
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
แบบสอบถาม 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง   การบาดเจ็บของนกักฬีายกน้ําหนักระดับเยาวชน ในชวงระยะการแขงขัน(competitive phase) 

สําหรับนกักฬีายกน้าํหนกัท่ีเขารวมการแขงขันกฬีาเยาวชนแหงชาติคร้ังท่ี 25 “กาญจนบุรีเกมส” 
 

วัตถุประสงค  เพื่อสํารวจลักษณะอาการบาดเจ็บท่ีเกิดข้ึนตามสวนตางๆ ของรางกายของ
นักกีฬายกน้ําหนักระดับเยาวชน เพื่อเปนแนวทางการพิจารณาปองกันการบาดเจ็บท่ีเกิดข้ึนจากการ
เลนกีฬายกน้ําหนัก  ผูสํารวจขอรับรองวาขอมูลท่ีไดจากการกรอกแบบสอบถามจะเก็บเปนความลับ 
ไมมีการเผยแพรใดๆ ท้ังส้ิน  

 เพื่อประโยชนของตัวนักกีฬาและผูฝกสอน    โปรดกรอกขอมูลดานลางนี้ ตามความเปน
จริงและครบถวน           ผูเก็บขอมูลขอขอบพระคุณทุกทานเปนอยางสูง   ท่ีใหความรวมมือใน
การกรอกแบบสอบถาม 

     วาท่ีร.ต.หญิงจรรยา       ใจคํา 
คําชี้แจง แบบสอบถามนี้มี 6 ตอน  31 ขอ    กรุณาตอบคําถามตอไปน้ี ตามความเปนจริง 
ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป    

 โปรดระบุขอมูลในชองวางหรือใสเคร่ืองหมาย       ลงใน         หนาคําหรือขอความท่ี
ตรงกับความเปนจริงเกีย่วกบัตัวทานมากที่สุด 

1. อายุ________ป 

2. เพศ.      ชาย        หญิง 
3. น้ําหนกั__________กิโลกรัม 
4. สวนสูง__________เซนติเมตร 
 

ตอนท่ี 2 คําถามเกี่ยวกับการยกน้ําหนัก    
5. ทานเร่ิมเลนกฬีายกน้ําหนักต้ังแตอาย_ุ________ป 

6. ทานฝกซอมการยกนํ้าหนักเวลา   เชา      เย็น 
7. ทานฝกซอมการยกนํ้าหนักคร้ังละ__________ช่ัวโมง 
8. ทานมีประสบการณในการฝกซอม________ป_______เดือน 
9. สถิติสูงสุดในชวง 3 เดือนกอนการแขงขันท่ีทานเคยยกได คือ   

  ทา snatch__________________กิโลกรัม 
ทา clean and jerk____________กิโลกรัม 
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10. ในชวง 3 เดือนกอนการแขงขัน  ทานฝกน้าํหนักเหล็ก________% 
 

11. ทายกน้ําหนกัท่ีทานถนัดคือ 

  ทา snatch 
เพราะ_____________________________________________________________ 

  ทา clean and jerk 
เพราะ_______________________________________________________ 

 

12. ปจจุบันทานเปนนักกีฬายกนํ้าหนกัในรุน_________กิโลกรัม 
 

13. ในแตละปทานเขารวมการแขงขันกีฬายกนํ้าหนกัจํานวน__________คร้ัง ดังนี้ 
 

1. ปพ.ศ.25____รายการ_________________________________แขง
ท่ี_______________________________ 

2. ปพ.ศ.25____รายการ_________________________________แขง
ท่ี_______________________________ 

3. ปพ.ศ.25____รายการ_________________________________แขง
ท่ี_______________________________ 

4. ปพ.ศ.25____รายการ_________________________________แขง
ท่ี_______________________________ 

5. ปพ.ศ.25____รายการ_________________________________แขง
ท่ี_______________________________ 

6. ปพ.ศ.25____รายการ_________________________________แขง
ท่ี_______________________________ 

7. ปพ.ศ.25____รายการ_________________________________แขง
ท่ี_______________________________ 

8. ปพ.ศ.25____รายการ_________________________________แขง
ท่ี_______________________________ 

9. ปพ.ศ.25____รายการ_________________________________แขง
ท่ี_______________________________ 

10. ปพ.ศ.25____รายการ_________________________________แขง
ท่ี_______________________________ 

 



 37 

ตอนท่ี 3 คําถามเกี่ยวกับการบาดเจ็บ 
 

14. ในการเลนยกน้ําหนกัคร้ังแรกทานเร่ิมบาดเจ็บท่ีสวนใดของรางการเปนอันดับแรกและ
ลําดับตอไป 
(ใหใสตัวเลขเรียง ลําดบัการบาดเจ็บกอนหลัง) 
 

 ขอมือ    ขาทอนบน 

 ขอศอก     ขาทอนลาง(แขง) 

   ขอเทา    หัวไหล  

   หลัง     เอว 

 สะบัก    นิ้วมือ 

 เขา     อ่ืนๆ โปรดระบุ____________________ 
 
 

15. ในชวง 3 เดือนท่ีผานมา ทานมีอาการบาดเจ็บเนื่องจากการฝกซอมหรือแขงขันกฬีายก
น้ําหนกัหรือไม 

  มี          ไมมี (ขามไปตอบตอนท่ี 6) 
 

16. ในการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติคร้ังนี ้ทานเกิดการบาดเจ็บ หรือไม 
 

   ไมมี         มี  ถามีโปรดระบุ    ขอมือ________  ขาทอนลาง(แขง)________ 

 ขอศอก____________   ขาทอนบน__________________ 

 ขอเทา_____________  หัวไหล____________________ 

 หลัง______________  เอว_______________________ 

 สะบัก_____________  นิ้วมือ_____________________ 

 เขา_______________  อ่ืนๆ โปรดระบุ______________ 
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17. โปรดระบุขอมูลเกี่ยวกับการบาดเจ็บในชวง 3 เดือนกอนการแขงขัน  ในชองวางหรือใส

เคร่ืองหมาย ลงใน       ท่ีตรงกับความเปนจริงเกีย่วกับอาการบาดเจ็บของตัวทานเองมากท่ีสุด 
โครงสรางของรางกาย 
ที่เกิดการบาดเจ็บ 

 อาการบาดเจ็บ ปจจุบัน 
 

ตําแหนง 
ที่เกิดการบาดเจ็บ 

กระดูก 
กลาม 
เน้ือ 

เอ็น ขอตอ ผิวหนัง ฟกชํ้า บวม 
ปวด 
เมื่อย 

อื่นๆ 
ระบุ 

หาย ไมหาย 

ศีรษะและใบหนา            

คอและบา            

หัวไหล            

ตนแขน            

ศอก            

แขนทอนลาง            

ขอมือ            

ฝามือ            

น้ิวมือ            

สะบัก            

หลัง            

เอว            

สะโพก            

ขาดานหนา            

ขาดานหลัง            

เขา            

หนาแขง            
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โครงสรางของรางกาย 
ที่เกิดการบาดเจ็บ 

 อาการบาดเจ็บ ปจจุบัน 
 

ตําแหนง 
ที่เกิดการบาดเจ็บ 

กระดูก 
กลาม 
เน้ือ 

เอ็น ขอตอ ผิวหนัง ฟกชํ้า บวม 
ปวด 
เมื่อย 

อื่นๆ 
ระบุ 

หาย ไมหาย 

นอง            

ขอเทา            

ฝาเทา            

สนเทา            

น้ิวเทา            

อื่นๆ
ระบุ___________ 

         
  

 
 

18. ใหแรเงา บริเวณท่ีมีอาการบาดเจ็บในชวง 3 เดือนกอนการแขงขัน  รูสึกเจ็บหรือปวดลง
ในรูปดานลาง ดังตัวอยางดานขวามือ 
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19. ทานมีอาการบาดเจ็บในชวง 3 เดือนกอนการแขงขัน  ในการยกน้ําหนกัในทา Snatch 

จังหวะใด      
 ดูภาพท่ี 1 ทาสแนทช (The Snatch) 

 

จังหวะท่ี  ___บริเวณ__________________ลักษณะอาการ________________________ 
จังหวะท่ี  ___บริเวณ__________________ลักษณะอาการ________________________ 
จังหวะท่ี  ___บริเวณ__________________ลักษณะอาการ________________________ 
จังหวะท่ี  ___บริเวณ__________________ลักษณะอาการ________________________ 
จังหวะท่ี  ___บริเวณ__________________ลักษณะอาการ________________________ 
จังหวะท่ี  ___บริเวณ__________________ลักษณะอาการ________________________ 
จังหวะท่ี  ___บริเวณ__________________ลักษณะอาการ________________________ 
จังหวะท่ี  ___บริเวณ__________________ลักษณะอาการ________________________ 
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ภาพ 1 ทาสแนทช (The Snatch) 
 

 
20. ทานมีอาการบาดเจ็บในชวง 3 เดือนกอนการแขงขัน  ในการยกน้ําหนกัในทา  Clean 

จังหวะใด  
  ดูภาพท่ี 2 ทาคลีน (The Clean) 

 

จังหวะท่ี  ___บริเวณ__________________ลักษณะอาการ________________________ 
จังหวะท่ี  ___บริเวณ__________________ลักษณะอาการ________________________ 
จังหวะท่ี  ___บริเวณ__________________ลักษณะอาการ________________________ 
จังหวะท่ี  ___บริเวณ__________________ลักษณะอาการ________________________ 
จังหวะท่ี  ___บริเวณ__________________ลักษณะอาการ________________________ 
จังหวะท่ี  ___บริเวณ__________________ลักษณะอาการ________________________ 
จังหวะท่ี  ___บริเวณ__________________ลักษณะอาการ________________________ 
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ภาพ 2 ทาคลีน (The Clean) 

 
21. ทานมีอาการบาดเจ็บในชวง 3 เดือนกอนการแขงขัน  ในการยกน้ําหนกัในทา Jerk 

จังหวะใด   
 ดูภาพท่ี 3 ทาเจอรค (The Jerk) 
 

จังหวะท่ี  ___บริเวณ__________________ลักษณะอาการ________________________ 
จังหวะท่ี  ___บริเวณ__________________ลักษณะอาการ________________________ 
จังหวะท่ี  ___บริเวณ__________________ลักษณะอาการ________________________ 
จังหวะท่ี  ___บริเวณ__________________ลักษณะอาการ________________________ 
จังหวะท่ี  ___บริเวณ__________________ลักษณะอาการ________________________ 
 

 
 
 
 

 
 
 

ภาพ 3 ทาเจอรค (The Jerk) 
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ตอนท่ี 4 คําถามเกี่ยวกับปจจัยท่ีสงผลตอการบาดเจ็บ 
ทานคิดวาสาเหตุและปจจยัใดท่ีสงผลตอการบาดเจ็บของทานท่ีเกิดข้ึนในชวง 3 เดือน

กอนการแขงขันโดยใสเคร่ืองหมาย       ลงใน      (ตอบไดมากกวา 1ขอ) 
 

22. ปจจัยทางดานรางกายและจิตใจ 

  อบอุนรางกายไมเพียงพอ 

  ไมทําการคลายอุน (Cool down) รางกาย 

  ความแข็งแรงของกลามเนื้อไมพอ 

  รูปรางไมเหมาะสมกับกฬีายกน้ําหนัก โปรดระบุ_______________________ 

  ผลตอเนื่องจากการบาดเจ็บในอดตีและเร้ือรัง 

  ขาดสมาธิในการฝกซอมและแขงขัน 

  วิตกกังวลในการฝกซอมและแขงขัน 

   อาหาร การกิน ผลมาจากการควบคุมน้ําหนกั 

  พักผอนไมเพียงพอ โปรดระบุ______________________________________ 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ_________________________________________________ 
 

23. ปจจัยทางดานการฝกซอมหรือแขงขัน 

    ยกน้ําหนักเกินความสามารถของตนเอง  

    ฝกซอมหนักเกนิไปเปนเวลาตอเนื่อง  

    โปรแกรมการฝกซอมมากเกินไป  

   ทาเทคนิคไมถูกตอง 

   การเปล่ียนน้ําหนกัเหล็กเร็วเกินไป 

   ขาดประสบการณในการฝกซอมหรือแขงขันยกน้ําหนัก 

   อ่ืนๆ โปรดระบุ____________________________________________ 
  

24. ปจจัยทางดานสภาพแวดลอมและอุปกรณการฝกซอมและแขงขัน 

    อุณหภูมิ (รอน, หนาว, เย็น, ฝนตก) 

    พื้นฟลอรล่ืนไมเรียบ 

    รองเทาไมเหมาะสมกับเทา 
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    อุปกรณ (คานหรือลูกเหล็ก) เส่ือมสภาพ 

    สนามฝกซอมไมเพียงพอกับนักกีฬา 

    ไมคุนเคยกับอุปกรณ โปรดระบุ____________________________________ 

    แสงสวางไมเพียงพอตอการฝกซอมหรือแขงขัน 

    ทิวทัศนนอกสนามฝกซอมหรือแขงขันไมเหมาะสม เชน มืดเกินไป 
        กล่ินเหม็นตางๆ  

     ความกดดนัของโคช โปรดระบุ____________________________________ 

    อ่ืนๆ โปรดระบุ_________________________________________________ 
 
 
 
ตอนท่ี 5 ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกับการบาดเจ็บ 

25. เม่ือมีอาการบาดเจ็บทานมักจะใชวิธีการรักษาแบบใด 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
26. เม่ือทานไดรับบาดเจ็บใหมๆในระยะเวลา 48 ช่ัวโมง ทานใชการรักษาแบบใด 

  ใชความรอน    ใชความเยน็    นวด    อ่ืนๆโปรดระบุ_______________ 

  ไมไดรับการรักษา 
27. เม่ือทานไดรับการบาดเจ็บทานไดปรึกษา 

คือ_____________________________________________________ 
 

28. คําปรึกษาท่ีทานไดรับ
คือ__________________________________________________________________ 

 

29. ทานทําตามหรือไม_______
เพราะ_____________________________________________________________ 
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30. ส่ิงท่ีนักกฬีาฯตองการความชวยเหลือ เกีย่วกับอาการบาดเจ็บ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
ตอนท่ี 6 คําถามสําหรับนักกีฬายกน้าํหนักท่ีไมมีอาการบาดเจ็บ 
 

31.  ทานคิดวาเพราะเหตุใดทานถึงไมมีอาการบาดเจ็บโดยใสเคร่ืองหมาย      ลงใน      
(ตอบไดมากกวา 1ขอ) 
  

     มีความรูความเขาใจในวทิยาศาสตรการกีฬา เปนอยางดี 

     อบอุนรางกายกอนการฝกซอมเปนเวลา____________นาที 

     การคลายอุน  (Cool down) รางกาย หลังการฝกซอม____________นาที 

    มีสมรรถภาพรางกายสมบูรณแข็งแรง   
     มีรูปรางเหมาะสมกับชนิดกฬีา 
     มีความเขาใจในเทคนิค และจังหวะในการยกน้ําหนกัเปนอยางด ี

     มีสมาธิในการฝกซอม และแขงขัน 

     มีความม่ันใจในตัวเองสูง 

     มีการเตรียมความพรอมทางดานรางกาย เปนอยางด ี

    ขอ เสนอแนะ อ่ืนๆ______________________________________________      
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 ขอขอบคุณทุกทานท่ีใหความรวมมือในการกรอกแบบสอบถาม 
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ประวัติผูเขียน 
 
ชื่อ-สกุล   วาท่ีรอยตรีหญิงจรรยา   ใจคํา 
วัน เดือน ป เกิด  15  พฤษภาคม  2521 
ประวัติการศึกษา   

พ.ศ. 2538 มัธยมตอนปลายโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 
พ.ศ. 2542 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.พลศึกษา)           

สถาบันการพลศึกษาเชียงใหม 
ประวัติการทํางาน   

พ.ศ.  2543   ครูผูสอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห  25  จังหวดัแพร 
พ.ศ.  2545 - 2547   ครูผูสอนโรงเรียนหางดงรัฐราชอุปถัมภ  
พ.ศ.  2547 - 2550   ผูฝกสอนนักกฬีายกน้ําหนักเยาวชน จังหวดัเชียงใหม  
พ.ศ.  2550 - 2551   ครูผูแลเด็ก ศูนยเดก็เล็กหนองหอย  เทศบาลนครเชียงใหม   
พ.ศ.  2551-ปจจุบัน ศูนยเยาวชน-ประชาชน สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม   

 


