนื้อหาและจุดมุ่งหมาย
ที่ตอ้ งการให้ผเู ้ รี ยน เกิดความคิดสร้างสรรค์ การวางแผนการผลิตมีประเด็นที่ตอ้ งพิจารณา ดังนี้
วางแผน/
วิเคราะห์
ประเมิน
สื่อ

ออกแบบ

สื่ อสร้างสรรค์
พัฒนา
สื่อ

นําไปใช้
วางแผน/
วิเคราะห์

ภาพที่ 2.2 ขั้นตอนการวางแผนผลิตสื่ อการศึกษาสร้างสรรค์
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1.1 หลักสู ตร/เนื้ อหา โดยวิเคราะห์มาตรฐานการเรี ยนรู ้ มาตรฐานการเรี ยนรู้ช่วง
ชั้น ผลการเรี ย นรู ้ ที่ ค าดหวัง และสาระการเรี ย นรู้ เพื่อกํา หนดสื่ อการศึ ก ษาให้ เหมาะสมและมี
ประสิ ท ธิ ภาพตรงกับ จุ ดมุ่ ง หมายการเรี ย นรู ้ โดยการวิเคราะห์ น้ ัน อาจจะต้องแบ่ง เนื้ อหาสาระ
ออกเป็ นประเด็ นเพื่ อให้สามารถตรงกับ จุดมุ่ง หมายการเรี ย นรู้ ท่ีต้องการให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดความคิ ด
สร้างสรรค์
1.2 กําหนดจุดมุ่งหมาย เป็ นสิ่ งที่ต้งั ขึ้นเพื่อคาดหวังว่าผูเ้ รี ยนจะสามารถบรรลุถึงสิ่ ง
ใดและมีความสามารถใหม่อะไรบ้างในการเรี ยนนั้นๆ กําหนดจุดมุ่งหมายในการเรี ยน
1.3 วิ เ คราะห์ ก ลุ่ ม เป้ าหมาย เนื้ อ หาและรายละเอี ย ดของสื่ อ การศึ ก ษาหนึ่ งๆ
เปลี่ยนแปลงไปตามอายุและความรู ้พ้ืนฐานของกลุ่มเป้ าหมาย ผูเ้ รี ยนแต่ละคนย่อมมีความแตกต่าง
กันในทางปฏิ บ ตั ิ จึง ต้องคํา นึ ง ถึ ง ผูเ้ รี ย นว่า เป็ นผูเ้ รี ย นระดับ ใด อายุ ความสนใจ ความสามารถ
วัฒนธรรม ประสบการณ์มีมากน้อยเพียงใด ทั้งนี้เพราะการเลือกสื่ อการศึกษาให้ได้ผลดียอ่ มจะต้อง
เลื อกสื่ อให้มีความสัมพันธ์กบั ลักษณะของผูเ้ รี ยนการวิเคราะห์กลุ่มเป้ าหมายอาจจะทําได้ยากเป็ น
บางครั้ง ทั้งนี้เพราะผูส้ อนอาจมีเวลาน้อยที่จะสังเกตหรื อผูเ้ รี ยนอาจจะมาจากที่อื่นที่เข้ามาเรี ยนหรื อ
รับการอบรม แต่ก็สามารถวิเคราะห์กลุ่มเป้ าหมายได้โดยการสนทนากับผูเ้ รี ยนหรื อผูร้ ่ วมชั้นอื่ นๆ
หรื ออาจจะมีการทดสอบก่อนเรี ยนเพื่อดูพ้ืนฐานของผูเ้ รี ยนก็ได้
1.4 กําหนดลักษณะโครงสร้างและองค์ประกอบของสื่ อการศึกษา ขั้นตอนนี้ ผสู ้ อน
ต้องพิจารณาอย่างละเอียดว่าสื่ อการศึกษาควรมีลกั ษณะแบบใด โดยอาจจะสํารวจ รวบรวมสื่ อจาก
แหล่งการเรี ยนรู ้ที่มีอยู่
1.5 วิเคราะห์สื่อการศึกษา ผูส้ อนควรพิจารณาสื่ อการเรี ยนรู ้ที่ได้รวบรวมจากแหล่ง
ต่างๆ ว่าสามารถนํามาใช้ในการเรี ยนรู ้ได้หรื อไม่ โดยพิจารณาในประเด็นต่างๆดังนี้
1.5.1 การเรี ยนรู ้ตามสาระการเรี ยนรู ้และมาตรฐานการเรี ยนรู ้
1.5.2 การพัฒนาความคิด จินตนาการของผูเ้ รี ยน
1.5.3 ความเที่ยงตรงในเนื้อหา ช่วยให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้เนื้อหาได้อย่างถูกต้อง
1.5.4 ตรงกับความต้องการของผูเ้ รี ยน
1.5.5 ช่วยกระตุน้ ความสนใจของผูเ้ รี ยนและช่วยประหยัดเวลาให้กบั ผูส้ อน
1.6 กํา หนดแผนการใช้สื่ อ การศึ ก ษาและอุ ป กรณ์ ก ารสอน ผูส้ อนต้อ งกํา หนด
แผนการนําสื่ อการศึกษาไปใช้แก้ปัญหาอย่างเข้าคร่ าวๆ เช่น ช่วงเวลา ค่าใช้จ่าย ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง และสิ่ ง
ที่ผสู ้ อนอาจต้องใช้
1.7 กําหนดการประเมินประสิ ทธิ ภาพของสื่ อการศึกษา ผูส้ อนต้องกําหนดว่าจะใช้
การประเมิ น คุ ณ ภาพสื่ อใดที่ บ่ ง ชี้ ถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพ ควรใช้ เ กณฑ์ อ ะไรที่ ส ร้ า งแล้ ว บ่ ง บอก
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ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล และเกณฑ์ที่บ่งบอกนั้นมีความสัมพันธ์กบั ปั ญหาที่ ตอ้ งการแก้ไข
หรื อพัฒนาอย่างไร
1.8 กําหนดเครื่ องมื อที่ ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล เครื่ องมื อลักษณะใดที่ เกี่ ยวข้องกับ
สื่ อการศึกษาสามารถใช้ประเมินประสิ ทธิ ภาพการใช้สื่อการศึกษา โดยที่เครื่ องมือที่เก็บรวบรวม
ข้อมูลทุกประเภทต้องผ่านกระบวนการสร้างและหาคุณภาพตามมาตรฐาน
2. การออกแบบสื่ อ (Design)
เมื่ อ ทํา การวางแผนและวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หาในเบื้ อ งต้น แล้ว ก็ จ ะต้อ งเลื อ กสื่ อ ให้
เหมาะสมกับเนื้อหาที่วเิ คราะห์ จากนั้นก็จะต้องมีการออกแบบสื่ อให้เหมาะสม ซึ่ งการออกแบบสื่ อ
นั้น จะต้องมีการพิจารณาเลือกสื่ อการศึกษาสร้างสรรค์ให้เหมาะสม ดังที่ กิดานันท์ มลิทอง (2540)
ได้กล่าวถึง การพิจารณาเลือกสื่ อการศึกษาสร้างสรรค์ที่เหมาะสมในการเรี ยนการสอน สามารถทํา
ได้ 3 วิธี คือ
2.1 การเลื อ กสื่ อ การศึ ก ษาที่ มี อ ยู่แ ล้ ว ส่ ว นใหญ่ ใ นสถาบัน การศึ ก ษามัก จะมี
ทรัพยากรที่สามารถใช้เป็ นสื่ อสร้างสรรค์ได้อยูแ่ ล้ว ดังนั้น สิ่ งที่ผสู ้ อนต้องกระทํา คือ ตรวจสอบดู
ว่ามีส่ิ งใดที่สามารถใช้เป็ นสื่ อได้บา้ งโดยเลือกให้ตรงกับลักษณะของผูเ้ รี ยนและจุดประสงค์ของการ
เรี ยน เช่น สื่ อที่มีอยูเ่ นื้อหาข้อมูลและกิจกรรมที่ตรงกับจุดประสงค์ที่ต้ งั ไว้หรื อไม่ และการเลือกสื่ อ
นั้นย่อมขึ้นอยูก่ บั วิธีการสอนในบทเรี ยนและข้อจํากัดของสถานการณ์การเรี ยนการสอนด้วย
2.2 ดัดแปลงสื่ อที่มีอยู่แล้วให้ใช้ได้ดีและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ย่อมขึ้นอยู่กบั
เวลาและงบประมาณในการดัดแปลงสื่ อนั้นด้วย เช่น มีภาพยนตร์ เสี ยงเป็ นภาษาอังกฤษ ถ้ามีการ
แปลเป็ นภาษาไทยแล้วบันทึ กใหม่เพื่ อให้ผูเ้ รี ย นชมและฟั ง เข้าใจง่ ายขึ้ น จะคุ ม้ กับเวลาและการ
ลงทุนหรื อไม่ เป็ นต้น
2.3 การออกแบบผลิ ต สื่ อ ใหม่ ในกรณี ที่ ไ ม่ มี สื่ อ เดิ ม อยู่ห รื อ สื่ อ ที่ มี อ ยู่แ ล้ ว ไม่
สามารถนํามาดัดแปลงให้ใช้ได้ตามที่ตอ้ งการ ผูส้ อนย่อมมีการออกแบบและจัดทําสื่ อใหม่ซ่ ึ งต้อง
คํานึงถึงองค์ประกอบต่างๆหลายอย่างเช่ น ต้องให้ตรงกับวัตถุ ประสงค์ของการเรี ยน และลักษณะ
ของผูเ้ รี ยน มีงบประมาณในการจัดทําเพียงพอหรื อไม่ มีเครื่ องมือและผูช้ าํ นาญในการทําสื่ อหรื อไม่
เป็ นต้น
ทั้งนี้ในการเลือกสื่ อสร้างสรรค์ให้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนนั้น ไม่จาํ เป็ นจะต้องผลิตสื่ อ
ใหม่เพียงอย่างเดียวการนําสื่ อที่มีอยูแ่ ล้วมาผสมผสาน ร่ วมกันก็สามารถทําให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู้
จินตนาการได้เช่นเดียวกัน
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3. การพัฒนาสื่ อการศึกษาสร้ างสรรค์ (Development)
เมื่อพิจารณาเลือกสื่ อข้างต้นแล้วเห็นว่า สื่ อที่เราเลือกใช้อาจจะต้องมีการออกแบบ
ผลิตใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหาและผูเ้ รี ยน ในการพัฒนาสื่ อผูส้ อนไม่จาํ เป็ นจะต้องเป็ นผูผ้ ลิต
ด้วยตนเองทั้งหมดผูส้ อนอาจจะเป็ นผูอ้ อกแบบสื่ อแล้วนําไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญด้านนั้นๆ เป็ นผูผ้ ลิตให้ก็
ได้ เช่น ผูส้ อนอาจจะเป็ นผูอ้ อกแบบเนื้อหาในบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน (Storyboard) จากนั้น
นํา ไปให้ผูผ้ ลิ ตหรื อนัก เทคโนโลยีการศึ ก ษาซึ่ ง เป็ นผูท้ ี่ มีค วามชํา นาญในด้า นการผลิ ตบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนเป็ นผูผ้ ลิ ตให้ เนื่ องจากผูส้ อนจะเป็ นผูท้ ี่ มีความชํา นาญด้า นเนื้ อหา เป็ นผู ้
กําหนดขอบเขตของเนื้อหา แต่อาจจะไม่มีความชํานาญในด้านการออกแบบบทเรี ยนให้น่าสนใจ จึง
ต้องอาศัยนักเทคโนโลยีการศึกษาออกแบบบทเรี ยนให้กระตุ น้ ความสนใจแก่ผูเ้ รี ยน ทั้งนี้ ในการ
ผลิตสื่ อการศึกษาอาจจะต้องอาศัยความร่ วมมือระหว่างผูส้ อนและผูผ้ ลิ ต เพื่อให้ได้สื่อออกมาที่มี
ประสิ ทธิ ภาพต่อการเรี ยนรู ้ จัดทําต้นแบบสื่ อการศึกษาสร้ างสรรค์ในขั้นตอนนี้ เพื่อให้ได้ตน้ แบบ
สื่ อการศึกษาสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ ควรมีการนําไปทดลองใช้เพื่อหาประสิ ทธิ ภาพ เช่น
3.1 การตรวจสอบคุ ณภาพเชิ งประจักษ์โดยผูส้ อนเองว่าตรงตามที่ ตอ้ งการและมี
คุณภาพที่ตอ้ งการหรื อไม่
3.2 การตรวจสอบคุณภาพโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญในวิชานั้นๆประเมินคุณภาพ ตรวจสอบ
ความถูกต้องของเนื้อหาและการสื่ อความหมาย
3.3 การตรวจสอบคุณภาพโดยนําต้นแบบสื่ อการศึกษาสร้างสรรค์ไปทดลองใช้กบั
ผูเ้ รี ยน
4. การนําสื่ อการศึกษาสร้ างสรรค์ ไปใช้ (Implement)
เมื่อดําเนิ นการเลื อกใช้สื่อหรื อผลิ ตสื่ อเรี ยบร้ อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็เป็ นขั้นตอน
ของการกระทําจริ งซึ่ งผูส้ อนจะต้องดําเนินการ ดังนี้
4.1 ดู หรื ออ่ า นเนื้ อหาในสื่ อเหล่า นั้นก่ อนเป็ นการเตรี ยมตัว เพื่ อศึ ก ษาเนื้ อหาให้
แม่นยําก่อนนําไปสอน เพื่อสร้างความมัน่ ใจให้กบั ผูส้ อน
4.2 จัดเตรี ยมสถานที่ ที่นง่ั เรี ยน อุปกรณ์เครื่ องมือและสิ่ งต่างๆ เพื่อความสะดวกใน
การเรี ยนก่อนการสอน และควรทดลองอุปกรณ์ที่จะใช้วา่ ใช้ได้หรื อไม่
4.3 เตรี ยมตัวผูเ้ รี ยน โดยการใช้สื่อนําเข้าสู่ บทเรี ยน ควรมี การสรุ ปเนื้ อหาเพื่อให้
ผูเ้ รี ยนทราบก่อนว่าเนื้ อหาเกี่ยวกับเรื่ องอะไร เป็ นการแนะนําล่วงหน้าและเพื่อสร้ างแรงจูงใจให้
ผูเ้ รี ยน
4.4 ควบคุมชั้นเรี ยน เพื่อให้ผเู้ รี ยนมีความสนใจในสื่ ออื่นที่จะนําเสนอนั้น
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5. การประเมินสื่ อการศึกษาสร้ างสรรค์ (Evaluation)
หลังจากที่ผสู ้ อนออกแบบสื่ อการศึกษาสร้างสรรค์แล้ว จะต้องมีการตรวจสอบสื่ อที่
เราผลิตหรื อเลือกใช้เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุ งสื่ อเพื่อใช้ในครั้งต่อไป การประเมิน
สื่ อสามารถทําได้ 3 ลักษณะ คือ
5.1 ประเมินกระบวนการสอน เป็ นการประเมินเพื่อตรวจสอบว่าสามารถบรรลุได้
ตามจุ ดมุ่ง หมายที่ ต้ งั ไว้ห รื อไม่ ทั้ง ทางด้า นผูส้ อน สื่ อการศึ ก ษาและวิธี ส อน โดยการประเมิ น
สามารถใช้ได้ท้งั ก่อนสอน ระหว่างการสอนและหลังการสอน
5.2 ประเมิ นความสําเร็ จของผูเ้ รี ย น เป็ นการประเมิ นผลสําเร็ จทางการเรี ย นของ
ผูเ้ รี ยน ทั้งนี้ การวัดผลสามารถกระทําได้ท้ งั การทดสอบ การสอบปากเปล่า การดูผลงาน และการ
ประเมินตามสภาพจริ ง เป็ นต้น
5.3 ประเมินสื่ อและวิธีสอน เป็ นการประเมินการใช้สื่อว่าเหมาะสมมากน้อยเพียงใด
คุณภาพของสื่ อที่ใช้เป็ นอย่างไร ควรจะมีการปรับปรุ งหรื อพัฒนาส่ วนใดบ้าง สื่ อนั้นสามารถช่วย
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้ รี ยนได้มากน้อยเพียงใด เพื่อให้ได้สื่อที่สมบูรณ์ เหมาะสมกับการ
เรี ยนการสอนมากที่สุด
การผลิ ตสื่ อสร้ างสรรค์ ไม่มีสูตรสําเร็ จตายตัวและไม่มีเงื่ อนไขว่าผูส้ อนจะต้องมี
ความรู ้ ในการผลิ ตสื่ อสร้ างสรรค์ดว้ ยตนเอง แต่ผสู ้ อนควรมีความสามารถในการเลื อกใช้สื่อ การ
จัดเตรี ยมสื่ อและรู ้ จกั นําไปใช้เพื่อเพิ่มพูนประสิ ทธิ ภาพของการเรี ยนการสอน โดยตระหนักว่าสื่ อ
การเรี ยนรู ้ที่นาํ ไปใช้อาํ นวยประโยชน์แก่ผเู ้ รี ยนทําให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้มากที่สุด

2. โยคะ
2.1 ความหมายของโยคะ
นายอดิ ศกั ดิ์ ทองบุญ (2537) ได้เขียนความหมายของคําว่าโยคะไว้ในบทความ
ของ ราชบัณฑิตยสภา ว่า โยคะ (Yoga) มาจากรากศัพท์วา่ ยุช. ทั้งในภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต
แปลตามศัพท์วา่ การประกอบการ การใช้ การรวม, กิเลส, ความเพียร, วิธีบาํ เพ็ญสมาธิ ตามลัทธิ ของ
อาจารย์ปตัญชลี มหามุณี
ชมชื่น สิ ทธิ เวช (2545, น.11) ให้ความหมายไว้วา่ การผูกมัด รวมกัน หรื อร่ วมกัน
ความเพ่งเล็ง หรื ออาจเรี ยกว่า สมาธิ เพื่อควบคุมความปรวนแปรแห่ งจิต เพราะฉะนั้นปรัชญาหรื อ
ระเบียบการบริ กรรมแห่ งโยคะก็คือ “การเพ่งเล็ง หรื อการทําสมาธิ ” เพื่อให้จิตไปสู่ ความหลุ ดพ้น
นัน่ เอง
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สาลี สุ ภาภรณ์ (2545, น.1) ให้ค วามหมายว่า โยคะ คื อการรวมกายจิ ต และ
วิญญาณให้เป็ นหนึ่ งเดี ยว การฝึ กโยคะเป็ นกระบวนการสําหรับฝึ กกาย ฝึ กการหายใจ และฝึ กจิต
ให้มีความจดจ่อกับเรื่ องลมหายใจเข้าออกอันจะนําไปสู่ การมีสมาธิ ที่ดีข้ ึน
สรสิ ทธิ์ ไชยสิ ทธิ์ (2550, น.2) กล่าวว่า เป็ นการใช้ท่าและสมาธิ เพื่อให้ร่างกายและ
จิตเชื่อมถึงกัน หลักของโยคะจะอาศัยส่ วนประกอบที่สาํ คัญ 4 อย่าง คือ การหายใจ (Breathing), การ
ผ่อนคลาย (Relaxation), ท่า (Poses) และการทําสมาธิ (Meditation) โยคะหรื อระเบียบการบริ กรรม
แห่งโยคะไม่ใช่ศาสนา แต่เป็ นหนทางหรื อวิถีทางหนึ่ งที่ไม่วา่ ผูถ้ ือศาสนาใดก็สามารถนําไปปฏิบตั ิ
ได้ เพื่อความสู งส่ งแห่งจิตใจของตน เพราะว่าหลักโยคะตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของศีลธรรม
เบญจามณี คํา เมื อง (2552, น.19) กล่ า วว่า ในแง่ ป ฏิ บ ตั ิ ต้องรวมสามอย่า งเข้า
ด้วยกัน คือการเคลื่ อนไหว อย่างช้าๆการประสานลมหายใจเข้าออกกับการเคลื่ อนไหวและมีจิต
สงบนิ่งในขณะที่เคลื่อนไหว
กล่ า วโดยสรุ ป โยคะ หมายถึ ง การรวบรวม ร่ า งกาย และจิ ต ใจ ฝึ กท่ า ต่ า งๆ
ผสมผสานลมหายใจอย่างผ่อนคลาย จนเกิดสมาธิ และเมื่อมีความเพียรในการฝึ กฝนอย่างสมํ่าเสมอ
จะเกิดความชํานาญ มีสมาธิ ที่มน่ั คง นําไปสู่ การมีสติ ปั ญญาและความหลุดพ้น
ในศาสนาฮินดู ใช้คาํ ว่า “โยคะ” ในรู ปแบบและความหมายต่าง ๆ กัน ตามความมุ่ง
หมายของผูป้ ฏิบตั ิ เช่น
1. หัฐโยคะ คือหลักการปฏิบตั ิเพื่อให้เกิดพลังหรื ออํานาจทางกาย การฝึ กโยคะท่า
ต่างๆ ที่เรี ยกว่าอาสนะ (ได้แก่การฝึ กกายบริ หารท่าต่าง ๆ) หรื อที่เรารู ้จกั กันว่า ท่าฤษีดดั ตนนั้น จัด
อยูใ่ นหัฐโยคะนี้ดว้ ย
2. คี ตาโยคะ คื อโยคะที่ ใ ช้เป็ นชื่ อบททั้ง 18 บท ในคัม ภี ร์ภควัท คี ตา หมายถึ ง
หลักการฝึ กจิต
3. ราชโยคะ คือโยคะชั้นสู งของอาจารย์ ปตัญชลีผรู ้ จนาคัมภีร์โยคะสู ตร หมายถึง
วิธีการดับพฤติกรรมของจิต
4. ชญานโยคะ คือโยคะที่ประกอบด้วยองค์ 15 ดังปรากฏในคัมภีร์อปโรกษ-อนุ ภูติ
ของท่านศังกราจารย์ ผูก้ ่อตั้งสํานักปรัชญาอไทวตะ เวทานตะ หมายถึงการเข้าถึงพรหมันด้วยวิธีการ
ทางปั ญญา
5. ลยโยคะ คือระบบโยคะของลัทธิ ตนั ตระ เป็ นวิธีการปลุกพลังอํานาจทางกาย
ในทางโหราศาสตร์ ใช้คาํ “โยคะ” หมายถึง การที่ดาวนพเคราะห์ต้ งั แต่ 2 ดวงขึ้น
ไปมารวมกันในราศีเดี ยว ซึ่ งกําหนดเป็ น “โชค” หรื อ “เคราะห์” ตามอิทธิ พลของดาวนพเคราะห์
นั้นๆ
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คํา โยคะ ที่ใช้ในทางโหราศาสตร์ คาํ หนึ่ง คือ กาลโยคะ หมายถึงการกําหนดวัน ยาม ฤกษ์ ราศี ดิถี
ของแต่ละปี เป็ น ธงชัย อธิ บดี อุบาทว์ โลกาวินาศ เช่น ในปี จุลศักราช 1356 (พ.ศ. 2537) วันพุธเป็ น
ธงชัย วันอังคารเป็ นอธิ บดี (เฉพาะในยามที่ 8) และเย็น อุบาทว์ (เฉพาะในยามที่ 2) วันพฤหัสบดี
เป็ นโลกาวินาศ (ปฏิทินหลวง พ.ศ. 2537)
โดยการฝึ กโยคะนั้น มักพบคําว่า อาสนะ ตามมาด้วย “อาสนะ” มาจากรากศัพท์
ภาษาสันสกฤตว่า อาส ซึ่ งหมายถึ ง มีอยู่ อาศัยอยู่ใน นัง่ เงี ยบๆ อยู่อาศัย พํานัก ตามศัพท์ อาสนะ
หมายถึงการนัง่ หรื อนัง่ ในท่าใดท่าหนึ่ ง ในเรื่ องโยคะ อาสนะหมายถึงท่าและตําแหน่งต่างๆ ในการ
ฝึ กโยคะ เช่น การยืนด้วยศีรษะ (ศีรษะอาสนะ) ท่าดอกบัว (ปั ทมอาสนะ) ฯลฯ อาสนะนับเป็ นหนึ่ ง
ในแปดแขนงของโยคะแบบดั้งเดิ ม ในตําราโยคะสู ตร มีส่วนที่ว่าด้วยปรัชญาของโยคะ คือ "ปธัง
ชลี" ซึ่ งให้คาํ จํากัดความอาสนะด้วยคํา 2 คํา คือ เสถียร และสุ ขมุ เสถียร หมายถึง ความมัน่ คง ความ
คงที่ ความแน่ วแน่ โดยมาจากรากศัพท์ว่า สถ ซึ่ งหมายถึ งการยืน สุ ขุม หมายถึ ง การผ่อนคลาย
สบาย ความสุ ข เมื่อจิตของกายอยูใ่ นสภาวะที่ตรงข้ามกับเสถียรและสุ ขมุ กล่าวคือ อยูใ่ นสภาวะไม่
คงที่ จํากัด ร้อนรน และไม่มีสมาธิ จะทําให้เรามีแนวโน้มที่จะใช้ชีวติ อย่างยากลําบาก ขัดแย้ง เครี ยด
และขาดความสุ ข การฝึ กโยคะช่วยสร้างความคงที่และผ่อนคลายที่สัมผัสได้ผา่ นจิตของกาย อันจะ
ก่อประโยชน์ท้ งั ด้านสมาธิ และชี วิตประจําวันโดยทัว่ ไป การฝึ กโยคะนั้นต่างจากการออกกําลังกาย
แบบอื่นๆ ที่เป็ นที่นิยมกัน เช่น แอโรบิค ยกนํ้าหนัก หรื อวิ่งอย่างสิ้ นเชิ ง จุดประสงค์ของการฝึ ก
อาสนะไม่ใช่ การพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้ อ หรื อความแข็งแรงของกล้ามเนื้ อหัวใจ (แม้
โยคะจะมี ประโยชน์เช่ นนั้นด้วยก็ตาม) แต่โยคะมี จุดประสงค์เพื่อฟื้ นฟูจิตของกาย ให้กลับมาสู่
สภาวะความเป็ นอยูท่ ี่ดี ผ่อนคลาย และตื่นตัวอยูเ่ สมอ การฝึ กโยคะมีผลต่อจิตของกายในทุกๆ ด้าน
เช่ น ในด้า นร่ า งกายโดยผ่อนคลาย รั ก ษา และสร้ า งความแข็ง แรง ยืดเส้ นยืดสายระบบกระดู ก
กล้ามเนื้ อ กล้ามเนื้ อหัวใจ ระบบการย่อยอาหาร ต่อมต่างๆ ในร่ างกาย และระบบประสาท ผล
ทางด้านจิตใจ จะเกิดผ่านการสร้ างจิตใจที่สงบ ความตื่นตัวและสมาธิ ผลทางด้านจิตวิญญาณ คือ
การเตรี ยมพร้อมสําหรับการทําสมาธิ และสร้างความแข็งแกร่ งจากภายใน(https://writer.dek-d.com)
2.2 ประวัติความเป็ นมาของโยคะ
โยคะถื อกําเนิ ดในประเทศอินเดี ยเมื่ อหลายพันปี ที่ แล้ว โดยในสมัยโบราณนั้น
มนุ ษย์ได้คน้ คว้าเป็ นครั้งแรกเกี่ยวกับความเข้าใจในความเป็ นอยูข่ องตนเอง อดีตมีการจารึ กถ้อยคํา
ด้วยตัวอักษรความรู ้ที่สําคัญๆ ทั้งหมดถูกส่ งผ่านคนรุ่ นหนึ่ งไปยังอีกรุ่ นหนึ่ งในรู ปแบบของนิทาน
ด้วยวิธีการเช่ นนี้ ความรู ้ ต่างๆ จึ งได้สะสมขึ้ นและวัฒนธรรมต่างๆ ได้พฒั นาขึ้ นมา และนี่ คื อ
วิธีการที่การฝึ กโยคะได้ถ่ายทอดมาถึงปั จจุบนั จากหุ บเขาแห่ง อินดัสวอลเลย์ (ปั จจุบนั คือส่ วนหนึ่ง
ของประเทศปากี สถาน) นักโบราณคดี ได้คน้ พบไม้แกะสลักและศิ ลปะรู ปปั้ นที่ แสดงถึ งการฝึ ก
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โยคะ ศิลปะเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นโดยประชาคมที่มีความเจริ ญเป็ นอย่างสู ง ซึ่ งอยูใ่ นพื้นที่แถบนั้นช่วง
2,000 และ1,000 ปี ก่อนคริ สต์ศกั ราช ต่อมานักปราชญ์ชาวฮินดูคนหนึ่ งชื่ อว่า ปตัญชลี เป็ นคนแรก
ที่ปรับปรุ งการฝึ กโยคะขั้นพื้นฐาน ท่านเขียนสู ตรของการฝึ กโยคะเป็ น 8 หัวข้อสั้นๆ หัวข้อเหล่านี้
เชื่อว่าได้ถูกเขียนขึ้นเมื่อ 200 ปี ก่อนคริ สต์ศกั ราช โดยผูท้ ี่ปฏิบตั ิโยคะที่เป็ นผูช้ ายเรี ยกว่า โยคิน หรื อ
โยคี ส่ วนผูห้ ญิงเรี ยกว่า โยคินี ส่ วนผูส้ อนเรี ยกว่า คุรุ (ครู ) ประเทศตะวันตกได้นาํ โยคะมาเป็ นการ
ออกกําลังกายโดยดัดแปลงจาก Hatha-Yoga (หฐโยคะ) ซึ่ งเป็ นแขนงหนึ่ งของโยคะ นอกจากนี้ การ
ฝึ กท่าโยคะเรี ยกว่า Asanas (อาสนะ) เป็ นการฝึ กท่าโยคะและค้างท่านั้นเป็ นระยะเวลาหนึ่ ง การฝึ ก
โยคะจะเน้นความแข็งแรงและความยืดหยุน่ ของกระดูกสันหลัง ทําให้เลือด และสารอาหารไปเลี้ยง
ประสาทไขสันหลังเพิ่ม การฝึ กโยคะจะทําให้การทํางานของต่อมต่างๆ รวมทั้งต่อมไร้ท่อทํางานดี
ขึ้น ท่าของการฝึ กโยคะเป็ นการยืดเหยียดกล้ามเนื้ อตามแบบของโยคะ และมีการสอดคล้องกับการ
หายใจเป็ นการรวมกาย และจิตร่ วมกัน การฝึ กท่าโยคะจะเป็ นการฝึ กประสาท ความยืดหยุน่ ความ
แข็งแรง การทรงตัว ลดความอ่อนล้าของกล้ามเนื้ อ ส่ งผลให้สุขภาพจิต และสุ ขภาพกายดีข้ ึน ท่าที่
ใช้สาํ หรับการฝึ กโยคะมีมากมาย โดยท่าที่เป็ นหลักในการฝึ กโยคะ เช่น การฝึ กโยคะท่าศพอาสนะ
Sava Sana (Corpse Pose) ท่านัง่ ก้มตัว (Paschimottanasana) การฝึ กท่างู Bhujangasana (Cobra Pose)
เป็ นต้น ( http://th.wikipedia.org/wiki/โยคะ)
2.3 ประเภทของโยคะ
ในอดีตโยคะมี4 ประเภทดังนี้
2.3.1 ญาณโยคะ คือโยคะที่เน้นการใช้ปัญญาขบคิด จนกระทัง่ ผูฝ้ ึ กเข้าสู่ ความหลุด
พ้น พระพุทธเจ้าเป็ นตัวอย่างที่ชดั เจนที่สุดของผูป้ ฏิบตั ิญาณโยคะ
2.3.2 กรรมะโยคะ คือ โยคะที่มุ่งเน้นการทํางาน การรับใช้ผอู ้ ื่น โดยไม่คาดหวังผล
ผูฝ้ ึ กโยคะแนวนี้ จะทํางานอย่างทุ่มเทไปจนกระทัง่ เข้าสู่ การหลุ ดพ้น ตัวอย่างของกรรมะโยคะ ที่
ชัดเจนคือ อรชุน แห่งมหากาฬย์ ภควัทคีตา ที่ทาํ หน้าที่ การรบของตนอย่างเป็ นกรรมะโยคะ
2.3.3 ภัก ดี โ ยคะ เน้น การใช้ศ รั ท ธาเป็ นตัว นํา ผูฝ้ ึ กจะสวดมนต์เ ปล่ ง เสี ย งไป
จนกระทัง่ ตนเอง ถึ งความหลุ ดพ้น มีการปฏิ บตั ิภกั ดี โยคะกันมากในอินเดีย แม้ในปั จจุบนั จะเห็ น
นักบวชทุ่มเทสวดมนต์อย่างจริ งจัง
2.3.4 ราชาโยคะ มุ่งฝึ กควบคุมจิตจนกระทัง่ เข้าถึงความหลุดพ้น
ในปั จจุบนั เมื่อพิจารณาการฝึ กโยคะที่มีอยูใ่ นสังคมไทย มีดงั นี้
1) มุ่ ง เน้ น การฝึ กที่ ค รอบคลุ ม วิ ถี ชี วิ ต โดยรวม ผู ้ฝึ กโยคะกลุ่ ม นี้ จะให้
ความสําคัญกับการถือศีล 5 (ซึ่ งระบุอยูใ่ นโยคะสู ตร) ให้ความสําคัญกับการฝึ กโยคะอาสนะและให้
ความสําคัญกับการฝึ กสมาธิ ดว้ ย
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2) มุ่งเน้นการฝึ กพลังชี วิต(พลังปราณ) ผูฝ้ ึ กโยคะกลุ่มนี้ จะมุ่งเน้นการฝึ กลม
หายใจ(ซึ่ งถื อเป็ นส่ วนหนึ่ งของพลังปราณ) ฝึ กควบคุ มจิต เช่นกุณฑาลิ นีโยคะ ,สหัฐโยคะ ซึ่ งใน
ความเป็ นจริ ง เมื่ อฝึ กโยคะ ไม่สามารถฝึ กเพีย งอย่า งใดอย่างหนึ่ ง ได้ แต่ละคนล้วนปฏิ บ ตั ิ โ ยคะ
หลากหลายประเภทอย่างผสมผสานกัน
กล่าวโดยสรุ ป การออกกําลังกายด้วยโยคะเป็ นการรวมจิตใจและร่ างกายให้
เคลื่อนไหวสอดคล้องกับลมหายใจ จึงทําให้ได้ออกกําลังกายทั้งร่ างกายและฝึ กจิตใจให้สงบนิ่ง แม้
ในปั จจุบนั จะมีโยคะในหลากหลายรู ปแบบ แต่ในผูส้ ู งอายุควรเริ่ มจากบทเรี ยนเบื้องต้นที่ฝึกได้ง่าย
และปลอดภัย โดยเน้นการฝึ กอย่างสมํ่าเสมอ
2.4 ประโยชน์ ของโยคะ
โยคะมีประโยชน์ท้ งั ทางร่ างกายและจิตใจ ด้านร่ างกาย การปฏิบตั ิโยคะจะทําให้
ร่ างกายได้รับการเหยียดยืด ช่วยให้กล้ามเนื้อ และเอ็นมีความยืดหยุน่ ดีข้ ึน และทําให้การทํางานของ
อวัยวะต่างๆ ของร่ างกายดีข้ ึน ด้านจิตใจ การปฏิบตั ิโยคะทํา ให้รู้สึกผ่อนคลาย รู ้จกั ตนเองมากขึ้น มี
สมาธิ มีสติสัมปชัญญะ ไม่หงุ ดหงิดง่าย และทําให้มีความเชื่ อมัน่ ในตนเอง บุคคลที่เริ่ มต้นปฏิบตั ิ
โยคะส่ วนใหญ่จะรั บ รู ้ ไ ด้ชัดเจนจากการปฏิ บ ตั ิ อาสนะโยคะ โดยจะส่ ง ผลต่อระบบต่า งๆ ของ
ร่ างกาย ดังนี้
2.4.1 กระดูกสั นหลัง กระดูกสันหลังที่ยืดหยุน่ ขึ้น จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าการ
ฝึ กชุด ท่าอาสนะของโยคะ คือการเคลื่อนไหวกระดูกสันหลังไปในทิศทางต่างๆเท่าที่จะเคลื่อนไหว
ได้ซ่ ึ งแบ่งออกเป็ น 4 ทิศทางคือ 1. การเอนกระดูกสันหลังไปข้างหลัง 2. การก้มกระดูกสันหลังไป
ข้างหน้า 3. การบิดกระดูกสันหลัง และ 4. การเอียงกระดูกสันหลังการเคลื่อนไหวกระดูกสันหลัง
ไปในทิศทางที่หลากหลายอย่างสมํ่าเสมอทุกวัน ผลก็คือการมีกระดูกสันหลังที่ยืดหยุน่ ซึ่ งหมายถึง
การมีกระดูกสันหลังที่ทาํ งานเป็ นปกติ สิ่ งสําคัญอีกประการหนึ่ งที่เกี่ยวเนื่ องกับกระดูกสันหลังคือ
ระบบประสาท เพราะกระดูกสันหลัง เป็ นอวัยวะที่สําคัญยิง่ ในการดูแลให้ระบบประสาททํางานได้
เป็ นปกติ ผูท้ ี่รักษากระดูกสันหลังของตนเองให้เป็ นปกติก็คือ ผูท้ ี่กาํ ลังดูแลระบบประสาทของตน
ให้ทาํ งานได้ปกตินน่ั เอง
2.4.2 ระบบไหลเวี ย นโลหิ ต ที่ ท ํา งานได้ เ ป็ นปกติ โ ดยใช้ พ ลัง งานน้ อ ยมาก
ตลอดเวลาของการฝึ กท่าอาสนะผูฝ้ ึ กจะรับรู ้ได้ถึงการไหลเวียนโลหิ ตได้อย่างชัดเจน บางขณะก็
รู ้สึกเลือดไปออคัง่ ณ. จุดใดจุดหนึ่ ง รับรู้ถึงสัญญาณชีพจรที่เต้น จนรู ้สึกได้ที่จุดนั้นๆ บางท่าทํา
แล้วรู ้ สึกอุ่นหรื อรู ้ สึกชาทันที อันนี้ ล้วนเป็ นกลไกของระบบไหลเวียนโลหิ ตทั้งสิ้ นนอกจากนั้น
ทําท่าอาสนะสําหรับการพักโดยตลอด และทุกครั้งที่พกั เราก็จะรับรู ้ถึงผลการไหลเวียนของโลหิ ต
ที่เกิดขึ้นจากท่าที่เพิ่งทําผ่านไปอย่างชัดเจน การฝึ กท่าอาสนะ เป็ นการกระตุน้ ให้ระบบไหลเวียน
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โลหิ ต ทํางานตามส่ วนต่างๆของร่ างกาย โดยการทําให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะเป็ นส่ วนๆตามแต่ละท่า
ผลที่เกิดขึ้นกับระบบไหลเวียนโลหิ ต จากอาสนะจึงไม่ได้ด้อยไปกว่าการออกกําลังกายแบบแอ
โรบิคที่มุ่งเน้นให้โลหิ ตไหลเวียนไปเลี้ยงทัว่ ร่ างกาย แต่ที่ต่างกันมากก็คือการออกกําลังกายเลื อด
ไหลเวียนไปเลี้ยงทุกส่ วนของร่ างกายขณะที่ อาสนะนั้นเน้นให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงเฉพาะอวัยวะ
สําคัญๆ ภายในช่ องท้อง ช่ องทรวงอก และศีรษะ เท่านั้น ไม่เน้นที่กล้ามเนื้ อแขนกล้ามเนื้ อขา
หรื อสามารถกล่าวได้ว่า ท่าอาสนะให้ประโยชน์ต่อระบบไหลเวียนของโลหิ ตได้ ไม่แพ้การออก
กําลังกาย แต่ใช้แรงน้อยกว่ากันมาก โดยไม่ตอ้ งให้หวั ใจรับภาระ ขณะเดียวกันเพราะอาสนะไม่ได้
ใช้กล้ามเนื้อแขนขามากมาย จึงไม่เกิดกรดแลคติกที่ส่งผลให้เมื่อยล้าหลังการฝึ ก ธรรมชาติของ
อาสนะข้อนี้ ทําให้โยคะสามารถฝึ กได้ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัยต่างไปจากการออกกําลังกายที่ผปู ้ ฏิบตั ิ
ต้องมีร่างกายที่แข็งแรงพอสมควรเป็ นพื้นฐานเสี ยก่อน ที่สําคัญเราจะพบว่าลักษณะของการทํา
อาสนะคือการเก็บการสงวนพลังงานไม่ใช่การโหม ใช้พลังงานแบบการออกกําลังกาย เมื่อผูฝ้ ึ ก ฝึ ก
อาสนะ เสร็ จจึงมีความรู ้สึกสดชื่ น พร้อมที่จะไปทํากิจกรรมอื่นๆ ในชีวิตประจําวันต่างจากผูอ้ อก
กําลังกายที่เหนื่ อยล้าอ่อนเพลีย และต้องการที่จะพักการปฏิบตั ิโยคะช่วยทํา ให้เลือดไหลกลับเข้าสู่
หัวใจในปริ มาณมากและเร็ วขึ้น ส่ งผลให้เลือดสามารถไหลเวียนไปเลี้ยงส่ วนต่างๆ ของร่ างกายดีข้ ึน
เซลล์ต่างๆ ในร่ างกายได้รับออกซิ เจนและสารอาหารมากขึ้น ในผูท้ ี่มีปัญหาเส้นเลือดขอด พบว่า
การฝึ กปฏิบตั ิโยคะทํา ให้ปัญหาเส้นเลือดขอดที่เกิดขึ้นลดลง
2.4.3 ระบบการย่ อยและการดูดซึ มอาหาร การปฏิ บตั ิโยคะทําให้มีการกดนวด
อวัยวะสําคัญๆ ภายในช่องท้อง ช่องทรวงอก และศีรษะ การกดนวดอวัยวะภายใน มีแนวโน้มที่จะ
ทํา ให้กลไกการทํางานของอวัยวะของระบบต่างๆ ทํางานได้ดี ทํางานได้เป็ นปกติ เช่น การกดนวด
ท้องน้อยของท่า ตัก๊ แตนที่ เอื้ อต่ อการบี บ ตัวของลําไส้ ใ หญ่ ที่ส่งผลให้กลไกระบบขับถ่ายของผู ้
ปฏิบตั ิดีข้ ึน ช่วยให้กล้ามเนื้ อหน้าท้องแข็งแรง ระบบย่อยอาหารดีข้ ึน อวัยวะในช่องท้องวางตัวใน
ตําแหน่งที่ถูกต้อง ทําให้กระบวนการขจัดของเสี ยทํางานได้เป็ นอย่างดี
2.4.4 ระบบฮอร์ โมนและต่ อ มไร้ ท่ อ การปฏิ บ ัติ โ ยคะในท่ า โยคะมุ ท รา ซึ่ งมี
ความหมายว่าสัญลักษณ์แห่งโยคะ ทํา ให้เกิดการกดนวดตามจุดต่างๆ อันเป็ นที่ต้งั ของต่อมไร้ท่อได้
อย่างครบถ้วน กล่าวคือ การทํา อาสนะโยคะ คือการดูแลกลไกการทํา งานของระบบต่อมไร้ท่อให้
เป็ นปกติ การฝึ กโยคะทํา ให้ระบบฮอร์ โมนต่างๆ ในร่ างกายทํา งานได้ดียิ่งขึ้นเช่น อวัยวะในระบบ
สื บพันธุ์ รังไข่มีสุขภาพแข็งแรงขึ้น เป็ นต้น
2.4.5 กล้ ามเนื้อ การปฏิบตั ิโยคะช่วยเพิ่มจํานวนเส้นเลือดฝอยที่มาเลี้ยงกล้ามเนื้อ
ทํา ให้ก ล้า มเนื้ อแข็ง แรงมี ป ระสิ ท ธิ ภาพในการเผาผลาญสารอาหารโดยไม่ เกิ ด อาการล้า ทํา ให้
กล้ามเนื้ อมีความยืดหยุ่นสู งลดความตึงตัว ทํา ให้เกิดความสมดุลของกล้ามเนื้ อ หากพิจารณาให้
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ลึ กซึ้ ง จะเห็ นว่าท่าอาสนะโยคะล้วนมุ่งเน้นที่ กล้ามเนื้ อที่ ประกอบอยู่กบั อวัยวะที่ สําคัญต่อชี วิต
ทั้งสิ้ น ไม่วา่ จะเป็ นกล้ามเนื้ อหน้าท้อง กล้ามเนื้ อซี่ โครง กระบังลม กล้ามเนื้ อลึกชั้นในที่ทาํ หน้าที่
พยุงกระดูกสันหลัง ฯลฯ นอกจากนั้น โดยปกติแล้ว ธรรมชาติของท่าอาสนะโยคะ คือ นิ่ง อาสนะ
โยคะจึงไม่ใช่การออกกํา ลังกายแบบไอโซโทนิ ก (Isotonic of exercise) ซึ่ งหมายถึงการออกกํา ลัง
กายโดยการเกร็ งกล้ามเนื้อพร้อมกับการเคลื่อนไหว อวัยวะแขนขา หรื อข้อต่างๆ เป็ นการออกกําลัง
กายแบบต่อสู ้ แรงต้านทาน และเป็ นการออกกํา ลังกายให้กล้ามเนื้ อภายนอก แต่กล้ามเนื้ อหัวใจ
ไม่ได้รับออกกําลังกายด้วยเลย เช่น การยกนํ้าหนัก กรรเชี ยงบก ยกดัมเบล ในขณะที่อาสนะโยคะ
เป็ นการปฏิ บตั ิที่ใช้แรงแต่น้อย ให้ผปู ้ ฏิ บตั ิอยู่ในอิริยาบถหนึ่ งๆ ได้นานโดยใช้แรงน้อยที่สุด เมื่อ
พิจารณาจากตํา ราดั้งเดิมระบุว่า เป้ าหมายแห่งอาสนะคือ อาสนะชัย กล่าวคือ “การนัง่ นิ่งหลังตรง
เป็ นเวลา 3 ชั่วโมงต่อ เนื่ องกัน โดยไม่ เมื่ อย” หรื อ การนั่ง สมาธิ ใ ห้ไ ด้ 3 ชั่วโมงนั่น เอง ดัง นั้น
ประโยชน์ของโยคะอาสนะต่อระบบกล้ามเนื้ อ คื อ การพัฒนาความตึ งตัวและความยืดหยุ่นของ
กล้ามเนื้อ (muscle tone) ซึ่ งเป็ นกลไกต่อต้านการเหยียดของกล้ามเนื้อที่มากเกิน อาสนะโยคะไม่ได้
ใช้กล้ามเนื้อแขนขามากมาย จึงไม่เกิดกรดแลคติคที่ส่งผลให้เกิดความเมื่อยล้าหลังฝึ กโยคะ แต่เป็ น
การเก็บ การสงวนพลังงาน ไม่โหมใช้พลังงานแบบการออกกํา ลังกาย ภายหลังการฝึ กอาสนะโยคะ
จึงมีความรู ้สึกสดชื่น พร้อมที่จะไปทํา กิจกรรมอื่นๆ ในชีวติ ประจําวัน ต่างจากผูอ้ อกกํา ลังกายเสร็ จ
ที่เหนื่อยล้าอ่อนเพลียและต้องการที่จะพัก4
2.4.6 ระบบประสาท – กล้ ามเนื้อสั มพันธ์ การปฏิ บตั ิโยคะส่ งผลให้เส้นทางเดิน
ของระบบประสาทจากสมองที่เชื่อมต่อไปยังอวัยวะทุกส่ วนของร่ างกายผ่อนคลายอย่างเต็มที่ ระบบ
ประสาท para-sympathetic ทํา งาน ช่วยให้เกิดการผ่อนคลาย ลดการใช้พลังงาน นํา พาร่ างกายและ
จิ ตใจเข้าสู่ สภาวะสงบนิ่ ง และมี ค วามสุ ข ประโยชน์สําคัญของอาสนะโยคะอี กประการหนึ่ ง คื อ
กลไกประสาท-กล้ามเนื้ อสัมพันธ์ การทํางานของร่ างกายมนุ ษย์เป็ นกระบวนการสื่ อสารระหว่าง
สมองที่เป็ นศูนย์สั่งการและกล้ามเนื้ อที่เป็ นผูร้ ับคํา สั่งเสมอ บุคคลเมื่อเติบโตขึ้นจะมีความสามารถ
กระทํา สิ่ งต่างๆ ได้อย่างชํานาญ มีความเคยชินจนกระทัง่ ไม่ได้ตระหนักรู ้ถึงกิริยาท่าทางของตนเอง
จึงก่อให้เกิดปั ญหาสุ ขภาพหลายประการตามมา เช่น คนตัวสู งที่ยืนก้มคอจนเป็ นนิ สัย และมีปัญหา
กระดูกต้นคอในภายหลัง คนที่กม้ หลังเพื่อยกของหนักจนทํา ให้ปวดหลัง หรื อมีอาการเคล็ดขัดยอก
บริ เวณหลัง เป็ นต้น หลักสําคัญในการปฏิ บตั ิ อาสนะโยคะคือ การเคลื่ อนไหวที่ช้า เพื่อให้ผูฝ้ ึ ก
สํารวจรู ้ กลไกความเป็ นไประหว่างการทํา งานของกล้ามเนื้ อกับการทํา งานของประสาท ผูท้ ่ีฝึก
อาสนะโยคะจนชํานาญก็จะพัฒนาความรู ้ตวั ต่อกลไกนี้ได้มากขึ้น ซึ่งเอื้อต่อการมีสุขภาพที่เป็ นปกติ
ของตนเอง ไม่วา่ จะเป็ นการป้ องกันไม่ให้โครงสร้างร่ างกายของตนเองผิดปกติ รวมทั้งการหลีกเลี่ยง
ไม่ให้ตนเองบาดเจ็บจากอิริยาบถในชีวติ ประจําวัน
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2.4.7 ระบบหายใจ การปฏิ บตั ิอาสนะโยคะทํา ให้ระบบหายใจทํางานได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ เนื่ องจากปอดได้รับออกซิ เจนอย่างเต็มที่ เนื้ อเยื่อในร่ างกายก็ได้รับออกซิ เจนอย่าง
เต็มที่ รวมทั้งโพรงจมูกก็ได้รับการฟื้ นฟูประสิ ทธิ ภาพ กระบังลมถูกยกให้สูงขึ้น ส่ งผลให้ระบบ
หัวใจและกล้ามเนื้ อหัวใจแข็งแรงขึ้นด้วย เมื่อพิจารณาภาพรวมทั้งหมดของโยคะ ซึ่ งเป็ นศาสตร์ ที่
มุ่งพัฒนามนุ ษย์ในทุกๆ มิติอย่างเป็ นองค์รวม โดยให้ความสําคัญกับจิตเป็ นหลัก และความสําคัญ
ของอาสนะโยคะ คือ การส่ งเสริ มโฮมีโอสตาซิ สของกล้ามเนื้อ ร่ างกายสามารถคงอยูใ่ นท่าที่น่ิ งเป็ น
เวลานาน มีความนิ่งของลมหายใจ ซึ่ งจะเป็ นปั จจัยนํา ไปสู่ ความสงบของจิต เพื่ออิสระหลุดพ้นจาก
ทุกข์ท้งั ปวง
สรุ ปสาระสําคัญในการทําอาสนะคือ การเคลื่อนไหวที่ชา้ เพื่อให้ผฝู ้ ึ กสามารถสํารวจรู ้
กลไกความเป็ นไป ระหว่างการทํางานของกล้ามเนื้ อ และการทํางานของประสาทคู่ที่ฝึกโยคะ จน
ชํานาญก็จะพัฒนาความรู ้ต่อยอดกลไกนี้ได้มากขึ้น เพื่อการมีสุขภาพที่เป็ นปกติของตนเองไม่วา่ จะ
เป็ นการป้ องกันไม่ให้โครงสร้างร่ างกายตนเองผิดปกติรวมทั้ง การหลีกเลี่ยงไม่ให้ตนเองบาดเจ็บ
จากอิริยาบถในชี วิตประจําวัน เมื่อพิจารณาภาพรวมทั้งหมดของโยคะซึ่ งเป็ นศาสตร์ ที่มุ่ง พัฒนา
มนุ ษย์ในทุกๆมิติ อย่างเป็ นองค์รวมโดยให้ความสําคัญกับ จิต เป็ นหลัก การตีความกุญแจสําคัญ
ของอาสนะว่าหมายถึ ง homeostasis ว่าหมายถึ ง Muscle Tone ดูจะสอดคล้องตรงตามตําราดั้งเดิ ม
ตรงตามเป้ าประสงค์ของโยคีผคู ้ ิดค้นและพัฒนาศาสตร์ น้ ี โดยหวังว่าจะพามนุ ษย์ไปสู่ ความสมดุล
ของกาย ความนิ่งของลมหายใจ ความสงบของจิต เพื่ออิสระหลุดพ้นจากทุกข์ท้งั ปวง
2.5 ขั้นตอนการฝึ กโยคะ
ก่อนการฝึ ก
1. สวมเสื้ อผ้าที่เหมาะสมในการฝึ ก
2. ฝึ กก่อนหรื อหลังรับประทานอาหาร ประมาณ 2-3 ชม.
3. หากมีโรคประจําตัวควรฝึ กอย่างระมัดระวัง เมื่อรู ้สึกเหนื่อยให้พกั
4. ถอดเครื่ องประดับทุกชนิด เช่น แว่นตา, นาฬิกา, สร้อยคอ
5. ทําจิตใจและร่ ายกายให้ผอ่ นคลายก่อนการฝึ ก เพื่อการฝึ กที่มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
ระหว่างการฝึ ก
1. ไม่ควรฝึ ก อาสนะบนที่นอน หรื อ เบาะที่อ่อนจนเกินไป
2. สถานที่ฝึกควร สะอาด สงบเงียบ และ อากาศถ่ายเทสะดวก
3. การหายใจเข้า-ออก ให้ผา่ นทางรู จมูกเท่านั้น ไม่ใช้การหายใจทางปาก
4. ระหว่างการทําอาสนะ หากรู ้สึกเหนื่อย ควรพักอย่างน้อย 1 นาที
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5. หากมีความพอใจ อาสนะใดอาสนะหนึ่ งโดยเฉพาะ สามารถทําท่านั้นให้นาน
ขึ้น แต่ไม่ควรเกิน 15 นาที
6. หากเกิ ดอาการเจ็บ ปวด ระหว่า ง หรื อ หลัง จากทํา อาสนะแล้ว ให้ใ ช้น้ ํา มัน
มะกอกนวดเบาๆ และพักประมาณ 1 - 2 นาที จึงทําต่อไปได้
7. หากปวดปั สสาวะ หรื อ อุจจาระ ควรทําธุ ระส่ วนตัวให้เรี ยบร้อยเสี ยก่อน
8. ในการฝึ กท่านิ่งพยายามหายใจเข้า และ หายใจออก ให้ถูกต้องและช้า
9. สํารวมจิตใจ ให้สงบนิ่ง มีสมาธิอยูก่ บั ลมหายใจ ในการทําอาสนะ
หลังการฝึ ก
1. สงบนิ่ง อย่างน้อย 10 นาที เพื่อเก็บพลังจิต ที่ได้จากการฝึ ก
2. ดื่มนํ้า (อุณหภูมิปกติ) เพื่อให้ร่างกายสดชื่น
3. ไม่ควรอาบนํ้าทันที

3. ผู้สูงอายุ
3.1 ความหมายของผู้สูงอายุ จากการศึกษาพบว่า ที่ผ่านมามีผใู ้ ห้ความหมาย และ
แนวความคิดเกี่ยวกับผูส้ ู งอายุไว้หลายด้านดังนี้
ด้า นสั ง คมวิ ท ยา กํา หนดว่า ผู ้สู ง อายุ เป็ นผู ้ที่ มี อ ายุ มากจนถึ ง ขั้น ให้ สั ง คม
อนุเคราะห์ มากกว่า ที่จะอนุเคราะห์ สังคม (รุ่ งโรจน์ พุม่ ริ้ ว, 2545, น. 7)
ด้านกฎหมาย กําหนดว่า ผูท้ ี่ มีอายุ 60 ปี บริ บูรณ์ เข้าสู่ ชราภาพต้องปลดเกษียณ
ตามพระราชบัญญัติ ข้าราชการพลเรื อน (วรพจน์ จรัสศรี , 2545, น.9)
ด้านสรี ระวิทยา กําหนดที่กระบวนการเข้าสู่ วยั ชรา เริ่ มตั้งแต่ อายุประมาณ 20 ปี
และคนจะเข้า ถึ ง วัย ชราแท้จ ริ ง ตามหลัก สรี ร ะวิ ท ยา จะเร็ ว ช้า ผิ ด กัน ตามสภาพแวดล้อ ม และ
พฤติกรรมของแต่ละคน (อินทราพร พรมปราการ, 2541, น. 17)
ด้า นจิ ตวิท ยา กํา หนดว่า สามารถสังเกต พฤติ ก รรม ได้ว่า เป็ นพฤติ ก รรม ของ
ผูส้ ู งอายุ เช่น มือสั่นน้อยๆ จําได้ยาก จําได้ไม่นาน หลงลื มง่ายหงุ ดหงิดบ่อยขึ้น และหงุ ดหงิดใน
เรื่ องที่ไร้สาระ นอนหลับได้นอ้ ยลง (อินทราพร พรมปราการ, 2541, น.17)
นอกจากนั้น สุ รกุล เกณฑ์อบรม (2541, น.4-5) กล่าวว่า ความสู งอายุอาจแบ่งเป็ น
2 ลักษณะคือ 1. ความสู งอายุแบบปฐมภูมิ (Primary aging) เป็ นความสู งอายุที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
หลีกเลี่ยงไม่ได้ กล่าวคือเมื่ออวัยวะและเซลล์ต่างๆ ในร่ างกาย ถูกใช้งานมานาน ก็จะเกิดความเสื่ อม
โทรม หรื อเสื่ อมสภาพ ตามอายุขยั ทําให้ร่างกายเสื่ อมโทรม ซึ่งการเสื่ อมโทรมของร่ างกายนี้ จะเห็น
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ได้ชัดเจนเมื่ ออายุสูงขึ้ นเป็ นต้น 2. ความสู งอายุแบบทุ ติยภูมิ (Secondly aging) ความสู งอายุใน
ลักษณะนี้ มกั เกิ ดจากความปล่ อยปละละเลย ไม่สนใจ หรื อไม่รักษาสุ ข ภาพ เช่ นการใช้ร่า งกาย
ทํางานหนักเกินไป พักผ่อนไม่เพียงพอ ดื่มสุ ราและสู บบุหรี่ จดั หรื อมีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนอยู่
เสมอเป็ นต้น สิ่ งเหล่านี้จะก่อให้เกิดความสู งอายุแบบทุติยภูมิได้
อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากยังคงต่างกันในด้า นสรี ระ และความสามารถในการทํา
หน้าที่ของร่ างกาย องค์การอนามัยโลกจึงแบ่งผูส้ ู งอายุออกเป็ น 3 กลุ่ม คือ(Mooney, 1997 , p.164)
ผูส้ ู งอายุระยะต้น ( Young-old, elderly) ว่ามีอายุระหว่าง 60-74 ปี ผูส้ ู งอายุ ระยะกลางหรื อคนชรา
(Friable elderly old aged) ว่ามีอายุ 75-89 ปี และผูส้ ู งอายุระยะท้าย (Very old, oldest old)ว่ามีอายุ 90
ปี ขึ้นไป
บรรลุ ศิริพานิ ช (2538, น.125) ได้แบ่งผูส้ ู งอายุออกเป็ น 3 กลุ่ม ตามอายุ และ
ภาวะสุ ขภาพทัว่ ไปคือ
1. ผูส้ ู งอายุระดับต้น มีอายุระหว่าง 60-70 ปี ระดับนี้สภาวะทางกายภาพและสรี ระ
วิทยายังไม่เปลี่ยนแปลงไปมาก ยังสามารถช่วยเหลือตนเองได้เป็ นส่ วนใหญ่
2. ผูส้ ู งอายุระดับกลาง มี อายุระหว่าง 71-80 ปี ระดับนี้ สภาวะทางกายภาพและ
สรี รวิทยาเริ่ มเปลี่ ยนแปลงไปแล้วเป็ นส่ วนใหญ่ทาํ ให้การช่ วยเหลื อตนเองบกพร่ อง เริ่ มต้องการ
ความช่วยเหลือในบางเรื่ อง
3. ผูส้ ู งอายุระดับปลายมี อายุต้ งั แต่ 80 ปี ขึ้ นไประดับนี้ สภาวะทางกายภาพและ
สรี รวิทยาเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชดั บางคนมีความพิการ บางคนช่วยเหลือตนเองไม่ได้
4. บางอย่างจําเป็ นต้องได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลอื่น
ผูท้ ี่ทาํ การศึกษาค้นคว้า และทํางานเกี่ยวกับผูส้ ู งอายุ หรื อที่เรี ยกว่า Gerontologists
ได้กาํ หนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาความเป็ นผูส้ ู งอายุไว้ใน 4 ลักษณะ กล่าวคือ (สุ รกุล เจนอบรม,
2535, น. 6-7)
1. พิจารณาความเป็ นผูส้ ู งอายุ จากอายุจริ งที่ปรากฏ ( Chronological aging) คื อ
การดูลกั ษณะ ของความเป็ นผูส้ ู งอายุจากจํานวนปี หรื ออายุที่ปรากฏจริ ง
2. พิ จ ารณาความเป็ นผู ้สู ง อายุ จากลัก ษณะการเปลี่ ย นแปลงของร่ า งกาย
(Biological aging) คือการดูลกั ษณะความเป็ นผูส้ ู งอายุจากการเปลี่ยนแปลงทางร่ างกายเช่น ผมขาว
ผิวหนังเหี่ ยวย่นตกกระเป็ นต้น
3. พิจารณาจากความเป็ นผูส้ ู งอายุจากลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจ ซึ่ ง
รวมไปถึงสติปัญญา เช่นระบบความจําเปลี่ยนไปบุคลิกภาพเปลี่ยนไป
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4. พิ จารณาความเป็ นผูส้ ู ง อายุจากบทบาททางสั ง คม เป็ นการดู ล ัก ษณะความ
รับผิดชอบในการงาน รวมถึงด้านครอบครัวเพื่อนฝูง เป็ นต้น
สําหรับประเทศไทย พล.ต.ต. อรรถสิ ทธิ์ สิ ทธิ สุนทร ได้บญั ญัติคาํ ว่า “ผูส้ ู งอายุ”
ไว้เป็ นครั้งแรก โดยผูส้ ู งอายุจะมีลกั ษณะดังนี้ (สุ รกุล เจนอบรม 2535, น.4-5)
1. เป็ นผูท้ ี่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป
2. เป็ นผูท้ ี่มีความเสื่ อมตามสภาพมีกาํ ลังถดถอยเชื่องช้า
3. เป็ นผูท้ ี่สมควรให้การอุปการะ
4. เป็ นผูท้ ี่มกั มีโรค และสมควรให้การช่วยเหลือ
3.2 ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ องกับความสู งอายุ
ความสู งอายุเกิ ดจากอะไร ได้มีผสู ้ นใจพยายามศึกษาค้นคว้าในกระบวนการเกิ ด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการเกิ ดความสู งอายุแบบปฐมภูมิ และได้ต้ งั ทฤษฎี ต่างๆ เพื่ออธิ บาย
หลายทฤษฎี ซ่ ึ งมีการแบ่งกลุ่มทฤษฎี ที่อธิ บายสาเหตุแห่ งการสู งอายุเอาไว้ 3 กลุ่ม ดังนี้ (บุญศรี นุ
ั ทา, 2545, น.7-18 และ ศรี เรื อน แก้วกังวาน 254, น.549-550)
เกตุ , ปาลีรัตน์ พรทวีกณ
ทฤษฎีทางด้านชีววิทยา (Biological theory) เป็ นทฤษฎีที่พยายามอธิ บายถึงสาเหตุ
แห่งการสู งอายุ มีอยู่ 4 แนวคิดได้แก่
1. ทฤษฎี พ นั ธุ ศ าสตร์ (Genetic theory) ทฤษฎี น้ ี เชื่ อ ว่ า คนสู ง อายุเ กิ ด ขึ้ น ตาม
พันธุ กรรมมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอวัยวะบางส่ วนของร่ างกายคล้ายคลึงกันหลายชัว่ อายุ และ
ลักษณะนั้นแสดงออกมาเมื่ออายุมากขึ้นเช่นผมหงอก ศีรษะล้านและเดินหลังค่อม
2. ทฤษฎีความผิดพลาด (Error theory) ทฤษฎีน้ ีเชื่อว่าเมื่ออายุมากขึ้นยืนจะค่อยๆ
เกิดความผิดปกติ และเริ่ มมากขึ้นจนถึงจุดหนึ่งทําให้เซลล์ของร่ างกายเสื่ อมอายุลง
3. ทฤษฎี ท ํา ร้ า ยตนเอง (Autoimmune theory) ทฤษฎี น้ ี เชื่ อ ว่ า เมื่ อ อายุม ากขึ้ น
ร่ างกายจะสร้างภูมิคุม้ กันปกติน้อยลงพร้ อมพร้ อมกับมีการสร้างภูมิคุม้ กันทําลายตนเองมากขึ้ นทํา
ให้ร่างกายต่อสู ้เชื้อโรคและสิ่ งแปลกปลอมได้ไม่ดีเกิดโรคภัยไข้เจ็บได้ง่าย
4. ทฤษฎี เรดิ ค ลั อิ ส ระ (Free radical theory) ทฤษฎี น้ ี เชื่ อว่า ภายในร่ า งกายของ
คนเรามีเรดิคลั อิสระเกิดขึ้นอยูม่ ากมายตลอดจนเรดิคลั เหล่านี้จะไปทําให้ยีนส์เกิดความผิดปกติ ทํา
ให้ส่วนประกอบที่สาํ คัญของเนื้อเยือ่ ยึดติดเสี ยความยืดหยุน่ ไป
ทฤษฎีดา้ นจิตวิทยา (Psychological theory) เป็ นทฤษฎีที่พยายามอธิ บายถึงสาเหตุ
ที่ทาํ ให้ผสู ้ ู งอายุมีบุคลิกเปลี่ยนแปลงไปมีอยู่ 2 แนวคิดได้แก่
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1. ทฤษฎีบุคลิกภาพ (Personality theory) ทฤษฎีน้ ี กล่าวว่าผูส้ ู งอายุจะมีความสุ ข
หรื อความทุกข์น้ นั ขึ้นอยู่กบั ภูมิหลัง และการพัฒนาจิตใจของผูน้ ้ นั ถ้าผูส้ ู งอายุเติบโตมาด้วยความ
มัน่ คง มีความรักถ้อยทีถอ้ ยอาศัย เห็นความสําคัญของคนอื่น รักคนอื่นและทํางานร่ วมกับคนอื่นได้
ก็มกั จะเป็ นผูส้ ู งอายุที่มกั จะมีความสุ ข สามารถอยูก่ บั ลูกหลานหรื อผูอ้ ื่นได้โดยไม่มีความเดือดร้อน
แต่ในทางกลับกัน ถ้าผูส้ ู งอายุที่เติบโตมาในลักษณะที่ร่วมมือกับใครไม่เป็ นไม่อยากช่วยเหลือผูใ้ ด
จิตใจคับแคบผูส้ ู งอายุน้ นั ก็มกั จะเป็ นผูส้ ู งอายุที่ไม่ค่อยมีความสุ ข
2. ทฤษฎี ค วามปราดเปรื่ อง (Intelligence theory) ทฤษฎี น้ ี เชื่ อว่า ผูส้ ู ง อายุ ที่ ย งั
ปราดเปรื่ องและยังคงเป็ นปราชญ์อยู่ได้ ก็ตอ้ งเป็ นผูท้ ี่ มีความสนใจ เรื่ องต่างๆ จะต้องเป็ นผูท้ ี่ มี
สุ ขภาพดี และฐานะทางเศรษฐกิจดีพอเป็ นเครื่ องเกื้อหนุนด้วย
ทฤษฎี ท างสั ง คมวิ ท ยา (Sociological theory) เป็ นทฤษฎี ที่ พ ยายามวิ เ คราะห์
สาเหตุ ที่ ท าํ ให้ผูส้ ู ง อายุตอ้ งมี ส ถานภาพทางสั ง คมเปลี่ ย นแปลงไป รวมทั้ง เป็ นทฤษฎี ที่ ช่ วยให้
ผูส้ ู งอายุอยูใ่ นสังคมอย่างมีความสุ ขมีอยู่ 5 แนวคิด ได้แก่
1. ทฤษฎี บทบาท (Role theory) ทฤษฎีน้ ี เชื่ อว่า การปรับตัวต่อการเป็ นผูส้ ู งอายุ
น่ า จะเกี่ ย วข้องกับ ทฤษฎี บ ทบาท เนื่ องจากบุ ค คลจะมี บ ทบาททางสัง คมแตกต่า งกัน ไปดัง นั้น
ผูส้ ู งอายุจะต้องยอมรับบทบาทของตนเองที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตด้วย
2. ทฤษฎี กิ จ กรรม (Activity theory) ทฤษฎี น้ ี เชื่ อ ว่า ผูส้ ู ง อายุ ที่ มี กิ จ กรรมอยู่
เสมอๆ จะมีบุคลิกที่กระฉับกระเฉง มีความพึงพอใจในชีวติ และปรับตัวได้ดีกว่าผูส้ ู งอายุที่ปราศจาก
กิจกรรมหรื อบทบาทหน้าที่ใดๆ
3. ทฤษฎีการแยกตนเอง (Disengagement theory) ทฤษฎีน้ ีเชื่อว่า ผูส้ ู งอายุหนี จาก
ความกดดันและความตึ งเครี ย ด โดยถอนตัวออกจากสัง คมซึ่ งเป็ นผลจากการที่ รู้สึกว่า ตนเองมี
ความสามารถลดลง
4. ทฤษฎีความต่อเนื่ อง (Continuity theory) ทฤษฎีน้ ีเชื่อว่า ผูส้ ู งอายุจะแสวงหา
บทบาททางสังคมเพื่อทดแทนบทบาทเก่าที่สูญเสี ยไปและพยายามปรับตัวให้เข้ากับสิ่ งแวดล้อม
ใหม่อย่างต่อเนื่อง
5. ทฤษฎี ล ํา ดั บ ชั้ นอายุ (Age stratification theory) ทฤษฎี น้ ี เชื่ อ ว่ า อายุ เ ป็ น
หลักเกณฑ์สากล ที่กาํ หนดบทบาท สิ ทธิ หน้าที่ ซึ่ งจะเปลี่ยนแปลงไปตามขั้นของอายุหนึ่ งไปสู่ อีก
อายุหนึ่ง
จากทฤษฎี การสู งอายุท้ งั 3 ทฤษฎี พบว่า แต่ละทฤษฎีจะมองการสู งอายุแตกต่าง
กันโดยทฤษฎีทางชี ววิทยาจะมองการสู งอายุโดยพิจารณาจากประสิ ทธิ ภาพการทํางานของอวัยวะ
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ต่างๆ ภายในร่ างกาย ส่ วนทฤษฎีทางจิตวิทยาจะมองการสู งอายุโดยพิจารณาจากความจําการเรี ยนรู ้
สติปัญญา อารมณ์ เป็ นต้น และทฤษฎีทางสังคมวิทยาจะมองการสู งอายุโดยพิจารณาจาก ผูส้ ู งอายุ
ที่มีสภาพชีวติ ที่เป็ นสุ ขได้น้ นั ต้องเป็ นผูท้ ี่สามารถคงบทบาทและสภาพทางสังคมของตัวเองไว้ได้
4.3 การเปลีย่ นแปลงในผู้สูงอายุ
ผูส้ ู งอายุเป็ นผูท้ ี่อยูใ่ นวัยสุ ดท้ายของชี วิต และเป็ นช่วงที่ มีการเปลี่ ยนแปลงหลาย
ด้าน ซึ่ งการเปลี่ ยนแปลงในด้านต่างๆ อันเนื่ องมาจาก กระบวนการของความชรา(Aging process)
หรื อความชรา( Aging) ของผูส้ ู งอายุก่อให้เกิดปั ญหามากมายตามมา ได้มีผศู ้ ึกษาแล้วกล่าวไว้ถึง
สภาพปั ญหาของผูส้ ู งอายุ นั้นสื บเนื่อง จากการเปลี่ยนแปลงใน 3 ประการใหญ่ๆคือการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านร่ างกาย จิตใจ และอารมณ์ รวมทั้งทางสังคม ซึ่ งจะแยกกล่าวโดยละเอียดดังนี้ (มัลลิกา
มัติโต และ รัตนา เพชรอุไร, 2542, น.3-25 และ ศรี เรื อน แก้วกังวาน 2545, น.541-548)
4.3.1 การเปลี่ยนแปลง ด้ านร่ างกาย
1) ระบบกล้ามเนื้ อและกระดูก พบว่ามีการฝ่ อของกล้ามเนื้ อ โดยเฉพาะที่
ส่ วนขา กําลังการหดตัวของกล้ามเนื้อจะลดลงตามลําดับหลังอายุ 30 ปี และลดลงเร็ วขึ้นหลังอายุ 50
ปี เมื่อกล้ามเนื้ออ่อนกําลังทําให้ สู ญเสี ยความแข็งแรงว่องไวและการทรงตัวที่ดี ส่ วนกระดูก จะบาง
ลง ผุและหักง่าย หมอนรองกระดูกสันหลังจะกร่ อน เสี ยความยืดหยุน่ ข้อเสื่ อมตามวัย ปวดตาม
ข้อ และทําให้เกิดอุบตั ิเหตุระหว่างการเคลื่อนไหวได้ง่าย
2) ระบบประสาทสัมผัส เช่ น ตา หู จมูก ลิ้นและผิวหนัง ประสาทสัมผัส
ต่างๆ เหล่านี้จะรับรู ้ชา้ ลง
3) ผิวหนัง ความยืดหยุ่นของผิ วหนัง ลดลง ปริ ม าณไขมันที่ ส ะสมใต้
ผิวหนังก็ลดลงทําให้ผิวหนังเป็ นรอยเหี่ ยวย่น เกิดจุดด่างดํา ตกกระ เซลล์ที่ผิวหนังแบ่งตัวช้าทํา
ให้ การหายของบาดแผลที่ผวิ หนังช้าลง
4) ระบบการหายใจ และการไหลเวียนโลหิ ต เยื่อบุผนังหัวใจด้านในหนา
ขึ้นมี คอลเรสเตอรอล แทรกในผนังหลอดเลื อดทําให้หลอดเลื อดแข็งตัว ขาดความยืดหยุ่นการ
ไหลเวียนของเลื อดช้าลง ทําให้หวั ใจต้องทํางานหนักขึ้นเกิ ดหัวใจเต้นผิดจังหวะและหัวใจวายได้
ง่าย นอกจากนี้ผสู ้ ู งอายุ ยังมี อาการหน้า มื ดเป็ นลม ได้ง่ายเกิ ดจากเลื อดไปเลี้ ยงสมองไม่ท ัน ใน
ขณะที่มีการเปลี่ยนท่า
5) ระบบประสาท เซลล์สมองและเซลล์ประสาทลดลง โดยเฉพาะหลังอายุ
60 ปี ไปแล้วจะลดลงอย่างรวดเร็ ว เนื่ องจากเซลล์จาํ นวนดังกล่าว ลดจํานวนลง ทําให้ขนาดของ
สมองห่ างกว้างออก สมองบางส่ วนจะฝ่ อตัวมากกว่าส่ วนอื่น เช่น ส่ วนที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
มองเห็ น “สมองน้อย” ซึ่ งรั บผิดชอบเกี่ ยวกับ การประสานงานของกล้ามเนื้ อส่ วนต่างๆ จะด้อย
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ประสิ ทธิ ภาพ ทําให้เคลื่อนไหวช้า มีอาการสั่นตามร่ างกายได้ จะเรี ยนรู ้ส่ิ งใหม่ๆ ได้ยากแก้ปัญหา
ต่างๆ ได้ไม่ดีและจะลืมง่ายในเหตุการณ์ปัจจุบนั แต่จะสามารถจําเรื่ องเก่าๆ ได้ดี
6) ระบบทางเดินอาหาร ผูส้ ู งอายุส่วนใหญ่ฟันจะหักต่อมนํ้าลายขับนํ้าลาย
ออกมาน้อยลงการเคลื่ อนไหวของกระเพาะอาหารและลําไส้ ช้าลง ทําให้ทอ้ งอื ดอาหารไม่ย่อย
นอกจากนี้ทาํ ให้การดูดซึ มอาหารน้อยลงจึงทําให้ผสู ้ ู งอายุขาดสารอาหารได้ง่าย
7) ระบบทางเดินปั สสาวะเกิดจาก การเสื่ อมหน้าที่ ของไต ทําให้ไตขับถ่าย
ของเสี ยได้นอ้ ยลง ถ่ายปั สสาวะบ่อย เนื่ องจาก กระเพาะปั สสาวะมีความจุน้อยลง ผูส้ ู งอายุบางราย
อาจปั สสาวะขัด โดยเฉพาะผูช้ าย จากต่อมลูกหมากโต ส่ วนในเพศหญิง อาจมีการกลั้นปั สสาวะไม่
อยู่ เพราะกล้ามเนื้ออุง้ เชิงกรานหย่อน เนื่องจากการคลอดบุตรหลายคน
8) ระบบต่อมไร้ ท่อ มี การผลิ ต ฮอร์ โมนของต่อมไร้ ท่อน้อยลง ตับอ่อน
ผลิตอินซูลินได้นอ้ ยลงทําให้ผสู ้ ู งอายุมีโอกาสเป็ นเบาหวานได้ง่ายกว่าวัยอื่น
9) ระบบภูมิคุม้ กันเป็ นระบบของร่ างกายที่ประกอบด้วยระบบย่อยอาหาร
อีกหลายระบบ ทํางานประสานกันในการต่อสู ้กบั เชื้ อโรคที่มีอยูใ่ นร่ างกายหรื อที่จะเข้ามาใหม่ใน
ผูส้ ู งอายุระบบภูมิคุม้ กันมักจะบกพร่ อง
4.3.2 การเปลี่ยนแปลงด้ านอารมณ์ และจิตใจ
การเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์และจิตใจ เป็ นผลเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านร่ างกาย และสังคมด้วย เพราะ ความเสื่ อมของอวัยวะต่างๆ และสภาพแวดล้อมต่างๆจะมีผล
ต่ออารมณ์ และจิตใจของผูส้ ู งอายุการเปลี่ ยนแปลงดังกล่าวเป็ นผลมาจาก การสู ญเสี ยในด้านต่างๆ
เช่น
1) การสู ญเสี ยบุ คคลอันเป็ นที่รัก เนื่ องจากคู่สมรส เพื่อน ญาติ สนิ ท ต้อง
ตาย หรื อแยกย้ายไปอยูท่ ี่อื่น
2) การสู ญเสี ยสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิ จ เนื่ องจาก วัยอันควรที่จะ
ต้องออกจาก การทํางานขาดรายได้ หรื อรายได้ลดลง ความสัมพันธ์ทางสังคมน้อยลง และสู ญเสี ย
ตําแหน่งหน้าที่เป็ นต้น
3) การสู ญเสี ยสัมพันธภาพในครอบครั ว เนื่ องจากวัยนี้ บุตรธิ ดามัก จะมี
ครอบครัวกันแล้วและมักแยกครอบครัว เป็ นครอบครัวเดี่ยวมากกว่าครอบครัวขยายผูส้ ู งอายุตอ้ งลด
บทบาททางด้านการให้คาํ ปรึ กษาดู แลสั่งสอน ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ ยวเกิ ดความว้าเหว่และรู ้ สึกว่า
ตนเองมีคุณค่าน้อยลง
4) การไม่สามารถตอบสนอง ความต้องการทางเพศทําให้ผสู้ ู งอายุมีความ
วิตกกังวลโดยเฉพาะชายนับเป็ นปั ญหาทางจิตใจที่สาํ คัญ
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4.3.3 การเปลี่ยนแปลง ด้ านสั งคม
เนื่ องจาก อายุม ากขึ้ นความเสื่ อมโทรมของอวัย วะต่า งๆมี ม ากขึ้ น ความ
แข็งแรงและประสิ ทธิ ภาพการทํางานลดลง จึงทําให้ผสู ้ ู งอายุ ต้องมอบภารกิจให้คนอื่น และเกษียณ
ตัวเองออกจากการทํางาน บางคนเคยดํารงตําแหน่งระดับสู งหรื อเป็ นผูน้ าํ ครอบครัวหรื อเป็ นกําลัง
สําคัญของครอบครัวสามารถสั่งการต่างๆ ได้มีรายได้พอที่จะเลี้ยงครอบครัวตนเองและคนอื่นได้
แต่เมื่อเป็ นผูส้ ู งอายุบทบาทหน้าที่สาํ คัญก็ลด เปลี่ยนแปลงหรื อหมดไป การพบปะหรื อติดต่อกับคน
อื่นก็ลดลงด้วยโดยสรุ ปการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ในผูส้ ู งอายุอาจเป็ นดังนี้
1) หน้าที่และบทบาท
2) จากการที่เคยเป็ นที่พ่ ึงของคนอื่น แต่พอเป็ นผูส้ ู งอายุอาจมีปัญหาสุ ขภาพ
หรื อรายได้นอ้ ยลงจึงทําให้ตอ้ งพึ่งพาคนอื่น
3) พบปะหรื อติดต่อกับเพื่อนฝูงลดน้อยลงเครื อข่ายทางสังคมลดลง
4) ร่ วมงานทางสังคมน้อยลง
5) บางคนอาจขาดเพื่อนหรื อคู่สมรส เนื่ องจากบุคคลเหล่านั้นได้เสี ยชี วิต
ไปแล้ว จากที่กล่าวมาจะเห็นได้วา่ สภาพร่ างกายจิตใจตลอดจนการดํารงอยูใ่ นสังคมของผูส้ ู งอายุ จะ
มีการเปลี่ยนแปลงไปจากวัยอื่น เนื่องจากมีความเสื่ อมในการทํางานของระบบต่างๆทัว่ ร่ างกายไม่วา่
จะเป็ นระบบประสาทระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบกระดูกและ กล้ามเนื้ อ ฯลฯ รวมทั้งการ
เปลี่ยนแปลงด้านจิตใจอารมณ์และสังคมซึ่ งล้วนแล้วแต่มีผลทําให้ผสู้ ู งอายุไม่สามารถรักษาสภาวะ
สมดุ ล ของร่ า งกายไว้ไ ด้ท าํ ให้เกิ ด อาการผิดปกติ ห รื อ อาจกลายเป็ นโรคเรื้ อรั ง ที่ ติด ตัวผูส้ ู ง อายุ
ตลอดไป
4.4 ปัญหาของผู้สูงอายุ
เนื่ องจาก ผูส้ ู งอายุมีการเปลี่ยนแปลง ในหลายด้านและมักจะเป็ นการเปลี่ยนแปลง
ในทางที่เสื่ อมถอยลง เช่น อวัยวะต่างๆในร่ างกายเสื่ อมโทรมลง ประสิ ทธิ ภาพในการทํางานลดลง
เป็ นต้น ทําให้ผสู ้ ู งอายุมกั จะพบกับปั ญหาต่างๆหลายประการตัวอย่าง เช่น จากการศึกษาผูส้ ู งอายุ
ของ มาลินี วงศ์สิทธิ์ และศิริวรรณ ศิริกุล (2544, น.118-119) และสุ รีย ์ กาญจนวงศ์ และคน
อื่นๆ (2540, น.20-22) พบปั ญหาของผูส้ ู งอายุดงั นี้
1. ปั ญหาสุ ขภาพ
2. ปั ญหาด้านรายได้
3. ปั ญหาด้านค่ารักษาพยาบาล
4. ปั ญหาการขาดคนดูแลยามเจ็บป่ วย
5. ปั ญหาด้านจิตใจ
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6. ปั ญหาการปรับตัวเข้ากับคนในบ้าน
นอกจากนี้ จากการสํา รวจข้อมู ล ทางสัง คมโดยกระทรวงสาธารณสุ ข กรมการ
แพทย์, สถาบันเวชศาสตร์ ผสู ้ ู งอายุ (2544, น.1 3-15) ในเดื อนพฤษภาคม 2542 พบว่า กลุ่มโรคที่
ผูส้ ู งอายุป่วยหรื อรู ้สึกไม่สบายมากที่สุด 5 อันดับแรกคือ
1. โรคระบบทางเดินหายใจ ร้อยละ 25.4
2. กล้ามเนื้อเอ็นกระดูกร้อยละ 21.9
3. โรคหัวใจหลอดเลือดร้อยละ 15.9 4
4. โรคที่อาการไม่แจ้งชัดอื่นร้อยละ 11.05
5. โรคของต่อมไร้ท่อร้อยละ 8.7
นอกจากปั ญหา ของผูส้ ู งอายุ ที่พบจากงานวิจยั ดังกล่าวแล้ว ผูส้ ู งอายุบางท่านยังมี
ปั ญหาด้านอื่นอีกด้วย เช่น ขาดที่พกั อาศัย และขาดการประกันทางสุ ขภาพ เป็ นต้น ที่กล่าวมาแล้ว
นั้นเป็ นปั ญหาของผูส้ ู งอายุในประเทศไทย สําหรับปั ญหาของผูส้ ู งอายุในต่างประเทศ จากรายงาน
ขององค์การอนามัยโลก WHOในปี ค.ศ. 1998 (พ.ศ. 2541) ได้สรุ ปปั ญหาของผูส้ ู งอายุไว้ดงั นี้
WHO, 1998 pp.18-20)
1. ปั ญหาสุ ขภาพกาย สุ ขภาพจิต
2. ปั ญหาการเข้าถึงบริ การรักษาพยาบาล และค่ารักษาพยาบาล
3. ปั ญหาความพิการของผูส้ ู งอายุ กล่าวคือ ผูส้ ู งอายุมีความเสี่ ยงที่จะพิการมากขึ้น
4. ปั ญหาความปลอดภัยในชี วติ และทรัพย์สิน
5. ปั ญหาการถูกทอดทิง้
6. ปั ญหาความว้าเหว่ เนื่ องจากคู่สมรส หรื อเพื่อนสนิทเสี ยชีวติ
7. ปั ญหาด้านเศรษฐกิจ
จากที่กล่าวมาแล้วจะเห็นได้ว่าผูส้ ู งอายุเป็ นวัยของความเสื่ อมถอย สภาพร่ างกาย
โดยทัว่ ไปไม่มีการเจริ ญเติบโต นับวันจะเสื่ อมถอยลงเรื่ อย แต่เพราะความทันสมัยของเทคโนโลยี
ส่ งผลให้ ทางการแพทย์มีความเจริ ญตามไปด้วยการรักษาต่างๆ มีความทันสมัย จึงส่ งผลให้คนเรา
มีอายุยนื ยาวขึ้นไปอีก แต่ที่มีอายุยนื ยาวใช่จะมีสุขภาพดีทุกคนแต่ละคนล้วนแล้วแต่มีโรคประจําตัว
ทั้งสิ้ นเมื่อสํารวจถึงสาเหตุของความเจ็บป่ วยหรื อการมีโรคประจําตัว สาเหตุสําคัญที่ทาํ ให้เกิดโรค
เหล่านั้นคือการมีพฤติกรรม การดําเนิ นชี วิตที่ไม่ถูกต้อง เช่นขาดการออกกําลังกาย มีปัญหาด้าน
โภชนาการ เป็ นต้น ซึ่ งสาเหตุ ส่ ว นใหญ่ ส ามารถป้ องกัน ได้ด้ว ยตนเอง เพี ย งแค่ ป รั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรม การดําเนิ นชี วิตให้ถูกต้อง โดยให้ความสําคัญเกี่ ยวกับสุ ขภาพ เช่น มีการออกกําลังกาย
สมํ่าเสมอ รู ้ วิธีการเลื อกรั บประทานอาหาร และพักผ่อนให้เพียงพอ ยิ่งในวัยสู งอายุซ่ ึ งมี ความ
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เสื่ อมถอยมีความจําเป็ นอย่างยิ่งในการที่จะชะลอความเสื่ อมถอยให้ช้าลงด้วยวิธีที่จะช่วยได้ ก็คือ
การรู ้ จกั วิธีเสริ มสร้ าง สุ ขภาพเพื่อที่จะได้ มี การปรั บเปลี่ ยน พฤติ กรรม ในการดําเนิ นชี วิต ของ
ตนเองเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีท้งั ร่ างกายและจิตใจอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ขชนิ ดของการออกกําลัง
กาย
4.5 การออกกําลังกายทีเ่ หมาะสมกับผู้สูงอายุ
การออกกํา ลัง กายที่ เหมาะสมกับ ผูส้ ู ง อายุ ควรพิ จารณาถึ ง ความแข็ง แรงของ
ผูส้ ู งอายุแต่ละบุคคล และควรให้ความสําคัญกับความสมํ่าเสมอ มากกว่าการออกกําลังกายอย่างหัก
โหม โดยมีวธิ ี ออกกําลังกายหลายชนิด ดังนี้
4.5.1 การเดิน การเดิ นเป็ นวิธีการออกกําลังที่ เหมาะสมกับผูส้ ู งอายุ (ยกเว้นแต่
ผูส้ ู งอายุที่มีความพิการของเท้าและข้อ ทําให้ลาํ บากในการเดิ น) มีขอ้ ที่ตอ้ งปฏิบตั ิ คือ ต้องเดิ นเร็ ว
ให้เกิ ดการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้น หากเดิ นเร็ วมากไม่ได้ ต้องเพิ่มเวลาการเดิ นให้มากขึ้ น ควรใช้
รองเท้าที่ เหมาะสม เนื่ องจากการเดิ นเป็ นการออกกําลังแต่ส่วนเท้าเป็ นส่ วนใหญ่ขณะเดิ นมี การ
แกว่งแขนและบริ หารกล้ามเนื้อคอและหน้าอกบ้าง พยายามเดินบริ เวณที่มีอากาศบริ สุทธิ์ ปลอด-ภัย
จากโจรผูร้ ้ าย และอุบตั ิเหตุ พยายามเดิ นตอนเช้า มีเพื่อนหรื อกลุ่มร่ วมในการเดิน จะช่วยให้เกิด
ความสนุกสนานยิง่ ขึ้น
4.5.2 การวิ่งช้ าๆ การวิ่งต่างกับการเดินคือ การเดินจะมีเท้าข้างใดข้างหนึ่ งแตะพื้น
อยูเ่ สมอ ส่ วนการวิ่งจะมีช่วงใดช่วงหนึ่ งที่เท้าไม่แตะพื้น ผูส้ ู งอายุถา้ สามารถวิ่งได้ก็ไม่มีขอ้ ห้ามที่
จะไม่ให้ว่งิ แต่จะต้องมีขอ้ เข่าและข้อเท้าที่ดี (เพราะการวิ่งจะมีแรงกระแทกที่ขอ้ โดยเฉพาะที่ขอ้ ต่อ
ที่รับนํ้าหนักมากกว่าการเดิน อาจทําให้บาดเจ็บได้) รวมถึงการสวมใส่ รองเท้าที่เหมาะสม
4.5.3 กายบริ หารท่ าต่ างๆ กายบริ หารท่าต่างๆ เหมาะสําหรั บผูส้ ู งอายุ แต่ค วร
จะต้องบริ หารให้เกิดผลถึงระดับหัวใจเต้นเพิ่มขึ้น
4.5.4 การรํามวยจีน หลักการของการรํามวยจีนคือ การเคลื่อนไหวช้าๆ แต่ใช้เวลา
และสมาธิ ดว้ ย เหมาะสําหรับผูส้ ู งอายุ แต่ตอ้ ง มีครู ผฝู ้ ึ กที่ดี มีกลุ่มที่เหมาะสมและต้องใช้เวลาปฏิบตั ิ
อย่า งจริ ง จัง ผู ้ที่ ป ฏิ บ ัติ ห ลายคนที่ ผู ้เ ขี ย นได้พ บปะและ รู ้ จ ัก มี สุ ข ภาพและแข็ ง แรงดี อ ย่ า งน่ า
ประหลาด
4.5.5 โยคะ การฝึ กโยคะเป็ นการออกกํา ลัง ผสมกับ ควบคุ ม การหายใจให้ เ ข้า
จังหวะกัน ต้องมีครู ฝึกที่รู้จริ ง ถ้าปฏิบตั ิอย่างจริ งจังก็ให้ประโยชน์สูง
4.5.6 ชนิดของการออกกําลังมีมากมายรวมทั้งกีฬาชนิดต่ างๆ ทุกอย่าง การออก
กําลังกายที่เหมาะสมกับผูส้ ู งอายุแต่ละคนมีประโยชน์ท้ งั นั้น ที่สําคัญจะต้องรู ้หลักการออก- กําลัง
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กายแต่ละชนิด ทําท่าที่ถูกต้อง และออกกําลังสมํ่าเสมอตามสภาพของร่ างกาย ไม่หกั โหม ไม่รุนแรง
ไม่ แ ข่ ง ขัน ก็ จ ะทํา ให้ ร่ า งกายมี สุ ข ภาพที่ ดี เลื อ กชนิ ด การออกกํา ลัง ที่ ต ัว ชอบและเหมาะกับ
สถานภาพ จะทําให้การออกกําลังกายมีความอภิรมย์และยืนยาว นพ.บรรลุ ศิริพานิ ช (นิ ตยสาร
หมอชาวบ้าน เล่มที่: 344 ผูส้ ู งอายุ…สู่ ชีวติ ที่มีคุณภาพ)
ดังนั้นกล่าวได้การออกกําลังกายในผูส้ ู งอายุเป็ นสิ่ งจําเป็ น สําหรับผูส้ ู งอายุ
เพราะจะช่วยให้ระบบไหลเวียนเลื อด ปอด และหัวใจทํางานได้ดีข้ ึน ช่วยไม่ให้เกิดอาการเป็ นลม
หน้า มื ดได้ง่ า ย อี ก ทั้ง ยัง ทํา ให้ก ารทรงตัวดี ข้ ึ น เดิ นได้อย่า งคล่ องแคล่ ว เพิ่ม ความแข็ง แรงของ
กล้ามเนื้ อ และการเคลื่อนไหวของข้อต่อกระดูก ป้ องกันโรคกระดูกพรุ น ทําให้กระดูกแข็งแรงไม่
หักง่าย ในกรณี ผูท้ ่ีมีความดันสู งก็ช่วยลดความดันโลหิ ต และเพิ่มไขมันชนิ ดที่ มีประโยชน์ ต่อ
ร่ างกายลดไขมันโคเลสเตอรอล และไตรกลี เซอร์ ไรด์ อันเป็ นการลดปั จจัยเสี่ ยงในการเกิ ด โรค
หลอดเลือดแข็งตัว , โรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน นอกจากนี้ แล้วการออกกําลังกายของผูส้ ู งอายุน้ นั
ยังเป็ นการช่วยควบคุมนํ้าหนัก ในกรณี ผปู ้ ่ วยเป็ นโรคเบาหวาน จะช่วยให้ควบคุมเบาหวานได้ดีข้ ึน
และยังเป็ นการช่วยให้ระบบขับถ่ายทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพผ่อนคลายความตึงเครี ยด ช่วยให้
รับประทานอาหารได้ดีและนอนหลับสบาย

5. งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
5.1 งานวิจัยภายในประเทศ
สราวุธ ยงยุทธ (2546, น.2) ได้ศึกษาพฤติกรรมสุ ขภาพ การดูแลตนเอง และการ
ออกกํา ลัง กายของผูส้ ู ง อายุที่ ม ารั บ บริ ก ารศู น ย์บ ริ ก ารทางด้า นสั ง คมผูส้ ู ง อายุ ข อนแก่ น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมสุ ขภาพ การดูแลตนเอง และการออกกําลังกายของผูส้ ู งอายุที่มา
รับบริ การศูนย์บริ การทางด้านสังคมผูส้ ู งอายุขอนแก่น และหาความสัมพันธ์ระหว่าง การดูแลตนเอง
กับการออกกําลังกายของผูส้ ู งอายุที่มารับบริ การทางด้านสังคมผูส้ ู งอายุขอนแก่น พบว่า พฤติกรรม
สุ ขภาพ การดูแลตนเอง และ การออกกําลังกายโดยรวมอยูใ่ นระดับดี ยกเว้นการออกกําลังกาย เพื่อ
นันทนาการและสังคมอยู่ในระดับไม่ดี ส่ วนความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมสุ ขภาพกับการออก
กํา ลัง กายของผูส้ ู ง อายุ มี ค วามสั ม พันธ์ ก ัน ทางบวกอย่า งมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ 0.1 และ
ความสัมพันธ์ระหว่างการดูแลตนเองกับการออกกําลังกายของผูส้ ู งอายุ มีความสัมพันธ์กนั ทางบวก
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1
วิไลพร คลีกร (2550, น.2) ได้วิจยั เรื่ อง “ประสิ ทธิ ผลของการออกกําลังกายด้วยไม้
พลองประยุ ก ต์ศิ ล ปะพื้ น บ้า นของผูส้ ู ง อายุ อํา เภอหนองกี่ จัง หวัด บุ รี รั ม ย์” โดยผลวิ จ ัย พบว่า
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ผูส้ ู งอายุมีคะแนนเฉลี่ยความดันโลหิ ตช่ วงบน ดัชนี มวลกาย เส้นรอบเอวลดลง และแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นความดันโลหิ ตช่วงล่าง และระดับนํ้าตาลในเลือดลดลง
และแตกต่างอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คะแนนเฉลี่ยความอ่อนตัวของหัวไหล่และขา
ความแข็งแรงกล้ามเนื้อแขนและขา ความอดทนของร่ างกาย และการทรงตัวขณะเคลื่อนไหวสู งกว่า
ก่อนการทดลอง ความคาดหวังในความสามารถตนเอง และความคาดหวังในผลดีของการออกกําลัง
กาย สู งกว่าก่อนทดลอง และแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ศริ ยา บู ร ณสรรพสิ ท ธิ์ (2555) ได้วิ จ ัย เกี่ ย วกับ ความแข็ ง แรงของกล้า มเนื้ อ
แกนกลางลําตัวที่มี ต่อความแข็งแรง และการทรงตัวในผูส้ ู ง อายุ ที่ เป็ นผูส้ ู ง อายุเพศหญิ ง มี อายุ
ระหว่า ง 60-69 ปี จํา นวน 30 คน โดยแบ่ ง เป็ น 2 กลุ่ ม เท่า ๆ กันตามคะแนนความแข็ง แรงและ
ความสามารถในการทรงตัว ระยะเวลาในการทดสอบจํานวน 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 1
ชม. ในขณะที่กลุ่มควบคุมไม่ได้รับการฝึ ก ความแข็งแรงและความสามารถ ในการทรงตัวได้รับการ
ทดสอบก่อนการฝึ ก หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 4 และหลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 8 ผลการทดลองพบว่า กลุ่ม
ควบคุมที่ไม่ได้ใช้โปรแกรมเสริ มสร้างความแข็งแรง ของกล้ามเนื้ อแกนกลางลําตัว ทั้งก่อนทดลอง
หลังทดลองในสัป ดาห์ ที่ 4 และหลังทดลองในสั ปดาห์ ที่ 8 ไม่มีความแตกต่า งกัน ส่ วนในกลุ่ ม
ทดลองผลการวิจยั พบว่าหลังการทดลองด้วยโปรแกรมเสริ มสร้ างความแข็งแรง ของกล้ามเนื้ อ
แกนกลางลําตัวในสัปดาห์ที่ 4 และหลังทดลองในสัปดาห์ที่ 8 ค่าเฉลี่ยความแข็งแรงของกล้ามเนื้ อ
แกนกลางลําตัวความสามารถในการทรงตัวดีข้ ึนกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
อมรรัตน์ เนียมสรรค์, นงนุช โอบะ , สมบูรณ์ ตันสุ ภสวัสดิกุล (2555) ได้ร่วมทําการ
วิจยั เกี่ยวกับผลของการออกกําลังกายแบบแอโรบิกโดยใช้ดนตรี โปงลางต่อสมรรถภาพทางกายและ
ระดับความดันโลหิ ตของผูส้ ู งอายุความดันโลหิ ตสู ง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการออก
กําลังกายแบบแอโรบิกโดยใช้ดนตรี โปงลางต่อสมรรถภาพทางกาย และระดับความดันโลหิ ตของ
ผูส้ ู งอายุความดันโลหิ ตสู ง โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็ น 2 กลุ่ม คือกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุ ม
กลุ่มละ 30 คน กลุ่มควบคุมได้รับการพยาบาลตามปกติ กลุ่มทดลองจะได้รับกิจกรรมเสริ มสร้ าง
แรงจูงใจ 7 ขั้นตอน ประกอบกับการเสริ มโปรแกรมการออกกําลังกายแบบแอโรบิกโดยใช้ดนตรี
โปงลางครั้ งละ 40 นาที 3 ครั้ งต่อสัปดาห์ เป็ นเวลา 12 สัปดาห์ ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มทดลองมี
คะแนนเฉลี่ ย สมรรถภาพทางกาย 6 ด้า น ความแข็ง แรงของกล้า มเนื้ อแขน ความแข็ง แรงของ
กล้ามเนื้ อขา ความอดทนด้านแอโรบิก ความอ่อนตัวด้านบน ความอ่อนตัวด้านล่าง ความว่องไว
และการทรงตัว ก่อนเริ่ มการทดลอง หลังเริ่ มการทดลอง 4 สัปดาห์ 8 สัปดาห์ และ 12 สัปดาห์
แตกต่างจากกลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P< .01) และพบว่า ค่าเฉลี่ยสมรรถภาพทางกาย
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ของกลุ่ มทดลองสู งกว่ากลุ่ม ควบคุ ม ในส่ วนของคะแนนเฉลี่ ยความดันโลหิ ต ซี สโตลิ กและได
แอสโตลิกในกลุ่มตัวอย่างทดลองทั้งก่อนเริ่ มทดลอง หลังเริ่ มการทดลอง 4 สัปดาห์ 8 สัปดาห์ และ
12 สัปดาห์ แตกต่างจากกลุ่มควบคุ มอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติ (P< .01) โดยมีค่าเฉลี่ ยความดัน
โลหิ ตซี สโตลิกและไดแอสโตลิกตํ่ากว่ากลุ่มควบคุม ผลการวิจยั ครั้งนี้แสดงให้เห็นได้วา่ การออก
กําลังกายแบบแอโรบิกโดยใช้ดนตรี โปงลางสามารถเพิ่มสมรรถภาพทางกายและลดระดับความดัน
โลหิ ตของผูส้ ู งอายุในโรคความดันโลหิ ตสู งได้
อรัญญา บุทธิ จกั ร (2555) ได้วิจยั เรื่ อง โปรแกรมการฝึ กโยคะที่มีต่อสมรรถภาพ
ทางกายด้านความอ่อนตัว การทรงตัวและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาของสตรี ช่วงเตรี ยมวัยทอง
ของบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จํานวน 24 คน ที่เป็ นผูห้ ญิงช่วงเตรี ยมวัยทอง อายุ
ระหว่าง 30-45 ปี เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ โปรแกรมการฝึ กโยคะ จํานวน 8 แผน เครื่ องมือ
แบบทดสอบความอ่อนตัว (Sit and Reach Test) แบบทดสอบการยืนทรงตัว (Stork Stand Test) และ
แบบทดสอบความแข็ง แรงของกล้ามเนื้ อขา (Leg Strength Test) โดยทํา การทดลองเป็ นเวลา 8
สัปดาห์ มี การทดสอบทั้งก่อนการทดลอง และหลังการทดลอง ในสัปดาห์ ที่ 4 และสัปดาห์ ที่ 8
ผลการวิจยั พบว่า การทดสอบการทรงตัว และความแข็งแรงของกล้ามเนื้ อขา ของกลุ่มทดลองกับ
กลุ่มควบคุม ก่อนการทดลอง หลังการทดลองสัปดาห์ที่ 4 และหลังสัปดาห์ที่ 8 ไม่แตกต่างกันอย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 ส่ วนค่าเฉลี่ ยของคะแนนการทดสอบด้านความอ่อนตัวของกลุ่ม
ทดลองกับกลุ่มควบคุ ม ทั้งก่อนการทดลอง หลังการทดลองในสัปดาห์ ที่ 4ไม่แตกต่างกันอย่า งมี
นัย สํา คัญทางสถิ ติที่ ระดับ .05 แต่หลัง การทดลองในสั ป ดาห์ ที่ 8 ของกลุ่ ม ทดลองสู ง กว่า กลุ่ ม
ควบคุมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สุ นนั ทา ยินดีรมย์ บุญเรื องศรี เหรัญ และชาตรี เกิดธรรม (2557) ได้วิจยั เกี่ยวกับ
การพัฒนาผลสําฤทธิ์ ทางการเรี ยนด้วยสื่ อประสมกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ สําหรับนักเรี ยน
ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3 พบว่า ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นของนัก เรี ย นที่ เ รี ย นด้ว ยสื่ อ ประสมสู ง กว่ า
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที่ไม่ได้เรี ยนด้วยสื่ อประสม และเจตนคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์
ของนักเรี ยนที่สอนโดยใช้สื่อประสม หลังการเรี ยนด้วยสื่ อประสมอยูใ่ นระดับดีมาก
ปั ทมาวดี สิ งหจารุ (2558) ได้เขียนบทความวิจยั เรื่ องการออกกําลังกายด้วยลีลาศ
ของผูส้ ู งอายุมีวตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความต้องการ พัฒนาโปรแกรม ศึกษาผล และความพึงพอใจ
ต่อโปรแกรมการออกกําลังกายด้วยลีลาศของผูส้ ู งอายุ โดยทําการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูส้ ู งอายุ
เพศหญิ ง จํา นวน 17 คน และนํา ผลการทดสอบมาวิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของ
สมรรถภาพของผูส้ ู งอายุ ผลการวิจยั พบว่า ผูส้ ู งอายุมีความต้องการออกกําลังกายด้วยลี ลาศ อยู่ใน
ระดับ มาก และพบว่า การฝึ กท่ า เคลื่ อนไหวร่ า งกายเพื่ อสุ ข ภาพ มี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ใ นระดับ สู ง ที่ สุ ด
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รองลงมาคื อ การออกกําลังกายด้วยการเต้นรําและการเต้นรําด้วยจัง หวะดนตรี ช้าๆ และข้อที่ มี
ค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ดคือ การเต้นรําด้วยจังหวะดนตรี เร็ วๆ และการศึกษาความพึงพอใจต่อโปรแกรมการ
ออกกําลังกายด้วยลี ลาศของผูส้ ู งอายุ พบว่า มีค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ด้า น พบว่า ทุ ก ด้า นมี ค่า เฉลี่ ย อยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด โดยด้า นที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ดได้แ ก่ ด้า นจิ ต ใจ
รองลงมาคือด้านทัศนคติ ด้านร่ างกาย และด้านสังคม
ปิ ยนุช อามาตย์ (2559) ได้ศึกษาเรื่ อง การวิจยั และพัฒนาการจัดกิจกรรมด้วยสื่ อ
ประสม เรื่ องเศษส่ วน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่4 มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ศึ กษาสภาพปั ญหาการเรี ยนการสอน สร้ างและพัฒนาการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ด้วยสื่ อประสม
ทดลองใช้แผนการเรี ยนรู ้ และศึกษาความพึงพอใจ กลุ่มเป้ าหมายคือ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
จํานวน 18 คน โรงเรี ยนช้างดง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ภาคการ
เรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2558 พบว่า การจัดการเรี ยนรู ้ ดว้ ยสื่ อประสมมีค่าประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์
ที่ต้ งั ไว้ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน และความพึงพอใจระดับมากที่สุด
5.2 งานวิจัยในต่ างประเทศ
แอลลิสัน ดิแอส (Alison Dsdiaz, 2011) ได้ทาํ การวิจยั เกี่ยวกับโยคะกับการรักษา
อาการปวดหลังส่ วนล่าง (Yoga as a Treatment for Low Back Pain) การปวดหลังล่าง ( Low Back
Pain) พบได้ ค่ารักษาค่อนข้างแพง ทําให้สองในสามของผูส้ ู งอายุจะไปทําการรักษากับนักกาย
บําบัด ปั จจัยเสี่ ยงที่จะทําให้เกิดอาการปวดหลังเรื้ อรัง ได้แก่ อายุ ความวิตกกังวล ส่ วนใหญ่เคยมี
ประวัติการปวดหลังและมีอาการปวดตั้งแต่ใต้หัวเข่าลงมา ผลการรักษากับนักกายภาพบําบัดมัก
ไม่ได้รับความพึงพอใจ หลายคนจึงหันไปฝึ กโยคะเป็ นทางเลื อกเพิ่มขึ้นเพื่อรักษาอาการปวดหลัง
ประชากรในรัฐ North Carolina มีอาการปวดหลังส่ วนล่าง เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 3.9 เป็ นร้อยละ 10.2
ในช่วงระยะเวลา 14 ปี ที่ผา่ นมา กลุ่มอายุที่พบมากที่สุดคือ อายุระหว่าง 30 - 50 ปี และจะมีอาการ
เพิ่มมากขึ้นจนถึงอายุ 65 ปี ผูส้ ู งอายุท้ งั ชายและหญิงมีโอกาสเกิดอาการได้เท่ากัน อาการอาจพบ
ได้นอ้ ยแต่ในหมู่ชาวอเมริ กนั เชื้ อสายเอเชี ยจะพบอาการปวดหลังได้น้อย แต่จะพบได้มากที่สุดใน
กลุ่มชาวอินเดียแดงและชนพื้นเมืองในอลาสก้า ส่ วนวิธีการรักษา ได้แก่ การฝังเข็ม การใช้ยา การ
บําบัดทางร่ างกายและจิตใจ การนวดผ่อนคลาย และการฝึ กโยคะ แต่โดยมากนักกายภาพบําบัดจะ
ใช้การรักษาร่ วมกันหลายแบบ เช่น การฝังเข็มร่ วมกับการให้ยา การนัง่ สมาธิ และนวดผ่อนคลาย
จากผลวิจยั พบว่า การฝึ กโยคะเป็ นการรักษาที่ครอบคลุ มมากที่สุด ทั้งทางด้านกายภาพ อารมณ์
และจิตใจ
เมซี ซี แมคคอล แมดเบรน (Marcy C. MC call Me Bain, 2015 ) ได้ทาํ การศึกษา
เรื่ อง “โยคะเพื่อการพัฒนาคุ ณภาพชี วิตและสุ ขภาพของผูป้ ่ วยมะเร็ งแบบองค์รวม” วัตถุ ประสงค์
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ของการวิจยั ครั้งนี้เพื่อ พัฒนาโปรแกรมฝึ กโยคะสําหรับการดูแลสุ ขภาพและปรับปรุ งคุณภาพชีวติ
ในผูป้ ่ วยมะเร็ งวัยผูใ้ หญ่ ซึ่ งส่ วนประกอบของวิจยั นี้ เป็ นการปฏิบตั ิอย่างเป็ นขั้นตอน โดยใช้ทฤษฎี
หลักวิชาชี วการแพทย์ เข้าไปเป็ นส่ วนหนึ่ งในระบวนการรักษาสุ ขภาพ โดยสร้ างโปรแกรมฝึ ก
และนําไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง ต่อมาในปี 2005 งานวิจยั นี้ก็เริ่ มทําการวิจยั กับผูป้ ่ วยโรคมะเร็ ง โดยทํา
การสัมภาษณ์ผปู ้ ่ วยมะเร็ งแบบกึ่งมีโครงสร้าง (Semi-structured interviews) จํานวน 10 คน และผูม้ ี
ภาวะเนื้องอก จํานวน 29 คน เพื่อทําการสร้างโปรแกรมต้นแบบที่จะนําไปใช้กบั ผูป้ ่ วยมะเร็ งในวัย
ผูใ้ หญ่โดยเฉพาะ และได้ปรับปรุ งโปรแกรมออกเป็ น 3 แบบ และนําไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างทั้งชาย
และหญิง จํานวน 15 คน ที่ทาํ การรักษาในคลินิกโรคมะเร็ ง และผลการวิจยั พบว่า โยคะเป็ นวิธีออก
กําลังกายที่ปลอดภัยที่สุด ที่จะนําไปใช้สาํ หรับผูป้ ่ วยมะเร็ งในวัยผูใ้ หญ่
แอมเบอร์ ดับ เบิ้ล ยู ดอท ลี ฟาร์ ม , แครอล แอน ดับ เบิ้ล ยู โคลสมิ ติ (2012) ได้
ทําการศึกษาเรื่ อง “ผลของโยคะที่มีต่อความวิตกกังวลและความตึงเครี ยด” (The Effect’s of Yoga
on Anxiety and Stress) พบว่า ความวิตกกังวล และความตึงเครี ยด ส่ งผลให้เกิดการเจ็บป่ วย และ
คุณภาพชี วิตถดถอย ถึ งแม้จะมีการใช้ยาในการรักษา ยังมีความพยายามหาวิธีการรักษาอาการตึง
เครี ยดและความวิตกกังวลโดยไม่ใช้ยา และโยคะก็เป็ นทางเลือกหนึ่ งที่จะนํามาใช้บาํ บัดได้ มีการ
นําโยคะมาใช้ทดลองกับกลุ่มคนที่มีอาการตึงเครี ยดและความวิตกกังวล จํานวน 35 คน พบว่า ใน
25 จาก 35 คน หลังจากที่ใช้โยคะในการบําบัด ความวิตกกังวลและความตึงเครี ยดลดลง
ฮิลลาลี วุดไซด์ (2014) ได้ศึกษาผลจากการฝึ กโยคะเพื่อคุ ณภาพชี วิตของวัย รุ่ น
และวัย หนุ่ ม สาวในกลุ่ ม ที่ ไ ม่ ไ ด้รั บ การรั ก ษาโรคมะเร็ ง ( Impact of Yoga on Quality of life for
Adolescent and young adult NON-curative Cancer : A plot study) โดยทํ า การศึ ก ษาจากวัย รุ่ น
จํานวน 4 คน ที่ใช้โปรแกรมการฝึ กหฐโยคะ ในการรักษาแทนการเข้ารับการรักษาโรคมะเร็ ง ด้วย
การฝึ กโยคะที่บา้ นเป็ นเวลา 7 สัปดาห์ ใช้ระยะเวลาฝึ ก 71.2 นาทีต่อครั้ง พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความ
ยืดหยุน่ ทางด้านร่ างกาย การมีสมาธิ และค้นพบแนวปฏิบตั ิการดูแลสุ ขภาพด้วยตนเอง นอกจากนี้
ได้ทาํ การวิจยั กับกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ข้ ึน
ผลจากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง สรุ ปได้วา่ ผลของการออกกําลัง
กายในผูส้ ู งอายุ โดยใช้โปรแกรมการออกกําลังกายที่เหมาะสม พบว่า ผูส้ ู งอายุส่วนใหญ่มีสุขภาพ
กายดี ข้ ึน เช่น ระดับนํ้าตาลในเลื อด และความดันโลหิ ตอยู่ในระดับปกติ ร่ างกายมีความอ่อนตัว
กล้ามเนื้ อแขน ขาแกนกลางลําตัวแข็งแรงมากขึ้น นอกจากนี้ยงั ทําให้การทรงตัวดีข้ ึนอีกด้วย ส่ วน
ปั จจัยด้านความพึงพอใจของผูใ้ ช้โปรแกรมหรื อบทเรี ยนสื่ อประสมพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึง
พอใจและทัศนคติอยูใ่ นระดับดี

บทที่ 3

วิธีดาํ เนินการวิจัย
การวิจยั ในครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงทดลอง ( Experimental Research) โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อศึ กษาและพัฒนาบทเรี ยนสื่ อประสมและประเมิ นประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยนสื่ อประสมวิชา
โยคะเบื้องต้นสําหรับผูส้ ู งอายุ สมาชิ กศูนย์พฒั นาคุณภาพชี วิตผูส้ ู งอายุเทศบาลนครนนทบุรี โดยมี
ขั้นตอนการวิจยั ดังนี้

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1.1 ประชากร คือ ผูส้ ู งอายุที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไปที่เป็ นสมาชิ กของศูนย์พฒั นาคุ ณภาพ
ชีวติ ผูส้ ู งอายุเทศบาลนครนนทบุรี จํานวน 380 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่ าง คือ ผูส้ ู งอายุที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไปและเป็ นสมาชิกศูนย์พฒั นาคุณภาพ
ชี วิ ต ผู ้สู ง อายุ เ ทศบาลนครนนทบุ รี ใช้ วิ ธี ก ารสุ่ ม โดยอาศัย หลัก ความน่ า จะเป็ น แบบเจาะจง
(Purposive) โดยมีเงื่ อนไขเกี่ ยวกับสุ ขภาพของกลุ่มตัวอย่างว่าต้องไม่มีปัญหาด้านการได้ยิน การ
มองเห็น และสามารถเคลื่อนไหวร่ างกายได้โดยสะดวก ไม่มีปัญหากระดูกข้อต่อ จํานวน 50 คน

2. เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
2.1 การศึ ก ษาและพัฒ นาบทเรี ย นสื่ อ ประสมวิ ช าโยคะเบื้ อ งต้น สํ า หรั บ ผูส้ ู ง อายุ
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ มีข้ นั ตอนการเก็บข้อมูลดังนี้
2.1.1 การออกแบบสอบถาม เป็ นแบบสอบถามแบบปลายปิ ด (Closed Form)
เพื่อสํารวจความต้องการการออกกําลังกายของประชากรจากจํานวน 380 คน ประกอบไปด้วย 3
ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ย วกับ ข้อ มู ล ทั่ว ไป ได้ แ ก่ เพศ อายุ ศาสนา
สถานภาพ การสมรส จํานวน 5 ข้อ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลด้านสุ ขภาพของกลุ่มตัวอย่าง จํานวน
4 ข้อ
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการออกกําลังกาย จํานวน 14 ข้อ
2.1.2 นําแบบสอบถามไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องและเที่ยงตรงของ
เนื้อหา หลังจากนั้นจึงนําแบบสอบถามไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
2.1.3 หลังจากรวบรวมแบบสอบถามกลับคืนมาแล้ว ได้ทาํ การประมวลผลและ
วิเคราะห์ผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป SPSS/PC+ (Statistical Package for
the Social Science)
2.1.4 นําผลที่ได้จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลมาสรุ ปผล เพื่อคัดกรองกลุ่มตัวอย่างตาม
เงื่อนไขด้านสุ ขภาพจากจํานวนประชากร 380 คน จนเหลือกลุ่มตัวอย่างจํานวน 50 คน
2.1.5 ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับท่าโยคะที่เหมาะสมกับผูส้ ู งอายุ จากวารสาร หนังสื อ
และแหล่งข้อมูลอื่นได้แก่
วารสาร “ กายบริ หารแบบโยคะ สําหรับผูส้ ู งอายุ” เขียนโดย นพ.แพทย์พงษ์
วรพงษ์พิเชษฐ ที่เผยแพร่ ในระบบออนไลน์ของ www.thaicam.go.th
หนังสื อ “โยคะ เพื่อสุ ขภาพ” เขียนโดย ชมชื่น สิ ทธิ เวช
หนังสื อ “โยคะ ลีลา” เขียนโดย อรชุมา ฟองวัฒนากุล
หนังสื อ “YOGA for HEALTH” เขียนโดย สรสิ ทธิ์ ไชยสิ ทธิ์
บทความออนไลน์ในโซเชียลมีเดีย (Social Media)
นําข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาสรุ ปและออกแบบบทเรี ยนโยคะเบื้องต้นโดย
แบ่งเนื้อหาออกเป็ น
บทนํา คําแนะนําก่อนการฝึ ก
บทที่ 1 การฝึ กลมหายใจ
บทที่ 2 โยคะในท่านัง่
1. กล้ามเนื้อใบหน้าและดวงตา
2. กล้ามเนื้อคอ-บ่า
3. กล้ามเนื้อหัวไหล่
4. ท่าบิดตัว
5. ท่าข้อเท้าและข้อเข่า
บทที่ 3 โยคะในท่ายืน
1. ท่าเขย่ง
2. ท่าก้มตัว
3. ท่าแอ่นตัว
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4. ท่าต้นไม้
5. ท่าวีรบุรุษ
บทที่ 4 โยคะในท่านอน
1. ท่าเข่าถึงอก
2. ท่าบิดเอว
3. ท่างู
4. ท่าตัก๊ แตน
5. ท่าผ่อนคลาย
แผนกิจกรรมการเรี ยนรู ้โยคะเบื้องต้นสําหรับผูส้ ู งอายุ
2.1.6 กําหนดวัตถุ ประสงค์เชิ งพฤติ กรรมของแต่ละบท, เขี ยนบทบรรยาย, และ
ดนตรี ประกอบ

มหิ ดล

2.1.7 อัดเสี ยงบรรยาย ประกอบเสี ยงดนตรี
2.1.8 จัดเตรี ยมสถานที่เพื่อถ่ายทํา โดยใช้ศาลาริ มนํ้าสวนสมุนไพรมหาวิทยาลัย

2.1.9 ถ่ายภาพนิ่งเพื่อใช้เป็ นภาพประกอบการทําคู่มือ และถ่ายทําวีดิทศั น์ โดยเปิ ด
เสี ยงบรรยายวิธีการทําท่าโยคะ แล้วให้ผสู ้ าธิ ตปฏิบตั ิตามคําบรรยาย
2.1.10 จัดทําบทเรี ยนและคู่มือโดยใช้ภาพและคําบรรยายที่เขียนบทไว้
2.1.11 ตัดต่อวีดิทศั น์ โดยนําภาพการปฏิบตั ิท่าที่ได้มาตัดเสี ยงออก แล้วเพิ่มเสี ยง
บรรยาย เสี ยงดนตรี และ ตัวอักษรในการอธิ บายความต่างๆ ให้สมบูรณ์
2.1.12 ออกแบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต และแบบประเมิน
2.1.13 นําบทเรี ยนสื่ อประสม คู่มือ วีดิทศั น์ แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต และ
แบบประเมินส่ งผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง
2.1.14 นําหนังสื อขอความอนุ เคราะห์ นายกเทศมนตรี นครนนทบุ รี เพื่อขอใช้
สถานที่ ศู น ย์พ ัฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ผู ้สู ง อายุ เ ทศบาลนครนนทบุ รี เพื่ อ การเก็ บ ข้อ มู ล งานวิ จ ัย
ประกอบการทดลองใช้บทเรี ยนสื่ อประสมวิชาโยคะเบื้องต้น
2.1.15 ทํา การประชาสั ม พัน ธ์ โดยใช้แ ผ่น ป้ ายติ ด บอร์ ด ประชาสั ม พัน ธ์ และ
ประกาศตามสาย 3 เวลาในช่ วงเช้า กลางวัน และเย็น เป็ นเวลา 2 สัปดาห์ ทุ กวันตั้งแต่ วันที่ 15
สิ งหาคม ถึง 4 กันยายน 2560
2.2 นําบทเรี ยนสื่ อประสมไปทดลองใช้ครั้งที่ 1 กับกลุ่มทดลองจํานวน 6 คน แล้วพบ
ปั ญหาว่า
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2.2.1 ภาพเอียง จากการตั้งกล้องขณะถ่ายทํา
2.2.2 เกิดเสี ยงรบกวนมากและเสี ยงดนตรี ดงั มากกว่าเสี ยงบรรยาย
2.2.3 จากการใช้คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊คเปิ ดวีดิทศั น์ทาํ ให้กลุ่มทดลองเห็ นภาพไม่
ชัดเจน
2.3 นําสื่ อวีดิทศั น์มาปรั บปรุ งโดยถ่ายถ่ายภาพเคลื่อนไหวและอัดเสี ยงใหม่ท้ งั หมด
เตรี ยมทีวจี อแบนขนาดใหญ่เพื่อให้กลุ่มทดลองได้เห็นชัดเจนขึ้น
2.4 นํา สื่ อ วี ดิ ท ัศ น์ ไ ปทดลองใช้จ ริ ง กับ กลุ่ ม ตัว อย่า ง และเก็ บ ข้อ มู ล โดยใช้ แ บบ
สัมภาษณ์ แบบคําถามปลายเปิ ดกับกลุ่มตัวอย่างก่อนการใช้บทเรี ยนสื่ อประสมวิชาโยคะเบื้ องต้น
โดยแบ่งเนื้อหาดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไป จํานวน 5 ข้อ
ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลการออกกําลังกาย จํานวน 5 ข้อ
2.5 ทําการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างระหว่างการทดลองฝึ กโยคะเบื้องต้นตามบทเรี ยนสื่ อ
ประสม โดยใช้แบบสังเกต เป็ นแบบมาตรวัดประมาณค่า ใช้การวัดแบบ 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด
มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด จํานวน 5 ข้อ
2.6 แบบสอบถาม ใช้ใ นการเก็บ ข้อมูล จากกลุ่ ม ตัวอย่า งหลัง การทดลองฝึ กโยคะ
เบื้องต้นโดยใช้บทเรี ยนสื่ อประสม โดยใช้มาตรวัดแบบ 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย น้อยที่สุด จํานวน 10 ข้อ

3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บและรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการอย่างเป็ นขั้นตอน ดังนี้
3.1 ขั้นเตรียมการ
3.1.1 แจ้ง บัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย เพื่ อ ขอให้อ อกหนัง สื อ ราชการถึ ง นายกเทศมนตรี
เทศบาลนครนนทบุรีในการขออนุ ญาตเก็บข้อมูลของผูส้ ู งอายุที่เป็ นสมาชิ กของศูนย์พฒั นาคุณภาพ
ชีวติ ผูส้ ู งอายุ เทศบาลนครนนทบุรี
3.1.2 ออกแบบสอบถามเพื่อสํารวจข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลการออกกําลังกาย
ของประชากรผูส้ ู ง อายุ จํา นวน 380 คน และนํา ข้อมูล ที่ ไ ด้ม าสรุ ป ผลและมาสร้ า งบทเรี ย นสื่ อ
ประสมวิชาโยคะเบื้องต้นสําหรับผูส้ ู งอายุ

52
3.1.3 นํา ผลที่ ไ ด้ม าวิ เ คราะห์ แ ละทํา การสุ่ ม ตัว อย่า งแบบเจาะจง ตามเงื่ อ น ไ ข
เกี่ยวกับปั ญหาสุ ขภาพของผูส้ ู งอายุ คือ ต้องไม่มีปัญหาด้านการมองเห็ น การได้ยิน และสามารถ
เคลื่อนไหวร่ างกายได้สะดวก ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 50 คน

4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
เมื่ อผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับคืนมาแล้ว ได้นาํ ข้อมูลมาประมวลผลและ
วิเคราะห์ผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป SPSS/PC+ (Statistical Package for
the Social Science)

5. สถิติทใี่ ช้ /การวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิ ติที่ใช้/การวิเคราะห์ ขอ้ มูล ร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย และการวิเคราะห์ เชิ งเนื้ อหา การ
วิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผูว้ จิ ยั นําข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ การสังเกต และการสอบถามความคิดเห็น
มาตี ค วามหมายและบรรยายในเชิ ง พรรณนา เนื่ องจากข้อมู ล ส่ วนใหญ่ เป็ นข้อมู ล ดิ บ ที่ อยู่ใ น
รู ปแบบของการบันทึกข้อมูลด้วยเสี ยงการจดบันทึกไม่เป็ นระเบียบและภาษาพูดที่ไม่สละสลวย
ผูว้ จิ ยั จึงนําข้อมูลที่ได้มาเรี ยบเรี ยงใหม่ให้อยูใ่ นรู ปภาษาเขียน การทําวิทยานิพนธ์เพื่อสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ในการศึกษารู ปแบบในการสร้างสื่ อประสม วิชาโยคะเบื้องต้นสําหรับผูส้ ู งอายุ

บทที่ 4

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั เรื่ องการพัฒนาบทเรี ยนสื่ อประสม วิชาโยคะเบื้องต้นสําหรับผูส้ ู งอายุ
ผูว้ จิ ยั จะนําเสนอผลการวิเคราะห์ออกเป็ น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของประชากรผูส้ ู งอายุจาํ นวน 380 คน
1.1 ข้อมูลด้านปั จจัยส่ วนบุคลของประชากรผูส้ ู งอายุจาํ นวน 380 คน
1.2 ข้อมูลด้านสุ ขภาพของประชากรผูส้ ู งอายุจาํ นวน 380 คน
1.3 ข้อมูลการออกกําลังกายของประชากรผูส้ ู งอายุจาํ นวน 380 คน
1.4 ข้อมู ล ความต้องการในการใช้สื่ อเพื่ อฝึ กโยคะของประชากรผูส้ ู ง อายุ
จํานวน 380 คน
ตอนที่ 2 ผลการพัฒนาบทเรี ยน
2.1 ชื่อบทเรี ยน
2.2 วัตถุประสงค์
2.3 สื่ อการเรี ยนรู ้
2.4 เนื้อหา
2.5 แผนกิจกรรมการเรี ยนรู้
2.6 การประเมิน
ตอนที่ 3 ผลการประเมินประสิ ทธิ ภาพ จากกลุ่มทดลองที่ 1 ผูส้ ู งอายุจาํ นวน 6 คน
3.1 ข้อมูลด้านปั จจัยส่ วนบุคลของกลุ่มทดลองที่ 1 ผูส้ ู งอายุจาํ นวน 6 คน
3.2 ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ ก่อนการฝึ กโยคะ
3.3 ข้อมูลจากแบบสังเกต ระหว่างการฝึ กโยคะ
3.4ข้อมูลจากแบบสอบถาม หลังการฝึ กโยคะ
ตอนที่ 4 ผลการประเมินประสิ ทธิ ภาพ จากกลุ่มตัวอย่างผูส้ ู งอายุจาํ นวน 50 คน
4.1 ข้อมูลด้านปั จจัยส่ วนบุคลของกลุ่มตัวอย่างผูส้ ู งอายุจาํ นวน 50 คน
4.2 ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ ก่อนการฝึ กโยคะ
4.3 ข้อมูลจากแบบสังเกต ระหว่างการฝึ กโยคะ
4.4 ข้อมูลจากแบบสอบถาม หลังการฝึ กโยคะ
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ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของประชากรผู้สูงอายุจํานวน 380 คน
1.1 ข้ อมูลด้ านปัจจัยส่ วนบุคลของประชากรผู้สูงอายุจํานวน 380 คน
ตารางที่ 4.1 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ
รายการ

จํานวน

ร้อยละ

86
294
380

22.60
77.40
100.0

เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นผูห้ ญิง จํานวน 294 คน คิด
เป็ นร้อยละ 77.40 ที่เหลือเป็ นผูช้ าย จํานวน 86 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.60
ตารางที่ 4.2 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ
รายการ
จํานวน
ร้อยละ
อายุ
60 – 65
184
48.42
65 – 70
102
26.84
71 – 75
54
14.21
76 – 80
31
8.16
81 ปี ขึ้นไป
9
2.37
รวม
380
100.0
จากตารางที่ 4.2 พบว่าจํานวนและค่าร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่อายุ
60-65 ปี คิดเป็ นร้อยละ 48.42 รองลงมาคือ 65-70ปี คิดเป็ นร้อยละ 26.84 และ 81ปี ขึ้นไป คิด
เป็ นร้อยละ 2.37
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ตารางที่ 4.3 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ
รายการ
ศาสนา
พุทธ
คริ สต์
อิสลาม
รวม

จํานวน

ร้อยละ

357
17
6
380

93.90
4.50
1.60
100.0

จากตารางที่ 4.3 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธ จํานวน 357
คน คิดเป็ นร้อยละ 93.90 รองลงมาคือ ศาสนาคริ สต์ จํานวน 17 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.50 และ
ศาสนาอิสลาม จํานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.60
ตารางที่ 4.4 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพสมรส
รายการ
สถานภาพ
สมรส
หม้าย
หย่าร้าง
โสด

จํานวน

ร้อยละ
197

รวม

99
23
61
380

51.80
51.80
26.10
6.10
100.00

จากตารางที่ 4.4 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่สมรสจํานวน 197 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 51.80 รองลงมาคือ หม้าย จํานวน 99 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.10 หย่าร้าง จํานวน 23 คน และ
ศาสนาอิสลาม จํานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.60
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ตารางที่ 4.5 แสดงจํานวนและค่าร้ อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึ กษา
การศึกษา
รายการ
จํานวน
ร้อยละ
ไม่ได้ศึกษา
10
2.60
ประถม
92
24.20
104
27.40
มัธยม/ปวช.
52
13.70
ปวส./อนุปริ ญญา
111
29.20
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
11
2.90
รวม
380
100.00
ตารางที่ 4.5 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ จ บการศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี
จํานวน 111 คน คิดเป็ นร้ อยละ 29.20 รองลงมาคือ มัธยม/ปวช. จํานวน 104 คน คิดเป็ นร้ อยละ
27.40 ประถมจํานวน 92 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.20 ปวส./อนุ ปริ ญญา จํานวน 52คน คิดเป็ นร้ อย
ละ 13.70 ปริ ญญาโท จํานวน11 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.90 และไม่ได้ศึกษา จํานวน10 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 2.60
1.2 ข้ อมูลด้ านสุ ขภาพของประชากรผู้สูงอายุจํานวน 380 คน
ตารางที่ 4.6 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จําแนกตามนํ้าหนัก
รายการ
นํ้าหนัก (กิโลกรัม)
40 - 49
50 – 59
60 – 69
70 – 79
80 ขึ้นไป
รวม

จํานวน

ร้อยละ

63
119
127
45
28
380

16.7
31.2
33.2
11.4
7.5
100.0
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จากตารางที่ 4.6 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ นํ้าหนัก 60 – 69 จํานวน 127
คน คิดเป็ นร้อยละ 33.2 รองลงมาคือ 50 – 59 จํานวน 119 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.2 40 – 49
จํานวน 63 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.7 70 – 79 จํานวน 45คน คิดเป็ นร้อยละ 11.4 และ80 ขึ้นไป
จํานวน 28 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.5
ตารางที่ 4.7 แสดงจํานวน และค่าร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนสู ง (ซม.)
รายการ

จํานวน

ร้อยละ

140 - 149
150 – 159
160 – 169
170 – 179
180 ขึ้นไป

42
190
122
22
4
380

10.5
50.0
32.0
5.8
1.2
100.0

ส่ วนสู ง (ซม.)

รวม

จากตารางที่ 4.7 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีส่วนสู ง 150 – 159
จํานวน 190 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.0 รองลงมาคือ 160 – 169 จํานวน 122 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.0
140 – 149 จํานวน 42 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.5 170 – 179 จํานวน 22คน คิดเป็ นร้อยละ 5.8
และ 180 ขึ้นไป จํานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.2
ตารางที่ 4.8 แสดงจํานวน และค่าร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม รอบเอว (นิ้ว)
รายการ
จํานวน
ร้อยละ
รอบเอว (นิ้ว)
25 - 30
84
22.2
31 – 40
204
53.6
41 – 50
13
3.5
51 - 60
22
5.8
61 ขึ้นไป
57
14.9
รวม
380
100.0
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จากตารางที่ 4.8 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีรอบเอว 31 – 40 จํานวน
204 คน คิดเป็ นร้อยละ 53.6 รองลงมาคือ 25 – 30 จํานวน 84 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.2 61 ขึ้นไป
จํานวน 57 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.9 และ 41 - 50 จํานวน 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.5
ตารางที่ 4.9 แสดงจํานวน และค่าร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม ในการตรวจสุ ขภาพประจําปี
รายการ

เคย/ใช่
ไม่เคย/ไม่ใช่
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
2. ในรอบหนึ่งปี ที่ผา่ นมา ท่านเคยได้รับการตรวจสุ ขภาพ 354
93.20
26
6.80
หรื อไม่ (เช่น วัดความดันโลหิ ต หรื อ ตรวจนํ้าตาลใน
เลือดและอื่นๆ)
3. ท่านเคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็ นโรคประจําตัวเหล่านี้
หรื อไม่ (ตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อ)
1) ความดันโลหิ ตสู ง
162
42.60
218
57.40
2) โรคหลอดเลือดสมอง
13
3.40
367
96.60
3) หัวใจขาดเลือดชัว่ ขณะ,กล้ามเนื้อหัวใจตาย
8
2.10
372
97.90
4) อัมพาต/อัมพฤกษ์
5
1.30
375
98.70
5) เบาหวาน
105
27.60
275
72.40
6) โรคหอบหื ด
19
5.00
361
95.00
7) โรคหลอดลมอักเสบเรื้ อรัง หรื อโรคถุงลมโป่ งพอง
4
1.10
376
98.90
8) วัณโรค
5
1.60
375
98.70
9) โรคสมองเสื่ อม
18
4.70
362
95.30
10) โรคซึ มเศร้า
2
.50
378
99.50
11) โรคทางจิตเวชอื่นๆ
8
2.10
372
97.70
12) เนื้องอกชนิดร้ายแรง / มะเร็ ง
10
2.60
370
97.40
13) โรคข้อต่อ-กระดูก (โรคเกาต์ ข้อเสื่ อม กระดูกพรุ น 132
34.70
248
65.30
รู มาตอยด์ กระดูกกดทับเส้นประสาท)
14) โรคช่องปาก (โรคฟันผุ ,โรคเหงือกอักเสบ
101
26.60
279
73.40
(รํามะนาด), แผลในช่องปาก
40

40

40

40

40
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ตารางที่ 4.9 (ต่อ)
รายการ

เคย/ใช่

15) โรคตา เช่น จอประสาทตาเสื่ อม ต้อกระจก ต้อหิ น
ต้อลม โรคต้อเนื้อ
16) กระเพาะอาหารและ/หรื อลําไส้อกั เสบ
17) อื่นๆ ระบุ: …………….……………
3. ในปั จจุบนั ท่านมีปัญหาสุ ขภาพในข้อต่อไปนี้หรื อไม่
(ตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อ)
1) ปวดหลัง
2) ปวดหรื อเจ็บข้อต่อ
3) สายตามัว
4) ไหล่ติด
5) ท้องผูก
6) ได้ยนิ เสี ยงหึ่ งๆ
7) หัวใจเต้นผิดจังหวะ
8) หายใจลําบาก
9) มีอาการผืน่ คัน
10) นอนไม่หลับ , อ่อนเพลีย , เวียนศีรษะ
11) ปั สสาวะบ่อย กลั้นปั สสาวะไม่อยู่
12) ปวดฟัน
13) มีอาการปวดท้อง จุกเสี ยด
14) อื่นๆ โปรดระบุ: …………….
40

40

40

ไม่เคย/ไม่ใช่

151

39.70

229

60.30

36

9.50

344

90.50

181
141
159
62
89
42
31
22
82
152
165
44
65

47.60
37.10
41.80
16.30
23.40
11.10
8.20
5.80
21.60
40.00
43.40
11.60
17.10

199
239
221
318
291
338
349
358
298
228
215
336
315

52.40
62.90
58.20
83.70
76.60
88.90
91.80
94.20
78.40
60.60
56.60
88.40
82.90

จากตารางที่ 4.9 ในรอบหนึ่งปี ที่ผา่ นมา ผูส้ ู งอายุ จังหวัดนนทบุรีส่วนใหญ่เคยได้รับ
การตรวจสุ ขภาพหรื อไม่ เช่ น วัดความดันโลหิ ต หรื อ ตรวจนํ้าตาลในเลื อดและอื่นๆ พบว่าส่ วน
ใหญ่เคยรับการตรวจสุ ขภาพ (ร้อยละ 93.20) เพียงส่ วนน้อยเท่านั้นที่ไม่เคยตรวจ (ร้อยละ 6.80) และ
ปั ญหาสุ ขภาพที่พบบ่อยที่สุดคื อ ปวดหลัง (ร้ อยละ 47.60) และความดันโลหิ ตสู ง (ร้อยละ42.60)
โรคที่พบน้อยที่สุดคือโรคซึ มเศร้า (ร้อยละ 0.5)
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1.3 ข้ อมูลด้ านการออกกําลังกายของประชากรผู้สูงอายุจํานวน 380 คน
ตารางที่ 4.10 แสดงจํานวน และค่าร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม ในการออกกําลังกาย
การออกกําลังกาย
1. ปั จจุบนั ท่านออกกําลังกาย

เคย/ใช่
ไม่เคย/ไม่ใช่
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
337
88.70
43
11.30

จากตารางที่ 4.10 การออกกําลังกายของผูส้ ู งอายุ จังหวัดนนทบุรีพบว่าส่ วนใหญ่ออก
กําลังกาย (ร้อยละ 88.70) เพียงส่ วนน้อยเท่านั้นที่ไม่ออกกําลังกาย (ร้อยละ 11.30)
ตารางที่ 4.11 แสดงจํานวน และค่าร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม ในการออกกําลังกายต่อสัปดาห์
2. จํานวนครั้งในการออกกําลังกายต่อสัปดาห์ของท่าน
1. 1 ครั้ง/สัปดาห์
2. 2-3 ครั้ง/สัปดาห์
3. 4-5 ครั้ง/สัปดาห์
4. 6-7 ครั้ง/สัปดาห์

จํานวน
46
171
125
38

ร้อยละ
12.10
45.00
32.90
10.00

จากตารางที่ 4.11 จํานวนครั้ งในการออกกําลังกายต่ อสัป ดาห์ ข องผูส้ ู ง อายุ จังหวัด
นนทบุรีพบว่าส่ วนใหญ่ออกกําลังกาย2-3 ครั้ง/สัปดาห์ (ร้อยละ 45.00) รองลงมา 4 – 5 ครั้ง/สัปดาห์
(ร้อยละ 32.90) และ 6-7 ครั้ง/สัปดาห์ (ร้อยละ 10.00)
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ตารางที่ 4.12 แสดงจํานวน และค่าร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม ประเภทการออกกําลังกาย
ที่ชื่นชอบ
3. ประเภทการออกกําลังกายที่ท่านชื่นชอบ (ตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อ)
จํานวน ร้อยละ
1. แอโรบิค
98
26.10
2. ไทเก๊ก
82
21.60
3. ชี่กง
18
4.70
4. ลีลาศ
23
6.10
5. ว่ายนํ้า
8
2.10
6. เดิน
125 32.90
7. วิง่
13
3.40
8. โยคะ
12
3.20
จากตารางที่ 4.12 ประเภทการออกกําลังกายของผูส้ ู งอายุ จังหวัดนนทบุรีที่ชื่นชอบ
พบว่าส่ วนใหญ่ออกกําลังกายด้วยการเดิน (ร้อยละ 32.90) รองลงแอโรบิค (ร้อยละ 26.10) และว่าย
นํ้า (ร้อยละ 2.10)
1.4 ข้ อมูลความต้ องการในการใช้ สื่อเพือ่ ฝึ กโยคะของประชากรผู้สูงอายุจํานวน 380 คน
ตารางที่ 4.13 แสดงจํานวน และค่าร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม เกี่ยวกับความรู ้ ความสามารถ
ในการฝึ กโยคะ และการใช้สื่อในการฝึ กโยคะ
รายการ

ใช่/เหมาะสม
ไม่ใช่/ไม่เหมาะสม
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
129
33.90
251
66.10
257
67.60
123
32.40
311
81.80
69
18.20

4. ท่านมีความรู ้ในการออกกําลังกายด้วยโยคะหรื อไม่
5. ท่านคิดว่าการฝึ กโยคะเหมาะสมกับท่านหรื อไม่
6. หากมีสื่อวีดิทศั น์ และ แผ่นพับ การสอนโยคะท่าน
สามารถปฏิบตั ิตามได้หรื อไม่
จากตารางที่ 4.13 ผูส้ ู งอายุ จังหวัดนนทบุรีพบว่าส่ วนใหญ่ไม่มีความรู ้ในการออกกําลัง
กายด้วยโยคะ (ร้อยละ 66.10) และมีความรู ้ในการออกกําลังกายด้วยโยคะ (ร้อยละ 33.90)
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เมื่ อถามว่าการฝึ กโยคะเหมาะสมกับท่านหรื อไม่ส่วนใหญ่พบว่าเหมาะสม (ร้ อยละ
67.60) มีเพียงจํานวนน้อยเท่านั้นบอกว่าไม่เหมาะสม (ร้อยละ 32.40)
หากมีสื่อวีดิทศั น์และแผ่นพับการสอนโยคะท่านสามารถปฏิบตั ิตามได้หรื อไม่พบว่า
ส่ วนใหญ่ตอบได้ (ร้อยละ 81.80) และตอบไม่ได้ (ร้อยละ 18.20)
ตารางที่ 4.14 แสดงจํานวน และค่าร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม เวลาที่เหมาะสมในการฝึ กโยคะ
ต่อครั้ง
7. ท่านคิดว่าเวลาที่เหมาะสมในการฝึ กโยคะต่อครั้งคือ
1. น้อยกว่า 30 นาที
2. 30 นาที
3. 45 นาที
4. 60 นาที
5. มากกว่า 60 นาที

จํานวน
71
163
83
49
14

ร้อยละ
18.70
42.90
21.80
12.90
3.70

จากตารางที่ 4.14 ถามผูส้ ู งอายุ จังหวัดนนทบุรีว่าเวลาที่เหมาะสมในการฝึ กโยคะต่อ
ครั้งพบว่าส่ วนใหญ่ครั้งละ 30 นาที (ร้อยละ 42.90) รองลงมา 45 นาที (ร้อยละ 21.80) และมากกว่า
60 นาที (ร้อยละ 3.70)
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ตารางที่ 4.15 แสดงจํานวน และค่าร้อยละของการฝึ กโยคะควรปฏิบตั ิกี่ครั้งต่อสัปดาห์
8. ท่านคิดว่าการฝึ กโยคะควรปฏิบตั ิกี่ครั้งต่อสัปดาห์
1. 1 ครั้ง/สัปดาห์
2. 2-3 ครั้ง/สัปดาห์
3. 4-5 ครั้ง/สัปดาห์
4. 6-7 ครั้ง/สัปดาห์

จํานวน
56
249
61
5

ร้อยละ
17.10
65.50
16.10
1.30

จากตารางที่ 4.15 ถามว่าการฝึ กโยคะควรปฏิบตั ิกี่ครั้งต่อสัปดาห์พบว่าส่ วนใหญ่ 2-3
ครั้ง/สัปดาห์ (ร้ อยละ 65.50) รองลงมา 1 ครั้ง/สัปดาห์ (ร้ อยละ 17.10 ) และ 6-7 ครั้ง/สัปดาห์
(ร้อยละ 1.30)
ตารางที่ 4.16 แสดงจํานวน และค่าร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จํานวนท่าที่เหมาะสมในการ
ฝึ กโยคะ
9. ท่านคิดว่าจํานวนท่าที่เหมาะสมในการฝึ กโยคะแต่ละครั้งคือ
1. น้อยกว่า 10 ท่า
2. 10 - 15 ท่า
3. 15 – 20 ท่า
4. มากกว่า 20 ท่า

129
193
46
12

33.90
50.80
12.10
3.20

จากตารางที่ 4.16 เมื่อถามผูส้ ู งอายุ จังหวัดนนทบุรีว่าจํานวนท่าที่เหมาะสมในการฝึ ก
โยคะในแต่ครั้งพบว่าส่ วนใหญ่10-15 ท่า (ร้อยละ 50.80) รองลงมา น้อยกว่า 10 ท่า (ร้อยละ 33.90)
และมากกว่า 15-20 ท่า (ร้อยละ 12.10)
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ตารางที่ 4.17 แสดงจํานวน และค่าร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม เกี่ยวกับความต้องการในการใช้สื่อ
รายการ
1. ขณะที่ทาํ ท่าตามสื่ อ วีดิทศั น์ ท่านต้องการให้
บรรยาย วิธีการทําท่านั้นหรื อไม่
2. ขณะที่ทาํ ท่าตามสื่ อ วีดิทศั น์ ท่านต้องการให้
บรรยาย ประโยชน์ของท่านั้นหรื อไม่
3. ขณะที่ทาํ ท่าตามสื่ อ วีดิทศั น์ ท่านต้องการให้มี
ดนตรี ประกอบ หรื อไม่
4. ท่านต้องการสื่ อแผ่นพับ รายละเอียด และ
ประโยชน์ของท่าฝึ กโยคะหรื อไม่

ใช่/ต้องการ
ไม่ใช่/ไม่ตอ้ งการ
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
362
95.30
18
4.70
371

97.60

9

2.40

321

84.50

59

15.50

319

83.90

61

16.10

จากตารางที่ 4.17 เมื่ อถามผูส้ ู งอายุ จังหวัดนนทบุ รีว่า ขณะที่ ทาํ ท่าตามสื่ อ วีดิทศั น์
ต้องการให้บรรยาย วิธีการทําท่านั้นหรื อ ไม่พบว่าส่ วนใหญ่ตอ้ งการ (ร้อยละ95.30) และไม่ตอ้ งการ
(ร้อยละ 4.70)
ขณะที่ทาํ ท่าตามสื่ อ วีดิทศั น์ ต้องการให้บรรยาย ประโยชน์ของท่านั้นหรื อไม่ พบว่า
ต้องการ (ร้อยละ97.60) และไม่ตอ้ งการ (ร้อยละ 2.40)
ขณะที่ ท าํ ท่า ตามสื่ อ วีดิท ศั น์ ต้องการให้มี ดนตรี ป ระกอบ หรื อไม่พ บว่า ส่ วนใหญ่
ต้องการ (ร้อยละ 84.50) และไม่ตอ้ งการ (ร้อยละ15.50)
ผูส้ ู งอายุ จังหวัดนนทบุ รี ต้องการสื่ อแผ่นพับ รายละเอี ยด และประโยชน์ของท่าฝึ ก
โยคะหรื อไม่ พบว่าส่ วนใหญ่ตอ้ งการ (ร้อยละ 83.90 ) และไม่ตอ้ งการเพียง (ร้อยละ 16.10)

ตอนที่ 2 ผลการพัฒนาบทเรียน
เมื่อสรุ ปข้อมูลความต้องการของผูส้ ู งอายุกลุ่มประชากรจํานวน 380 คน แล้วจึงนํามา
พัฒนาบทเรี ยนสื่ อประสม วิชาโยคะเบื้องต้นสําหรับผูส้ ู งอายุ จังหวัดนนทบุรี ดังนี้
2.1 ชื่ อบทเรียน
บทเรี ยนสื่ อประสมวิชาโยคะเบื้องต้นสําหรับผูส้ ู งอายุ
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2.2 วัตถุประสงค์
2.2.1 เพื่อให้ผสู ้ ู งอายุ มีความรู ้และเข้าใจวิธีการปฏิบตั ิท่า
2.2.2 เพื่อให้ผสู ้ ู งอายุ มีความเข้าใจลมหายใจที่ใช้ร่วมกับการปฏิบตั ิท่า
2.2.3 เพื่อให้ผสู ้ ู งอายุ สามารถปฏิบตั ิตามได้
2.2.4 เพื่อให้ผสู ้ ู งอายุ มีความรู ้และความเข้าใจประโยชน์จากการปฏิบตั ิท่า
2.2.5 เพื่อให้ผสู ้ ู งอายุ มีความรู ้และความเข้าใจข้อควรระวังในการปฏิบตั ิท่า
2.3 สื่ อการเรียนรู้
2.3.1 คู่มือ ประกอบด้วย คําแนะนําก่อนการฝึ ก, ภาพนิ่ ง ขั้นตอนการปฏิบตั ิโยคะ
ในท่านัง่ โยคะในท่ายืน โยคะในท่านอน และประโยชน์ของการฝึ กโยคะ
2.3.2 บทเรี ยน ประกอบด้วย คําแนะนําก่อนการฝึ ก, การฝึ กลมหายใจ, โยคะในท่า
นัง่ โยคะในท่ายืน โยคะในท่านอน วัตถุ ประสงค์ ประโยชน์ ข้อควรระวัง แผนกิจกรรมการเรี ยนรู ้
โยคะเบื้องต้นสําหรับผูส้ ู งอายุ
2.3.3 วีดิทศั น์ ประกอบด้วย ภาพเคลื่อนไหวสาธิ ตการปฏิบตั ิท่า คําบรรยาย วิธีการ
ปฏิบตั ิอย่างเป็ นขั้นตอน ประโยชน์จากการปฏิบตั ิท่านั้นๆ ข้อควรระวัง ดนตรี ประกอบ
2.4 เนือ้ หา
บทนํา คําแนะนําก่อนการฝึ ก
บทที่ 1 การฝึ กลมหายใจ
บทที่ 2 โยคะในท่านัง่
1. กล้ามเนื้อใบหน้าและดวงตา
2. กล้ามเนื้อคอ-บ่า
3. กล้ามเนื้อหัวไหล่
4. ท่าบิดตัว
5. ท่าข้อเท้าและข้อเข่า
บทที่ 3 โยคะในท่ายืน
1. ท่าเขย่ง
2. ท่าก้มตัว
3. ท่าแอ่นตัว
4. ท่าต้นไม้
5. ท่าวีรบุรุษ
บทที่ 4 โยคะในท่านอน
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1. ท่าเข่าถึงอก
2. ท่าบิดเอว
3. ท่างู
4. ท่าตัก๊ แตน
5. ท่าผ่อนคลาย
แผนกิจกรรมการเรี ยนรู ้โยคะเบื้องต้นสําหรับผูส้ ู งอายุ
2.5 แผนกิจกรรมการเรี ยนรู ้ โยคะเบื้องต้นสําหรับผูส้ ู งอายุ
การฝึ กสั ปดาห์ ละ 3 ครั้ง 6 เดือนขึน้ ไป
ครั้งที่
เนือ้ หา
สาระการเรี ยนรู้
สื่ อ
ครั้งที่ 1 1. ฝึ กการหายใจ
- ขจัดสารพิษในร่ างกาย ทําให้รู้สึกสดชื่น คลาย
1. คู่มือ
ความตึงเครี ยด เพิ่มภูมิคุม้ กัน เป็ นการฝึ กควบคุม
2.วีดิทศั น์
ความคิด โดยผ่านการควบคุมลมหายใจ เพื่อให้สมาธิ
2.โยคะในท่านัง่ 5ท่า และจิตใจสงบลง
- กล้ามเนื้อใบหน้า
- ช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อใบหน้า และดวงตา ช่วย
และดวงตา
คงความคมชัด ในการมองเห็น
- กล้ามเนื้อคอ-บ่า
- การยืดเหยียดจะช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อคอ-บ่า
บรรเทาอาการปวดต้นคอ จากการทํางาน สะพาย
กระเป๋ า นอนตกหมอน หรื อ ความเครี ยด
- กล้ามเนื้อหัวไหล่ - บริ หารกล้ามเนื้ อคอ หัวไหล่ แก้ปัญหาคอแข็ง
ปวดคอ หัวไหล่ติด สะบักจม เนื่องจากการนอน
ตะแคงข้างนานๆ ลดการปวดเมื่อยบริ เวณไหล่
- ท่าบิดตัว
- นวดกล้ามเนื้ อหลัง บริ เวณเอว ช่วยให้ตบั อ่อน
ทํางานได้ดีข้ ึน ระบบขับถ่ายดีข้ ึน นํ้าย่อยดี ขับลม
ในช่องท้อง ผูเ้ ป็ นโรคเบาหวานและหมอนรอง
กระดูก ควรฝึ กอย่างสมํ่าเสมอ
- ท่าข้อเท้าและข้อ
- บริ หารกล้ามเนื้ อหัวเข่า, ข้อเท้า ยืดกล้ามเนื้ อน่อง
เข่า
บรรเทาอาการปวดตึง
3. ท่าผ่อนคลาย
- ทําให้จิตใจสงบ ช่วยลดความตึงเครี ยด ผ่อน
คลายกล้ามเนื้อ ลดอาการปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตาม
ตัวและอาการนอนไม่หลับ ช่วยลดความดันโลหิ ต
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ครั้งที่
เนือ้ หา
ครั้งที่ 2 1. ฝึ กการหายใจ
2.โยคะในท่ายืน 5ท่า
- ท่าเขย่ง
- ท่าก้มตัว

สาระการเรี ยนรู้
- ฝึ กปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่อง
- บริ หารกล้ามเนื้อหัวเข่า และข้อเท้า ป้ องกันข้อเท้า
พลิก และตะคริ วที่น่อง
- ลดอาการเครี ยด และซึ มเศร้า นวดอวัยวะช่องท้อง
ช่ วยให้ระบบย่อยอาหารดี ข้ ึ น ลดอาการปวดศี รษะ
และอาการนอนไม่หลับ
- ท่าแอ่นตัว
- บริ หารกล้ า มเนื้ อหั ว ไหล่ และหลั ง ส่ วนบน
ป้ องกันอาการหลัง ค่อม ขยายปอด ขยายหลอดลม
ช่วยให้การหายใจสะดวกขึ้น
- ท่าต้นไม้
- ฝึ กความสมดุลในการทรงตัว กระตุน้ ให้สันหลัง
ยืดตรง ขยายปอดช่วยระบบการหายใจให้ทาํ งานได้ดี
ขึ้น หายใจได้ลึกขึ้น
- ท่าวีรบุรุษ
- ฝึ กความสมดุ ลในการทรงตัว บริ หารกล้ามเนื้ อ
หลัง ส่ ว นล่ า ง กล้า มเนื้ อ สะโพก กล้า มเนื้ อ ต้น ขา
ด้านหลัง ช่วยให้ขาแข็งแรงขึ้น
3. ท่าผ่อนคลาย
- ฝึ กปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่อง
ครั้งที่ 3 1. ฝึ กการหายใจ
- ฝึ กปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่อง
2.โยคะในท่ า นอน 4 - ขับ ลมในช่ อ งท้ อ ง กล้ า มเนื้ อ หน้ า ท้ อ ง และ
ท่า
แกนกลางลําตัวแข็งแรงขึ้ น ช่ วยในการทรงตัวและ
การเคลื่ อ นไหวร่ า งกาย บริ ห ารหัว เข่ า และขาให้
แข็งแรง
- ท่าเข่าถึงอก
- กระตุ ้น การทํา งานของตับ , ไต และระบบย่อย
อาหาร เป็ นท่าที่ช่วยคลายกล้ามเนื้ อ ลดอาการปวด
- ท่าบิดเอว
เมื่ อยคอ ไหล่ หลัง และสะโพก เพิ่ม ความแข็ง แรง
ให้กบั กระดูกสันหลัง ลดอาการปวดประจําเดือน
- เพิ่ ม ความแข็ ง แรงของกระดู ก หลัง ไหล่ และ
- ท่างู
กล้ามเนื้อหน้าท้อง กระชับกล้ามเนื้ อสะโพก กระตุน้
อวัยวะในช่ องท้อง ลดความเครี ยด ทําให้ปอดและ
หัวใจแข็งแรง ใช้รักษาโรคหอบหื ด

สื่ อ
1. คู่มือ
2. วีดิทศั น์

1. คู่มือ
2. วีดิทศั น์
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ครั้งที่

เนือ้ หา
- ท่าตัก๊ แตน

- ท่าผ่อนคลาย
ครั้งที่ 4 1. ฝึ กการหายใจ
2.โยคะในท่านัง่ 5ท่า
3.โยคะในท่ายืน 5ท่า
4. ท่าผ่อนคลาย
ครั้งที่ 5 1. ฝึ กการหายใจ
2.โยคะในท่ายืน 5ท่า
3.โยคะในท่านอน 4
ท่า
4. ท่าผ่อนคลาย
ครั้งที่ 6 1. ฝึ กการหายใจ
2.โยคะในท่านัง่ 5ท่า
3.โยคะในท่ายืน 5ท่า
4.โยคะในท่ า นอน 4
ท่า
5. ท่าผ่อนคลาย

สาระการเรี ยนรู้
- ทํา ให้ก ล้า มเนื้ อหลัง ต้นขาแข็ง แรง ลดอาการ
ท้อ งอื ด เนื่ อ งจากก๊ า ซในกระเพาะและลํา ไส้ การ
ยืดหยุน่ ของปอดดีข้ ึน กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรง เหมาะ
กับผูม้ ีความดันโลหิ ตตํ่า
- ฝึ กปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่อง

สื่ อ

- ฝึ กปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่อง

1. คู่มือ
2. วีดิทศั น์

- ฝึ กปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่อง

1. คู่มือ
2. วีดิทศั น์

- ฝึ กปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่อง

1. คู่มือ
2. วีดิทศั น์

ตอนที่ 3 ผลการประเมินประสิ ทธิภาพ จากกลุ่มทดลองที่ 1 ผู้สูงอายุจํานวน 6 คน
หลังจากผลิตสื่ อประสมแล้ว จึงนําไปทดลองใช้ สื่อครั้งที่ 1
3.1 ข้อมูลด้านปั จจัยส่ วนบุคคลของกลุ่มทดลองที่ 1 ผูส้ ู งอายุ จํานวน 6 คน
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ตารางที่ 4.18 ข้อมูลด้านปั จจัยส่ วนบุคคลของกลุ่มทดลองที่ 1 ผูส้ ู งอายุที่เข้ารับการฝึ กโยคะโดยใช้
สื่ อประสม
รายการ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จํานวน

ร้อยละ

0
6
6

0
100.00
100

2
4
6

40.00
60.00
100

3
3
6

50.00
50.00
100

1
4
1
6

20.00
60.00
20.00
100

อายุ
อายุ 60 – 64 ปี
อายุ 65 – 69 ปี
รวม
สถานภาพการสมรส
สมรส
หม้าย
รวม
ระดับการศึกษา
ปวส. /อนุปริ ญญา
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
รวม

จากตารางที่ 4.18 ผลการวิจยั พบว่า
1. เพศ ผูส้ ู งอายุกลุ่มทดลองที่ 1 จํานวน 6 คน ที่เข้ารับการฝึ กโยคะโดยใช้สื่อประสม
เพศหญิงจํานวน 6 คน (ร้อยละ 100.00) ไม่มีเพศชาย
2. อายุ ผูส้ ู งอายุกลุ่มทดลองที่ 1 จํานวน 6 คน ที่เข้ารับการฝึ กโยคะโดยใช้สื่อประสม
65 – 69 ปี (ร้อยละ 60.00) และอายุระหว่าง 60 – 64 ปี (ร้อยละ 40.00)
3. สถานภาพการสมรส กลุ่มทดลองที่ 1 จํานวน 6 คน ที่เข้ารับการฝึ กโยคะโดยใช้สื่อ
ประสมสถานภาพสมรส (ร้อยละ 50.00) และสถานภาพหม้าย (ร้อยละ 50.00)
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4. ระดับ การศึ ก ษา กลุ่ ม ทดลองที่ 1 จํา นวน 6 คน ที่ เข้า รั บ การฝึ กโยคะโดยใช้สื่อ
ประสมการศึกษาระดับปริ ญญาตรี (ร้อยละ 60.00) รองลงมามีการศึกษาระดับ ปวส. /อนุปริ ญญา
และปริ ญญาโท (ร้อยละ 20.00)
3.2 ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ ก่อนการฝึ กโยคะ ของกลุ่มทดลองที่ 1 ผูส้ ู งอายุจาํ นวน 6 คน
ก่ อนการฝึ กโยคะ ผูว้ ิจยั ใช้แบบสั ม ภาษณ์ เพื่ อเก็บ ข้อมูล ด้า นปั จจัย ส่ วนบุคคล
ได้แก่ เพศ อายุ ศาสนา สถานะภาพการสมรส ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างที่ 1 เพื่อประเมิ น
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับโยคะ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 60-69 ปี นับถือศาสนา
พุทธ สถานะภาพสมรส จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี และข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการออกกําลังกาย
ประกอบการใช้บทเรี ยนสื่ อประสมพบว่ากลุ่มตัวอย่าง มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกกําลัง
กายแบบโยคะระดับน้อย แต่คิดว่าจะสามารถฝึ กโยคะได้ดว้ ยตนเอง แม้วา่ จะไม่เคยฝึ กโยคะด้วยสื่ อ
ประสมมาก่อน ตลอดจนมีความคาดหวังว่าจะนําไปใช้ในชีวติ ประจําวันได้
3.3 ข้อมูลจากแบบสังเกต ระหว่างการฝึ กโยคะ ของกลุ่มทดลองที่ 1 ผูส้ ู งอายุจาํ นวน 6
คน
ระหว่างการฝึ กโยคะ ผูว้ ิจยั ใช้แบบสังเกตในการเก็บข้อมูลเพื่อต้องการประเมินความ
เข้าใจของผูส้ ู งอายุที่มีต่อสื่ อประสมวิชาโยคะเบื้องต้นพบว่า กลุ่มทดลอง ไม่ค่อยมีความสนใจ และ
ความเข้าใจเนื้อหาในวีดิทศั น์มากนัก และไม่สามารถทําตามได้ เนื่องจากท่าโยคะมีความยากเกินไป
ไม่ค่อยได้ยนิ เสี ยงบรรยายวิธีปฏิบตั ิท่าโยคะ เพราะเสี ยงดนตรี ประกอบค่อนข้างดัง รวมทั้งมองเห็น
ภาพไม่ชดั เจนเนื่องจาก จอภาพเล็กเกินไป
3.4 ข้อมูลจากแบบสอบถาม หลังการฝึ กโยคะ ของกลุ่มทดลองที่ 1 ผูส้ ู งอายุจาํ นวน 6 คน
หลัง การฝึ กโยคะ ผู ้วิ จ ัย ใช้แ บบสอบถามในการเก็ บ ข้อ มู ล เพื่ อ ต้อ งการประเมิ น
ประสิ ทธิ ภาพของสื่ อประสมวิชาโยคะเบื้ องต้นกับผูส้ ู ง อายุแล้วพบว่า กลุ่ มตัวอย่าง ไม่สามารถ
เรี ยนรู้และฝึ กโยคะตามวีดิทศั น์ได้ เพราะความไม่ชดั เจนของภาพและเสี ยงของสื่ อประสม

ตอนที่ 4 ผลการประเมินประสิ ทธิภาพ จากกลุ่มตัวอย่ างผู้สูงอายุจํานวน 50 คน
ดังนี้

หลังจากปรับปรุ งสื่ อวีดิทศั น์แล้ว จึงนําไปทดลองใช้สื่อครั้งที่ 2 ได้ผลการทดลองใช้
4.1 ข้ อมูลด้ านปัจจัยส่ วนบุคคลกลุ่มตัวอย่ างผู้สูงอายุจํานวน 50 คน
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ตารางที่ 4.19 ข้อมูลด้านปั จจัยส่ วนบุคคลกลุ่มตัวอย่างผูส้ ู งอายุจาํ นวน 50 คน ที่เข้ารับการฝึ กโยคะ
โดยสื่ อประสม
รายการ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม
อายุ
อายุ 60 – 64 ปี
อายุ 65 – 69 ปี
อายุ 70 – 74 ปี
อายุ 75 – 79 ปี
อายุ 80 ปี ขึ้นไป
รวม
สถานภาพการสมรส
สมรส
หม้าย
หย่าร้าง
รวม
ระดับการศึกษา
ไม่ได้ศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาหรื อระดับ ปวช.
ปวส. /อนุปริ ญญา
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก
รวม

จํานวน

ร้อยละ

3
47
50

6.00
94.00
100

21
21
6
2
50

42.00
42.00
12.00
4.00
100

19
12
3
50

38.00
24.00
6.00
100

1
1
13
1
26
8
50

2.0
2.00
26.00
2.00
52.00
16.00
100
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จากตารางที่ 4.19 ผลการวิจยั พบว่า
1. เพศ ผูส้ ู งอายุ จังหวัดนนทบุรีต่อการอบรมโดยใช้บทเรี ยนสื่ อประสมวิชาโยคะ
เบื้องต้นส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงจํานวน 47 คน (ร้อยละ 94.00) มีเพศชายเพียงเล็กน้อย (ร้อยละ 6.00)
2. อายุ ผูส้ ู งอายุ จังหวัดนนทบุรีต่อการอบรมโดยใช้บทเรี ยนสื่ อประสมวิชาโยคะ
เบื้องต้นส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 60 – 64 ปี และ 65 – 69 ปี ทั้ง 2 กลุ่ม (ร้ อยละ 42.00) และมีอายุ
ระหว่าง 70 – 74 ปี (ร้อยละ 12.00)
3. สถานภาพการสมรส ผูส้ ู งอายุ จังหวัดนนทบุรีต่อการอบรมโดยใช้บทเรี ยนสื่ อ
ประสมวิชาโยคะเบื้องต้นส่ วนใหญ่มีสถานภาพสมรส (ร้อยละ 38.00) รองลงมามีสถานภาพหม้าย
(ร้อยละ 24.00) และมีสถานภาพหย่าร้าง (ร้อยละ 3.00)
4. ระดั บ การศึ ก ษา ผูส้ ู ง อายุ จัง หวัดนนทบุ รีต่อการอบรมโดยใช้บ ทเรี ย นสื่ อ
ประสมวิช าโยคะเบื้ องต้นส่ วนใหญ่มี ก ารศึ กษาระดับปริ ญญาตรี (ร้ อยละ 52.00) รองลงมามี
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรื อระดับ ปวช. (ร้อยละ 26.00)
4.2 ข้ อมูลจากแบบสั มภาษณ์ ก่อนการฝึ กโยคะของกลุ่มตัวอย่างผูส้ ู งอายุจาํ นวน 50 คน
แบบสัมภาษณ์ ก่อนการฝึ กโยคะ เพื่อเก็บข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง เวลาที่ใช้ในการ
สัมภาษณ์ของแต่ละบุคคลประมาณ 5 นาที ปรากฏผลดังนี้
1. ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมมีวิธีออกกําลังกายอย่างไรบ้าง พบว่า ออกกําลังกายด้วย
การ เดิน คิดเป็ นร้อยละ 52 โยคะ คิดเป็ นร้อยละ 26 เต้นแอโรบิก คิดเป็ นร้อยละ 18 ไทเก๊ก คิดเป็ น
ร้อยละ 4
2. ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับโยคะเพียงใด พบว่า มีความรู ้
ความเข้า ใจเกี่ ยวกับ โยคะอยู่ในระดับ ดี และมี ค วามคิ ดเห็ นว่า โยคะทํา ให้ร่า งกายแข็งแรง และ
ยืดหยุน่ มากขึ้น สร้างสมาธิ จากการควบคุมลมหายใจเข้าออกขณะฝึ กโยคะ
3. ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมคิดว่าตนเองมีความสามารถในการออกกําลังกายด้วยโยคะ
หรื อไม่ พบว่ามีความสามารถในการออกกําลังกายด้วยโยคะในระดับดี ตามสมรรถนะของร่ างกาย
ในแต่ละบุคคล
4. ผูเ้ ข้ารั บการฝึ กอบรมเคยได้รับการฝึ กโยคะโดยใช้สื่อประสมมาก่อนหรื อไม่
พบว่า ไม่เคยได้รับการฝึ กโยคะโดยใช้สื่อประสมมาก่อน
5. ผูเ้ ข้า รั บ การฝึ กอบรม มี ค วามคาดหวัง ว่า จะได้รับ ประโยชน์ จากบทเรี ยนสื่ อ
ประสม วิชาโยคะเบื้องต้นนี้อย่างไรบ้าง พบว่ามีความคาดหวังว่าจะได้รับประโยชน์จากบทเรี ยนสื่ อ
ประสมวิชาโยคะเบื้องต้นอย่างมาก เพราะจะได้นาํ ความรู ้ไปออกกําลังกายได้อย่างถูกต้องในชี วิต
จริ งและแนะนําผูอ้ ื่นได้
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4.3 ข้อมูลจากแบบสังเกต ระหว่างการฝึ กโยคะของกลุ่มตัวอย่างผูส้ ู งอายุจาํ นวน 50
คน

จากการสังเกตของผูว้ ิจยั พบว่า กลุ่ มตัวอย่างที่ ร่วมการฝึ กอบรม มีการเตรี ยมความ
พร้อมมาเป็ นอย่างดี เช่น สวมเสื้ อผ้าที่สะดวกต่อการออกกําลังกาย กระตือรื อร้นในการเรี ยนรู ้ โดย
ส่ วนใหญ่มาก่อนเวลานัดหมาย 10-15 นาที ระหว่างการฝึ ก ผูเ้ ข้าร่ วมการฝึ กอบรมสนใจเนื้อหาของ
บทเรี ย นสื่ อประสมเป็ นอย่า งมาก และสามารถปฏิ บ ตั ิ ตามบทเรี ย นสื่ อประสมได้อย่า งถู ก ต้อง
ตลอดจนสามารถปฏิบตั ิตามเนื้อหาบทเรี ยน สื่ อประสมอย่างต่อเนื่อง จนจบการฝึ ก
4.4 ข้ อมูลจากแบบสอบถาม หลังการฝึ กโยคะของกลุ่มตัวอย่างผูส้ ู งอายุจาํ นวน 50 คน
ตารางที่ 4.20 ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความพึงพอใจของผูส้ ู งอายุต่อวีดิทศั น์

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

การประเมินหลังการฝึ กโยคะ
ความชัดแจน ของภาพประกอบ
ความชัดเจน ของขนาดตัวอักษร
คําอธิ บาย ง่ายต่อการทําความเข้าใจ
ความเหมาะสม ของจํานวนท่า
เสี ยงบรรยายประกอบเนื้อหาน่าสนใจ
ความเหมาะสม และระดับเสี ยงของดนตรี ประกอบ
ท่าทางและรู ปแบบการฝึ กเข้าใจง่าย
ลําดับขั้นตอนและความต่อเนื่ องของท่าทางในการฝึ ก
ภาพรวมของบทเรี ยนสื่ อประสม
รวม

Mean
4.16
4.16
4.24
4.34
3.92
3.80
4.38
4.28
4.12
4.14

S.D.
.61
.68
.65
.68
.75
.78
.63
.73
.71
0.69

ระดับ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 4.20 สรุ ปแสดงภาพรวมการประเมินหลังการฝึ กโยคะพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
มี ผ ลการประเมิ น บทเรี ย นสื่ อ ประสม ท่า ทางและรู ป แบบการฝึ กเข้า ใจง่ า ย (เฉลี่ ย เท่า กับ 4.38)
รองลงมาคื อ ความเหมาะสมของจํานวนท่า (เฉลี่ ยเท่ากับ 4.34) และค่าเฉลี่ ยน้อยที่ สุดคื อ ความ
เหมาะสม และระดับเสี ยงของดนตรี ประกอบ(เฉลี่ยเท่ากับ 3.80)

บทที่ 5

สรุปการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ องการพัฒนาบทเรี ยนสื่ อประสมวิชาโยคะเบื้องต้นสําหรับผูส้ ู งอายุ จังหวัด
นนทบุรี ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงทดลอง ( Experimental Research) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
(1) เพื่อศึกษาและพัฒนาบทเรี ยนสื่ อประสมวิชาโยคะเบื้องต้นสําหรับผูส้ ู งอายุ และ (2) ประเมิน
ประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยนสื่ อประสมวิชาโยคะเบื้องต้นสําหรับผูส้ ู งอายุ ประชากรที่ใช้ในการวิจยั
คือ ผูส้ ู งอายุที่เป็ นสมาชิกของศูนย์พฒั นาคุณภาพชีวติ ผูส้ ู งอายุเทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
จํานวน 380 คน มีที่อายุ 60 ปี ขึ้นไป ใช้วธิ ี การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling)
โดยกําหนดเกณฑ์ในการพิจารณาด้านสุ ขภาพเป็ นหลักคือ ต้องไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการได้ยิน การ
มองเห็ น และต้องสามารถเคลื่ อนไหวร่ างกายได้สะดวก จากการเก็บข้อมูลได้กลุ่ มตัวอย่างที่มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์จาํ นวนทั้งสิ้ น 50 คน เครื่ องมือที่ใช้เก็บข้อมูลเป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูล
ทั่ว ไป ข้อ มู ล ด้า นการออกกํา ลัง กาย ข้อ มู ล ความต้อ งการในการออกกํา ลัง กาย ผูว้ ิ จ ัย ได้นํา
แบบสอบถามไปเก็บข้อมูลด้วยตนเองที่ศูนย์พฒั นาคุ ณภาพชี วิตผูส้ ู งอายุเทศบาลนครนนทบุรี ใน
วันที่สมาชิ กมีการประชุ มประจําเดือน เมื่อได้ขอ้ มูลแล้วจึงนํามาพิจารณาผูท้ ี่เข้าเกณฑ์กลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 50 คน และจัดทําบทเรี ยนสื่ อประสม แล้วจึงนํามาทดลองใช้ครั้งที่ 1 กับผูส้ ู งอายุจาํ นวน 6
คน โดยใช้เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล มีแบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต และแบบสอบถาม เพื่อ
ประเมินประสิ ทธิ ภาพของสื่ อ และนําข้อมูลกลับมาปรับปรุ งสื่ อวีดิทศั น์อีกครั้ง แล้วจึงนํามาทดลอง
กับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 50 คน เป็ นครั้งที่ 2 และทําการเก็บข้อมูลอีกครั้งด้วยการใช้แบบสัมภาษณ์
แบบสอบถาม และแบบสังเกต แล้วผูว้ จิ ยั จึงนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์

1. สรุปผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลผูว้ ิจยั สามารถสรุ ปผลได้ ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้ อมูลเกีย่ วกับปัจจัยส่ วนบุคคล
ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การเก็บข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 50 คน พบว่า หลังจากการนําไป
ทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง 94 มีเพศชายเพียงร้อยละ 6 และมีช่วงอายุระหว่าง 60 – 64 ปี และ 65 –
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69 ปี ปริ มาณเท่ากันคือ ร้อยละ 42 สถานภาพสมรสร้อยละ 38 รองลงมาคือ หม้าย ร้อยละ 24 และ
สําเร็ จการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ร้อยละ 52 รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษาหรื อ ปวช. ร้อยละ 26
ตอนที่ 2 ข้ อมูลเกีย่ วกับผลการพัฒนาบทเรียน
จากการสร้ า งบทเรี ย นสื่ อ ประสมวิ ช าโยคะเบื้ องต้น พบปั ญหาหลัง จากการนํา ไป
ทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างที่ 1 จํานวน 6 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างไม่สามารถปฏิบตั ิตามท่าโยคะใน
วีดิทศั น์ได้ เนื่ องจาก (1) ท่าโยคะบางท่ายากเกินไป อย่างเช่น ท่าตัก๊ แตน ที่ตอ้ งยกขา 2 ข้างพร้ อม
กัน (2) เสี ยงบรรยายเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิท่าโยคะไม่ชดั เจน เนื่องจากเสี ยงดนตรี ประกอบดังเกินไปทํา
ให้กลบเสี ยงบรรยาย และ (3) จอภาพมีขนาดเล็กเกินไป เนื่ องจากใช้คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊คเปิ ดแผ่น
วีดิทศั น์ กลุ่มตัวอย่างที่ 1 มองจอภาพได้ไม่ทวั่ ถึ ง ผูว้ ิจยั จึงได้นาํ บทเรี ยน และวีดิทศั น์ กลับมา
ปรับปรุ งใหม่โดย ปรับบทเรี ยนในท่าตัก๊ แตนให้ง่ายขึ้น เปลี่ยนจากการยกขา 2 ข้าง เป็ นยกขาทีละ
ข้าง และทําการถ่ายทําวีดิทศั น์และอัดเสี ยงบรรยายใหม่ โดยนําเสี ยงบรรยายมาใส่ ในวีดิทศั น์ใน
ภายหลังเพื่อลดเสี ยงรบกวน ในส่ วนของขนาดจอภาพผูว้ จิ ยั ได้ปรับใช้โทรทัศน์ขนาด 40 นิ้ว เพื่อให้
กลุ่มตัวอย่างมองเห็นชัดเจนขึ้น
ตอนที่ 3 ผลการประเมินบทเรียนสื่ อประสม
ผูว้ จิ ยั ได้สรุ ปผลการวิเคราะห์จากเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลออกเป็ น 3 ส่ วน
รายละเอียดดังนี้
3.1 ข้ อมูลจากการสั มภาษณ์ก่อนการฝึ กโยคะ ปรากฏผลดังนี้
3.1.1 กลุ่ ม ตัวอย่า งส่ วนใหญ่ จะออกกํา ลัง กายด้วยการเดิ น คิ ดเป็ นร้ อยละ 52
รองลงมาคือการฝึ กโยคะ ร้อยละ 26 และเต้นแอโรบิค คิดเป็ นร้อยละ 18
3.1.2 กลุ่มตัวอย่างมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับโยคะอยูใ่ นระดับดีและคิดว่า การ
ฝึ กโยคะทําให้ร่างกายแข็งแรงและยืดหยุน่ มากขึ้น สามารถสร้างสมาธิ ดว้ ยท่าฝึ กลมหายใจเข้าและ
ออกในขณะปฏิบตั ิโยคะได้
3.1.3 กลุ่มตัวอย่างคิดว่า ตนเองมีความสามารถในการออกกําลังกายด้วยโยคะอยู่
ในระดับดี และเป็ นไปตามสมรรถนะของร่ างกายของแต่ละบุคคล
3.1.4 กลุ่ มตัวอย่างไม่เคยได้รับการฝึ กโยคะโดยใช้บทเรี ย นสื่ อประสมมาก่ อน
และคาดหวังว่า จะได้รับประโยชน์จากบทเรี ยนสื่ อประสม วิชาโยคะเบื้องต้นนี้ อย่างมาก เพราะ
ต้องการนําความรู ้ไปใช้ประโยชน์ในการออกกําลังกายอย่างถูกต้องและสามารถแนะนําผูอ้ ื่นได้
3.2 ข้ อมูลจากแบบสั งเกตระหว่ างการฝึ กโยคะ
ผลจากการสังเกตของผูว้ ิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ร่วมการฝึ กอบรมเตรี ยมพร้ อม
ก่อนเข้ารับการอบรมเป็ นอย่างดี สังเกตได้จาก การสวมเสื้ อผ้าที่สะดวกต่อการออกกําลังกาย มา
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ก่ อนเวลานัดหมาย 10-15 นาที และมี ความกระตื อรื อร้ นในการเรี ยนรู ้ เช่ น จะซักถามถึ งวิธีการ
ปฏิ บตั ิ ตวั ก่ อนการฝึ กโยคะ ประโยชน์ของโยคะ เป็ นต้น และระหว่างการฝึ กปฏิ บตั ิ โยคะกลุ่ม
ตัวอย่างมีความตั้งใจดูและสนใจฟังการบรรยายเนื้อหาของบทเรี ยนสื่ อประสม (วีดีทศั น์) เป็ นอย่างดี
และสามารถปฏิบตั ิท่าโยคะตามบทเรี ยนสื่ อประสมได้อย่างถูกต้องและต่อเนื่องจนจบการฝึ ก
3.3 ข้ อมูลจากแบบสอบถามหลังการฝึ กโยคะ
ตารางที่ 5.1 ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความพึงพอใจของผูส้ ู งอายุต่อวีดิทศั น์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

การประเมินหลังการฝึ กโยคะ
ความชัดแจนของภาพประกอบ
ความชัดเจนของขนาดตัวอักษร
คําอธิ บายง่ายต่อการทําความเข้าใจ
ความเหมาะสมของจํานวนท่า
เสี ยงบรรยายประกอบเนื้อหาน่าสนใจ
ความเหมาะสมและระดับเสี ยงของดนตรี ประกอบ
ท่าทางและรู ปแบบการฝึ กเข้าใจง่าย
ลําดับขั้นตอนและความต่อเนื่ องของท่าทางในการฝึ ก
ภาพรวมของบทเรี ยนสื่ อประสม
รวม

Mean
4.16
4.16
4.24
4.34
3.92
3.80
4.38
4.28
4.12
4.14

S.D.
.61
.68
.65
.68
.75
.78
.63
.73
.71
0.69

ระดับ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 5.1 สรุ ปแสดงภาพรวมการประเมินหลังการฝึ กโยคะพบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ผลการประเมิ นผลความพึงพอใจต่อบทเรี ยนสื่ อประสมอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่ สุดในทุ ก ข้อ
โดยเฉพาะในข้อความคิดเห็นเกี่ยวกับท่าทางและรู ปแบบการฝึ กเข้าใจง่ายมีคะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นระดับ
มากที่สุด เท่ากับ 4.38 รองลงมาคือ ความเหมาะสมของจํานวนท่า เฉลี่ยเท่ากับ 4.34 และน้อยที่สุด
คือ ความเหมาะสม และระดับเสี ยงของดนตรี ประกอบ เฉลี่ยเท่ากับ 3.80
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2. อภิปรายผล
การอภิ ป รายผลการวิจ ัย เพื่ อ พัฒ นาบทเรี ย นสื่ อ ประสมวิ ช าโยคะเบื้ อ งต้น สํ า หรั บ
ผูส้ ู งอายุ ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งการอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ 2 ข้อ ได้ดงั นี้
วัตถุประสงข้ อที่ 1 ศึกษาและพัฒนาบทเรียนสื่ อประสมวิชาโยคะเบือ้ งต้ นที่เหมาะสม
สํ าหรับผู้สูงอายุ
การพัฒนาบทเรี ยนสื่ อประสม วิชาโยคะเบื้องต้นสําหรับผูส้ ู งอายุ ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาปั ญหา
สุ ขภาพของผูส้ ู งอายุ พบว่าส่ วนใหญ่เกิ ดจากการขาดการออกกําลังกายอย่างสมํ่าเสมอ จึ งจัดทํา
แบบสอบถามความต้องการในการออกกําลังของผูส้ ู งอายุให้ผเู ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบ แล้วนําไปเก็บ
ข้อมูลกับผูส้ ู งอายุที่เป็ นสมาชิกศูนย์พฒั นาคุณภาพชี วิตผูส้ ู งอายุ เทศบาลนครนนทบุรี จํานวน 380
คน เมื่อได้ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลแล้ว ผูว้ ิจยั จึงนํามาออกแบบจัดทําบทเรี ยน วีดิทศั น์ และคู่มือ วิชา
โยคะเบื้องต้นสําหรับผูส้ ู งอายุ ซึ่ งประกอบด้วย คําแนะนําก่อนการฝึ กปฏิบตั ิโยคะ การฝึ กลมหายใจ
โยคะในท่านัง่ โยคะในท่ายืน และโยคะในท่านอน หลังจากนั้นนําไปใช้กบั กลุ่มทดลองที่ 1 โดย
ใช้กบั ผูส้ ู งอายุจาํ นวน 6 คน พบว่า กลุ่มทดลองไม่ค่อยมีความสนใจและความเข้าใจเนื้ อหาในวีดิ
ทัศ น์ ม ากนัก และไม่ ส ามารถทํา ตามได้ เนื่ องจากท่า โยคะบางท่า ยากเกิ นไป ปั ญหาต่ อมาคื อ
เสี ยงดนตรี ประกอบการบรรยายดังกว่าเสี ยงผูบ้ รรยายทําให้กลุ่มทดลองได้ยินเสี ยงการอธิ บายวิธี
ปฏิบตั ิท่าโยคะไม่ชดั เจน ผูว้ ิจยั จึงปั ญหาเหล่านี้กลับมาปรับปรุ งและแก้ไขใหม่อีกครั้ง โดยปรับ
บทเรี ยนให้ง่ายต่อการปฏิบตั ิตาม และทําการถ่ายทําวีดิทศั น์และอัดเสี ยงบรรยายใหม่ โดยแยกการ
อัดเสี ย งบรรยาย กับ การถ่ า ยภาพการสาธิ ตท่า โยคะออกจากกัน แล้วจึ ง นํา เสี ย งบรรยายมาใส่
ประกอบในวีดิทศั น์ภายหลังด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อป้ องกันเสี ยงรบกวน แล้วนําไปทดลอง
ใช้อีกครั้งกับผูส้ ู งอายุที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างจํานวน 50 คนและพบว่า กลุ่มตัวอย่างสามารถปฏิบตั ิตาม
ได้อย่างถูกต้อง จากการปรับปรุ งสื่ อประสมครั้งนี้สอดคล้องกับ เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม (2559: 8691) ได้กล่าวถึ งขั้นตอนการผลิ ตสื่ อการศึกษาสร้างสรรค์ ได้แก่ การวางแผน/วิเคราะห์ ออกแบบ
พัฒนาสื่ อ นําไปใช้ ประเมินสื่ อ เพือ่ ให้เหมาะสมหรื อตรงตามวัตถุประสงค์ กับกลุ่มผูใ้ ช้สื่อ
ประเด็นที่ 2 ประเมินประสิ ทธิภาพของบทเรี ยนสื่ อประสมวิชาโยคะเบือ้ งต้ นสํ าหรั บ
ผู้สูงอายุ
จากกระบวนการในการพัฒนาบทเรี ยนสื่ อประสมวิชาโยคะเบื้องต้นสําหรับผูส้ ู งอายุ
ในแต่ละขั้นดังกล่าวข้างต้น เมื่อนําบทเรี ยนสื่ อประสมไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างจริ ง จํานวน 50
คนพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อสื่ อประสมวิชาโยคะเบื้องต้นอยู่ในระดับมากที่ สุดนั้น
หมายความว่า ประสิ ท ธิ ภาพของบทเรี ย นสื่ อประสมวิช าโยคะเบื้ องต้นมี ผลต่ อการเรี ย นรู้ ตาม
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บทเรี ยนสื่ อประสมของกลุ่มตัวอย่างและส่ งผลต่อความพึงพอใจของผูส้ ู งอายุ ซึ่ งสอดคล้องกับ
สุ นนั ทา ยินดีรมย์ บุญเรื องศรี เหรัญ และชาตรี เกิดธรรม (2557) ได้วิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาผลสํา
ฤทธิ์ ทางการเรี ยนด้วยสื่ อประสมกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ สาํ หรับนักเรี ยนประถมศึกษาปี ที่
3 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที่เรี ยนด้วยสื่ อประสมสู งกว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ของนักเรี ยนที่ไม่ได้เรี ยนด้วยสื่ อประสม และเจตนคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนที่สอนโดย
ใช้ส่ื อประสม หลังการเรี ยนด้วยสื่ อประสมอยูใ่ นระดับดีมาก และปิ ยนุช อามาตย์ (2559) ได้ศึกษา
เรื่ อง การวิจยั และพัฒ นาการจัดกิ จกรรมด้ว ยสื่ อประสม เรื่ องเศษส่ ว น กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้
คณิ ตศาสตร์ ช้ นั ประถมศึกษาปี ที่ 4 พบว่า ประสิ ทธิ ภาพในการเรี ยนรู้เป็ นไปตามเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ มี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยน สู งกว่าก่อนเรี ยน และความพึงพอใจระดับมากที่สุด

3. ข้ อเสนอแนะ
3.1 ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจัย
3.1.1 จากผลการพัฒนาบทเรี ยนสื่ อประสมวิช าโยคะเบื้ องต้นสําหรั บผูส้ ู ง อายุ
พบว่า การใช้บทเรี ยนสื่ อประสมวิชาโยคะเบื้องต้นสําหรับผูส้ ู งอายุอยู่ในระดับมากที่สุด ดังนั้น
การจัดทําบทเรี ยนสื่ อประสมต้องสามารถนํามาใช้ได้ง่าย ขั้นตอนไม่ซบั ซ้อนหรื อยุง่ ยาก สะดวก
ต่อการใช้งาน
3.1.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผูส้ ู งอายุควรประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และส่ งเสริ ม
เพื่อให้ผูส้ ู ง อายุส ามารถนํา บทเรี ยนสื่ อประสมวิช าโยคะเบื้ องต้นไปใช้สํา หรั บการดู แลสุ ข ภาพ
ตนเองได้ที่บา้ น โดยนําไปประชาสัมพันธ์ในกลุ่มผูส้ ู งอายุกลุ่มอื่น เช่น ผูส้ ู งอายุในบ้านพักคนชรา
ผูส้ ู ง อายุที่ อยู่ใ นพื้นที่ ช นบท หรื อผูส้ ู ง อายุที่ อยู่ติดบ้า น เป็ นต้น เพื่ อเป็ นทางเลื อกหนึ่ ง ในการ
ส่ งเสริ มคุณภาพชีวติ ของผูส้ ู งอายุ
3.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาผูว้ จิ ยั จึงขอเสนอแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
3.2.1 ควรมีการศึกษาเปรี ยบเทียบกับกลุ่มตัวอย่างหลายๆ กลุ่มหรื อผูส้ ู งอายุใน
จังหวัดต่างๆ
3.2.2 ควรมี ก ารจัด ทํา โครงการต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ ขยายผลในการนํา สื่ อ การสอนที่
พัฒนาขึ้นไป และใช้เผยแพร่ ต่อไป
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รายชื่อผูเ้ ชี่ยวชาญในการตรวจเครื่ องมือวิจยั
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมือวิจยั
รองศาสตราจารย์ ดร.นิธิพฒ
ั น์ เมฆขจร
วุฒิการศึกษา
ปริ ญญาตรี
กศ.บ. (เกียรตินิยม) (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
ปริ ญญาโท
กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว)
ปริ ญญาเอก กศ.ด. (จิตวิทยาการให้คาํ ปรึ กษา)มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
รองศาสตราจารย์ ดร.สารีพนั ธุ์ ศุภวรรณ
วุฒิการศึกษา
ปริ ญญาตรี
ค.บ. (โสตทัศนศึกษาสังคมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริ ญญาโท
ค.ม. (โสตทัศนศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริ ญญาเอก ค.ด. (การศึกษานอกระบบโรงเรี ยน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ สั งสรรค์ อนันต์
วุฒิการศึกษา
ปริ ญญาตรี
กศ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา)
ปริ ญญาโท
ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
ปริ ญญาเอก ศษ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา)
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แบบตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัยของผู้เชี่ยวชาญ

คําชี้แจง ขอให้ท่านผูเ้ ชี่ยวชาญได้กรุ ณาแสดงความคิดเห็นของท่านที่มีต่อการพัฒนาบทเรี ยนสื่ อ
ประสมวิชาโยคะเบื้องต้นสําหรับผูส้ ู งอายุ โดยใส่ เครื่ องหมาย ลงในช่องความเห็นของท่าน ( / )
พร้อมเขียนข้อเสนอแนะ ที่เป็ นประโยชน์ในการพิจารณาปรับปรุ งต่อไป
รายการพิจารณา

1. คําถามของแบบสัมภาษณ์ มีความเหมาะสม
กับผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
2. คําถามของแบบสังเกต มีความเหมาะสมกับ
ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
3. คําถามของแบบประเมิน มีความเหมาะสม
กับผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
4. คู่มือ และวีดิทศั น์มีความเหมาะสม
สอดคล้องกับ เนื้ อหา และ วัตถุประสงค์
5. คู่มือ และวีดิทศั น์มีความเหมาะสม
สอดคล้องกับความสามารถของผูเ้ ข้ารับการ
ฝึ กอบรม
6. ความยากง่ายของคู่มือ และวีดิทศั น์มีความ
เหมาะสมกับ ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
7. คําบรรยายที่ใช้ในคู่มือฝึ กอบรม ชัดเจน
สามารถศึกษาไปตามลําดับขั้นตอนจนจบ
กระบวนการฝึ ก
8. รู ปภาพประกอบที่ใช้ในคู่มือฝึ กอบรม
ชัดเจนสามารถศึกษาไปตามลําดับขั้นตอน
จนจบกระบวนการฝึ ก
9. การประเมินผลมีความสอดคล้องกับเนื้ อหา
และ วัตถุประสงค์
10. คู่มือและวีดิทศั น์ สามารถสร้างผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนรู ้ได้

เหมาะสม
+1

ความเห็นผูเ้ ชี่ยวชาญ
ไม่แน่ใจ ไม่เหมาะสม
0
-1

ข้อเสนอแนะ
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แบบสอบถามข้ อมูลผู้สูงอายุ
คําชี้แจง แบบสอบถามนี้ มีจุดมุง่ หมายเพื่อสํารวจข้อมูลของผูส้ ู งอายุ เป็ นข้อมูลพื้นฐาน
ในการออกแบบชุดฝึ กโยคะขั้นพื้นฐานของผูส้ ู งอายุ คําถามมี 3 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปจํานวน 5 ข้อ
ส่ วนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับข้อมูลด้านสุ ขภาพของผูส้ ู งอายุ จํานวน 4 ข้อ
ส่ วนที่ 3 คําถามเกี่ยวกับการความต้องการในการออกกําลังกายของผูส้ ู งอายุ จํานวน
ข้อ 14
คณะผูด้ าํ เนิ นงานใคร่ ขอความร่ วมมือจากผูส้ ู งอายุ ทุกท่าน ในการตอบแบบสอบถามให้
ครบถ้วนตามจริ ง ข้อมูลที่ได้จะนําไปวิเคราะห์ในภาพรวม ไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อผูส้ ู งอายุหรื อผูใ้ ห้
ข้อมูล
ณ โอกาสนี้

ผูด้ าํ เนิ นงานหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่ วมมือจากท่านด้วยดีและขอขอบคุณมา
ผู้ดําเนินงาน
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1. ข้ อมูลทัว่ ไป
1. เพศ

 = ชาย

 = หญิง

2. อายุ

 =ปี 65-60
 = 76-80 ปี

 = 66-70 ปี
 = 81 ปี ขึ้นไป

3. ศาสนา

 = พุทธ
 = คริ สต์
 = อื่นๆ (โปรดระบุ: …..……..…. )

 = 71-75 ปี

 = อิสลาม

4. สถานภาพการสมรส:  = สมรส
 = หย่าร้าง

 = หม้าย
 = โสด

5. ระดับการศึกษา:

 = ประถม
 = ปวส. / อนุปริ ญญา
 = ปริ ญญาโท
 = ปริ ญญาเอก

 = ไม่ได้ศึกษา
 = มัธยมปวช/
 = ปริ ญญาตรี

 = อื่นๆ (โปรดระบุ: …..……. )

2. ด้ านสุ ขภาพ
1. โปรดให้ขอ้ มูลต่อไปนี้
นํ้าหนัก……..
ส่ วนสู ง…….
รอบเอว…….

กก.
ซม.
ซม.

2. ในรอบหนึ่งปี ที่ผา่ นมา ท่านเคยได้รับการตรวจสุ ขภาพหรื อไม่เช่น วัดความดันโลหิ ต หรื อ )
ตรวจนํ้าตาลในเลือด และอื่นๆ)
 = เคย
 = ไม่เคย
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.3ท่านเคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็ นโรคประจําตัวเหล่านี้ หรื อไม่ (ตอบได้มากกว่าหนึ่ งข้อ)
ลําดับ
โรคประจําตัว
1 ความดันโลหิ ตสู ง
 ใช่  ไม่ใช่
2 โรคหลอดเลือดสมอง
 ใช่  ไม่ใช่
3 หัวใจขาดเลือดชัว่ ขณะ,กล้ามเนื้อหัวใจตาย
 ใช่  ไม่ใช่
4 อัมพาตอัมพฤกษ์/
 ใช่  ไม่ใช่
5 เบาหวาน
 ใช่  ไม่ใช่
6 โรคหอบหื ด
 ใช่  ไม่ใช่
7 โรคหลอดลมอักเสบเรื้ อรัง หรื อโรคถุงลมโป่ งพอง
 ใช่  ไม่ใช่
8 วัณโรค
 ใช่  ไม่ใช่
9 โรคสมองเสื่ อม
 ใช่  ไม่ใช่
10 โรคซึ มเศร้า
 ใช่  ไม่ใช่
11 โรคทางจิตเวชอื่นๆ
 ใช่  ไม่ใช่
12 เนื้องอกชนิดร้ายแรง มะเร็ ง /
 ใช่  ไม่ใช่
13 โรคข้อต่อกระดูก- (โรคเกาต์ ข้อเสื่ อม กระดูกพรุ น รู มา
 ใช่  ไม่ใช่
ตอยด์ กระดูกกดทับเส้นประสาท(
14 โรคช่องปาก (โรคฟันผุ โรคเหงือกอักเสบ, (รํามะนาด,(
 ใช่  ไม่ใช่
แผลในช่องปาก
15 โรคตา เช่น จอประสาทตาเสื่ อม ต้อกระจก ต้อหิ น ต้อ
 ใช่  ไม่ใช่
ลม โรคต้อเนื้อ
16 กระเพาะอาหารและหรื อลําไส้อกั เสบ/
 ใช่  ไม่ใช่
17 อื่นๆ ระบุ: …………….……………
 ใช่  ไม่ใช่
39

39

39

39

39

39

4. ในปั จจุบนั ท่านมีปัญหาสุ ขภาพในข้อต่อไปนี้หรื อไม่ (ตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อ)
1 ปวดหลัง
 ใช่  ไม่ใช่
2 ปวดหรื อเจ็บข้อต่อ
 ใช่  ไม่ใช่
3 สายตามัว
 ใช่  ไม่ใช่
4 ไหล่ติด
 ใช่  ไม่ใช่
5 ท้องผูก
 ใช่  ไม่ใช่
6 ได้ยนิ เสี ยงหึ่ งๆ
 ใช่  ไม่ใช่
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7
8
9
10
11
12
13
14

หัวใจเต้นผิดจังหวะ
หายใจลําบาก
มีอาการผืน่ คัน
นอนไม่หลับ อ่อนเพลีย , เวียนศีรษะ ,
ปั สสาวะบ่อย กลั้นปั สสาวะไม่อยู่
ปวดฟัน
มีอาการปวดท้อง จุกเสี ยด
อื่นๆ โปรดระบุ: …………….

 ใช่  ไม่ใช่
 ใช่  ไม่ใช่
 ใช่  ไม่ใช่
 ใช่  ไม่ใช่
 ใช่  ไม่ใช่
 ใช่  ไม่ใช่
 ใช่  ไม่ใช่

3. การออกกําลังกาย
1. ปั จจุบนั ท่านออกกําลังกาย
 ใช่

 ไม่ใช่

2. จํานวนครั้งในการออกกําลังกายต่อสัปดาห์ของท่าน
 สัปดาห์/ครั้ง 1
 2-3 ครั้งสัปดาห์/
 4-5 ครั้งสัปดาห์/
 6-7 ครั้งสัปดาห์/
3. ประเภทการออกกําลังกายที่ท่านชื่นชอบ (ตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อ)
 แอโรบิค
 ไทเก๊ก
 ชี่กง
 ลีลาศ
 ว่ายนํ้า
 เดิน
 วิง่
 โยคะ
อื่นๆ.......................................
4. ท่านมีความรู ้ในการออกกําลังกายด้วยโยคะหรื อไม่
 มี
 ไม่มี
5. ท่านคิดว่าการฝึ กโยคะเหมาะสมกับท่านหรื อไม่
 เหมาะสม
 ไม่เหมาะสม เพราะเหตุใด...............................................................................................
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6 .หากมีสื่อวีดิทศั น์ และ แผ่นพับ การสอนโยคะท่านสามารถปฏิบตั ิตามได้หรื อไม่
 ปฏิบตั ิตามได้
 ปฏิบตั ิตามไม่ได้ เพราะเหตุใด......................................................................................
7. ท่านคิดว่าเวลาที่เหมาะสมในการฝึ กโยคะต่อครั้งคือ
 น้อยกว่า นาที 30
 นาที 30
 นาที 45
 นาที 60
 มากกว่า นาที 60
.8ท่านคิดว่าการฝึ กโยคะควรปฏิบตั ิกี่ครั้งต่อสัปดาห์
 สัปดาห์/ครั้ง 1
 2-3 ครั้งสัปดาห์/
 4-5 ครั้งสัปดาห์/
 6-7 ครั้งสัปดาห์/
.9ท่านคิดว่าจํานวนท่าที่เหมาะสมในการฝึ กโยคะแต่ละครั้งคือ
 น้อยกว่า 10 ท่า
 10 - 15 ท่า
 15 – 20 ท่า
 มากกว่า 20 ท่า
.10ขณะที่ทาํ ท่าตามสื่ อ วีดิทศั น์ ท่านต้องการให้บรรยาย วิธีการทําท่านั้นหรื อไม่
 ต้องการ
 ไม่ตอ้ งการ
.11ขณะที่ทาํ ท่าตามสื่ อ วีดิทศั น์ ท่านต้องการให้บรรยาย ประโยชน์ของท่านั้นหรื อไม่
 ต้องการ
 ไม่ตอ้ งการ
.12ขณะที่ทาํ ท่าตามสื่ อ วีดิทศั น์ ท่านต้องการให้มีดนตรี ประกอบ หรื อไม่
 ต้องการ
 ไม่ตอ้ งการ
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13. ท่านต้องการสื่ อแผ่นพับ รายละเอียด และประโยชน์ของท่าฝึ กโยคะหรื อไม่
 ต้องการ
 ไม่ตอ้ งการ
14. ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………................................
………………………………………………………………………………………………………
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แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต และแบบประเมิน
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แบบสั มภาษณ์
แบบสัมภาษณ์ ก่อนการฝึ ก เพื่อเก็บข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง เวลาที่ใช้ในการสัมภาษณ์ของ
แต่ละบุคคลประมาณ 5 นาที ได้แก่
1. ข้อมูลทัว่ ไป
1.
เพศ
� = ชาย
� = หญิง
2.
อายุ
� = 60-64 ปี
� = 65-69 ปี
� = 75-79 ปี
� = 80 ปี ขึ้นไป
3.
ศาสนา
� = พุทธ
� = คริ สต์
� = อื่นๆ (โปรดระบุ: …..……..…. )
4.
สถานภาพการสมรส:
� = สมรส
� = ม่าย
� = หย่าร้าง
� = โสด
5.
ระดับการศึกษา:
� = ไม่ได้ศึกษา
� = ประถม
� = ปวส. / อนุปริ ญญา� = ปริ ญญาตรี
� = ปริ ญญาเอก

� = 70-74 ปี

� = อิสลาม

� = มัธยม/ปวช
� = ปริ ญญาโท
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1.

ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม มีวธิ ี ออกกําลังกายอย่างไรบ้าง

2.

ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับโยคะเพียงใด

3.

ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม คิดว่าตนเองความสามารถในการออกกําลังกายด้วยโยคะหรื อไม่

4.

ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม เคยได้รับการฝึ กโยคะโดยใช้สื่อประสมมาก่อนหรื อไม่

5.
ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม มีความคาดหวัง ว่าจะได้รับประโยชน์จาก บทเรี ยนสื่ อประสมการฝึ ก
โยคะเบื้องต้น นี้อย่างไรบ้าง
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แบบสังเกต
แบบสังเกต ระหว่างการฝึกโยคะ เพื่อเก็บข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างระหว่างการฝึกของแต่ละบุคคล

ประเด็น
1. ผูเ้ ข้ารับการฝึก มีความสนใจในเนื้อหาของบทเรียน
สื่อประสม
2. ผูเ้ ข้ารับการฝึก มีความเข้าใจ ในเนื้อหา
ภาพประกอบ และคําบรรยาย ในบทเรียนสื่อประสม
3. ผูเ้ ข้ารับการฝึก สามารถปฏิบตั ติ ามเนื้อหาของ
บทเรียนสื่อประสมได้อย่างถูกต้อง
4. ผูเ้ ข้ารับการฝึก สามารถปฏิบตั ติ ามเนื้อหาบทเรียน
สื่อประสมอย่างต่อเนื่อง จนจบการฝึก
5. ผูเ้ ข้ารับการฝึก มีความพึงพอใจในบทเรียนสื่อ
ประสม

มาก
ทีส่ ุด

ผลการประเมิน
ปาน
มาก
น้อย
กลาง

น้อย
ทีส่ ุด
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แบบสอบถาม
แบบสอบถาม หลังการฝึ กโยคะ เพื่อเก็บข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง หลังการฝึ กของแต่ละบุคคล

ประเด็น
1. ขนาดและความสวยงามของรู ปเล่ม
2. ความชัดแจน ของภาพประกอบ
3. ความชัดเจน ของขนาดตัวอักษร
4. คําอธิ บาย ง่ายต่อการทําความเข้าใจ
5. ความเหมาะสม ของจํานวนท่า
6. เสี ยงบรรยายประกอบเนื้อหาน่าสนใจ
7. ความเหมาะสม และระดับเสี ยงของดนตรี ประกอบ
8. ท่าทางและรู ปแบบการฝึ กเข้าใจง่าย
9. ลําดับขั้นตอนและความต่อเนื่ องของท่าทาง ในการฝึ ก
10.ภาพรวมของบทเรี ยนสื่ อประสม

มาก
ที่สุด

ผลการประเมิน
ปาน
มาก
น้อย
กลาง

น้อย
ที่สุด
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การเก็บข้ อมูล โดยใช้ แบบสอบถามความต้ องการของผู้สูงอายุก่อนการทําสื่อ
วันพฤหัส ที่ 24 กันยายน 2558 เวลา 14:00 -17:00น.
ณ. ศูนย์ พฒ
ั นาคุณภาพชีวติ ผู้สูงอายุเทศบาลนครนนทบุรี

ภาพที่ 1 สถานที่ ศูนย์พฒั นาคุณภาพชีวติ ผูส้ ู งอายุเทศบาลนครนนทบุรี

ภาพที่ 2 ผูว้ จิ ยั แนะนําตัว และอธิบายวิธีการกรอกแบบสอบถาม
เกี่ยวกับความต้องการในการออกกําลังกาย ของผูส้ ู งอายุ
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ภาพที่ 3 แจกแบบสอบถามให้ผสู ้ ู งอายุ

ภาพที่ 4 ผูส้ ู งอายุกรอกแบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการในการออกกําลังกาย

102

ภาพที่ 5 มอบปากกาเป็ นที่ของระลึกให้ผกู ้ รอกแบบสอบถาม

ภาพที่ 6 บรรยากาศการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการ
ในการออกกําลังกาย

103

จัดการฝึ กอบรมโดยใช้ บทเรียนสื่อประสม วิชาโยคะเบือ้ งต้ นสํ าหรับผู้สูงอายุ
วันจันทร์ ที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 10:00 -12:00น.
ณ. ศู นย์ พฒ
ั นาคุณภาพชีวติ ผู้สูงอายุเทศบาลนครนนทบุรี

ภาพที่ 1 สถานที่ฝึกอบรม ศูนย์พฒั นาคุณภาพชีวติ ผูส้ ู งอายุเทศบาลนครนนทบุรี

104

ภาพที่ 2 ห้องทานตะวัน ชั้น4 ใช้เป็ นสถานที่ฝึกอบรม

ภาพที่ 3 จัดเตรี ยมสถานที่ ในการฝึ กอบรม

105

ภาพที่ 4 แจกแบบสอบถามให้ผเู ้ ข้าร่ วมฝึ กอบรม

ภาพที่ 5 ผูว้ จิ ยั อธิบายวิธีการกรอกแบบสอบถาม ทั้งก่อนและหลังการฝึ กอบรม
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ภาพที่ 6 ผูเ้ ข้าอบรมตั้งใจชมวีดิทศั น์กบั เตรี ยมตัวก่อนการฝึ กอบรม

ภาพที่ 7 ผูเ้ ข้าฝึ กอบรมทําท่าบริ หารหัวไหล่ ตามบทเรี ยนสื่ อประสมวิชาโยคะเบื้องต้น
สําหรับผูส้ ู งอายุ
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ภาพที่ 8 ผูเ้ ข้าฝึ กอบรมทําท่าบริ หารหัวไหล่ ตามบทเรี ยนสื่ อประสมวิชาโยคะเบื้องต้น
สําหรับผูส้ ู งอายุ

ภาพที่ 9 ผูว้ จิ ยั ทําแบบสังเกต ระหว่างการฝึ กอบรม
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ภาพที่ 10 ผูว้ จิ ยั ทําแบบสังเกต ระหว่างการฝึ กอบรม
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บทเรี ยนสื่ อประสมวิชาโยคะเบื้องต้นสําหรับผูส้ ู งอายุ

110

บทเรียนสื่ อประสมวิชาโยคะเบือ้ งต้ น
สํ าหรับผู้สูงอายุ
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สารบัญ

ข้ อแนะนําก่อนการฝึ ก
บทที่ 1 การฝึ กลมหายใจ
บทที่ 2 โยคะในท่ านั่ง
1. กล้ามเนื้อใบหน้าและดวงตา
1.1 บริ หารใบหน้า
1.2 บริ หารดวงตา
2. กล้ามเนื้อคอ-บ่า
2.1 บริ หารคอ
3. กล้ามเนื้อหัวไหล่
4. ท่าบิดตัว
5. ท่าข้อเท้าและข้อเข่า
บทที่ 3 โยคะในท่ ายืน
1. ท่าเขย่ง
2. ท่าก้มตัว
3. ท่าแอ่นตัว
4. ท่าต้นไม้
5. ท่าวีรบุรุษ
บทที่ 4 โยคะในท่ านอน
1. ท่าเข่าถึงอก
2. ท่าบิดเอว
3. ท่างู
4. ท่าตัก๊ แตน
5. ท่าผ่อนคลาย
แผนการเรียนรู้ โยคะเบือ้ งต้ นสํ าหรับผู้สูงอายุ

2
3
4
4
4
4
5
5
6
7
7
8
8
8
9
9
10
11
11
11
12
12
13
14
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โยคะเบือ้ งต้ นสํ าหรับผู้สูงอายุ
ข้อแนะนําก่อนการฝึ ก
1.
2.
3.
4.
5.

สวมเสื้ อผ้าที่เหมาะสมในการฝึ ก
ฝึ กก่อนหรื อหลัง รับประทานอาหาร ประมาณ 2-3 ชม.
หากมีโรคประจําตัวควรฝึ กอย่างระมัดระวัง เมื่อเหนื่อยให้พกั
ควรฝึ กอย่างช้าๆ กําหนดลมหายใจ และไม่ทาํ มากเกินกําลัง
ทําจิตใจและร่ ายกายให้ผ่อนคลายก่อนการฝึ ก เพื่อการฝึ กที่มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
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บทที่ 1
การฝึ กลมหายใจ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ร่างกายผ่อนคลาย จิตใจสงบ พร้อมในการออกกําลังกายการหายใจเป็ นวิธีที่จะ
นําออกซิ เจนเข้าไปในร่ างกายของเราและเข้าอวัยวะไปสู่ อวัยวะต่างๆ ช่วยให้ทาํ งาน
ประสานกันได้ดี และยังช่วยขจัดของเสี ยหรื อสารพิษต่างๆ ออกจากร่ างกาย และสั่ง
จิตใต้สํานึ กให้ปรับอากาศหรื อ "ออกซิ เจน" ให้เป็ นพลังปราณซึ่ งเป็ นพลังแห่ งชี วิต
ซึ่งทางโยคะถือว่าสําคัญมาก เพราะเมื่อการหายใจเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมของคนจะ
เปลี่ ยนแปลงตามไปด้วย เช่น เมื่อผูใ้ ดมีอารมณ์ โกรธเกิ ดขึ้น จะบังคับให้อตั ราการ
หายใจถี่ ข้ ึน และเมื่อไรที่เรามีความสุ ข สบายใจ อัตราการหายใจจะช้าลงและจิตใจ
เกิดความสงบสุ ขเยือกเย็นตามไปด้วย
วิธีการฝึ กลมหายใจ
ท่าเตรี ยม นัง่ ตัวตรงไม่เกร็ ง วางมือไว้บนขา หลับตา ทําใจสบายๆ ปล่อยวางความวิตกกังวล เริ่ ม
หายใจดังนี้

หายใจเข้ าช้ าๆ
หยุดลมหายใจ
หายใจออกช้ าๆ
หยุดลมหายใจ
ประโยชน์

หน้าท้องพอง นับ1-4
ค้างไว้ นับ 1-2 (เพื่อให้ปอดนําออกซิ เจน ไปฟอกโลหิต)
หน้าท้องยุบ นับ 1-4
ค้างไว้ นับ 1-2
ใช้เวลาในการฝึ กแต่ละครั้ง 10-15 รอบ
ขจัดสารพิษในร่ างกาย ทําให้รู้สึกสดชื่น คลายความตึงเครี ยด เพิ่ม
ภูมิคุม้ กัน เป็ นการฝึ กควบคุมความคิด โดยผ่านการควบคุมลมหายใจ
เพื่อให้สมาธิ และจิตใจสงบลง
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บทที่ 2
โยคะในท่ านั่ง

วัตถุประสงค์ เพื่อบริ หารกล้ามเนื้อใบหน้า, ดวงตา, คอ, บ่า, หัวไหล่, หลัง และขา
1. กล้ามเนื้อใบหน้าและดวงตา

1.1 บริ หารใบหน้า
ท่าเตรี ยม
นัง่ บนเก้าอี้ ตัวตรงไม่เกร็ ง วางมือไว้บนขา
หายใจเข้ า
หยุดลมหายใจ แล้วค่อยๆอ้าปากกว้างที่สุด ตาเบิกกว้างสุ ด ค้างไว้นบั 1-3
หายใจออก
คลายกล้ามเนื้อ ปิ ดปากลง
1.2 บริ หารดวงตา
ท่าเตรี ยม
ใบหน้าตรงระหว่างทําไม่หนั หน้า ใช้แต่ดวงตา

หายใจเข้ า
หายใจออก

มองขึ้นบน หยุดลมหายใจ ค้างไว้นบั 1-3
มองลง หยุดลมหายใจ ค้างไว้นบั 1-3

หายใจเข้ า
หายใจออก

มองไปทางขวา หยุดลมหายใจ ค้างไว้นบั 1-3
มองไปทางซ้าย หยุดลมหายใจ ค้างไว้นบั 1-3

หายใจเข้ า-ออกช้ าๆ
ดวงตา นวดเบาๆ
ประโยชน์
มองเห็น

กรอกตาเป็ นวงกลมช้าๆ 3 รอบ ถูฝ่ามือให้ร้อน ปิ ดตา วางที่

ช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อใบหน้า และดวงตา ช่วยคงความคมชัด ในการ
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ข้อควรระวัง
ดวงตา

ผูท้ ี่เป็ นโรคทางดวงตาต้อหิ น จอประสาทตาเสื่ อม หรื อการติดเชื้อใน

2. กล้ามเนื้อคอ-บ่า

2.1 บริ หารคอ
ท่าเตรี ยม
นัง่ ตัวตรง ปล่อยแขนข้างลําตัว

หายใจเข้ า
หายใจออก
หายใจเข้ า

ก้มหน้าลง หลังตรง
ค้างไว้นบั 1-3
เงยหน้าขึ้นยืดคอดึงคางสู ง ค้างไว้นบั 1-3 ทําซํ้าอีก2 ครั้ง (ก้ม-เงย)

หายใจเข้ า
หายใจออก
หายใจเข้ า
หายใจออก

หันหน้าทางขวา
ค้างไว้นบั 1-3
หันหน้าทางซ้าย
ค้างไว้นบั 1-3 ทําซํ้าอีก2 ครั้ง (หันขวา-ซ้าย)

หายใจเข้ า
หายใจออก
หายใจเข้ า
ประโยชน์

ก้มหน้าลง
หมุนเป็ นวงกลมโดย เอียงทางขวา-เงยไปข้างหลัง-เอียงทางซ้าย-ก้มหน้าลง
เงยหน้าตรง ทําซํ้า เอียงทางซ้ายก่อน (หมุนทางขวาไปซ้าย)
การยืดเหยียดจะช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อคอ-บ่า บรรเทาอาการปวดต้นคอ
จากการทํางาน สะพายกระเป๋ า นอนตกหมอน หรื อ ความเครี ยด
ผูท้ ี่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกต้นคอ ค่อยทําอย่างช้าๆ หากรู ้จกั ปวดตึง
ให้ทาํ ช้าลงอีก แต่ทาํ ซํ้าให้บ่อยขึ้น

ข้อควรระวัง
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3. กล้ามเนื้อหัวไหล่
ท่าเตรี ยม

นัง่ ตัวตรง ปลายนิ้วมือแตะหัวไหล่ ข้อศอกสู งเท่าหัวไหล่

หายใจเข้ า
หายใจออก
หายใจเข้ า
หายใจออก

ยกหัวไหล่ข้ ึน
กดหัวไหล่ลง
ดันข้อศอกไปข้างหลัง แอ่นอกเงยหน้า
ผลักข้อศอกไปข้างหน้าโค้งหลังก้มหน้า

ท่าเตรี ยม

ประสานมือ ผลักฝ่ ามือออก เหยียดแขนตรง

หายใจเข้ า
หายใจออก
หายใจเข้ า
หายใจออก
หายใจเข้ า
หายใจออก

ยกแขนขึ้นเหนือศีรษะ
เอียงตัวไปทางขวา ค้างไว้นบั 1-3
ดึงตัวกลับมาตรง
เอียงตัวไปทางซ้าย ค้างไว้นบั 1-3
ดึงตัวกลับมาตรง
ปล่อยแขนลง ทําซํ้าอีก2 ครั้ง

ประโยชน์

บริ หารกล้ามเนื้อคอ หัวไหล่ แก้ปัญหาคอแข็ง ปวดคอ หัวไหล่ติด
สะบักจม เนื่องจากการนอนตะแคงข้างนานๆ ลดการปวดเมื่อยบริ เวณ
ไหล่
ผูท้ ี่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกต้นคอ และหัวไหล่ ค่อยทําอย่างช้าๆ หาก
รู ้จกั ปวดตึง ให้ทาํ ช้าลงอีก แต่ทาํ ซํ้าให้บ่อยขึ้น

ข้อควรระวัง

ทําซํ้าอีก2 ครั้ง
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4. ท่าบิดตัว
ท่าเตรี ยม

นัง่ จับพนักเก้าอี้ให้มน่ั คง

หายใจเข้ า
ยืดหลังตรง
หายใจออก
ค่อยๆบิดตัวไปทางขวา มือจับพนักเก้าอี้ ค้างไว้นบั 1-3
หายใจเข้ า
กลับมาตรงกลาง
หายใจออก
ค่อยๆบิดตัวไปทางซ้าย มือจับพนักเก้าอี้ ค้างไว้นบั 1-3
หายใจเข้ า
กลับมาตรงกลาง ทําซํ้าอีก2 ครั้ง
ประโยชน์
นวดกล้ามเนื้อหลัง บริ เวณเอว ช่วยให้ตบั อ่อนทํางานได้ดีข้ ึน ระบบ
ขับถ่ายดีข้ ึน นํ้าย่อยดี ขับลมในช่องท้อง ผูเ้ ป็ นโรคเบาหวานและหมอนรอง
กระดูก ควรฝึ กอย่างสมํ่าเสมอ
ข้อควรระวัง ขณะหมุนตัว ยืดหลังขึ้นให้ตรง ไม่เกร็ งแขน ไม่เกร็ งคอ ค่อยๆทําอย่างนุ่มนวล
5. ท่าข้อเท้าและข้อเข่า
ท่าเตรี ยม
นัง่ ตัวตรง

หายใจเข้ า
หายใจออก
หายใจเข้ า
หายใจออก
ประโยชน์
ข้อควรระวัง
อย่างนุ่มนวล

ยกขาขวา ขึ้นเหยียดเข่าตรง ดันข้อเท้าเข้าหาตัว ค้างไว้นบั 1-3
ปล่อยขาลง
ยกขาซ้าย ขึ้นเหยียดเข่าตรง ดันข้อเท้าเข้าหาตัว ค้างไว้นบั 1-3
ปล่อยขาลง ทําซํ้าอีก2 ครั้ง
บริ หารกล้ามเนื้อหัวเข่า, ข้อเท้า ยืดกล้ามเนื้อน่อง บรรเทาอาการปวดตึง
ขณะปล่อยขาลง หากมีเสี ยงกระดูกลัน่ ไม่เป็ นอันตรายใดๆ ค่อยๆทํา
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บทที่ 3
โยคะในท่ ายืน

วัตถุประสงค์ เพื่อบริ หารกล้ามเนื้อขา ข้อเท้า และฝึ กการทรงตัว

1. ท่าเขย่ง

ท่าเตรี ยม

ยืนตรง เท้าห่างกัน หันหน้าหาเก้าอี้ มือจับพนักเก้าอี้ที่มนั่ คง

หายใจเข้ า
หายใจออก
ประโยชน์
ข้อควรระวัง

ค่อยๆเขย่งส้นเท้าขึ้น ค้างไว้นบั 1-3
วางส้นเท้าลง
ทําซํ้าอีก2 ครั้ง
บริ หารกล้ามเนื้อหัวเข่า และข้อเท้า ป้ องกันข้อเท้าพลิก และตะคริ วที่น่อง
เมื่อเขย่งหากมีเสี ยงกระดูกลัน่ ไม่ได้เป็ นอันตรายใดๆ ทําต่อไปจะดีข้ ึน

2. ท่าก้มตัว
ท่าเตรี ยม

ยืนตรงเท้าห่างกัน หันข้างหาเก้าอี้ มือจับพนักเก้าอี้ที่มนั่ คง

หายใจเข้ า
หายใจออก
หายใจเข้ า
หายใจออก
ประโยชน์

ยกแขนขวาขึ้น ยืดตัว
ก้มตัวลง ค้างไว้นบั 1-3
ยกตัวขึ้นตรง แขนขวาขึ้น ยืดตัว
ปล่อยแขนลงข้างตัว ทําซํ้าอีก2 ครั้ง ทําซํ้าทางซ้าย
ลดอาการเครี ยด และซึ มเศร้า นวดอวัยวะช่องท้อง ช่วยให้ระบบย่อย
อาหารดีข้ ึน ลดอาการปวดศีรษะและอาการนอนไม่หลับ
หากการทรงตัวไม่มนั่ คง กางขาให้กว้างขึ้น เก้าอี้ตอ้ งหนักและจับให้

ข้อควรระวัง
กระชับมือ
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หากตัวแข็ง มือไม่ถึงพื้นไม่เป็ นไร แต่ควรดึงเข่าให้ตรง ผูท้ ี่ความดันตํ่าเคลื่อนตัวให้ชา้ ๆ
หายใจลึกๆ

3. ท่าแอ่นตัว
ท่าเตรี ยม

ยืนตรงเท้าห่างกัน หันหน้าหาเก้าอี้ มือจับพนักเก้าอี้ที่มนั่ คง

หายใจเข้ า
หายใจออก
ประโยชน์

เงยหน้า แอ่นอก เปิ ดไหล่ ค้างไว้นบั 1-3
กลับมาตัวตรง ทําซํ้าอีก2 ครั้ง
บริ หารกล้ามเนื้อหัวไหล่ และหลังส่ วนบน ป้ องกันอาการหลังค่อม
ขยายปอด ขยายหลอดลม ช่วยให้การหายใจสะดวกขึ้น
ไม่เอนมากจนเกินไป จะทําให้เสี ยการทรงตัว

ข้อควรระวัง

4. ท่าต้นไม้
ท่าเตรี ยม

ประโยชน์
ข้อควรระวัง

ยืนตรงเท้าห่างกัน หันข้างหาเก้าอี้ มือจับพนักเก้าอี้ที่มนั่ คง

ยกขาขวายันต้นขาซ้าย ยกแขนขวาขึ้นเหนื อศีรษะ
หายใจเข้า-ออกยาวๆ ค้างไว้นบั 1-3 ทําซํ้าทางซ้าย
ฝึ กความสมดุลในการทรงตัว กระตุน้ ให้สันหลังยืดตรง ขยายปอดช่วย
ระบบการหายใจให้ทาํ งานได้ดีข้ ึน หายใจได้ลึกขึ้น
ผูท้ ี่มีความดันโลหิ ตตํ่า ระวังการทรงตัว และ ผูท้ ี่มีปัญหาเกี่ยวกับกระดูก
หลังหรื อ กระดูกสะโพก
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5. ท่าวีรบุรุษ
ท่าเตรี ยม

ยืนตรงเท้าห่างกัน หันหน้าหาเก้าอี้ มือจับ พนักเก้าอี้ที่มนั่ คง

หายใจเข้ า
หายใจออก

ประโยชน์
ข้อควรระวัง

โน้มตัวไปข้างหน้า ยกขาขวาขึ้นด้านหลัง ค้างไว้นบั 1-3
วางเท้าลง
ทําซํ้าทางซ้าย ทําซํ้าอีก 2 ครั้ง

ฝึ กความสมดุลในการทรงตัว บริ หารกล้ามเนื้อหลังส่ วนล่าง กล้ามเนื้อ
สะโพก กล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง ช่วยให้ขาแข็งแรงขึ้น
ผูท้ ี่มีความดันโลหิ ตตํ่า ระวังการทรงตัว และ ผูท้ ี่มีปัญหาเกี่ยวกับกระดูก
หลังหรื อ กระดูกสะโพก
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บทที่ 4
โยคะในท่ านอน

วัตถุประสงค์ บริ หารกล้ามเนื้อหน้าท้อง กล้ามเนื้อหลัง กล้ามเนื้อสะโพก เพื่อช่วยในการเดิน

1. ท่าเข่าถึงอก
ท่าเตรี ยม

นอนหงาย แขนวางข้างลําตัว

หายใจเข้ า
หายใจออก
หายใจเข้ า
หายใจออก
ประโยชน์

งอเข่าข้างขวา
มือทั้งสองจับเข่า ดึงเข่าเข้าหาหน้าอก
ยกเท้าขึ้น ยืดเข่าตรง
ค่อยๆวางขาลง ทําซํ้าทางซ้าย ทําซํ้าอีก2 ครั้ง
ขับลมในช่องท้อง กล้ามเนื้อหน้าท้อง และแกนกลางลําตัวแข็งแรงขึ้น
ช่วยในการทรงตัวและการเคลื่อนไหวร่ างกาย บริ หารหัวเข่าและขาให้
แข็งแรง
ขณะปฏิบตั ิ กดหน้าท้องให้หลังส่ วนล่างติดพื้น ใช้กล้ามเนื้อหน้าท้อง ไม่

ข้อควรระวัง
แอ่นหลัง

2. ท่าบิดเอว
ท่าเตรี ยม

นอนหงาย กางแขนควํ่าฝ่ ามือ สู งเท่าหัวไหล่

หายใจเข้ า
หายใจออก
หายใจเข้ า

งอเข่าข้างขวา
วางเข่าลงทางซ้าย บิดเอว หันหน้าทางขวา
ดึงเข่ากลับมา หน้าตรง
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หายใจออก
ประโยชน์

ข้อควรระวัง

เหยียดขา วางลง ทําซํ้าทางซ้าย ทําซํ้าอีก2 ครั้ง
กระตุน้ การทํางานของตับ, ไต และระบบย่อยอาหาร เป็ นท่าที่ช่วยคลาย
กล้ามเนื้อ ลดอาการปวดเมื่อยคอ ไหล่ หลัง และสะโพก เพิ่มความ
แข็งแรงให้กบั กระดูกสันหลัง ลดอาการปวดประจําเดือน
ผูท้ ี่มีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกหลังและคอ

3. ท่างู
ท่าเตรี ยม

นอนควํ่า หน้าผาก วางที่พ้นื ควํ่ามือใต้หวั ไหล่

หายใจเข้ า
มือดันพื้น เงยหน้าให้ตึงใต้คาง ยกหน้าอกจากพื้น สะดืออยูท่ ี่พ้นื
ข้อศอกงอชิ ดลําตัว
หยุดลมหายใจ ค้างไว้นบั 1-3
หายใจออก
วางตัวลง ทําซํ้าอีก2 ครั้ง
ประโยชน์

ข้อควรระวัง

เพิม่ ความแข็งแรงของกระดูกหลัง ไหล่ และกล้ามเนื้อหน้าท้อง กระชับ
กล้ามเนื้อสะโพก กระตุน้ อวัยวะในช่องท้อง ลดความเครี ยด ทําให้ปอด
และหัวใจแข็งแรง
ใช้รักษาโรคหอบหื ด
มีโรคที่กระดูกสันหลัง ผูท้ ี่ต้ งั ครรภ์ เส้นประสาทที่มือถูกกดทับ ปวดศีรษะ
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14. ท่าตัก๊ แตน
ท่าเตรี ยม

นอนควํ่า หน้าผากวางที่พ้นื เหยียดแขนตรงเหนือศีรษะ

หายใจเข้ า
ยกขาขึ้นเข่าตรง ให้ตน้ ขาลอยออกจากพื้น (เริ่ มทําใหม่ๆ อาจยกขาที่ละ
ข้างสลับกัน)
หยุดลมหายใจ ค้างไว้นบั 1-3
หายใจออก
วางขาลง ทําซํ้าอีก2 ครั้ง
ประโยชน์

ข้อควรระวัง

ทําให้กล้ามเนื้อหลัง ต้นขาแข็งแรง ลดอาการท้องอืดเนื่ องจากก๊าซใน
กระเพาะและลําไส้ การยืดหยุน่ ของปอดดีข้ ึน กล้ามเนื้ อหัวใจแข็งแรง
เหมาะกับผูม้ ีความดันโลหิ ตตํ่า
ผูเ้ ป็ นโรคหัวใจ และผูท้ ่ีมีความดันสู งมากๆ

5. ท่าผ่อนคลาย
ท่าเตรี ยม

นอนหงาย ปลายเท้าห่างกัน แขนห่างลําตัว หงายมือ

ทําจิตใจให้ปลอดโปร่ ง ปล่อยร่ างกายให้สบาย ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่ วน มีสติอยูก่ บั
ลมหายใจ
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หายใจเข้ าช้ าๆ ท้องค่อยๆพองขึ้น
หายใจออกช้ าๆ ท้องค่อยๆยุบลง
เมื่อร่ างกายผ่อนคลาย จิตใจสงบแล้ว จึงฝึ กลมหายใจ
หายใจเข้ าช้ าๆ หน้าท้องพอง นับ1-4
หยุดลมหายใจ ค้างไว้ นับ 1-2 (เพื่อให้ปอดนําออกซิ เจน ไปฟอกโลหิ ต)
หายใจออกช้ าๆ หน้าท้องยุบ นับ 1-4
หยุดลมหายใจ ค้างไว้ นับ 1-2
ใช้เวลาในการฝึ กแต่ละครั้ง 10-15 รอบ
ประโยชน์
ทําให้จิตใจสงบ ช่วยลดความตึงเครี ยด ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ลดอาการ
ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัวและอาการนอนไม่หลับ ช่วยลดความดัน
โลหิต
ข้อควรระวัง หากมีอาการมึนศีรษะ ให้พกั หายใจเข้าออกปกติ และไม่ควรอาบนํ้าทันที
ให้ห่างจากการฝึ กอย่างน้อย 30 นาที
แผนการเรี ยนรู้ โยคะเบือ้ งต้ นสํ าหรับผู้สูงอายุ
ชัว่ โมงที่ 1

1. ฝึ กการหายใจ
2. โยคะในท่านัง่ 5ท่า
3. ท่าผ่อนคลาย

ชัว่ โมงที่ 2

1. ฝึ กการหายใจ
2. โยคะในท่ายืน 5ท่า
3. ท่าผ่อนคลาย

ชัว่ โมงที่ 3

1. ฝึ กการหายใจ
2. โยคะในท่านอน 4ท่า
3. ท่าผ่อนคลาย

ชัว่ โมงที่ 4

1. ฝึ กการหายใจ
2. โยคะในท่านัง่ 5ท่า
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3. โยคะในท่ายืน 5ท่า
4. ท่าผ่อนคลาย
ชัว่ โมงที่ 5

1. ฝึ กการหายใจ
2. โยคะในท่ายืน 5ท่า
3. โยคะในท่านอน 4ท่า
4. ท่าผ่อนคลาย

ชัว่ โมงที่ 6

1. ฝึ กการหายใจ
2. โยคะในท่านัง่ 5ท่า
3. โยคะในท่ายืน 5ท่า
4. โยคะในท่านอน 4ท่า
5. ท่าผ่อนคลาย
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คู่มอื การฝึ กโยคะเบือ้ งต้ นสํ าหรับผู้สูงอายุ
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เรื่อง

สารบัญ

หน้ า

- ข้อแนะนําก่อนการฝึ ก

3

- การฝึ กลมหายใจ

5

- โยคะในท่านัง่

7

- โยคะในท่ายืน

15

- โยคะในท่านอน

19

- ท่าผ่อนคลาย

23

- ประโยชน์ของการฝึ กโยคะ

24

- เอกสารอ้างอิง

25
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ข้ อแนะนําก่ อนการฝึ ก
1. สวมเสื้ อผ้าที่เหมาะสมในการฝึ ก
2. ฝึ กก่อนหรื อหลัง รับประทานอาหาร ประมาณ 2-3 ชม.
3. หากมีโรคประจําตัวควรฝึ กอย่างระมัดระวัง เมื่อเหนื่อยให้พกั
4. ควรฝึ กอย่างช้าๆ กําหนดลมหายใจ และไม่ทาํ มากเกินกําลัง
5. ทําจิตใจและร่ ายกายให้ผอ่ นคลายก่อนการฝึ ก เพื่อการฝึ กที่มี
ประสิ ทธิภาพมากขึ้น
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การฝึ กลมหายใจ
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การฝึ กลมหายใจ
นัง่ บนเก้าอี้ ตัวตรงไม่เกร็ง วางมือไว้บนขา หลับตา
ทําใจสบายๆ ปล่อยวางความวิตกกังวล
เริ่ มหายใจดังนี้
หายใจเข้าช้าๆ
หยุดลมหายใจ
หายใจออกช้าๆ
หยุดลมหายใจ

หน้าท้องพอง นับ1-4
ค้างไว้ นับ1-2 เพื่อให้ปอดนําออกซิ เจน)ไปฟอกโลหิ ต(
หน้าท้องยุบ นับ1-4
ค้างไว้ นับ 2-1

ใช้เวลาในการฝึ กแต่ละครั้ง 10-15 รอบ
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บริ หารใบหน้า

บริ หารดวงตา
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โยคะในท่ านั่ง
1.

กล้ามเนือ้ ใบหน้ าและดวงตา

บริ หารใบหน้า
หายใจเข้า หยุดลมหายใจ แล้วค่อยๆอ้าปากกว้าง
ที่สุด
ตาเบิกกว้างสุด ค้างไว้นบั 3-1
หายใจออก คลายกล้ามเนื้ อ ปิ ดปากล
-

บริ หารดวงตา
ใบหน้าตรงระหว่างทําไม่หนั หน้า ใช้แต่ดวงตา
หายใจเข้า มองขึ้นบน หยุดลมหายใจ ค้างไว้นบั 3-1
หายใจออก มองลง หยุดลมหายใจ ค้างไว้นบั 3-1
หายใจเข้า มองไปทางขวา หยุดลมหายใจ ค้างไว้นบั 3-1
หายใจออก มองไปทางซ้าย หยุดลมหายใจ ค้างไว้นบั 3-1
หายใจเข้า ออกช้าๆ-กรอกตาเป็ นวงกลมช้าๆ รอบ 3
หายใจเข้า-ออกช้าๆ ถูฝ่ามือให้ร้อน ปิ ดตา วางที่ดวงตา
นวดเบาๆ
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กล้ ามเนือ้ คอบ่ า-
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2.

กล้ ามเนือ้ คอบ่ า-

-

บริ หารคอ
นัง่ ตัวตรง ปล่อยแขนข้างลําตัว
หายใจเข้า ก้มหน้าลง หลังตรง
หายใจออก ค้างไว้นบั 1-3
หายใจเข้า เงยหน้าขึ้นยืดคอดึงคางสูง ค้างไว้นบั 1-3
ทําซํ้าอีก2 ครั้ง(เงย-ก้ม)
หายใจเข้า
หายใจออก
หายใจเข้า
หายใจออก

หันหน้าทางขวา
ค้างไว้นบั 1-3
หันหน้าทางซ้าย
ค้างไว้นบั 1-3
ทําซํ้าอีก2 ครั้ง(ซ้าย-หันขวา)

หายใจเข้า ก้มหน้าลง
หายใจออก เอียงทางขวาก้ม-ซ้าย-หลังหายใจเข้า เงยหน้าตรง
ทําซํ้า เอียงทางซ้ายก่อน(ซ้าย-หมุนขวา)

135

กล้ ามเนือ้ หัวไหล่
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3. กล้ ามเนือ้ หัวไหล่
ปลายนิ้วมือแตะหัวไหล่ ข้อศอกสูงเท่าหัวไหล่
หายใจเข้า ยกหัวไหล่ข้ ึน
หายใจออก กดหัวไหล่ลง
หายใจเข้า ดันข้อศอกไปข้างหลัง แอ่นอกเงยหน้า
หายใจออก ผลักข้อศอกไปข้างหน้าโค้งหลังก้มหน้า
ทําซํ้าอีกครั้ง 2
ประสานมือผลักฝ่ ามือออก เหยียดแขนตรง
หายใจเข้า ยกแขนขึ้นเหนื อศีรษะ
หายใจออก เอียงตัวไปทางขวา ค้างไว้นบั 3-1
หายใจเข้า ดึงตัวกลับมาตรง
หายใจออก เอียงตัวไปทางซ้าย ค้างไว้นบั 3-1
หายใจเข้า ดึงตัวกลับมาตรง
หายใจออก ปล่อยแขนลง
ทําซํ้าอีก2 ครั้ง

137

ท่ าบิดตัว

ท่ าข้ อเท้ าและข้ อเข่ า
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4. ท่ าบิดตัว
นัง่ จับพนักเก้าอี้ให้มนั่ คง
หายใจเข้า ยืดหลังตรง
หายใจออก ค่อยๆบิดตัวไปทางขวา ค้างไว้นบั 1-3
หายใจเข้า กลับมาตรงกลาง
หายใจออก ค่อยๆบิดตัวไปทางซ้าย ค้างไว้นบั 1-3
ทําซํ้าอีก2 ครั้ง
5. ท่ าข้ อเท้ าและข้ อเข่ า
นัง่ ตัวตรง
หายใจเข้า ยกขาขวาขึ้นเหยียดเข่าตรง
ดันข้อเท้าเข้าหาตัว ค้างไว้นบั 3-1
หายใจออก ปล่อยขาลงทําซํ้าทางซ้าย
ทําซํ้าอีกครั้ง 2
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ท่ าเขย่ ง

ท่ าก้ มตัว
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โยคะในท่ ายืน

6. ท่ าเขย่ ง
ยืนตรงเท้าห่ างกัน หันหน้าหาเก้าอี้ มือจับพนักเก้าอี้ที่มน่ั คง
หายใจเข้า ค่อยๆเขย่งส้นเท้าขึ้น ค้างไว้นบั 1-3
หายใจออก
วางส้นเท้าลงทําซํ้าอีกครั้ง 2

7. ท่ าก้มตัว
ยืนตรงเท้าห่ างกัน หันข้างหาเก้าอี้ มือจับพนักเก้าอี้ที่มน่ั คง
หายใจเข้า ยกแขนขวาขึ้น ยืดตัว
หายใจออก ก้มตัวลง ค้างไว้นบั
3-1
หายใจเข้า ยกตัวขึ้นตรง แขนขวาขึ้น ยืดตัว
หายใจออก ปล่อยแขนลงข้างตัว
ทําซํ้าอีก2 ครั้ง และทําซํ้าทางซ้าย
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ท่าแอ่นตัว

ท่ าต้ นไม้

ท่ าวีรบุรุษ
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8. ท่ าแอ่นตัว
ยืนตรงเท้าห่ างกัน หันหน้าหาเก้าอี้ มือจับ พนักเก้าอี้ที่มน่ั คง
หายใจเข้า เงยหน้า แอ่นอก เปิ ดไหล่ ค้างไว้นบั 3-1
หายใจออก กลับมาตัวตรง ทําซํ้าอีก2 ครั้ง
9.ท่ าต้ นไม้
ยืนตรงเท้าห่ างกัน หันข้างหาเก้าอี้ มือจับ พนักเก้าอี้ที่มน่ั คง
ยกขาขวายันต้นขาซ้าย ยกแขนขวาขึ้นเหนือศีรษะ
หายใจเข้า ออกยาวๆ-ค้างไว้นบั ทําซํ้าทางซ้าย 3-1
10. ท่ าวีรบุรุษ
ยืนตรงเท้าห่ างกัน หันหน้าหาเก้าอี้ มือจับ พนักเก้าอี้ที่มน่ั คง
หายใจเข้า : โน้มตัวไปข้างหน้า ยกขาขวาขึ้นด้านหลัง ค้างไว้นบั 1-3
หายใจออก : วางเท้าลง
ทําซํ้าทางซ้าย ทําซํ้าอีก 2 ครั้ง
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ท่าเข่าถึงอก

ท่าบิดเอว
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โยคะในท่ านอน

11. ท่ าเข่ าถึงอก
นอนหงาย แขนวางข้างลําตัว
หายใจเข้า งอเข่าข้างขวา
หายใจออก มือทั้งสองจับเข่า ดึงเข่าเข้าหาหน้าอก
หายใจเข้า ยกเท้าขึ้น ยืดเข่าตรง
หายใจออก ค่อยๆวางขาลง ทําซํ้าทางซ้าย
ทําซํ้าอีก2 ครั้ง
12. ท่ าบิดเอว
นอนหงาย กางแขนควํา่ ฝ่ ามือ สูงเท่าหัวไหล่
หายใจเข้า งอเข่าข้างขวา
หายใจออก วางเข่าลงทางซ้าย บิดเอว หันหน้าทางขวาหายใจเข้า ดึง
เข่ากลับมา หน้าตรง
หายใจออก เหยียดขา วางลง ทําซํ้าทางซ้าย
ทําซํ้าอีก2 ครั้ง
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ท่างู

ท่าตัก๊ แตน
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13. ท่ างู
นอนควํ่า หน้าผาก วางที่พ้ืน ควํา่ มือใต้หวั ไหล่
หายใจเข้า มือดันพื้น เงยหน้า ยกหน้าอกออกจากพื้น
สะดืออยูท่ ี่พ้นื ข้อศอกงอชิดลําตัว
หยุดลมหายใจ
ค้างไว้นบั 1-3
หายใจออก วางตัวลง ทําซํ้าอีก2 ครั้ง

14. ท่ าตัก๊ แตน
นอนควํ่า หน้าผาก วางที่พ้ืน เหยียดแขนตรงเหนือศีรษะ
หายใจเข้า ยกขาขึ้นเข่าตรง ให้ตน้ ขาลอยออกจากพื้น
)เริ่ มทําใหม่ๆ อาจยกขาที่ละข้างสลับกัน(
หยุดลมหายใจ
ค้างไว้นบั 1-3
หายใจออก วางขาลง ทําซํ้าอีกครั้ง 2
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ท่าผ่อนคลาย

5. ท่ าผ่อนคลาย
นอนหงาย ปลายเท้าห่างกัน แขนห่างลําตัว หงายมือ
ทําจิตใจให้ปลอดโปร่ ง ปล่อยร่ างกายให้สบาย
ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่ วน มีสติอยูก่ บั ลมหายใจ
หายใจเข้าช้าๆ
หายใจออกช้าๆ

ท้องค่อยๆพองขึ้น
ท้องค่อยๆยุบลง

เมื่อร่ างกายผ่อนคลาย จิตใจสงบแล้ว จึงฝึ กลมหายใจ
หายใจเข้าช้าๆ หน้าท้องพอง นับ1-4
หยุดลมหายใจ ค้างไว้ นับ 1-2 (เพื่อให้ปอดนําออกซิเจน ไปฟอกโลหิ ต(
หายใจออกช้าๆ หน้าท้องยุบ นับ1-4
หยุดลมหายใจ
ค้างไว้ นับ1-2
ใช้เวลาในการฝึ กแต่ละครั้ง 10-15 รอบ
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ประโยชน์ ของการฝึ กโยคะ
การฝึ กโยคะอย่างสมํ่าเสมอจะช่วยให้ร่างกายได้รับออกซิ เจน เข้าสู่
ระบบการไหลเวียนโลหิ ต หลอดเลือดขยายตัว และยังช่วยปรับความสมดุลของ
ความดันโลหิ ต การทํางานของปอดหัวใจ และอวัยวะภายในร่ างกายทํางานดี ,
ขึ้น เพิ่มความยืดหยุน่ ของข้อต่อ กระดูกและกล้ามเนื้ อให้แข็งแรง การทรงตัว
ดีข้ ึน ช่วยผ่อนคลายความตึงเครี ยด ทําให้จิตใจสงบมีสติ สมาธิ และความจําที่
ดี อีกทั้งยังช่วยระบบการเผาผลาญพลังงาน ในร่ างกาย การดูดซึ มอาหาร และ
การขับถ่ายให้ดีข้ ึน ผิวพรรณสดใส แลดูอ่อนเยาว์ นอนหลับง่ายขึ้น

เอกสารอ้ างอิง
ชมชื่น สิทธิเวช
โยคะเพื่อสุขภาพ พิมพ์ครั้งที่ (ฉบับปรับปรุ ง)19 กรุ งเทพฯ :
อมริ นทร์สุขภาพ ,2552
ถือศีล ดิฐวัฒน์ โยธิน
รู ้ลึก รู้จริ งกับครู โยคะ กรุ งเทพฯ : เนชัน่ บุ๊คส์ ,2547
นายแพทย์ พงษ์ วรพงศ์ พเิ ชษฐ
การบริ หารแบบโยคะสําหรับผูส้ ูงอายุ
www.thaicam.go.th(
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