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STRATEGIC DEVELOPMENT OF SPORTS ORGANIZATION 

Santiparb Tejavanija
Olympic Council of Asia

 Development of Sports Organizations in 

Thailand can be classified in 3 Ages as follows 

(IOC, 2002)

	 •	 Early	Age	:	The	Age	of	Sports	for	

Friendship	and	Dignity	

  Since international sport brought to 

Thailand at the period of the King Rama V, 

it was supported and promoted to become part 

of Nationwide sport along with the national 

sport or traditional sport through the Ministry 

of Education while international competition 

exposure during that time was done by a 

‘Sport Committee’ without any support from 

Government which proved that sport in Thailand 

has gone nowhere. All the Sport Organizations 

and Associations were formed by those sport 

lovers, athletes and administrators on the 

voluntary basis. These Sport organizations were 

run by their own subsidies without any financial 

support from the government. 

  In the year 1946, the International 

Relations Committee for Sports was established 

with the objective to provide an opportunity 

for foreigners residing in Thailand after World 

War II to play and compete in sports. The 

income collected from ticket sales was used 

to support the Thai Red Cross Society and 

sports activities for the public.

 Later, a meeting of this committee  

concluded that there should be an Olympic 

organization to carry out these activities, with 

the objective of developing friendly relations 

with other countries by means of sports. 

Therefore, the Olympic Committee of Thailand 

was established on June 20, 1948, and a  

letter was sent to the International Olympic 

Committee at Lausanne, Switzerland on July 

22, 1948 to request formal recognition. The 

request was considered at the International 

Olympic Committee meeting at Copenhagen, 

Denmark on May 15, 1950, which unanimously 

approved formal recognition of the Olympic 

Committee of Thailand. It was the first time 

in the Sport history of Thailand that Thai 

National Olympic Team has participating in 

the 1952 Helsinki Olympiad. 

	 	 Sports	Organizations in the country 

were formed up by those sports lovers who 

volunteered to work for the organization on  

a friendly basis. Each position was filled in  

by those who were willing to work for and 

coincide with their occupations. There were no 

official elections of these Office bearers. In the 

ASEAN and Asian levels, Sports Organizations 
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were formed with the main objectives to enhance 

sports promotion, friendship, international  

relationships and unity among those countries 

in the region without any political involvement 

and competition among those sport officials 

to run for the positions in these regional Sports 

Organizations. The Presidents of the Sports 

Organization were honored to the Host country 

of the future Games and Events.

	 	 Sports	 Equipments were produced 

manually without much modern and high 

technology involvement. Athletes purely demon-

strated their sport efficiencies and abilities 

through their own sport performances in most 

natural ways. Drugs were neither known by 

these athletes nor coacheds at all. We could 

say that the results and the record done by 

these athletes were really “	Pure,	Clean	and	

Clear” 

	 •	Middle	 Age	 :	 Age	 of	 Sports	 for	 

Excellence	and	National	Pride (Sports Authority 

of Thailand, 2010)

  It has been considered that it was 

about time that Thailand should have the 

governmental organization to be directly  

responsible for the country sport policy, look 

after Thai athlete, promote the sport among 

the people, and select the country top athletes 

to participate in the international sport com-

petitions representing the country as Thailand 

National Team

  In September 12, 1964, Thailand has 

established the Sport Promotion Organization 

of Thailand2 to enhance people to play sport 

for health, sport for all as well as knowing 

how to play sport, to be excellent in sport by 

using the Sports Sciences with the objective 

in making people around the world know about 

Thailand in country and international 

  Sport Promotion Organization of Thailand 

is the state enterprise authority attached to 

the Prime Minister’s Office which managed by 

the Board of Sport Promotion Organization of 

Thailand appointed by Cabinet; The Director 

General of Sport Promotion Organization of 

Thailand was the responsible people to run 

the operation of organization. 

  Though, the Sport Promotion Organiza-

tion of Thailand did not have its own office, 

but it did not affect their working performance 

to support the government policy for sport 

concern. They can take full responsibility for 

both national and international sport activities. 

The fist international sport mission was to be 

secretary office committee on being the Fifth 

Asian Game Host Country in year 1966.

  After completed being the Fifth Asian 

Game Host in 1966, Cabinet had set up  

Meeting to summarize the Asian Games Report 

on February 7, 1967 and passed a resolution to 

let the Sport Promotion Organization of Thailand 

to own and look after Huamark Sport Complex. 

Sports Organizations were much more kept 

in line with the International Sports Federations 

in term of Technical and Management as well 

as the structure of the Sport Organizations. 
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Besides having the Presidents who came from 

powerful public sectors, military and business 

sectors, there were also Vice-Presidents who 

were very keen in different area, technical, 

administration, legal, and social welfare etc.

	 	 Sports	 Organizations	 mostly those 

popular sports in the country have faced with 

the new challenged by those sports officials 

who seek for opportunities to be benefit  

directly and indirectly from the involvement in 

those Sports Organizations. This was not 

limited only in the country but also in the 

regional and continental Sports Organizations.

	 	 Sports	Equipments were manufactured 

with developed high technology in almost every 

sport not only to help athletes to produce much 

more incredible and unbelievable performances 

but also fashionable desired of sport attires 

and apparels to look more attractive in the 

arena. Sports seemed to be over concentration 

in Excellence and Winning, therefore, cheating 

and drugs manipulation were involved. Code of 

Ethics and Anti Doping Codes were introduced 

to protect and preserve the Games and the 

welfares of the athletes. 

	 •	Modern	Age:	Age	of	Sports	for	Living	

&	Business

  Though Sport Promotion Organization 

of Thailand is government organization that 

responsible for country’s sport activities but 

it is only the institution by royal decree and 

these became difficulty on national sport  

administration, especially the budget problem, 

problem on monitoring sport activities on 

private section to be conformed to government 

policy. At the same time, many athletes are 

all agreed that the sport in Thailand was not 

well-organized; lack of promotional effective-

ness on sport utilities and no organization has 

direct responsed in taking care and prevent 

the cheating on the sport which spoils country’s 

reputation

  On October 17, 1985, the Royal Thai 

Government and the House had passed the 

Thailand Sports Act 1985 with the establishment 

of “Sports Authority of Thailand, (SAT)” instead 

of Sport Promotion Organization of Thailand. 

And gave the authority to SAT to take care 

and control all sport concerns for highest  

effective quality in order to promote the sports 

all over the country and act as the coordinating 

center for the sports concentrating in enhancing 

Sports for Excellence and Sports for Profession 

through the support of Sports Sciences. During 

this time, SAT had been setting its clear 

strategies in promoting Sports for all, Sports 

for Excellence, Sports for Profession, Sports 

Administration with support of Information 

Technology and Sports Science. Though the 

sports in the country are mostly based on 

Amateurism, anyhow they needed to be dealt 

and managed by Professional personalities. 

  In the year 2002, the government has 

established the Ministry of Tourism and Sports 

since October 3, 2002. In October 9, 2002, 

The Sports Authority of Thailand has been 
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transferred to be attached to the Ministry of 

Tourism and Sports instead of the Prime 

Minister’s Office. The Minister of Tourism and 

Sports has chaired the Board of SAT while 

the Governor of SAT has been authorized to 

carry the day to day business of this Sports 

Organization. Since commercialization and 

sport marketing have played a great role in 

subsidizing the Sport Events and Sport Orga-

nizations. All the Sport Organizations and 

Association have recruited those marketing 

personnel to help running their financial 

management. Sport Organizations earn much 

more fortune than whatever budget granted 

to them from the government. Athletes also 

realized of these financial resources, therefore 

the sport practice attitude from those involved 

in sports not limited to only athletes bur also 

coaches and team officials were gradually 

changed to play sport for their living rather 

playing for friendship, dignity and national pride 

in the early ages.

	 	 Sports	Organizations in the country 

and in both Regional and Continental level were 

changed their Rule, Regulations and Constitution 

to accommodated more professional sports 

Officials and professional athletes to be eligible 

to participate in the national and international 

sports Events with the objective upgrade the 

standard of the Games/Events and perfor-

mances to be attractive to the commercial 

sponsors.

	 	 Sports	Equipments	and	apparels	are 

much more advanced in technology to enhance 

the supremacy of the athletes’ performances 

produced and introduced by manufacturers 

which caused the involvement of those Inter-

national Sports Federations to investigate and 

tested before sanction and approval granted 

to those equipments in calming down all the 

criticisms made by athletes and medias. We 

can say that the Sports are totally controlled 

by the Business Sectors/Partners in particular 

the Broadcasters and new Medias who have 

bought the exclusively broadcasting rights of 

the Games/Events. Athletes are considered  

as one of the Games/Events components or 

mechanism without any say since most of 

them were paid as the products presenters. 

Cost of playing sports are much more higher 

and expensive since the prices of the sport 

equipments, flooring, surrounding, scoreboards 

and displayed are totally controlled by the 

broadcasters in order to ensure that the  

Television viewers would be attracted by the 

nice color combination of all the components 

in the arena and the athletes are the part of 

these components. Playing schedules are 

controlled and fixed by these right holders 

broadcasters to suit the broadcasting prime times 

regardless whether these specific prime time 

are appropriated to the athletes performances. 

All of these existing consequences reminded 

me of the quotation quoted by the former  

IOC President – Marquise Juan Antonio  

SAMARANCH …. “Marketing has become an 
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increasingly important issue for all of us 

within the Olympic Movement…… However, 

in developing these programmes, we must 

always remember that it is sport that must 

control its destiny, not commercial interest” 

(IOC, 2002)

  Baron Pierre Coubertin – Father of the 

Modern Olympic Games who has created the 

Olympic Motto which has been known by all 

the sport people, which was :

Faster			Higher			Stronger

  But nowadays, such Olympic Motto is 

recognized as only a piece of the Olympic 

Archive by the sport people as well as those 

Olympic Partners, and turn this Olympic 

Motto to the Business Motto, which is :

Faster   Higher   Richer
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ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการโค้ชกับความสำาเร็จในการแข่งขัน
ของนักกีฬาแบดมินตัน

นารีทัต โกมารทัต และชัชชัย โกมารทัต 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดย่อ
 พฤติกรรมการโค้ชเป็นตัวแปรสำาคัญที่จะนำา
นกักฬีากา้วไปสูเ่ป้าหมายและหนทางแหง่ความสำาเรจ็ 
 วัตถุประสงค์ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม
การโค้ชกับความสำาเร็จในการแข่งขันของนักกีฬา
แบดมินตัน 
 วิธีดำาเนินการวิจัย กลุ่มตัวอย่างเป็นนักกีฬา
แบดมินตันเพศชายอายรุะหวา่ง 15-16 ป ีท่ีลงแขง่ขนั
ประเภทชายเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ในรายการ
พระจอมเกล้าพระนครเหนือโอเพ่น 54 ระหว่างวันที่ 
20-24 เมษายน พ.ศ.2554 จำานวน 99 คน เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการโค้ช 
นำาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ โดยแจกแจงความถี่และ 
หาค่าร้อยละ หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
วิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Cor-
relation Coefficient) โดยทดสอบความมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
 ผลการวิจัย พบว่า
 1. ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการโค้ชกับ
ความสำาเร็จตามความคาดหวังของนักกีฬา
 พฤติกรรมการโค้ชด้านหลักการและปรัชญา 
การโค้ชทีเ่น้นการพฒันาตวันกักฬีาเปน็อนัดบัแรกและ 
ชัยชนะเป็นอันดับรอง มีความสัมพันธ์ในระดับสูงกับ
กลุ่มที่ประสบความสำาเร็จระดับสูง พฤติกรรมการโค้ช
ดา้นวธิกีารโคช้แบบนำาเขา้สูเ่กมการเล่นมคีวามสมัพนัธ์
ในระดับปานกลางกับกลุ่มท่ีประสบความสำาเร็จระดับสูง 

และพฤติกรรมการโค้ชด้านรูปแบบการโค้ชที่โค้ชเปิด
โอกาสใหน้กักฬีามสีว่นรว่ม มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัสงู
กบักลุม่ทีป่ระสบความสำาเรจ็ระดบัสงู อยา่งมนียัสำาคญั
ทางสถิติที่ระดับ .05
 2. ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการโค้ชกับ
ความสำาเร็จตามผลลัพธ์จากการแข่งขันของนักกีฬา 
  พฤติกรรมการโค้ชด้านหลักการและปรัชญา 
การโคช้ทีเ่นน้การพฒันาตวันกักฬีาเปน็อนัดบัแรกและ 
ชัยชนะเป็นอันดับรอง มีความสัมพันธ์ในระดับสูงกับ
กลุ่มที่ประสบความสำาเร็จระดับสูง พฤติกรรมการโค้ช
ดา้นวธีิการโคช้แบบนำาเข้าสูเ่กมการเลน่มคีวามสมัพนัธ์
ในระดบัสงูกบักลุม่ทีป่ระสบความสำาเรจ็ระดบัสงู และ
พฤตกิรรมการโคช้ดา้นรปูแบบการโคช้ทีโ่คช้เปดิโอกาส
ใหน้กักฬีามสีว่นรว่มมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง
กบักลุม่ทีป่ระสบความสำาเรจ็ระดบัสงู อยา่งมนียัสำาคญั
ทางสถิติที่ระดับ .05
 สรปุผลการวจิยั พฤตกิรรมการโคช้ดา้นหลกัการ
และปรัชญาการโค้ชที่เน้นการพัฒนาตัวนักกีฬาเป็น
อนัดบัแรก ชยัชนะเปน็อนัดบัรอง ดา้นวธิกีารโคช้แบบ
นำาเข้าสู่เกมการเล่น และด้านรูปแบบการโค้ชที่โค้ช 
เปิดโอกาสให้นักกีฬามีส่วนร่วม ต่างก็มีความสัมพันธ์
กับความสำาเร็จของนักกีฬาทั้งความสำาเร็จตามความ
คาดหวังของนักกีฬาและความสำาเร็จตามผลลัพธ์จาก
การแข่งขัน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

คำาสำาคัญ : โค้ช / พฤติกรรมการโค้ช / ความสำาเร็จ



วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2555) 7

Corresponding Author : Assoc. Prof. Chuchchai Gomaratut, Faculty of Sports Science, Chulalongkorn University, 

Bangkok 10330, Thailand; e-mail : chuchchai.g@chula.ac.th

THE RELATIONSHIP BETWEEN COACHING BEHAVIORS AND 
SUCCESS OF BADMINTON PLAYERS IN COMPETITION

Nareethat Komarathut and Chuchchai Gomaratut 
Faculty of Sports Science, Chulalongkorn University

Abstract
 Coaching behaviors is elemental for the 
success of players in competition.
 Purpose The purpose of this research 
was to study the relationship between coaching 
behaviors and success of badminton players 
in competition.
 Methods Subject consists of 99 male 
single badminton players under 16 years old 
(ages 15-16) of King Mongkut’s University of 
Technology North Bangkok Games was held 
between 20-24 April 2011. The instrument 
consisted of questionnaires about coaching 
behaviors. The obtained data were analyzed 
in terms of frequencies, percentage, means 
and standard deviations, analysis of Pearson 
Correlation Coefficient for statistical signification 
(p < .05). 
 Results were as follows :
 1. The relationship between coaching 
behaviors and success by the expectation of 
badminton players. 
 The coaching behaviors on philosophy 
of coach emphasized on Athlete first, and 
Winning second, which was associated at high 
level with players in high success group. The 
coaching behaviors on game approach way by 
coach was associated at moderated level with 

players in high success group. The coaching 
behaviors on cooperative style was associated 
at high level with players in high success 
group at .05 level.
 2. The relationship between coaching 
behaviors and success outcome of badminton 
players in competition. 
  The coaching behaviors on philosophy 
of coach emphasized on Athlete first, Winning 
second, which was associated at high level with 
players in high success group. The coaching 
behaviors on game approach way by coach 
was associated at high level with players in 
high success group. The coaching behaviors 
on cooperative style was associated at high 
level with players in high success group at 
.05 level.
 Conclusion: Coaching behaviors in Philo- 
sophy emphasized on Athletes first, Winning 
second, Game Approach Way and Cooperative 
Style in related significantly with success by 
the expectation of badminton players and 
success outcome of badminton players in 
competition. 

Key Words : Coach / Coaching behaviors / 
Success
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ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา

 ปัจจุบันแบดมินตันเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยม

แพรห่ลายในประเทศไทย เพราะสามารถเล่นไดท้กุคน

ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิง ผู้ชาย เด็กหรือผู้ใหญ่ นอกจากนี้

โรงเรยีนและสถาบันอดุมศกึษา ตลอดจนองคก์รตา่งๆ 

ยังเปิดให้มีการเรียนการสอนกีฬาแบดมินตันท่ัวประเทศ 

มีอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานสามารถผลิตได้เอง มีสนาม

แบดมินตันที่มีมาตรฐานและมีผู้ฝึกสอน (โค้ช) ทั้งใน

ประเทศและตา่งประเทศท่ีทำางานเตม็เวลา มกีรรมการ

ผูตั้ดสนิมคีณุภาพไดม้าตรฐาน มรีายการแขง่ขนัภายใน

ประเทศที่จัดขึ้นในแต่ละปีไม่น้อยกว่า 30 รายการ  

อีกทั้งนักกีฬาไทยยังประสบความสำาเร็จในการแข่งขัน

รายการสำาคัญระดับนานาชาติหลายรายการ ซึง่ความ

สำาเร็จของนักกีฬาเหล่าน้ีนอกจากจะต้องมีความสามารถ

ทางดา้นทกัษะกฬีา ความสมบูรณท์างดา้นรา่งกายและ

จิตใจของนักกีฬาแล้ว โค้ชก็เป็นบุคคลหนึ่งท่ีมีส่วน

เกี่ยวข้องในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนานักกีฬา 

ทัง้ในการฝึกซอ้มและการแขง่ขนัใหด้ขีึน้ เพราะในกฬีา

ทุกประเภทจำาเป็นต้องอาศัยโค้ชทั้งในการฝึกซ้อมและ

การแข่งขัน ซึ่งพฤติกรรมการโค้ชของโค้ชเป็นตัวแปร

สำาคัญที่จะนำานักกีฬาก้าวไปสู่เป้าหมายและหนทาง

แห่งความสำาเร็จได้ 

 เรนเนอร์ มาร์เทน (Rainer Martens, 2004) 

กล่าวว่า พฤติกรรมการโค้ชโดยหลักๆ จะมีอยู่ 3 ด้าน

ด้วยกันคือ 1. ด้านหลักการและปรัชญาการโค้ช 

ประกอบด้วย โค้ชท่ีเน้นชัยชนะเป็นอันดับแรกและ 

การพฒันาตวันักกฬีาเปน็อนัดบัรอง คอืการทีโ่คช้สอน

และฝึกนกักฬีาเพือ่นำาไปสูช่ยัชนะ เปา้หมายในการฝกึ

ประเภทนี้อยู่ที่ชัยชนะอย่างเดียว ในขณะท่ีการโค้ช

แบบที่เน้นการพัฒนาตัวนักกีฬาเป็นอันดับแรกและ

ชัยชนะเป็นอันดับรอง คือการท่ีโค้ชสอนและฝึกนักกีฬา

เพื่อพัฒนาตัวนักกีฬา เป้าหมายในการฝึกประเภทนี้ 

อยู่ที่การพัฒนาตัวนักกีฬาทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

รวมไปถึงพัฒนาบุคลิกภาพและความมีน้ำาใจเป็น

นักกีฬา 2. ด้านวิธีการโค้ช ประกอบด้วย วิธีการโค้ช

แบบดั้งเดิม คือการที่โค้ชสอนและฝึกนักกีฬาตั้งแต่

ระดับพื้นฐานโดยเน้นการฝึกเทคนิค จนทำาให้นักกีฬา

เกิดความชำานาญและมีความแม่นยำา ซึ่งจะไม่เน้น 

การฝึกแบบเกมการเล่นที่คล้ายเกมการแข่งขันจริง 

และวิธีการโค้ชแบบนำาเข้าสู่เกมการเล่น คือการที่โค้ช

สอนและฝึกนักกีฬาโดยเน้นการฝึกที่สอดคล้องกับ 

การเล่นเกมหรือคล้ายเกมการแข่งขัน ซ่ึงสามารถนำาไป

ปฏิบัติได้จริง สนุกสนาน มีความท้าทาย นักกีฬาสามารถ

เรียนรู้สถานการณ์ในขณะที่นักกีฬาได้เล่น 3. ด้าน 

รูปแบบการโค้ช ประกอบด้วย รูปแบบการโค้ชที่โค้ช

ควบคุมและออกคำาสั่ง คือการที่โค้ชเป็นผู้ตัดสินใจ 

ทุกอย่างเกี่ยวกับการฝึกหรือออกคำาสั่งแต่เพียงผู้เดียว 

โดยนักกีฬาจะต้องปฏิบัติตามคำาสั่งของโค้ช รูปแบบ

การโค้ชที่โค้ชมักคล้อยตามนักกีฬา คือการที่โค้ช 

ตัดสินใจในการฝึกหรือช้ีแนะแนวทางในการจัดกิจกรรม

เก่ียวกับการฝึกให้นักกีฬารับรู้เพียงเล็กน้อย ไม่มีการ

ชี้แนะหรือให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักกีฬา ปล่อยให้

นกักีฬาฝกึกันเอง และรปูแบบการโคช้ทีโ่คช้เปดิโอกาส

ใหน้กักฬีามสีว่นรว่ม คอืการทีโ่คช้สอนและฝกึนกักฬีา 

โดยให้นักกีฬามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ โดยโค้ชจะ

เป็นผู้ชี้แนะแนวทางให้กับนักกีฬาก้าวไปสู่จุดมุ่งหมาย

ที่กำาหนดไว้และโค้ชจะรับฟังความคิดเห็นของนักกีฬา 

ซ่ึงโค้ชควรมีปรัชญาสำาหรับการโค้ชเพ่ือเป็นแนวคิดหรือ

แนวทางในการปฏิบัติ เพ่ือนำาไปสู่วิธีการโค้ชและรูปแบบ

การโค้ช แม้ว่าการเป็นโค้ชที่ดีจะต้องมีองค์ความรู้ 

ทางดา้นวทิยาศาสตรก์ารกฬีา การจดัการทางการกฬีา 

และการเสรมิสรา้งเทคนคิและแทคตกิ แตป่รชัญาของ

การโคช้จะเปน็ตวักำาหนดวา่โคช้จะใชอ้งคค์วามรูท้ีม่อียู่

อย่างชาญฉลาดได้อย่างไร ปรัชญาจึงเป็นสิ่งสำาคัญ 

ในการที่จะช่วยให้โค้ชได้มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาและ

ปรับปรุงนักกีฬาให้แสดงทักษะความสามารถของ
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ตนเองไปสู่จุดสูงสุดได้ 

 ศักยภาพของโค้ชจึงเป็นสิ่งประกอบสำาคัญที่จะ

ส่งเสริมให้นักกีฬาแสดงทักษะความสามารถของ

ตนเองจนถงึจดุสงูสดุได ้ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจเกีย่วกบั

พฤตกิรรมการโคช้ ซึง่พฤตกิรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการโคช้

กีฬาโดยหลักๆ จะมีอยู่ 3 ด้าน คือ ด้านหลักการ 

และปรัชญาการโค้ช ด้านวิธีการโค้ชและด้านรูปแบบ

การโค้ช โดยผู้วิจัยจะมุ่งศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์

ระหว่างพฤติกรรมการโค้ชกับความสำาเร็จในการแข่งขัน

ของนกักฬีาแบดมนิตนั โดยจะศึกษาพฤตกิรรมการโคช้ 

3 ด้านตามแนวคิดของเรนเนอร์ มาร์เทน การศึกษา

และวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งพฤตกิรรมการโคช้

กับความสำาเร็จในการแข่งขันของนักกีฬาแบดมินตันนี้

จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำาหรับโค้ชและผู้เกี่ยวข้อง 

ในการพฒันาพฤติกรรมการโคช้ในกฬีาแบดมนิตนัหรอื

กีฬาชนิดอ่ืนๆ เพื่อมาประยุกต์ใช้ในการฝึกซ้อมและ

การแข่งขันตลอดจนพัฒนานักกีฬาในด้านต่างๆ และ

เป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้าเพื่อนำาไปสู่งานวิจัย

อื่นต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย    

 เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง

พฤติกรรมการโค้ชกับความสำาเร็จในการแข่งขันของ

นักกีฬาแบดมินตัน

 คำาถามในการวิจัย    

 พฤติกรรมการโค้ชแบบใดที่มีความสัมพันธ์กับ

ความสำาเร็จในการแข่งขันของนักกีฬาแบดมินตัน

วิธีดำาเนินการวิจัย

  ขอบเขตของการวิจัย

 1. การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาและวิเคราะห์ความ

สัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการโค้ชกับความสำาเร็จ 

ในการแขง่ขนัของนกักฬีาแบดมนิตนั ตามแนวคดิของ

เรนเนอร์ มาร์เทน (Rainer Martens, 2004) 

 2. พฤติกรรมการโค้ชในงานวิจัยน้ีมุ่งศึกษาเฉพาะ

พฤติกรรมการโค้ชของโค้ชหลักที่ทำาหน้าที่ดูแลนักกีฬา

โดยตรงทั้งในการฝึกซ้อมและการแข่งขันและศึกษา

พฤติกรรมการโค้ชตามการรับรู้ของนักกีฬา 

 3. ความสำาเร็จในการแข่งขันของงานวิจัยนี้ 

มุ่งศึกษาความสำาเร็จในการแข่งขันของกลุ่มตัวอย่าง 

ที่เป็นนักกีฬาแบดมินตันชายอายุระหว่าง 15-16 ปี  

ที่ลงแข่งขันในประเภทชายเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี 

ในการแข่งขันแบดมินตันรายการพระจอมเกล้า

พระนครเหนอืโอเพน่ 54 ระหวา่งวนัที ่20-24 เมษายน 

พ.ศ.2554 จำานวนทั้งหมด 99 คน โดยทำาการเลือก

แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) และเพื่อ

การหาความสัมพันธ์ 2 แบบ จึงแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 

คือ

  3.1 ความสำาเร็จตามความคาดหวังของนักกีฬา 

(Performance goal) หมายถงึ ความสำาเรจ็ทีเ่กดิจาก

การที่นักกีฬากำาหนดเป้าหมายการกระทำาของตนเอง

สำาหรับการแข่งขัน (โดยนำาข้อมูลท่ีกลุ่มตัวอย่างเลือกทำา

ในแบบสอบถามมาแบง่กลุม่) มจีำานวนทัง้หมด 99 คน 

ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ    

   3.1.1 กลุ่มท่ีประสบความสำาเร็จระดับสูง 

คือ นักกีฬาที่สามารถบรรลุเป้าหมาย ตามที่ตนเอง

กำาหนดไว้ มีจำานวน 52 คน

    3.1.2 กลุ่มท่ีประสบความสำาเร็จระดับต่ำา 

คือ นักกีฬาที่ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ตนเอง

กำาหนดไว้ มีจำานวน 47 คน

  3.2 ความสำาเร็จตามผลลัพธ์จากการแข่งขัน

ของนักกีฬา (Outcome goal) หมายถึง ความสำาเร็จ

ที่เกิดจากการแข่งขันจริงของนักกีฬา (โดยนำาข้อมูล 

ผลการแขง่ขนัจรงิของกลุม่ตวัอยา่งในรายการทีก่ำาหนด

มาแบ่งกลุ่ม) มีจำานวนทั้งหมด 99 คน ซึ่งแบ่งออก

เป็น 2 กลุ่ม คือ 
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    3.2.1 กลุ่มท่ีประสบความสำาเร็จระดับสูง 

คือ นักกีฬาท่ีแข่งขันเข้ารอบ 32 คนถึงรอบชิงชนะเลิศ 

มีจำานวน 32 คน

     3.2.2 กลุ่มท่ีประสบความสำาเร็จระดับต่ำา 

คือ นักกีฬาที่แข่งขันเข้ารอบ 128 คนถึงรอบ 64 คน 

มีจำานวน 67 คน

 การแบ่งกลุ่มทั้ง 2 กลุ่มนี้ (กลุ่มความสำาเร็จ 

ตามความคาดหวังของนักกีฬาและกลุ่มความสำาเร็จ

ตามผลลัพธ์จากการแข่งขันของนักกีฬา) แบ่งตาม

ทฤษฎีการต้ังเป้าหมายของเรนเนอร์ มาร์เทน และคณะ 

(Martens et al., 1981) เรื่องชนิดของเป้าหมาย  

ที่กล่าวว่า 1. เป้าหมายการกระทำา (Performance 

goal) หมายถึง เป้าหมายท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาการของ

การแสดงความสามารถที่สัมพันธ์กับการแสดงความ

สามารถทีผ่า่นมา เชน่ วนันีไ้ดก้ำาหนดเปา้หมายในการ

ชู๊ตลูกบาสเกตบอลในเขตโทษไว้ท่ี 10 ลูก ภายใน  

30 วินาที แต่วันพรุ่งนี้ได้กำาหนดเป้าหมายในการชู๊ต 

ลูกบาสเกตบอลในเขตโทษไว้ท่ี 15 ลูก ภายใน 30 วินาที 

2. เป้าหมายผลลัพธ์ (Outcome goal) หมายถึง  

เป้าหมายของความสามารถที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ในการ

แข่งขัน เช่น การได้รับชัยชนะ การชนะคู่ต่อสู้

  เกณฑ์การคัดเข้าและเกณฑ์การคัดออกของ

กลุ่มตัวอย่าง

 เกณฑ์การคัดเข้า

 1. นักกีฬาแบดมินตันชายที่เข้าร่วมและแข่งขัน

แบดมนิตันรายการพระจอมเกล้าพระนครเหนอืโอเพน่ 

54 ระหว่างวันที่ 20-24 เมษายน พ.ศ.2554 และ 

ลงแข่งขันในประเภทชายเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี

 เกณฑ์การคัดออก

 1. นักกีฬาที่มีรายชื่อในการแข่งขันแต่ไม่มาร่วม

การแข่งขัน

 2. นักกีฬาที่ขอถอนตัวจากการแข่งขันทุกกรณี 

เช่น ขอถอนตัวในขณะแข่งขันหรือขอถอนตัวในการ

แข่งขันรอบถัดไป

 ตัวแปรในการวิจัย    

 ตัวแปรต้น คือ คะแนนตามการรับรู้พฤติกรรม

การโค้ชของนักกีฬา 

 1. คะแนนตามการรับรู้พฤติกรรมการโค้ช 

ด้านหลักการและปรัชญาการโค้ชท่ีนักกีฬาเลือกประเมิน

มี 2 ข้อ

   1.1 ค่าเฉล่ียของคะแนนตามการรับรู้ของ

นักกีฬาที่มีการรับรู้โค้ชที่เน้นชัยชนะเป็นอันดับแรก 

การพัฒนาตัวนักกีฬาเป็นอันดับรอง

    1.2 ค่าเฉล่ียของคะแนนตามการรับรู้ของ

นกักฬีาทีม่กีารรบัรูโ้คช้ทีเ่นน้การพฒันาตวันกักฬีาเปน็

อันดับแรก ชัยชนะเป็นอันดับรอง

 2. คะแนนตามการรับรู้พฤติกรรมการโค้ชด้าน 

วิธีการโค้ชที่นักกีฬาเลือกประเมินมี 2 ข้อ

  2.1 ค่าเฉล่ียของคะแนนตามการรับรู้ของ

นักกีฬาที่มีการรับรู้วิธีการโค้ชแบบดั้งเดิม

   2.2 ค่าเฉล่ียของคะแนนตามการรับรู้ของ

นกักฬีาทีม่กีารรบัรูว้ธิกีารโคช้แบบนำาเขา้สูเ่กมการเลน่

 3. คะแนนตามการรับรู้พฤติกรรมการโค้ชด้าน

รูปแบบการโค้ชที่นักกีฬาเลือกประเมินมี 3 ข้อ

  3.1 ค่าเฉล่ียของคะแนนตามการรับรู้ของ

นักกีฬาที่มีการรับรู้รูปแบบการโค้ชที่โค้ชควบคุมและ

ออกคำาสั่ง

   3.2 ค่าเฉล่ียของคะแนนตามการรับรู้ของ

นักกีฬาที่มีการรับรู้รูปแบบการโค้ชที่โค้ชมักคล้อยตาม

นักกีฬา

   3.3 ค่าเฉล่ียของคะแนนตามการรับรู้ของ

นักกีฬาที่มีการรับรู้รูปแบบการโค้ชที่โค้ชเปิดโอกาสให้

นักกีฬามีส่วนร่วม
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 ตัวแปรตาม คอื คะแนนความสำาเรจ็ของนกักฬีา

 1. คะแนนความสำาเร็จตามความคาดหวังของ

นักกีฬา โดยใช้คะแนนสะสมตามหลักเกณฑ์การให้

คะแนนนกักฬีาของสมาคมแบดมนิตนัแหง่ประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ์

 2. คะแนนความสำาเร็จตามผลลัพธ์จากการ

แข่งขันของนักกีฬา โดยใช้คะแนนสะสมตามหลักเกณฑ์

การให้คะแนนนักกีฬาของสมาคมแบดมินตันแห่ง

ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

 1. แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการโค้ช

  2. แบบบันทึกผลการแข่งขันของนักกีฬา

 วิธีการสร้างเครื่องมือในการวิจัย

 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการโค้ช

 1. ศกึษาคน้ควา้รายละเอยีด จากตำารา เอกสาร 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ศึกษารายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับ

การสร้างแบบสอบถาม (Questionnaire) และขอ 

คำาแนะนำาจากอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อนำามาสร้าง 

เครื่องมือวิจัย

 2. ศึกษาค้นคว้าหลักการ แนวคิดและทฤษฎี

เกี่ยวกับการโค้ชจากหนังสือ Successful coaching 

ของเรนเนอร์ มาร์เทน (Rainer Martens) และศึกษา

รายละเอียดต่างๆ จากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ที่เกี่ยวกับการโค้ช

 3. สร้างแบบสอบถามที่ เกี่ยวกับพฤติกรรม 

การโค้ช ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ฉบับ ดังนี้

 ฉบับที ่1 ขอ้มลูพืน้ฐาน เกีย่วกบัโคช้ ไดแ้ก ่เพศ 

อายุ สังกัดทีม ประสบการณ์การเป็นโค้ชในกีฬา

แบดมินตัน และเหตุผลสำาคัญที่ทำาให้มาเป็นโค้ชกีฬา

แบดมินตัน 

 ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ 

(Checklists) และเติมคำาลงในช่องว่างให้สมบูรณ์ 

 ฉบับที่ 2 แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน เกี่ยวกับนักกีฬา ได้แก่ 

อาย ุสงักดัทมี ประสบการณใ์นการเลน่กฬีาแบดมนิตนั 

ระยะเวลาที่โค้ชทำาหน้าที่การเป็นโค้ชและดูแลท่าน 

จำานวนชั่วโมงในการฝึกซ้อม/วัน จำานวนวันในการ 

ฝึกซ้อม/สัปดาห์ ท่านมีความประทับใจในโค้ชที่ดูแล

และฝึกสอนท่านในระดับใด และเป้าหมายที่คาดหวัง

สำาหรับการแข่งขันครั้งนี้

 ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ 

(Checklists) และเติมคำาลงในช่องว่างให้สมบูรณ์ 

  ส่วนที่ 2 เกี่ยวกับพฤติกรรมการโค้ช แบ่งออก

เป็น 3 ด้านคือ ด้านหลักการและปรัชญาการโค้ช  

ด้านวิธีการโค้ช และด้านรูปแบบการโค้ช  

 ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ 

(Checklists) และแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 

Scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) แบ่งเป็น 5 ระดับ 

คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

 5  หมายถึง  รับรู้พฤติกรรมการโค้ชมากที่สุด 

 4  หมายถึง  รับรู้พฤติกรรมการโค้ชมาก 

 3  หมายถึง รับรู้พฤติกรรมการโค้ชปานกลาง 

 2  หมายถึง รับรู้พฤติกรรมการโค้ชน้อย 

 1  หมายถึง รับรู้พฤติกรรมการโค้ชน้อยที่สุด

 4. มีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้ 

   4.1 นำาแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรม 

การโค้ชที่สร้างข้ึนเสนอต่อที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อ

พิจารณาแก้ไขข้อบกพร่องให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ 

พร้อมทั้งตรวจสำานวนภาษาที่ใช้ในแบบสอบถาม

  4.2 ทำ าการปรั บปรุ งแก้ ไ ขและพัฒนา

แบบสอบถามตามคำาแนะนำาของที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

  4.3 หลงัจากทำาการปรบัปรงุแกไ้ขและพฒันา

แบบสอบถามแล้ว จึงเสนอต่อที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

อีกครั้ง เพื่อตรวจความเรียบร้อยก่อนส่งผู้เชี่ยวชาญ
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   4.4 ทำาหนงัสอืถงึผูเ้ชีย่วชาญเพือ่เชญิใหเ้ปน็

ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือวิจัย

  4.5 นำาแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรม 

การโค้ชไปให้ผู้เชี่ยวชาญจำานวน 6 คน เพื่อตรวจสอบ

คุณภาพด้านความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 

ด้วยวิธีการคำานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 

ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.796 ซึ่งถือได้ว่า

แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีความตรงเชิงเนื้อหา

ตามหลักวิชา 

   4.6 ทำาการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาแบบ 

สอบถามตามคำาแนะนำาของผู้เชี่ยวชาญภายใต้การ

ควบคุมดูแลของที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

   4.7 นำาแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรม 

การโค้ชไปทดลองใช้ (Try–out) กับนักกีฬาท่ีไม่ใช่ 

กลุ่มตัวอย่างจำานวน 30 คน แล้วนำาไปหาค่าความ 

เชือ่มัน่ (Reliability) ท้ังฉบบัของแบบสอบถามโดยการ

หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha-Coefficient) ตาม

วธิกีารของครอนบคั ซึง่แบบสอบถามมคีา่ความเชือ่มัน่

ของด้านหลักการและปรัชญาการโค้ช ด้านวิธีการโค้ช 

ด้านรูปแบบการโค้ช เท่ากับ 0.71, 0.78 และ 0.74 

ตามลำาดับ

 แบบบันทึกผลการแข่งขันของนักกีฬา

 1. สร้างแบบบันทึกผลการแข่งขันของนักกีฬา

แบดมนิตนัชายทีล่งแขง่ขนัในประเภทชายเดีย่วรุน่อายุ

ไม่เกิน 16 ปี

 2. กำาหนดใชค้ะแนนสะสมตามหลักเกณฑ์การให้

คะแนนนกักฬีาของสมาคมแบดมนิตนัแหง่ประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดังนี้ 

  1. นักกีฬาที่ตกรอบแรก (รอบ 128 คน) มี

จำานวน 64 คน ให้ 35 คะแนน  

   2. นักกีฬาที่ตกรอบ 2 (รอบ 64 คน) มี

จำานวน 32 คน ให้ 40 คะแนน  

    3. นักกีฬาที่ตกรอบ 3 (รอบ 32 คน) มี

จำานวน 16 คน ให้ 45 คะแนน  

   4. นักกีฬาที่ตกรอบ 4 (รอบ 16 คน) มี

จำานวน 8 คน ให้ 50 คะแนน  

    5. นกักฬีาทีต่กรอบ 5 (รอบ 8 คน) มจีำานวน 

4 คน ให้ 55 คะแนน  

   6. นกักีฬาทีต่กรอบ 4 คน (รอบรองชนะเลศิ) 

มีจำานวน 2 คน ให้ 65 คะแนน 

    7. นักกีฬาทีไ่ดต้ำาแหน่งรองชนะเลศิ มจีำานวน 

1 คน ให้ 80 คะแนน 

  8. นักกีฬาที่ได้ตำาแหน่งชนะเลิศ มีจำานวน  

1 คน ให้ 100 คะแนน 

 หลังจากทราบผลการแข่งขันจะแบ่งกลุ่มความ

สำาเร็จของนักกีฬาออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

 1. ความสำาเร็จตามความคาดหวังของนักกีฬา 

(Performance goal) หมายถงึ ความสำาเรจ็ทีเ่กดิจาก

การที่นักกีฬากำาหนดเป้าหมายการกระทำาของตนเอง

สำาหรับการแข่งขัน (โดยนำาข้อมูลท่ีกลุ่มตัวอย่างเลือกทำา

ในแบบสอบถามมาแบง่กลุม่) มจีำานวนทัง้หมด 99 คน 

ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ    

    1.1 กลุ่มที่ประสบความสำาเร็จระดับสูง คือ 

นักกีฬาท่ีสามารถบรรลุเป้าหมาย ตามท่ีตนเองกำาหนดไว้ 

มีจำานวน 52 คน

    1.2 กลุ่มที่ประสบความสำาเร็จระดับต่ำา คือ 

นักกีฬาที่ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ตนเอง

กำาหนดไว้ มีจำานวน 47 คน

 2. ความสำาเร็จตามผลลัพธ์จากการแข่งขันของ

นักกีฬา (Outcome goal) หมายถึง ความสำาเร็จ 

ที่เกิดจากการแข่งขันจริงของนักกีฬา (โดยนำาข้อมูล 

ผลการแขง่ขนัจรงิของกลุม่ตวัอยา่งในรายการทีก่ำาหนด

มาแบ่งกลุ่ม) มีจำานวนทั้งหมด 99 คน ซึ่งแบ่งออก

เป็น 2 กลุ่ม คือ 
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   2.1 กลุ่มที่ประสบความสำาเร็จระดับสูง คือ 

นักกีฬาที่แข่งขันเข้ารอบ 32 คนถึงรอบชิงชนะเลิศ  

มีจำานวน 32 คน

    2.2 กลุ่มที่ประสบความสำาเร็จระดับต่ำา คือ 

นักกีฬาที่แข่งขันเข้ารอบ 128 คนถึงรอบ 64 คน  

มีจำานวน 67 คน

 การเก็บรวบรวมข้อมูล

 1. ติดต่อประสานงานและทำาหนังสือถึงผู้ปกครอง

และผู้ดูแลนักกีฬา เพื่อขออนุญาตให้นักกีฬามาเป็น 

กลุ่มตัวอย่างในการทำาวิจัย

 2. วางแผนงานดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  

มีผู้ช่วยวิจัยจำานวน 4 คน ทำาหน้าท่ีเป็นผู้ช่วยในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล โดยมีการประชุมเพ่ือกำาหนดรายละเอียด

เก่ียวกับงานวิจัยให้เข้าใจตรงกันและมีมาตรฐาน

เดียวกันทุกคนก่อนเก็บรวบรวมข้อมูลจริง

 3. การดำาเนนิการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ผูว้จิยัและ

ผู้ช่วยวิจัยเดินทางไปดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลที่

สนามฝึกซ้อมของแต่ละทีมก่อนวันแข่งขัน ตั้งแต่วันที่ 

1 กุมภาพันธ์ 2554-15 เมษายน 2554 โดยอธิบาย

วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย

พร้อมทัง้อธบิายวิธกีารตอบแบบสอบถามและขอความ

ร่วมมือจากกลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถาม 

ตามการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่าง ใช้เวลาในการตอบ

แบบสอบถามคนละประมาณ 20 นาที จากนั้นทำาการ

เก็บแบบสอบถามกลับคืนทันที

 4. ผู้วิจัยเดินทางไปเก็บข้อมูลผลการแข่งขัน 

ในรายการพระจอมเกล้าพระนครเหนือโอเพ่น 54 

ระหว่างวันท่ี 20-24 เมษายน พ.ศ.2554 เป็นรายบุคคล

และบันทึกข้อมูลลงบนแบบบันทึกผลการแข่งขันของ

นักกีฬาที่ผู้วิจัยจัดเตรียมไว้ แล้วนำามาจัดกลุ่มความ

สำาเร็จตามที่กำาหนด

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 1. วิเคราะห์แบบสอบถาม ส่วนที่ 1 ข้อมูล 

พืน้ฐาน เกีย่วกบัผูต้อบแบบสอบถาม โดยการแจกแจง

ความถี่และหาค่าร้อยละ

 2. วิเคราะห์แบบสอบถาม ส่วนที่ 2 พฤติกรรม

การโค้ช โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านหลักการ

และปรชัญาการโคช้ ดา้นวธิกีารโคช้ และดา้นรปูแบบ

การโคช้ โดยการแจกแจงความถีแ่ละหาคา่รอ้ยละของ

พฤติกรรมการโค้ชที่กลุ่มตัวอย่างเลือกตามรายข้อ 

ในแต่ละด้าน แล้วนำาค่าความถ่ีมาเปรียบเทียบข้อมูลว่า

พฤติกรรมการโค้ชในแต่ละด้านเป็นไปทางใด

 3. หาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) ของพฤติกรรม 

การโค้ชที่กลุ่มตัวอย่างเลือกประเมินตามรายข้อ และ

ดูทีละด้านว่าคะแนนตามการรับรู้ที่กลุ่มตัวอย่าง

ประเมินอยู่ในระดับใด โดยการนำาคะแนนตามการรับรู้

มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมายของ

คะแนนเฉลีย่ตามหลกัสากลของคณติศาสตรข์องวเิชยีร 

เกตุสิงห์ (Gatesingh, 1995)

 ระดับการรับรู้พฤติกรรมการโค้ชจากการท่ีนักกีฬา

ทำาแบบสอบถาม โดยจะนำาคะแนนตามการรับรู้ที่

นักกีฬาทำาในแบบสอบถามมาหาค่าเฉลี่ยแล้วนำามา

เปรียบเทียบตามเกณฑ์ เพื่อดูว่านักกีฬามีการรับรู้ 

ในพฤตกิรรมการโคช้อยูใ่นระดบัใด ซึง่จะใชเ้กณฑก์าร

แปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยตามหลักสากลของ

คณิตศาสตร์ของวิเชียร เกตุสิงห์ (Gatesingh, 1995) 

ดังนี้ มากที่สุด หมายถึง ค่าเฉลี่ย = 4.51-5.00  

มาก หมายถึง ค่าเฉล่ีย = 3.51-4.50 ปานกลาง  

หมายถึง ค่าเฉล่ีย = 2.51-3.50 น้อย หมายถึง ค่าเฉล่ีย 

= 1.51-2.50 และน้อยที่สุด หมายถึง ค่าเฉล่ีย = 

1.00-1.50

 4. หาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการโค้ช

กับความสำาเร็จของนักกีฬาแบดมินตันโดยนำาค่าเฉล่ีย
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ทีก่ลุม่ตวัอยา่งเลอืกประเมนิตามรายขอ้ของพฤตกิรรม

การโค้ชในแต่ละด้าน (ค่าเฉล่ียของคะแนนตามการรับรู้

ของนักกฬีา) มาหาความสมัพนัธก์บัคะแนนสะสมตาม

หลักเกณฑ์การให้คะแนนนักกีฬาของสมาคมแบดมินตัน

แห่งประเทศไทยฯ (คะแนนความสำาเร็จของนักกีฬา) 

โดยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson 

Correlation Coefficient)

 สำาหรับระดับหรือขนาดของความสัมพันธ์จะใช้

ตัวเลขของค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ หากค่าสัมประสิทธ์

สหสัมพนัธมี์ค่าเขา้ใกล้ -1 หรอื 1 แสดงถงึการมคีวาม

สัมพันธ์กันในระดับสูง แต่หากมีค่าเข้าใกล้ 0 แสดงถึง

การมีความสัมพันธ์กันในระดับน้อยหรือไม่มีเลย ซ่ึงการ

พิจารณาค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ โดยทั่วไปอาจใช้

เกณฑ์ดังนี้ (Hinkle D. E., 1998)

 ค่า r ระดับของความสัมพันธ์

 .90-1.00 มีความสัมพันธ์กันในระดับสูงมาก

 .70-.90 มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง

 .50-.70 มคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัปานกลาง

 .30-.50 มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ำา

 .00-.30 มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ำามาก

ผลการวิจัย

 1. ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการโค้ชกับ

ความสำาเร็จตามความคาดหวังของนักกีฬา

   1.1 พฤติกรรมการโค้ชด้านหลักการและ

ปรชัญาการโคช้ ทีเ่นน้การพฒันาตวันกักฬีาเปน็อนัดบั

แรก ชัยชนะเป็นอันดับรอง มีความสัมพันธ์ในระดับสูง 

(r = .748) กบักลุม่ทีป่ระสบความสำาเรจ็ระดบัสงู และ

มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต่ำา (r = .318) กบักลุ่มท่ีประสบ

ความสำาเร็จระดับต่ำา อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

.05 ดังแสดงในตารางที่ 1

   1.2 พฤติกรรมการโค้ชด้านวิธีการโค้ช แบบนำา

เข้าสู่เกมการเล่น มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง  

(r = .661) กบักลุม่ทีป่ระสบความสำาเรจ็ระดบัสงู และ

มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต่ำา (r = .374) กบักลุม่ทีป่ระสบ

ความสำาเรจ็ระดบัต่ำา อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

.05 ดังแสดงในตารางที่ 1

  1.3 พฤติกรรมการโค้ชด้านรูปแบบการโค้ช  

ที่โค้ชเปิดโอกาสให้นักกีฬามีส่วนร่วม มีความสัมพันธ์

ในระดับสูง (r = .797) กับกลุ่มที่ประสบความสำาเร็จ

ระดับสูง และมีความสัมพันธ์ในระดับต่ำา (r = .359) 

กับกลุ่มที่ประสบความสำาเร็จในระดับต่ำา อย่างมีนัย

สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังแสดงในตารางที่ 1

 2. ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการโค้ชกับ

ความสำาเร็จตามผลลัพธ์จากการแข่งขันของนักกีฬา 

    2.1 พฤติกรรมการโค้ชด้านหลักการและ

ปรชัญาการโคช้ ทีเ่นน้การพฒันาตวันกักฬีาเปน็อนัดบั

แรก ชัยชนะเป็นอันดับรอง มีความสัมพันธ์ในระดับสูง 

(r = .821) กบักลุม่ทีป่ระสบความสำาเรจ็ระดบัสงู และ

มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต่ำา (r = .231) กบักลุม่ทีป่ระสบ

ความสำาเรจ็ระดบัต่ำา อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

.05 ดังแสดงในตารางที่ 1

   2.2 พฤติกรรมการโค้ชด้านวิธีการโค้ช แบบนำา

เข้าสู่เกมการเล่น มีความสัมพันธ์ในระดับสูง (r = .795) 

กับกลุ่มที่ประสบความสำาเร็จระดับสูง และมีความ

สัมพันธใ์นระดบัต่ำา (r = .344) กบักลุ่มทีป่ระสบความ

สำาเร็จระดับต่ำา อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ดังแสดงในตารางที่ 1

   2.3 พฤติกรรมการโค้ชด้านรูปแบบการโค้ช  

ที่โค้ชเปิดโอกาสให้นักกีฬามีส่วนร่วม มีความสัมพันธ์

ในระดับปานกลาง (r = .621) กับกลุ่มที่ประสบความ

สำาเร็จระดับสูง และมีความสัมพันธ์ในระดับต่ำา (r = 

.405) กับกลุ่มท่ีประสบความสำาเร็จในระดับต่ำา อย่างมี

นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังแสดงในตารางที่ 1



วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2555) 15
ตา

รา
งท

ี่ 1
 
แส

ดง
ค่า

คว
าม

สัม
พัน

ธ์ร
ะห

ว่า
งพ

ฤต
ิกร

รม
กา

รโ
ค้ช

กับ
คว

าม
สำา

เร
็จข

อง
นัก

กีฬ
า

พ
ฤต

ิกร
รม

กา
รโ
ค้ช

คว
าม

สำา
เร
็จต

าม
คว

าม
คา

ดห
วัง

ขอ
งน

ักก
ีฬ
า 

(n
=9

9)
คว

าม
สำา

เร
็จต

าม
ผล

ลัพ
ธ์จ

าก
กา

รแ
ข่ง

ขัน
ขอ

งน
ักก

ีฬ
า 

(n
=9

9)

กล
ุ่มท

ี่ปร
ะส

บค
วา

มส
ำาเ
ร็จ

ระ
ดับ

สูง
 (
n=

52
)

กล
ุ่มท

ี่ปร
ะส

บค
วา

มส
ำาเ
ร็จ

ระ
ดับ

ต่ำา
 (
n=

47
)

กล
ุ่มท

ี่ปร
ะส

บค
วา

มส
ำาเ
ร็จ

ระ
ดับ

สูง
 (
n=

32
)

กล
ุ่มท

ี่ปร
ะส

บค
วา

มส
ำาเ
ร็จ

ระ
ดับ

ต่ำา
 (
n=

67
)

ค่า
ร้อ

ยล
ะ

r
ระ

ดับ
คว

าม
สัม

พ
ันธ

์ค่า
ร้อ

ยล
ะ

r
ระ

ดับ
คว

าม
สัม

พ
ันธ

์ค่า
ร้อ

ยล
ะ

r
ระ

ดับ
คว

าม
สัม

พ
ันธ

์ค่า
ร้อ

ยล
ะ

r
ระ

ดับ
คว

าม
สัม

พ
ันธ

์

ด้า
นห

ลัก
กา

รแ
ละ

ปร
ัชญ

าก
าร
โค

้ช
1.
 โค

้ชท
ี่เน
้นช

ัยช
นะ

เป
็นอ

ันด
ับแ

รก
  

กา
รพ

ัฒ
นา

ตัว
นัก

กีฬ
าเ
ป็น

อัน
ดับ

รอ
ง

2.
 โค

้ชท
ี่เน
้นก

าร
พัฒ

นา
ตัว

นัก
กีฬ

า 
เป
็นอ

ันด
ับแ

รก
 ช

ัยช
นะ

เป
็นอ

ันด
ับร

อง

48
.0
8

51
.9
2

.3
03

.7
48

*

ต่ำา สูง

44
.6
8

55
.3
2

.2
59

.3
18

*

ต่ำา
มา

ก

ต่ำา

40
.6
2

59
.3
8

.2
66

.8
21

*

ต่ำา
มา

ก

สูง

49
.2
5

50
.7
5

.0
40

.2
31

*

ต่ำา
มา

ก

ต่ำา
มา

ก

ด้า
นว

ิธีก
าร
โค

้ช
1.
 ว
ิธีก

าร
โค
้ชแ

บบ
ดั้ง

เด
ิม

2.
 ว
ิธีก

าร
โค
้ชแ

บบ
นำา

เข
้าส

ู่เก
มก

าร
เล
่น

44
.2
3

55
.7
7

.4
54

.6
61

*
ต่ำา

ปา
นก

ลา
ง

46
.8
1

53
.1
9

.2
93

.3
74

*
ต่ำา

มา
ก

ต่ำา
46

.8
8

53
.1
2

.0
26

.7
95

*
ต่ำา

มา
ก

สูง
47

.7
6

52
.2
4

.2
71

.3
44

*
ต่ำา

มา
ก

ต่ำา

ด้า
นร

ูปแ
บบ

กา
รโ
ค้ช

1.
 ร
ูปแ

บบ
กา

รโ
ค้ช

ที่โ
ค้ช

คว
บค

ุมแ
ละ

 
ออ

กค
ำาส

ั่ง
2.
 ร
ูปแ

บบ
กา

รโ
ค้ช

ที่โ
ค้ช

มัก
คล

้อย
ตา

ม
นัก

กีฬ
า

3.
 ร
ูปแ

บบ
กา

รโ
ค้ช

ที่โ
ค้ช

เป
ิดโ
อก

าส
ให

้
นัก

กีฬ
าม

ีส่ว
นร

่วม

55
.7
7

15
.3
8

28
.8
5

.2
20

.3
07

.7
97

*

ต่ำา
มา

ก

ต่ำา สูง

51
.0
6

19
.1
5

29
.7
9

.3
31

.4
52

.3
59

*

ต่ำา ต่ำา ต่ำา

50
.0
0

12
.5
0

37
.5
0

.0
02

.4
74

.6
21

ต่ำา
มา

ก

ต่ำา

ปา
นก

ลา
ง

55
.2
2

19
.4
0

25
.3
8

.2
97

.4
01

.4
05

*

ต่ำา
มา

ก

ต่ำา ต่ำา

*p
 <

 .
05



16 Journal of Sports Science and Health Vol.13 No.3, (September-December 2012)

 สรุปได้ว่า พฤติกรรมการโค้ชด้านหลักการและ

ปรัชญาการโค้ชที่เน้นการพัฒนาตัวนักกีฬาเป็นอันดับ

แรก ชยัชนะเป็นอันดบัรอง ดา้นวธิกีารโคช้แบบนำาเขา้

สูเ่กมการเลน่ และดา้นรปูแบบการโคช้ท่ีโคช้เปิดโอกาส

ให้นักกีฬามีส่วนร่วม ต่างก็มีความสัมพันธ์กับความสำาเร็จ

ของนกักฬีาทกุกลุม่ ทัง้ความสำาเรจ็ตามความคาดหวงั

ของนักกีฬา (กลุ่มที่ประสบความสำาเร็จระดับสูงและ

ระดับต่ำา) และความสำาเรจ็ตามผลลัพธจ์ากการแขง่ขนั 

(กลุ่มที่ประสบความสำาเร็จระดับสูงและระดับต่ำา) 

เพราะไม่ว่านักกีฬาจะประสบความสำาเร็จในระดับใด 

พฤตกิรรมการโคช้ทัง้ 3 รายขอ้ขา้งตน้กม็คีวามสมัพนัธ์

กับความสำาเร็จของนักกีฬา แต่จะมีความสัมพันธ์ใน

ระดับที่แตกต่างกัน

อภิปรายผลการวิจัย

 พฤติกรรมการโค้ชด้านหลักการและปรัชญา 

การโค้ชกับความสำาเร็จตามความคาดหวังของนักกีฬา

ในกลุ่มทีป่ระสบความสำาเร็จระดับสูงมีจำานวน 27 คน 

คิดเป็นร้อยละ 51.92 ที่มีการรับรู้พฤติกรรมการโค้ช

ด้านหลักการและปรัชญาการโค้ชที่เน้นการพัฒนา 

ตัวนักกีฬาเป็นอันดับแรกและชัยชนะเป็นอันดับรอง 

อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับสูง 

และในกลุ่มที่ประสบความสำาเร็จระดับต่ำามีจำานวน  

26 คน คิดเป็นร้อยละ 55.32 ที่มีการรับรู้พฤติกรรม

การโค้ชด้านหลักการและปรัชญาการโค้ชที่เน้นการ

พัฒนาตัวนักกีฬาเป็นอันดับแรกและชัยชนะเป็น 

อันดับรอง อยู่ในระดับมาก โดยมีความสัมพันธ์กัน 

ในระดบัต่ำา ซึง่สอดคล้องกบัทฤษฎเีกีย่วกบัการโคช้ของ

เรนเนอร์ มาร์เทน (Rainer Martens, 2004) ที่กล่าว

วา่ พฤติกรรมการโค้ชทีเ่นน้นกักฬีาเปน็อนัดบัแรกและ

ชัยชนะเป็นอันดับรอง (Athletes First, Winning 

Second) คือ การที่โค้ชได้สอนและฝึกนักกีฬาเพื่อ

พัฒนาตัวนักกีฬา โดยโค้ชมุ่งหวังที่จะพัฒนานักกีฬา

ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมไปถึงพัฒนาบุคลิกภาพ

และความมีน้ำาใจเป็นนักกีฬา โค้ชสอนให้นักกีฬารู้จัก

การควบคุมอารมณ์ หรือมีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี

ความสุข โดยฝึกให้นักกีฬามีระเบียบวินัย มีความ 

รับผิดชอบ รู้จักตัวของตัวเอง และสอนให้นักกีฬารู้จัก

พฒันาตนเองอยา่งเปน็ลำาดบัขัน้ ซึง่สิง่เหลา่นีส้ง่ผลให้

นกักีฬาสามารถพฒันาตนเองและมแีรงจงูใจทีจ่ะบรรลุ

เป้าหมายตามที่คาดหวังไว้ และสอดคล้องกับทฤษฎี

เก่ียวกับการต้ังเป้าหมายของไฟร์แมนและคณะ (Fireman 

et al, 1990) ที่กล่าวว่า นักกีฬาที่ตั้งเป้าหมายเฉพาะ

เจาะจงจะมีการพัฒนาท่ีดีกว่านักกีฬาท่ีไม่ได้ต้ังเป้าหมาย

หรือต้ังเป้าหมายทำาให้ดีท่ีสุด ดังน้ันผู้ท่ีมีการต้ังเป้าหมาย

ในการแสดงทักษะจะมีโอกาสประสบความสำาเร็จ

มากกว่าผู้ที่ไม่ได้ตั้งเป้าหมาย

 พฤตกิรรมการโคช้ดา้นวธีิการโคช้กับความสำาเรจ็

ตามความคาดหวังของนักกีฬา ในกลุ่มที่ประสบความ

สำาเรจ็ระดบัสงูมจีำานวน 29 คน คดิเปน็รอ้ยละ 55.77 

ท่ีมีการรับรู้พฤติกรรมการโค้ชด้านวิธีการโค้ชแบบนำาเข้า

สู่เกมการเล่น อยู่ในระดับมาก โดยมีความสัมพันธ์กัน

ในระดับปานกลาง และในกลุ่มที่ประสบความสำาเร็จ

ระดับต่ำามีจำานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 53.19 ที่มี

การรบัรูพ้ฤตกิรรมการโคช้ดา้นวธิกีารโคช้แบบนำาเขา้สู่

เกมการเล่น อยู่ในระดับมาก โดยมีความสัมพันธ์กัน

ในระดบัต่ำา ซึง่สอดคลอ้งกับทฤษฎเีก่ียวกับการโคช้ของ

เรนเนอร์ มาร์เทน (Rainer Martens, 2004) ที่กล่าว

ว่า Game Approach เป็นการฝึกที่สอดคล้องกับการ

เล่นเกมหรือคล้ายเกมการแข่งขัน มีความสนุกสนาน 

มีความท้าทาย และมีการเรียนรู้สถานการณ์ในขณะที่

นักกีฬาได้เล่น นักกีฬาจะได้เรียนรู้และมีความ

กระตือรือร้นที่จะพัฒนาด้วยตนเอง โดยวิธีการโค้ช

แบบนี้ทำาให้นักกีฬามีความเข้าใจและสามารถนำาไปใช้

ในการแข่งขันได้จริง 



วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2555) 17

 พฤติกรรมการโค้ชด้านรูปแบบการโค้ชกับความ

สำาเรจ็ตามความคาดหวงัของนกักฬีา ในกลุ่มทีป่ระสบ

ความสำาเร็จระดับสูงมีจำานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 

28.85 ท่ีมีการรับรู้พฤติกรรมการโค้ชด้านรูปแบบการโค้ช

ที่โค้ชเปิดโอกาสให้นักกีฬามีส่วนร่วม อยู่ในระดับมาก

ที่สุด โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับสูง และในกลุ่มที่

ประสบความสำาเร็จระดับต่ำามีจำานวน 14 คน คิดเป็น

ร้อยละ 29.79 ที่มีการรับรู้พฤติกรรมการโค้ชด้านวิธี

การโค้ชท่ีโค้ชเปิดโอกาสให้นักกีฬามีส่วนร่วม อยู่ในระดับ

มาก โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับต่ำา ซ่ึงสอดคล้องกับ

ทฤษฎเีกีย่วกบัการโคช้ของเรนเนอร ์มารเ์ทน (Rainer 

Martens, 2004) ที่กล่าวว่า รูปแบบการโค้ชที่โค้ช 

เปดิโอกาสใหน้กักฬีามสีว่นรว่ม (Cooperative Style) 

คือ การท่ีโค้ชช้ีแนวทางให้กับนักกีฬาก้าวไปสู่จุดมุ่งหมาย

ที่กำาหนดไว้ โค้ชจะรับฟังความคิดเห็นและให้นักกีฬา

มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ โดยโค้ชรู้ว่าเยาวชนจะไม่

สามารถเจริญเติบโตข้ึนเป็นผู้ใหญ่ท่ีมีความรับผิดชอบได้ 

ถ้าปราศจากการเรียนรู้การตัดสินใจ โค้ชประเภทนี้ 

จะมีภาพลักษณ์ที่ดีสำาหรับนักกีฬาและนักกีฬาจะคอย

เชื่อฟังในสิ่งที่โค้ชแนะนำา ซึ่งทำาให้นักกีฬาก้าวไปสู่

หนทางแห่งความสำาเร็จได้

 พฤติกรรมการโค้ชด้านหลักการและปรัชญา 

การโคช้กบัความสำาเรจ็ตามผลลัพธจ์ากการแขง่ขนัของ

นกักฬีา ในกลุม่ทีป่ระสบความสำาเรจ็ระดบัสงูมจีำานวน 

19 คน คิดเป็นร้อยละ 59.38 ที่มีการรับรู้พฤติกรรม

การโค้ชด้านหลักการและปรัชญาการโค้ชที่เน้นการ

พฒันาตวันกักฬีาเปน็อนัดบัแรกและชยัชนะเปน็อนัดบั

รอง อยู่ในระดับมาก โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับสูง 

และในกลุ่มที่ประสบความสำาเร็จระดับต่ำามีจำานวน  

34 คน คิดเป็นร้อยละ 50.75 ที่มีการรับรู้พฤติกรรม

การโค้ชด้านหลักการและปรัชญาการโค้ชที่เน้นการ

พฒันาตวันกักฬีาเปน็อนัดบัแรกและชยัชนะเปน็อนัดบั

รอง อยู่ในระดับมาก โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับต่ำา 

ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีเก่ียวกับการโค้ชของเรนเนอร์ 

มาร์เทน (Rainer Martens, 2004) ที่กล่าวว่า ในเกม

การแข่งขันทุกเกมย่อมจะมีผลแพ้ชนะควบคู่มาด้วยเสมอ 

แตถ่า้พจิารณาเรือ่งของการแพช้นะในหลายๆ มมุมอง 

ก็จะเห็นว่าการแข่งขันน้ันสร้างเยาวชนได้หลายประเภท 

บางคนแข่งขันเพื่อความสนุกสนาน บางคนแข่งขัน 

เพื่อต้องการเป็นที่หนึ่ง บางคนลองผิดลองถูกเพื่อการ

เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ เพราะฉะน้ันการมองการแข่งขัน 

ในหลายๆ มมุมอง โดยไมจ่ำาเพาะเจาะจงวา่การแข่งขัน

คอืชยัชนะเทา่นัน้ จะทำาใหก้ารแขง่ขนัแตล่ะครัง้มสีสีนั

และสามารถทำาใหเ้ยาวชนรูส้กึวา่ การไขวค่วา้ชยัชนะ

เปน็สิง่ทีส่นกุสนาน ทัง้นีเ้ยาวชนจะตระหนกัถึงมมุมอง

ทีแ่ตกตา่งเหลา่นีไ้ด ้กด็ว้ยคำาแนะนำาของโคช้ โคช้ตอ้ง

ทำาให้เยาวชนคิดถึงความรับผิดชอบ ยอมรับสิทธ์ิของ

ผู้อื่นและทีส่ำาคญัคอืยอมรบัและเหน็คุณคา่ของตนเอง 

 พฤตกิรรมการโคช้ดา้นวธีิการโคช้กับความสำาเรจ็

ตามผลลัพธ์จากการแข่งขันของนักกีฬา ในกลุ่มท่ีประสบ

ความสำาเร็จระดับสูงมีจำานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 

53.12 ที่มีการรับรู้พฤติกรรมการโค้ชด้านวิธีการโค้ช

แบบนำาเข้าสู่เกมการเล่น อยู่ในระดับมาก โดยมีความ

สัมพันธ์กันในระดับสูง และในกลุ่มท่ีประสบความสำาเร็จ

ระดับต่ำามีจำานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 52.24 ที่มี

การรบัรูพ้ฤตกิรรมการโคช้ดา้นวธิกีารโคช้แบบนำาเขา้สู่

เกมการเล่น อยู่ในระดับมาก โดยมีความสัมพันธ์กัน

ในระดับต่ำา ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีเกี่ยวกับการโค้ช 

ของเรนเนอร์ มาร์เทน (Rainer Martens, 2004) ที่

กล่าวว่า Game Approach ต้องมีองค์ประกอบ ดังนี้ 

1. รูปแบบในการเล่นเกมที่ชัดเจน (Shaping game) 

คือ การสอนท่ีนำาไปสู่การเล่นเกม ซ่ึงสามารถปรับเปล่ียน

ใหเ้กดิความหลากหลายในการเรยีนรูส้ถานการณต์า่งๆ 

ได ้เชน่ สามารถปรบัเปลีย่นกตกิาขณะฝกึได ้สามารถ

ปรับเปล่ียนจำานวนผู้เล่นให้ได้มีส่วนร่วมในการฝึก 

มากขึน้ สามารถปรบัเปลีย่นขนาดของสนามหรอืประตู



18 Journal of Sports Science and Health Vol.13 No.3, (September-December 2012)

เพ่ือให้นักกีฬาเกิดความมุ่งมั่นมากขึ้น และสามารถ
ปรับเปล่ียนหรือต้ังเป้าหมายกับคะแนน 2. เน้นการเล่น
เกมหรือการเล่นอย่างมีจุดหมาย (Focusing game) 
3. ยกระดับการเล่นเกม (Enhancing game) คือ  
การที่โค้ชได้เพิ่มความท้าทาย การต่อรองเพื่อให้เกิด
ความสูสีในการเล่นเกม ให้กำาลังใจและให้การยอมรับ
เมื่อพวกเขามีพัฒนาการที่ดีขึ้น
 พฤติกรรมการโค้ชด้านรูปแบบการโค้ชกับความ
สำาเร็จตามผลลัพธ์จากการแข่งขันของนักกีฬา ในกลุ่มท่ี
ประสบความสำาเร็จระดับสูงมีจำานวน 12 คน คิดเป็น
ร้อยละ 37.50 ท่ีมีการรับรู้พฤติกรรมการโค้ชด้านรูปแบบ
การโค้ช ที่โค้ชเปิดโอกาสให้นักกีฬามีส่วนร่วม อยู่ใน
ระดับมาก โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง 
และในกลุ่มที่ประสบความสำาเร็จระดับต่ำามีจำานวน  
17 คน คิดเป็นร้อยละ 25.38 ที่มีการรับรู้พฤติกรรม
การโค้ชด้านวิธีการโค้ช ท่ีโค้ชเปิดโอกาสให้นักกีฬา 
มีส่วนร่วม อยู่ในระดับมาก โดยมีความสัมพันธ์กัน 
ในระดับต่ำา ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีเกี่ยวกับการโค้ช 
ของเรนเนอร์ มาร์เทน (Rainer Martens, 2004)  
ที่กล่าวว่า รูปแบบการโค้ชที่โค้ชเปิดโอกาสให้นักกีฬา
มีส่วนร่วม จะมีโครงสร้างและหลักเกณฑ์ท่ียอมให้
นักกีฬาสามารถกำาหนดจุดมุ่งหมายของตนเองและ
เพียรพยายามทีจ่ะปฏบัิตติาม โคช้จะบอกแนวทางและ
การสอนเมื่อนักกีฬาต้องการแต่ก็ยอมให้นักกีฬาได้มี
อำานาจในการตัดสินใจ ซึ่งจะได้รับความเชื่อถือจาก
นักกีฬาอย่างมากซึ่งจะมีผลดีต่อภาพลักษณ์ของโค้ช 
สนบัสนุนการแสดงความคดิเหน็ในสงัคมและปรบัปรงุ
ทั้งการสื่อสารและแรงจูงใจ แรงจูงใจของนักกีฬามิได้
เกิดขึ้นจากความเกรงกลัวโค้ช แต่เกิดขึ้นโดยความ 
พึงพอใจของแต่ละบุคคล ดังน้ัน รูปแบบการโค้ชแบบน้ี
จึงเป็นวิธีที่สามารถทำาให้นักกีฬามีความสนุกสนาน 
ในการฝึกซ้อมกีฬา และสอดคล้องกับสืบสาย บุญวีรบุตร 
(Boonweerabutr, 1998) ที่กล่าวว่า ในทางการกีฬา
เชื่อว่า บุคคลที่รับรู้ตนเองว่ามีความสามารถ จะทำาให้

บุคคลน้ันมีแรงจูงใจที่จะทำาอะไรเพื่อพัฒนาตนเอง  
ดังนั้น ถ้าบุคคลมีการรับรู้ว่าตนเองมีความสามารถ  
กจ็ะทำาใหเ้กดิความมัน่ใจหรอืมแีรงจงูใจในการฝกึซอ้ม
หรอืแสดงทกัษะความสามารถในขณะแขง่ขนั จนทำาให้
ประสบความสำาเร็จได้
 เมือ่พจิารณารายละเอยีดของพฤตกิรรมการโคช้
แต่ละรายข้อของทั้ง 3 ด้านที่กล่าวมาข้างต้น พบว่า 
พฤตกิรรมการโคช้ในแตล่ะรายขอ้นัน้มคีวามสอดคลอ้ง
กันตามทฤษฎีเกี่ยวกับการโค้ชของเรนเนอร์ มาร์เทน 
(Rainer Martens, 2004) คือ รูปแบบการโค้ชที่โค้ช
เปิดโอกาสให้นักกีฬามีส่วนร่วมนั่นหมายถึงโค้ชที่มี 
จุดมุ่งหมาย “นักกีฬาเป็นอันดับแรกและชัยชนะเป็น
อันดับรอง” โค้ชประเภทน้ีจะยอมให้นักกีฬาสามารถ
กำาหนดจุดมุ่งหมายของตนเองและเพียรพยายามที่จะ
ปฏบิตัติาม โคช้จะชีแ้นะแนวทางและสอนเมือ่นกักฬีา
ต้องการ แต่ก็ยอมให้นักกีฬาได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
โค้ชจะมีวิธีการโค้ชที่หลากหลายคล้ายเกมการเล่น  
ซึ่งมีความตรงประเด็นท้าทาย ทำาให้นักกีฬาเข้าใจง่าย
และสามารถพัฒนาตนเองได้ ซึ่งการทำางานแบบนี้ 
โคช้จะตอ้งมทีกัษะในระดบัสงู หมายความวา่ โคช้ตอ้ง
สามารถควบคุมตนเอง มีความชำานาญและประสบการณ์
ในการโค้ชเป็นอย่างมาก สอดคล้องกับทฤษฎีเกี่ยวกับ
การโค้ชของสุปราณี ขวัญบุญจันทร์ (Kwanboonchan, 
1998) ที่กล่าวว่า การเป็นโค้ชที่ดีควรมีปรัชญาในการ
สอนกีฬา เพื่อยึดถือเป็นหลักเกณฑ์ หรือเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาการด้านต่างๆ ของนักกีฬา โค้ชท่ีมีปรัชญา 
มีความรู้ความชำานาญ เกี่ยวกับกีฬาที่ตนสอนอยู่และ
มีความเข้าใจในตัวนักกีฬาน้ันจะสามารถทำางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความเชื่อมั่นในตัวเอง
เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานในการตัดสินใจได้อย่าง 
ถกูตอ้งและเหมาะสม ในกรณทีีโ่คช้ไมม่ปีรชัญาไวเ้ปน็
แนวทางการปฏิบัติบางครั้งโค้ชอาจเดินหลงทางไป 
หรือไม่สามารถเดินไปสู่เป้าหมายที่กำาหนดไว้
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 สรุปผลการวิจัย

 การทีโ่ค้ชมีหลกัการและปรชัญาการโคช้ท่ีด ีมวีธีิ

การโค้ชทีท่ำาให้นักกีฬาเขา้ใจงา่ยและปฏบิตัติามไดแ้ละ

มีรูปแบบการโค้ชที่ท้าทายสามารถกระตุ้นนักกีฬาให้มี

ความตั้งใจในการฝึกซ้อมได้ สิ่งเหล่านี้ทำาให้นักกีฬา

สามารถก้าวไปสู่หนทางแห่งความสำาเร็จได้ จึงสรุปได้ว่า 

พฤตกิรรมการโคช้มอีทิธพิลตอ่การประสบความสำาเรจ็

ของนกักฬีาอยา่งแทจ้รงิ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ

ปริญญา ปทุมมณี และชัชชัย โกมารทัต (Patummanee 

and Gomaratut, 2011) ที่กล่าวว่า โปรแกรมการฝึก

โดยใชก้ารเลน่พืน้เมอืงไทย ไดส้ง่เสรมิความฉลาดทาง

สตปิญัญา ความฉลาดทางอารมณแ์ละความฉลาดทาง 

การเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจาก

การเล่นพื้นเมืองไทยแต่ละชนิดต่างก็มีคุณค่าทางด้าน

พลศึกษา อันได้แก่ คุณค่าทางด้านร่างกาย คุณค่า 

ทางด้านจิตใจ อารมณ์ สติปัญญาและสังคมครบถ้วน 

มากน้อยแตกต่างกันไปตามลักษณะการเล่น ซึ่งสิ่ง

เหล่านี้ก็ส่งผลถึงการประสบความสำาเร็จของนักกีฬา 

และสอดคล้องกับประพัฒน์ ลักษณพิสุทธิ์ (Luxana-

phisuth, 2006) ที่กล่าวว่า เกมการเล่นไม่เพียงแต่ 

จะช่วยสร้างความฉลาดทางการเคล่ือนไหว แต่ยัง

สามารถนำาไปใชใ้นการพฒันาความฉลาดประเภทอืน่ๆ 

ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้เนื่องจากการเล่นพื้นเมืองไทย

เป็นการเล่นในเชิงแข่งขัน ซึ่งนอกจากจะต้องอาศัย

สมรรถภาพและการเคลื่อนไหวร่างกายแล้ว การเล่น

พ้ืนเมืองไทยยังต้องใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ การวางแผน 

การใช้ไหวพริบปฏิภาณ การตัดสินใจ การใช้หลักการ

และเหตุผล การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การจัดการกับ

อารมณ์ เป็นต้น ซ่ึงจะทำาให้เกิดความได้เปรียบและง่าย

ในการดำาเนินชีวิตในสังคมปัจจุบัน

 และจากการวิจัยนี้พบว่า โค้ช 1 คน มีการดูแล

และฝึกนักกีฬาหลายๆ คน ซึ่งนักกีฬาดังกล่าวยังมี 

การประสบความสำาเร็จในระดับที่แตกต่างกัน จึง

หมายความวา่ นกักฬีาแตล่ะคนมทีกัษะความสามารถ

ทางกฬีาตา่งกนั และยงัมกีารรบัรูใ้นพฤตกิรรมการโคช้

ที่ต่างกันอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีความแตกต่าง

ระหว่างบุคคลของสุรพงษ์ โสธนะเสถียร (Sothana-

satien, 1990) กล่าวว่า บุคคลมีความแตกต่างกัน

หลายประการ เช่น บุคลิกภาพ ทัศนคติ สติปัญญา 

และความสนใจ เปน็ตน้ และความแตกตา่งนีย้งัขึน้อยู่

กับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมทำาให้มีพฤติกรรม

การสื่อสารและการเลือกเปิดรับสารที่แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย

 จากการศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการโค้ชทั้ง  

3 ด้าน สามารถทำาให้ทราบถึงอิทธิพลของพฤติกรรม

การโค้ชที่ส่งผลต่อความสำาเร็จของนักกีฬา และทราบ

ถึงพฤติกรรมการโค้ชแบบที่นักกีฬามีการรับรู้มากที่สุด 

ดังน้ันสามารถนำาข้อมูลที่ได้ไปเป็นแนวทางสำาหรับ 

การปรับปรุงและพัฒนาในการโค้ชกีฬาทั้งด้านกีฬา

แบดมินตันหรือกีฬาชนิดอ่ืนๆ เพื่อให้นักกีฬามี

ประสิทธิภาพในการแสดงความสามารถมากขึ้น และ

จะสง่ผลตอ่การประสบความสำาเรจ็ของนกักฬีามากขึน้

กิตติกรรมประกาศ

 การวิจัยครั้งน้ีสำาเร็จลุล่วงและสมบูรณ์ลงได้ 

ด้วยดี เพราะผู้วิจัยได้รับความเมตตากรุณาอย่างยิ่ง

จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือโท ดร.ไพบูลย์ อ่อนมั่ง 

ผู้เช่ียวชาญในการตรวจเคร่ืองมือการวิจัย ท่ีได้สละเวลา

อันมีค่าเพ่ือให้คำาแนะนำาปรึกษา อีกท้ังทำาให้ผู้วิจัยได้รับ

ประสบการณ์ในการทำางานวิจัยในสังคมและท่านยัง

เป็นอาจารย์ ที่ทุ่มเทให้กับศิษย์และงานวิชาการอย่าง

เต็มหน้าที่ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ 

ณ ที่นี้ 

 ผูว้จิยัขอขอบคณุโคช้ (ผูฝ้กึสอน) กีฬาแบดมนิตนั

ทุกท่าน รวมถึงนักกีฬาแบดมินตันเพศชายรุ่นอายุ  
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15-16 ปี ของแต่ละทีมที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

ในการทำาวิจัยคร้ังน้ี และขอขอบคุณผู้ช่วยวิจัยท้ัง 4 ท่าน

ท่ีเปน็สว่นหน่ึงในการชว่ยเกบ็รวบรวมขอ้มลูและทำาให้

การวิจัยสำาเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี
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ผลของการฝึกสมาธิแบบอานาปานสติและการจินตภาพที่มีผลต่อ

ความสามารถในการยิงประตูโทษบาสเกตบอล
  

สุธาศินี เวชพราหมณ์ มยุรี ศุภวิบูลย์ และพิชิต เมืองนาโพธิ์ 
คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บทคัดย่อ  
 วัตถุประสงค์ การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาและ
เปรยีบเทยีบผลของการฝึกสมาธแิบบอานาปานสตแิละ
การจินตภาพที่มีต่อความสามารถในการยิงประตูโทษ
บาสเกตบอล
 วิธีดำาเนินการวิจัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
คือ นักเรียนหญิงช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียน
พุนพินพิทยาคม อายุระหว่าง 16-18 ปี ซ่ึงไม่เคยได้รับ
การฝึกสมาธิแบบอานาปานสติและการจินตภาพมาก่อน 
ได้มาจากการสุ่มแบบมีระบบ (Systematic Random 
Sampling) โดยนำานักเรียนหญิงมาทดสอบความแม่นยำา
ในการยิงประตูโทษบาสเกตบอลเพื่อหาความสามารถ
ในการยิงประตูโทษบาสเกตบอลที่มีความใกล้เคียงกัน 
จำานวน 45 คน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 15 คน 
กลุม่ทดลองที ่1 ฝึกยงิประตโูทษบาสเกตบอลควบคูก่บั
การฝึกสมาธิแบบอานาปานสติ กลุ่มทดลองท่ี 2 ฝึกยิง
ประตูบาสเกตบอลควบคู่กับการจินตภาพ และกลุ่ม
ควบคุม ฝึกยิงประตูบาสเกตบอลควบคู่กับการออก
กำาลังกายด้วยตนเอง เป็นเวลา 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 
3 วัน ทำาการทดสอบความแม่นยำาในการยิงประตูโทษ
บาสเกตบอล ก่อนการฝึก หลังการฝึกสัปดาห์ที่ 4  
และ 8 นำาผลท่ีได้มาวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้ำา 
และทดสอบค่าที หากพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 จะทำาการเปรียบเทียบรายคู่  

โดยใช้วิธีของบอนเฟอโรนี 
 ผลการวิจัย พบว่า การเปรียบเทียบภายในกลุ่ม 
กลุม่ทดลองที ่1 และกลุม่ทดลองที ่2 คะแนนคา่เฉลีย่
ในการยิงประตูโทษบาสเกตบอล หลังสัปดาห์ท่ี 8 ดีกว่า
ก่อนการฝึกและหลังสัปดาห์ที่ 4 อย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 การเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทดลอง
ที่ 1 กลุ่มทดลองที่ 2 และกลุ่มควบคุม ก่อนการฝึก
และหลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 4 ค่าเฉล่ียของการยิงประตูโทษ
บาสเกตบอล ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ 
ภายหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 8 คะแนนค่าเฉลี่ยของกลุ่ม
ทดลองทั้ง 2 กลุ่ม ดีกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 
 สรุปผลการวิจัย ก่อนการฝึกและหลังการฝึก
สปัดาหท์ี ่4 คา่เฉลีย่ของการยงิประตโูทษบาสเกตบอล
ของกลุม่ทดลองที ่1 กลุม่ทดลองที ่2 และกลุม่ควบคมุ
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ ภายหลังการฝึก
สัปดาห์ที่ 8 คะแนนค่าเฉลี่ยของกลุ่มทดลองที่ 1 และ
กลุ่มทดลองที่ 2 ดีกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิตทิีร่ะดบั .05 อย่างไรก็ตามไมพ่บความแตกตา่ง
อย่างมนียัสำาคญัทางสถิตริะหวา่งกลุม่ทดลองที ่1 และ
กลุ่มทดลองที่ 2

คำาสำาคัญ : การฝึกสมาธิแบบอานาปานสติ /  
การจินตภาพ
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THE EFFECT OF ANAPANSTI MEDITATION AND IMAGERY 

TRAINING ON BASKETBALL FREE-THROW 

Suthasinee Wetchapram, Mayuree Suphawibul and Pichit Muangnapoe
Faculty of Physical Education, Srinakharinwirot University

Abstract
 Purpose This study was to determine 
the effect of Anapanasti and imagery training 
on basketball free-throw shooting. 
 Methods Subjects were forty five female 
students age of 16-18 years old from Phunpin-
pittayakom School. Subjects, with no previous 
experience about Anapanasti and imagery, 
were randomly sampled and divided them  
into three groups of fifteen, based on their 
free-throw scores. Group 1 (experimental group) 
practiced basketball free-throw with Anapanasti 
training, Group 2 (experimental group) practiced 
basketball free-throw with imagery training, and 
Group 3 (Control group) practiced basketball 
free-throw with exercise training. Three times 
a week for eight weeks. The subjects were 
tested for free-throw ability before training and 
after the 4th and 8th week of training. The data 
were analyzed in terms of mean, standard 
deviation. t-test and ona way analysis of  
variance with repeated measures. If the results 
were found the significant difference at the 
.05 level, Bonferroni method was employed.
 Results Comparison within experimental 
groups. Group 1, practicing basketball free-throw 

with Anapanasti, and Group 2, practicing  
basketball shooting with imagery training, the 
mean scores ofbasketball free-throw shooting 
after the 8th week was significantly better than 
those before and after the 4th week of training. 
Comparison among two experimental groups 
and control group. Before and after the 4th week 
of training, the mean scores of basketball 
free-throw shooting were not significantly  
different. After the 8th week of training, the 
mean scores of both experimental groups were 
significantly better than those the control group. 
However, there was not significantly different 
between Group 1 and Group 2. 
 Conclusion Before and after the 4th week 
of training, the mean scores of basketball 
free-throw shooting were not significantly  
different. After the 8th week of training, the 
mean scores of both experimental groups were 
significantly better than those the control group. 
However, there was not significantly different 
between Group 1 and Group 2.

Key Words : Anapansti editation / Imagery 
training
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ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา

 ในปจัจบุนัเปน็ท่ียอมรบัโดยท่ัวไปวา่ในวงการกฬีา 

ความสามารถในการเล่นกีฬาจะต้องประกอบด้วย 

สมรรถภาพทางกาย ทักษะความสามารถและ

สมรรถภาพทางกลไก และตัวแปรสำาคัญอีกประการหน่ึง

ซึ่งเกี่ยวข้องกับนักกีฬา คือ สภาวะทางด้านจิตใจของ

นักกีฬา ผู้ฝึกสอนจึงต้องพยายามหากลวิธีพัฒนา

สมรรถภาพทางด้านร่างกาย ทางด้านทักษะ และเทคนิค

ใหม่ๆ เข้ามาเพ่ือเพ่ิมสมรรถภาพ และผลักดันให้นักกีฬา

ของตนประสบผลสำาเร็จในชัยชนะ นอกจากกลวิธี 

ในการฝึกทางด้านร่างกาย เทคนิค และทักษะแล้ว  

การพัฒนาและปรับปรุงด้านจิตใจ ก็เป็นปัจจัยสำาคัญ

ที่ต้องมีการพัฒนาด้วยเช่นกัน

 การฝกึดา้นจติใจมดีว้ยกนัหลายวธิ ีการฝกึสมาธิ

เป็นอีกวิธีหนึ่งในการควบคุมจิตใจ เป็นการฝึกทักษะ

ทางจิต ซึ่งโรจน์รุ่ง สุวรรณสุทธิ (Suvansuthi, 2005) 

ได้กล่าวไว้ว่า การฝึกสมาธิเป็นการตั้งมั่นของจิตเป็น

ภาวะที่จิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งเดียว ในด้านการกีฬานั้น

สมาธิกับการกีฬาจึงเป็นของคู่กัน นักกีฬาที่ดีมักจะมี

สมาธิอยู่ในตัว หากได้มีการฝึกร่วมด้วยก็จะย่ิงทำาให้จิตใจ

เกิดความมัน่คงยิง่ข้ึน สมาธจึิงเป็นสิง่สำาคญัท่ีมอีทิธพิล

ต่อความสามารถในการเล่นของนักกีฬาทั้งในขณะ 

ฝกึซอ้มและในขณะแขง่ขนั เพราะการมสีมาธใิหค้วาม

สนใจในจดุส่ิงสำาคัญทีก่ำาลังกระทำาทัง้ขณะฝกึซอ้มหรอื

ขณะแขง่ขนัในสถานการณช์ว่งนัน้ๆ ท่ีมแีรงกดดนัหรอื

มีแรงกระตุ้นสูง หากนักกีฬามีสมาธิกับวิธีการเล่น 

ของตนเองกจ็ะทำาใหน้กักฬีามกีารแสดงความสามารถ

ออกมาได้ดี (Bunsiri, 1991)

 การฝึกสมาธิวิธีหนึ่งที่ได้รับความนิยม คือ  

อานาปานสติ เป็นการเจริญสมาธิที่มีผลในทางที่ดีกับ

การกีฬาและเป็นการปฏิบัติท่ีสะดวก เพราะใช้ลมหายใจ

ซึง่มีอยูก่บัตัวเราทกุคน สามารถปฏบิตัไิดทุ้กเวลา และ

ทุกสถานที่ในทันทีท่ีต้องการ ไม่ต้องเตรียมอุปกรณ์  

ไมจ่ำาเปน็ตอ้งใชค้วามคดิอะไรไมต่อ้งแยกแยะพจิารณา 

เพียงใช้สติกำาหนดลมหายใจที่ปรากฏอยู่แล้ว และพอ

เริม่ปฏบิตักิจ็ะไดร้บัผลประโยชนท์นัทตีัง้แตต่น้เรือ่ยไป 

ไมก่ระทบกระเทอืนตอ่สขุภาพ อกีทัง้ยงัชว่ยใหร้า่งกาย

พักผ่อนได้เป็นอย่างดี ช่วยทำาให้จิตใจเราสงบมีสมาธิ

ในการทำางานหรือทำาสิ่งต่างๆ มากย่ิงข้ึน (Chuvat, 

2008 ; Sumataso, 2012)

 เทคนิคการฝึกจิตใจอีกประการหน่ึง คือ การ

จินตภาพ ซึ่งเป็นเทคนิคที่ช่วยจัดกระบวนความคิด 

อันเหมาะสมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ช่วยให้

เรียนรู้ทักษะได้เร็ว จำาทักษะได้นาน และสามารถนำาไป

ใช้ในสถานการณ์อื่นๆ ได้ด้วย กล่าวโดยทั่วไปแล้ว

จินตภาพ หมายถึง การสร้างภาพเคลื่อนไหวในใจ 

ก่อนแสดงทักษะจริง ถ้าภาพในใจชัดเจนมีชีวิตชีวา ก็จะ

ช่วยให้การแสดงทักษะจริงได้ผลดีขึ้นอีกด้วย นักกีฬา

ที่ดีจึงควรมีความสามารถในการสร้างภาพหรือนึก

เหตุการณ์ท่ีผ่านมา (Recreate) หรือการสร้างภาพใหม่ 

(Create) เพื่อเข้าใจสาเหตุ ลำาดับวิธีการ และเตรียม

คิดหาวิธีการป้องกันและแก้ไขโดยเริ่มจากการสร้าง

ภาพในใจก่อนแล้วจึงปฏิบัติจริง มีงานวิจัยหลายเรื่อง

ที่สนับสนุนการใช้เทคนิคจินตภาพในการฝึก ที่มีต่อ

ความสามารถในการแสดงทักษะในทางบวก ศิลปชัย 

สุวรรณธาดา (Suwantada, 1990) ได้ทำาการศึกษา

ผลของการฝกึสมาธแิละจนิตภาพทีม่ตีอ่ความสามารถ

ในการยกน้ำาหนัก ผลการวิจัยพบว่า ภายหลังการฝึก

สัปดาห์ที่ 8 กลุ่มที่ฝึกสมาธิควบคู่กับการยกน้ำาหนัก 

และกลุม่ทีฝ่กึจนิตภาพควบคูก่บัการยกน้ำาหนกั มคีวาม

สามารถในการยกน้ำาหนักสูงกว่ากลุ่มที่ฝึกยกน้ำาหนัก

เพียงอย่างเดียว และจาคอบสัน (Jacobson,1931 

cited in sage, 1984) พบว่า ขณะที่จินตภาพในการ

แสดงทักษะทำาให้กล้ามเนื้อมีการตอบสนองหรือ

เคล่ือนไหวตามไปด้วย ลักษณะเด่นท่ีสุดของการจินตภาพ 

คือ การผสมผสาน ประสบการณ์ทั้งหมดเข้าด้วยกัน
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อย่างกลมกลืน (Suinn, 1980; cited in sage 1983) 

และเทคนิคการใช้จินตภาพสามารถช่วยเตรียมตัว

นักกีฬา เพื่อการแข่งขัน ช่วยควบคุมความวิตกกังวล

เพ่ิมหรือลดระดับส่ิงเร้าท่ีเหมาะสม และควบคุมข้ันตอน

ในการแสดงทักษะ ด้วยความม่ันใจในตนเอง กล่าวได้ว่า 

จินตภาพเป็นเทคนิคทางจิตวิทยาการกีฬาที่มีอิทธิพล

ต่อทักษะการเรียนรู้และทักษะการเคลื่อนไหวโดยตรง

ในการช่วยให้การแสดงทักษะจริงสูงขึ้น ในการใช้

จินตภาพผู้เรียนต้องฝึกหัดจนเกิดเป็นทักษะ เพื่อ

สามารถนำาไปใชแ้ละควบคมุสถานการณต์า่งๆ ไดอ้ยา่ง

มีประสิทธิภาพ

 ดังที่กล่าวมา ผู้วิจัยเห็นว่าในการยิงประตูโทษ

บาสเกตบอลได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำานั้น 

นกักฬีาจำาเปน็ตอ้งอาศยัองคป์ระกอบหลายดา้น ไมว่า่

จะเป็นทักษะการยิงประตูโทษบาสเกตบอลท่ีถูกต้อง

และการฝึกซ้อมอย่างสม่ำาเสมอแล้ว การมีสมาธิในขณะ

ยิงประตูโทษบาสเกตบอลของนักกีฬาจะทำาให้นักกีฬา

สามารถแสดงทกัษะไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและมคีวาม

แมน่ยำา ดงันัน้การฝกึสมาธแิบบอานาปานสตแิละการ

จินตภาพ น่าจะเป็นองค์ประกอบที่อาจช่วยให้นักกีฬา

มีสมาธิและมีประสิทธิภาพในการยิงประตูโทษ

บาสเกตบอล ซึ่งผู้วิจัยคาดว่าผลที่ได้รับจากการวิจัย

ครั้งนี้ สามารถเป็นแนวทางในการพัฒนานักกีฬาให้มี

ศักยภาพที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพือ่ศกึษาผลของการฝกึสมาธแิบบอานาปาน

สติและการจินตภาพที่มีต่อความสามารถในการยิง

ประตูโทษบาสเกตบอล

 2. เพื่อเปรียบเทียบผลของการฝึกสมาธิแบบ 

อานาปานสติและการจินตภาพท่ีมีต่อความสามารถ 

ในการยิงประตูโทษบาสเกตบอล

สมมติฐานของการวิจัย 

 1. การฝกึสมาธิแบบอานาปานสตชิว่ยเพิม่ความ

สามารถในการยิงประตูโทษบาสเกตบอลดีขึ้น

 2. การฝึกการจินตภาพช่วยเพิ่มความสามารถ 

ในการยิงประตูโทษบาสเกตบอลดีขึ้น

 3. การฝึกสมาธิแบบอานาปานสติและการ

จินตภาพทำาให้ความสามารถในการยิงประตูโทษ

บาสเกตบอลดีขึ้น

วิธีดำาเนินการวิจัย

 กลุ่มตัวอย่าง

 กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นีเ้ปน็นกัเรยีน

หญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียน

พุนพินพิทยาคม อายุระหว่าง 16-18 ปี ที่ไม่เคยได้รับ

การฝึกสมาธิแบบอานาปานสติและการจินตภาพมาก่อน 

ซ่ึงได้มาจากการสุ่มแบบมีระบบ (Systematic Random 

Sampling) โดยนำากลุ่มตัวอย่างมาทดสอบความแม่นยำา

ในการยิงประตูโทษบาสเกตบอล 10 ลูก นำาคะแนนท่ีได้

เรียงลำาดับ เพื่อหาความสามารถในการยิงประตูโทษ

บาสเกตบอลที่มีความใกล้เคียงกัน จำานวน 45 คน 

แบ่งเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 15 คน

 ขั้นตอนการดำาเนินการวิจัย

 วธิดีำาเนนิการเกบ็รวบรวมขอ้มลูสำาหรบัการวจิยั

ในครั้งนี้ ผู้วิจัยดำาเนินการดังนี้

 1. ทำาหนังสือขอความร่วมมือในการทำาวิจัย 

จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร และติดต่อผู้อำานวยการโรงเรียนพุนพิน

พิทยาคม เพ่ือขออนุญาตให้นักเรียนหญิงช้ันมัธยมศึกษา

ตอนปลาย เป็นกลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล

 2. จัดเตรียมข้อมูล อุปกรณ์ สถานที่ที่ใช้ในการ

ทดลอง โดยใช้โปรแกรมฝึก 3 โปรแกรม ดังนี้
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  2.1 โปรแกรมการฝึกสมาธแิบบอานาปานสติ
ของสวนโมกขพลาราม โดยใหพ้ระภาวนาโพธคิณุและ
พระอาจารย์เมธี สุเมธโส ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและ
ปรับปรุงแก้ไข้ให้มีความเหมาะสม
  2.2 โปรแกรมการฝึกจินตภาพ ดัดแปลงมาจาก
โปรแกรมฝึกของศิลปชัย สุวรรณธาดา และอานนท์ 
สีดาเพ็ง โดยให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและปรับปรุง 
แก้ไข้ให้มีความเหมาะสม
  2.3 โปรแกรมการฝึกยิงประตูโทษบาสเกตบอล 
8 สัปดาห์ ดัดแปลงมาจากโปรแกรมฝึกของยศวิน 
ปราชญ์ยศ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและปรับปรุง
แก้ไข้ให้มีความเหมาะสม
 3. ก่อนทำาการทดสอบ ผู้วิจัยชี้แจงรายละเอียด
เกี่ยวกับการฝึก ให้ผู้ช่วยวิจัยทำาหน้าที่ในการดูแลและ
อธิบายกลุ่มตัวอย่างในการฝึกสมาธิแบบอานาปานสติ 
และการฝึกจินตภาพจำานวน 2 คน เข้าใจรายละเอียด
ในการฝึกอยา่งถกูตอ้ง รวมไปถงึกลุม่ตวัอยา่งใหเ้ขา้ใจ
ด้วย
 4. กลุ่มตัวอย่างทำาการทดสอบการยิงประตูโทษ
บาสเกตบอล 5 ครั้งๆ ละ 10 ลูก เพื่อเป็นข้อมูล 
ความสามารถพื้นฐานก่อนการทดลอง
 5. จัดกลุ่มทดลองทั้ง 3 กลุ่ม ให้ทำาการทดลอง
การฝึกดังนี้
   5.1 กลุม่ทดลองท่ี 1 ฝึกยงิประตูบาสเกตบอล 
10 นาที ควบคู่กับการฝึกอานาปานสติ 20 นาที
   5.2 กลุม่ทดลองท่ี 2 ฝึกยงิประตูบาสเกตบอล 
10 นาที ควบคู่กับฝึกการจินตภาพ 20 นาที
   5.3 กลุ่มควบคุม ฝึกยิงประตูบาสเกตบอล  
10 นาที ควบคู่กับการออกกำาลังกายด้วยตนเอง 20 นาที
 6. ระยะเวลาที่ทำาการฝึกรวมทั้งสิ้น 8 สัปดาห์ 
สัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 30 นาที
 7. ทำาการทดสอบการยิงประตูโทษบาสเกตบอล 
หลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 4 และ 8 นำาข้อมูลท่ีได้ไปวิเคราะห์
ทางสถิติ

 การวิเคราะห์ข้อมูล
 1. คำานวณหาค่าเฉลี่ย (X) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) ของความสามารถในการยงิประตโูทษ
บาสเกตบอล กอ่นการฝกึ หลงัการฝกึสปัดาหท์ี ่4 และ
สัปดาห์ที่ 8
 2. วิเคราะห์ความแปรปรวนของความสามารถ
ในการยิงประตูโทษบาสเกตบอลระหว่างกลุ่มตัวอย่าง
ทั้ง 3 กลุ่ม ก่อนการฝึก หลังการฝึกสัปดาห์ที่ 4 และ
สัปดาห์ที่ 8 โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ 
ทางเดียว (One Way Analysis of Variance: 
ANOVA) หากพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิตจิะทำาการเปรยีบเทยีบรายคู ่โดยใชว้ธีิของบอนเฟอ
โรนี (Bonferroni)
 3. วิเคราะห์ความแปรปรวนของความสามารถ
ในการยิงประตูโทษบาสเกตบอลภายในกลุ่มตัวอย่าง 
ทั้ง 3 กลุ่มก่อนการฝึก หลังการฝึกสัปดาห์ที่ 4 และ
สัปดาห์ที่ 8 โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ 
ทางเดียวแบบวัดซ้ำา (One Way Analysis of Variance 
with Repeated Measure) หากพบความแตกต่าง
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติจะทำาการเปรียบเทียบรายคู่ 
โดยใช้วิธีของบอนเฟอโรนี (Bonferroni)

ผลการวิจัย
 1. ภายหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 8 พบว่าความ
สามารถในการยิงประตูโทษบาสเกตบอลของกลุ่มทดลอง
ที่ 1 (การฝึกยิงประตูโทษบาสเกตบอลควบคู่การฝึก
สมาธิแบบอานาปานสติ)และกลุ่มทดลองที่ 2 (การฝึก
ยงิประตโูทษบาสเกตบอลควบคูก่ารจนิตภาพ) มคีวาม
แม่นยำาในการยิงประตูโทษบาสเกตบอลสูงกว่า กลุ่ม
ควบคุม (การยิงประตูโทษบาสเกตบอลควบคู่การออก
กำาลงักายดว้ยตนเอง) อย่างมนัียสำาคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 
.05 ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ความสามารถในการยิงประตูโทษบาสเกตบอลระหว่างกลุ่มทดลองที่ 1 กลุ่มทดลองที่ 2 และ 

กลุ่มควบคุม ก่อนการฝึก หลังการฝึกสัปดาห์ที่ 4 และสัปดาห์ที่ 8

ระยะเวลา
กลุ่มทดลองที่ 1 กลุ่มทดลองที่ 2 กลุ่มควบคุม

F P
X SD X SD X SD

ก่อนการฝึก

หลังการฝึกสัปดาห์ที่ 4

หลังการฝึกสัปดาห์ที่ 8

0.67 

1.33

2.40*

.816

.976

1.121

0.93

1.53

2.60*

.961

1.246

1.121

0.80

0.93

1.27

.775

.961

1.163

.365

1.225

6.017

.696

.304

.005

*P < .05 แตกต่างกับกลุ่มควบคุม

 ภายหลงัการฝกึสปัดาห์ท่ี 8 พบวา่ ความสามารถ

ในการยิงประตูโทษบาสเกตบอลภายในกลุ่มทดลองท่ี 1 

(การฝึกยิงประตูโทษบาสเกตบอลควบคู่การฝึกสมาธิแบบ

อานาปานสติ) กลุ่มทดลองที่ 2 (การฝึกยิงประตูโทษ

บาสเกตบอลควบคู่การจินตภาพ) และกลุ่มควบคุม 

(การยิงประตโูทษบาสเกตบอลควบคูก่ารออกกำาลงักาย

ด้วยตนเอง) เพิ่มขึ้นมากกว่า ก่อนการฝึก หลังการฝึก

สัปดาห์ที่ 4 และหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 8 แตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังแสดงในตาราง

ที่ 2

ตารางที่ 2 ความสามารถในการยิงประตูโทษบาสเกตบอลภายในกลุ่มทดลองที่ 1 กลุ่มทดลองที่ 2 และ 

กลุ่มควบคุม ก่อนการฝึก หลังการฝึกสัปดาห์ที่ 4 และสัปดาห์ที่ 8

กลุ่มทดลองที่
ก่อนการฝึก หลังฝึกสัปดาห์ที่ 4 หลังฝึกสัปดาห์ที่ 8

F P
X SD X SD X SD

กลุ่มทดลองที่ 1

กลุ่มทดลองที่ 2

กลุ่มควบคุม

.933

.667

.730

.816

.976

.802

1.533*

1.333*

1.143

.600

.667

.633

2.600*,#

2.400*,#

2.089

1.667

1.733

1.163

71.943

35.778

32.800

 .000

 .000

 .090

* P < . 05 แตกต่างจากก่อนการทดลอง

# P < . 05 แตกต่างจากหลังการทดลองสัปดาห์ที่ 4

อภิปรายผลการวิจัย

 จากการศึกษาผลของการฝึกสมาธิแบบอานา 

ปานสติและการจินตภาพ ก่อนการฝึก กลุ่มตัวอย่าง

ทั้ง 3 กลุ่มคือ กลุ่มทดลองที่ 1 การฝึกยิงประตูโทษ

บาสเกตบอลควบคู่การฝึกสมาธิแบบอานาปานสติ  

กลุม่ทดลองที ่2 การฝกึยงิประตูโทษบาสเกตบอลควบคู่

การฝกึจนิตภาพ และกลุม่ควบคมุทีก่ารฝกึยงิประตโูทษ

บาสเกตบอลควบคู่การออกกำาลังกายด้วยตนเอง มีความ

สามารถในการยิงประตูโทษบาสเกตบอล ไม่แตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ ซึ่งกล่าวได้ว่า กลุ่มตัวอย่าง

ทั้งสามกลุ่มมีความสามารถในการยิงประตูโทษ

บาสเกตบอล อยู่ในระดับเดียวกัน
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 ภายหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 4 กลุ่มทดลองที่ 1  

การฝึกยิงประตูโทษบาสเกตบอลควบคู่การฝึกสมาธิ

แบบอานาปานสติ และกลุ่มทดลองที่ 2 การฝึกยิง

ประตโูทษบาสเกตบอลควบคูก่ารฝกึจนิตภาพและกลุม่

ควบคุมที่ได้รับการฝึกการยิงประตูบาสเกตบอลควบคู่

การออกกำาลังกายด้วยตนเอง มีค่าเฉล่ียของความ

สามารถในการยิงประตูโทษบาสเกตบอล ไม่แตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ พบว่าแต่ละกลุ่มมีความ

สามารถในการยิงประตูโทษบาสเกตบอลเพิ่มขึ้นที่ 

แตกต่างกันออกไป และสูงกว่าก่อนการฝึก โดยกลุ่ม

ควบคุมท่ีมีการฝึกทักษะทางด้านร่างกายเพียงอย่างเดียว

มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นน้อยกว่ากลุ่มทดลองที่ 1 ที่ได้รับการ

ฝึกยิงประตูโทษบาสเกตบอลควบคู่การฝึกสมาธิแบบ 

อานาปานสติ และกลุ่มทดลองท่ี 2 การฝึกยิงประตูโทษ

บาสเกตบอลควบคู่การฝึกจินตภาพ ท้ังน้ีอาจกล่าวได้ว่า 

การฝกึทกัษะควบคูกั่นระหวา่งทักษะทางจิตกบัทางกาย

จะทำาให้ความสามารถของผู้ทดลองมีการพัฒนาได้ดีกว่า

การฝึกทางกายอย่างเดียว สอดคล้องกับ ไวน์เบิร์ก 

และกูลด์ (Weinberg and Gould, 1996) ที่กล่าวไว้

ว่า การฝึกทางจิตแต่ละวิธีจะส่งผลต่อความสามารถ

ในการปฏิบัติทกัษะรวมไปถงึการฝกึจินตภาพหากไดร้บั

การฝึกร่วมกับการฝึกทางกายแล้วอาจจะให้ผลดีกว่า

การฝึกทางกายเพียงอย่างเดียวหรือการฝึกทางจิตเป็น

อย่างเดียว

 ภายหลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 8 พบว่า คะแนน 

ค่าเฉลี่ยของกลุ่มทดลองที่ 1 การฝึกยิงประตูโทษ

บาสเกตบอลควบคูก่ารฝึกสมาธแิบบอานาปานสต ิและ

กลุม่ทดลองที ่2 การฝึกยงิประตูโทษบาสเกตบอลควบคู่

การฝึกจินตภาพ มีค่าเฉล่ียความสามารถในการยิง

ประตโูทษบาสเกตบอลดกีวา่กลุ่มควบคมุท่ีไดร้บัการฝกึ

การยิงประตูบาสเกตบอลควบคู่การออกกำาลังกาย 

ดว้ยตนเอง อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ทัง้นี้

อาจเป็นเพราะ กลุ่มทดลองที่ 1 การฝึกยิงประตูโทษ

บาสเกตบอลควบคู่การฝึกสมาธิแบบอานาปานสติ  

มคีวามแมน่ยำาในการยิงประตโูทษบาสเกตบอลไดด้กีวา่

กลุม่ควบคมุทีม่กีารฝกึยงิประตโูทษบาสเกตบอลควบคู่

การออกกำาลังกายด้วยตนเอง เน่ืองจาก กลุ่มทดลองท่ี 1 

ได้รับการฝึกสมาธิแบบอานาปานสติ ดังท่ี เฉก ธนะศิริ 

(Thanasiri, 1986) กล่าวว่า การฝึกสมาธิทำาให้จิตใจ

ตัง้มัน่ แนว่แน ่สามารถควบคมุระบบกลา้มเนือ้ ระบบ

ประสาท ใหม้คีวามเปน็อนัหนึง่อนัเดยีวกนัตามทีส่มอง

สั่งการเพื่อให้เวลาปฏิกิริยาตอบสนองมีประสิทธิภาพ

สงูสดุ ดขีึน้และสงูขึน้ เปน็ไปตามทีเ่ราตอ้งการ ดงันัน้ 

เม่ือร่างกายมีความสามารถทางทักษะเพ่ิมข้ึน ก็สามารถ

ประกอบกิจกรรมต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น จึงเป็นเหตุให้ 

กลุ่มทดลองที่ 1 มีความสามารถในการยิงประตูโทษ

บาสเกตบอลมีความแม่นยำาขึ้น และกลุ่มทดลองที่ 2 

การฝกึยิงประตโูทษบาสเกตบอลควบคูก่ารฝกึจนิตภาพ 

มีค่าเฉล่ียความสามารถในการยิงประตูโทษบาสเกตบอล

ดีกว่ากลุ่มควบคุมท่ีได้รับการฝึกการยิงประตูบาสเกตบอล

ควบคู่การออกกำาลังกายด้วยตนเอง อย่างมีนัยสำาคัญ

ทางสถิตทิีร่ะดบั .05 เนือ่งจาก การจนิตภาพเปน็ทกัษะ

ทางจิตวิทยาการกีฬาท่ีช่วยพัฒนาทักษะการยิงประตูโทษ

บาสเกตบอล และการฝึกจินตภาพเป็นประจำาจะช่วย

เพ่ิมความสามารถในการรับรู้ ซ่ึงนำาไปสู่การเรียนรู้ในการ

พัฒนาการเคลื่อนไหวในใจของทักษะการเคลื่อนไหว 

เพื่อทำาให้เกิดประสิทธิภาพในการแสดงทักษะทางกาย

ที่สมบูรณ์ ดังที่ชูศักดิ์ พัฒนมนตรี (Pattamontri, 

2003) ได้กล่าวไว้ว่า การฝึกจินตภาพภายในเป็นการ

ฝกึภาพในใจทบทวนทกัษะกอ่นการลงมอืปฏบิตัทิกุครัง้

ทำาให้เกิดภาพในใจได้ชัดเจนมากข้ึนและย่ิงการจินตภาพ

ได้รับการฝึกฝนอย่างต่อเน่ืองเป็นประจำาสม่ำาเสมอ 

จะทำาให้ความสามารถได้รับการพัฒนามากข้ึน และ

ทำาใหผู้เ้ขา้รบัการทดลองมสีมาธ ิสามารถมองเหน็ภาพ

การเคลือ่นไหวไดถ้กูตอ้งตามขัน้ตอน ซึง่สอดคลอ้งกบั

วนิเบริก์และรชิารด์สนั (Weinberg and Richardson, 
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1990) ท่ีกล่าวไว้ว่า การฝึกจินตภาพเป็นการช่วยนักกีฬา

ควบคมุความวติกกงัวล และควบคมุการตอบสนองทาง

อารมณ ์ซึง่มผีลตอ่การแสดงทักษะทางกฬีาขัน้สงู และ

สอดคล้องกับ อัจฉรีพร พงษ์สุพรรณ (Pongsuphan, 

1990) ได้ศึกษาผลของการฝึกหัดในใจภายหลังการฝึก

เสิร์ฟที่มีต่อความแม่นยำาในการเสิร์ฟเทนนิส พบว่า

ความสามารถในการเสิร์ฟเทนนิสของกลุ่มท่ีฝึกในใจ 

ภายหลงัการฝกึเสิร์ฟกบักลุ่มท่ีฝกึเสริฟ์เพยีงอยา่งเดยีว

แตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และ

ระยะเวลาของการฝกึสปัดาห ์8 สปัดาห ์ของการฝึกหดั

ทำาให้ความสามารถในการเสิร์ฟเทนนิสเพิ่มขึ้น ดังนั้น

การฝกึจนิตภาพสามารถใชฝึ้กในสถานการณต์า่งๆ เชน่ 

ก่อนการแสดงทักษะจริงระหว่างแสดงทักษะจริงหรือ

หลักการฝึกทักษะ และในการฝึกหัดต้องใช้กุศลโลบาย

อย่างน้อย 2 ประการ คือ ประการแรกผู้เรียนต้องมี

สมาธิ (Focus on) อยู่กับทักษะหรืองานท่ีปฏิบัติ 

ในขณะนัน้ ประการท่ีสอง ผู้เรยีนตอ้งสามารถมองเหน็

ภาพการเคลื่อนไหวในใจอย่างถูกต้องชัดเจน จึงมี

ลักษณะเหมือนภาพในฟิลม์ สคริปต์ (Flim Script) 

หรือภาพที่อยู่ในความคิดของผู้ฝึกตลอดเวลา และวิธี

ทัง้สองประการน้ีเป็นกลวธิทีีส่ำาคญัทีจ่ะนำาไปใชใ้นการ

ฝึกซ้อมหรือในระหว่างเกมการแข่งขันกีฬา 

 

สรุปผลการวิจัย

 สรุปผลการวิจัยในครั้งนี้ พบว่า กลุ่มทดลองที่ 1 

การฝกึยงิประตูโทษบาสเกตบอลควบคูก่บัการฝกึสมาธิ

แบบอานาปานสติ กลุ่มทดลองท่ี 2 การฝึกยิงประตูโทษ

บาสเกตบอลควบคู่กับการฝึกจินตภาพ และกลุ่มควบคุม 

การฝึกยิงประตูโทษบาสเกตบอลควบคู่กับการออก

กำาลังกายด้วยตนเอง ก่อนการฝึกและหลังการฝึก

สปัดาหท์ี ่4 คา่เฉลีย่ของการยงิประตโูทษบาสเกตบอล 

ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ ภายหลังการฝึก

สัปดาห์ท่ี 8 พบว่า คะแนนค่าเฉล่ียของกลุ่มทดลองท่ี 1 

การฝกึยงิประตบูาสเกตบอลควบคูก่บัการฝกึสมาธแิบบ

อานาปานสติ และกลุ่มทดลองที่ 2 การฝึกยิงประตู

บาสเกตบอลควบคู่กับการฝึกจินตภาพ ดีกว่ากลุ่ม

ควบคุมการฝึกยิงประตูโทษบาสเกตบอลควบคู่กับการ

ออกกำาลังกายด้วยตนเอง อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ 

อย่างไรก็ตามไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญ 

ทางสถิติระหว่างกลุ่มทดลองที่ 1 การฝึกยิงประตู

บาสเกตบอลควบคู่กับการฝึกสมาธิแบบอานาปานสติ 

และกลุ่มทดลองที่ 2 การฝึกยิงประตูบาสเกตบอล

ควบคู่กับการฝึกจินตภาพ

ข้อเสนอแนะจากการทำาวิจัย

 1. ควรนำาแบบฝกึนีไ้ปใชฝ้กึนกักฬีาบาสเกตบอล 

กับกลุ่มตัวอย่างในระดับต่างๆ เพ่ือพัฒนาความสามารถ

ในการยิงประตูโทษบาสเกตบอล

 2. อาจศึกษากับกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุมากกว่าน้ี 

เพื่อดูการพัฒนาความสามารถในการยิงประตู

บาสเกตบอล

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 1. จากผลการศกึษาครัง้นีค้วรมกีารศกึษาการใช้

ทักษะจินตภาพและการฝึกสมาธิในกีฬาประเภทอื่นๆ 

 2. ควรขยายระยะเวลาในการฝึกให้มากขึ้น ซึ่ง
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ฝึกสมาธิในนักกีฬาเพื่อพัฒนาศักยภาพมากยิ่งขึ้น
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ผลการฝึกแบกน้ำาหนักกระโดดโดยใช้ทิศทางต่างกันที่มีต่อ

สมรรถภาพกล้ามเนื้อในนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อภิโชติ วงศ์ชดช้อย และชนินทร์ชัย อินทิราภรณ์
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดย่อ

 วตัถปุระสงค ์การวจัิยนีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่ศึกษา

ผลการฝึกแบกน้ำาหนักกระโดดโดยใช้ทิศทางต่างกัน 

ที่มีต่อสมรรถภาพกล้ามเนื้อในนิสิตคณะวิทยาศาสตร์

การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 วิธีดำาเนินการวิจัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย

คร้ังนีเ้ป็นนิสติคณะวทิยาศาสตรก์ารกฬีา จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย อายุระหว่าง 18-22 ปี จำานวน 45 คน 

แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มๆ ละ 15 คน 

ด้วยวิธีการจับฉลากเข้ากลุ่ม รูปแบบการฝึกได้แก่  

กลุ่มที่ 1 ฝึกแบกน้ำาหนักกระโดดในแนวดิ่ง กลุ่มที่ 2 

ฝกึแบกน้ำาหนกักระโดดขา้มสิง่กดีขวางไปขา้งหนา้ และ

กลุ่มที่ 3 ฝึกแบกน้ำาหนักกระโดดขึ้นบันได ทำาการฝึก

เปน็เวลา 6 สัปดาห์ ทำาการทดสอบความแขง็แรงของ

กล้ามเน้ือขาต่อน้ำาหนักตัว พลังกล้ามเน้ือขาต่อน้ำาหนักตัว 

ความเร็วและความคล่องแคล่ววอ่งไว กอ่นการทดลอง

และหลงัการทดลอง 6 สปัดาห ์นำาผลทีไ่ดม้าวเิคราะห์

ทางสถิติโดย หาค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลง และเปรียบเทียบความ

แตกต่างก่อนและหลังการทดลองระหว่างกลุ่มและภายใน

แต่ละกลุ่ม โดยการทดสอบค่าทีแบบรายคู่ (Paired 

t-test) และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม

ด้วยการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One-way 

Analysis of Variance) โดยถ้าพบความแตกต่าง 

จงึเปรยีบเทยีบความแตกตา่งเปน็รายคูโ่ดยวธิกีารของ

ตูกี เอ (Tukey a) ทดสอบความมีนัยสำาคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05

 ผลการวิจัย

 1. กลุ่มฝึกแบกน้ำาหนักกระโดดขึ้นบันได มีการ

พัฒนาพลังกล้ามเนื้อขาต่อน้ำาหนักตัวและความเร็ว

มากกว่ากลุ่มฝึกแบกน้ำาหนักกระโดดในแนวดิ่งอย่างมี

นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 2. กลุ่มฝึกแบกน้ำาหนักกระโดดในแนวด่ิง กลุ่มฝึก

แบกน้ำาหนักกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางไปข้างหน้า และ

กลุ่มฝึกแบกน้ำาหนักกระโดดข้ึนบันไดมีการพัฒนา 

ความแข็งแรงของกลา้มเนือ้ขาตอ่น้ำาหนกัตวัและความ

คล่องแคล่วว่องไวไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05

 สรุปผลการวิจัย โปรแกรมการฝึกแบกน้ำาหนัก

กระโดดท้ังสามรูปแบบ สามารถท่ีจะพัฒนาความแข็งแรง

ของกล้ามเน้ือขาต่อน้ำาหนักตัว พลังของกล้ามเน้ือขา

ต่อน้ำาหนักตัวและความเร็ว ในนิสิตคณะวิทยาศาสตร์

การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้

คำาสำาคญั : การฝกึแบกน้ำาหนกักระโดด / สมรรถภาพ

กล้ามเนื้อ
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EFFECTS OF LOADED JUMP SQUAT WITH DIFFERENT DIRECTION 

ON MUSCULAR FITNESS IN STUDENT OF FACULTY OF 

SPORTS SCIENCE CHULALONGKORN UNIVERSITY

Apichot Wongchodchoy and Chaninchai Intiraporn
Faculty of Sports Science, Chulalongkorn University

Abstract

 Purpose The purpose of this research 

was to study effects of loaded jump squat 

with different direction jump on muscular  

fitness in student of Faculty of Sports Science 

Chulalongkorn University.

 Methods Forty five male subjects from 

Faculty of Sports Science Chulalongkorn  

University were purposively sampled for this 

study. They were divided into three groups 

(15 persons pe r group) based on matching 

group method. The first experimental group 

performed loaded jump squat. The second   

rformed loaded jump squat by jump on stair. 

Training was six weeks and experimental 

subjects trained twice a week. Pre and post 

training measures included : leg muscular 

strength, leg muscular power, speed and agil-

ity. The obtained data were analyzed in terms 

of means, standard deviation, Paired t-test and 

One way Analysis of Variance. After initial 

analysis, Tukey A was also employed to de-

termine significant different of group means 

at the 0.05 level.

 Results

 1. Leg muscular power and speed in the 

loaded jump squat by jump on stair group 

was significantly better than loaded jump squat 

group at the .05 level.

 2. There were no significant differences 

on leg muscular strength and agility of all 

groups at the .05 level.

 Conclusion Loaded jump squat with any 

directions can improve muscular fitness.

Key Words: Loaded jump squat / Muscular 

fitness
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ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา

 สมรรถภาพของกล้ามเนื้อสำาหรับกีฬาหลายๆ

ประเภท เป็นสิง่สำาคญัสำาหรบัการแขง่ขนัหรอืบางครัง้

อาจเป็นตัวช้ีวัดผลการแข่งขันได้ นักกีฬาท่ีมีสมรรถภาพ

กล้ามเน้ือสูงก็จะแสดงความสามารถออกมาได้สูง 

ในทางตรงกันข้ามนักกีฬาที่มีสมรรถภาพต่ำาก็จะแสดง

ความสามารถออกมาได้ต่ำา การฝึกเทคนิคของท่าทาง

การเคล่ือนท่ีและพลังของกล้ามเน้ือจำาเป็นต่อสมรรถภาพ

ของกล้ามเนื้อในนักกีฬา สมรรถภาพของกล้ามเนื้อ 

ในนักกีฬา โดยชาร์คีย์ และก๊าซคิว (Sharkey and 

Gaskill, 2006) กล่าวว่ามีองค์ประกอบ คือ ความ 

แข็งแรงของกล้ามเนื้อ (Muscular Strength) พลัง

ของกล้ามเนื้อ (Muscular Power) ความอดทนของ

กล้ามเน้ือ (Muscular Endurance) ความเร็ว (Speed) 

ความไว (Quickness) ปฏกิริยิาตอบสนอง (Reaction 

Time) การทรงตัว (Balance) ความยืดหยุ่นของร่างกาย 

(Flexibility) และความคล่องแคล่วว่องไว (Agility) 

ทำาให้รูปแบบของการฝึกสมรรถภาพของกล้ามเนื้อ 

มีรูปแบบการฝึกมากมาย เพื่อพัฒนาสมรรถภาพของ

กล้ามเนื้อ เป็นพื้นฐานที่สำาคัญของการออกกำาลังกาย

หรือการเล่นกีฬา องค์ประกอบของสมรรถภาพของ

กล้ามเนื้อ ที่ผู้ฝึกสอนและนักกีฬาให้ความสำาคัญเป็น

อันดับต้นๆ คือ พลังของกล้ามเนื้อ องค์ประกอบของ

การเกิดพลังในกล้ามเน้ือ คือ ความแข็งแรงของกล้ามเน้ือ 

และความเร็วในการหดตัวของกล้ามเนื้อ การฝึกนั้น

ต้องสัมพันธ์กับความเหมาะสมกับองค์ประกอบของพลัง

กล้ามเน้ือ โดยใช้การฝึกด้วยน้ำาหนัก (Weight training) 

ในการพฒันาความแขง็แรงของกล้ามเนือ้ สว่นการฝกึ

พลัยโอเมตริก (Plyometric training) ในการพัฒนา

ความเร็วในการหดตัวของกล้ามเนื้อ ในปัจจุบันผู้ฝึก

กฬีาชัน้นำาของโลกไดน้ำาการฝกึดว้ยน้ำาหนกั กบัการฝกึ

พลัยโอเมตริก มาฝึกประยุกต์เข้าด้วยกัน ทำาให้การฝึก

อกีรปูแบบการฝกึในรปูแบบอืน่ๆ ไดแ้ก ่การฝึกเชงิซอ้น 

(Complex training) เป็นการฝึกด้วยน้ำาหนักก่อน 

จากนัน้ตามดว้ยการฝกึแบบพลยัโอเมตรกิทนัท ีการฝกึ

พลยัโอเมตรกิควบคูก่บัการฝกึดว้ยน้ำาหนกั (Combined 

plyometric training and weight training) เป็นการฝึก

พลัยโอเมตริก หรือ ฝึกด้วยน้ำาหนักก่อน หลังจากนั้น

ฝกึอกีรปูแบบหนึง่ทีเ่หลอื การฝกึรปูแบบนีจ้ะทำาใหเ้กิด

การพฒันาพลงักลา้มเนือ้มากขึน้ การฝกึพลยัโอเมตรกิ

ด้วยน้ำาหนัก (Plyometric training with weight) 

เป็นการฝึกพลัยโอเมตริกพร้อมกับการฝึกด้วยน้ำาหนัก 

เช่น การแบกน้ำาหนักกระโดด

 ซึ่งการฝึกพลัยโอเมตริกด้วยน้ำาหนัก คือ การฝึก

ที่รวมเอาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและความเร็ว 

ในการหดตัวของกล้ามเน้ือเข้ามาฝึกพร้อมกัน และ

เปน็การพฒันาใหเ้กดิพลงัระเบดิ (Explosive Power) 

จดัเปน็แนวทางการฝกึทีม่ปีระสทิธภิาพ เพราะการฝกึ

พลัยโอเมตริกด้วยน้ำาหนัก เป็นรูปแบบการฝึกท่ีประหยัด

เวลาในการฝึก โดยใช้เวลาในการฝึกน้อยกว่าการฝึก

พลยัโอเมตรกิควบคูก่บัการฝกึดว้ยน้ำาหนกั เปน็การฝกึ

โดยยึดรปูแบบการฝกึพลยัโอเมตรกิเปน็หลกั โดยมกีาร

เสริมด้วยน้ำาหนัก มีผลทำาให้เพิ่มพลังกล้ามเน้ือสูงสุด 

เป็นการฝึกที่การเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วสูงพร้อมกับ 

น้ำาหนกัหรอืแรงตา้น และมคีวามเรง่ตลอดชว่งของการ

เคลื่อนไหวให้ผลในการพัฒนาความสามารถในการ

เคล่ือนไหวทางกีฬาได้ดีกว่าการฝึกน้ำาหนักตามแบบที่

ใช้ทั่วไป หรือการฝึกพลัยโอเมตริกแต่เพียงอย่างเดียว 

(Intiraporn, 2012)

 แนวทางการพฒันาสมรรถภาพกลา้มเนือ้โดยการ

ฝึกแบบพลัยโอเมตริกด้วยน้ำาหนักมีรูปแบบการฝึก

หลายรูปแบบ แบบการฝึกที่ใช้อย่างแพร่หลาย คือ  

การฝกึแบกน้ำาหนกักระโดด ไดม้กีารศกึษาในเรือ่งของ

การฝึกแบกน้ำาหนักกระโดดสามารถพัฒนาพลังกล้ามเน้ือ

ขาได้ จึงได้มีการศึกษาเพิ่มมากข้ึน เช่น การศึกษา 

ถึงความหนักที่เหมาะสมต่อการฝึกโดย แม็คบลาย  
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และคณะ (McBride et al., 2002) ได้ศึกษาเรื่องผล

ของการแบกน้ำาหนักกระโดดโดยใช้ความหนักมาก

เปรียบเทียบกับใช้ความหนักน้อย เพื่อพัฒนาความ 

แข็งแรงของกล้ามเนื้อ พลังกล้ามเนื้อ และความเร็ว

พบว่าการฝึกที่น้ำาหนัก 30 เปอร์เซ็นต์เป็นน้ำาหนักที่

เหมาะสมสำาหรับการฝึกแบกน้ำาหนักกระโดดซ่ึงสอดคล้อง

กับ คาเนโกะ (Kaneko et al., Cited in Intiraporn, 

2012) ว่าใช้น้ำาหนัก 30 เปอร์เซ็นต์ของความแข็งแรง

สูงสุดของกล้ามเน้ือมีผลทำาให้พลังกล้ามเน้ือเพ่ิมข้ึนมาก

ทีส่ดุ นอกจากนี ้อมิพวิลิซเซล่ี และคณะ (Impellizzeri 

et.al., 2008) ได้เปรียบเทียบผลของการฝึกพลัยโอเมตริก

บนพืน้หญา้กบัพืน้ทรายท่ีมผีลตอ่การเจ็บของกล้ามเนือ้ 

การกระโดดและความสามารถในการเร่งความเร็วสูงสุด

ในระยะสั้น พบว่ากลุ่มที่ฝึกบนพื้นทรายมีการกระโดด

และความสามารถในการเร่งด้วยความเร็วสูงสุด 

ในระยะส้ันดีข้ึน เป็นต้น จากการศึกษาในช่วงหลายๆ ปี

ทีผ่า่นมามุ่งเน้นไปทีน่้ำาหนักขนาดตา่งๆ ทีใ่ชใ้นการฝกึ

แบกน้ำาหนักกระโดด ว่ามีความเหมาะสมกับแบบฝึก 

แต่ในการฝึกนั้นเน้นไปท่ีการฝึกแบบน้ำาหนักกระโดด 

ในทิศทางเดียวกัน คือ แนวดิ่งเพียงอย่างเดียว แต่ใน

ความเปน็จรงิการฝกึท่ีมปีระสทิธภิาพนัน้ไมไ่ดข้ึน้อยูกั่บ

น้ำาหนักทีใ่ชเ้พยีงอย่างเดยีว มปีจัจัยอืน่ท่ีจะชว่ยใหก้าร

ฝึกนั้นมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น

 การฝึกแบบพลัยโอเมตริก มีรูปแบบการฝึกมากมาย 

แต่การฝึกแบบพลัยโอเมตริกด้วยน้ำาหนักนั้นมีรูปแบบ

การฝึกไม่มาก เน่ืองจากมีข้อจำากัดในเร่ืองการใช้น้ำาหนัก

เข้ามาเกี่ยวข้องกับทักษะด้านกีฬา เพราะลักษณะของ

การฝึกแบบพลัยโอเมตริกน้ันย่อมมีแรงกระแทกท่ีเกิดข้ึน

ในขณะช่วงของการสัมผัสพื้น ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการ

บาดเจ็บได้ นอกจากนั้นการฝึกแบบพลัยโอเมตริก 

ดว้ยน้ำาหนัก ผลจากน้ำาหนกัทีใ่ชใ้นการฝกึสง่ผลตอ่การ

ฝึกพลัยโอเมตริก คือ ทำาให้ระยะเวลาในการสัมผัส 

พ้ืนเพิ่มมากขึ้นมีผลต่อความเร็วในการปฏิบัติน้อยลง 

รวมถงึมขีองจำากดัดา้นน้ำาหนกัทีใ่ชเ้พราะถา้ใชน้้ำาหนกั

ที่มากเกินไปหรือน้อยเกินไปอาจทำาให้การฝึกแบบ 

พลัยโอเมตริกด้วยน้ำาหนักไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 

(Intiraporn, 2012) จากข้อจำากัดดังกล่าวทำาให้มีรูปแบบ

การฝึกที่แพร่หลายอยู่ในปัจจุบันมีไม่มากนัก เช่น  

การฝึกแบกน้ำาหนักกระโดด เป็นต้น รวมถึงงานวิจัย 

ที่ผ่านมาใช้รูปแบบการฝึกวิธีแบกน้ำาหนักกระโดด 

ในทิศทางเดียว คือ แนวดิ่ง ซึ่งถ้านำาการฝึกพลัยโอ- 

เมตริกไปประยุกต์กับแบบฝึกพลัยโอเมตริกในลักษณะ

อื่นๆโดยใช้หลักการฝึกเฉพาะเจาะจง (Ninjun, 2000) 

เป็นการฝึกเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของนักกีฬา 

ให้สูงขึ้นแบบเฉพาะให้เหมาะสมกับบุคคล ชนิดกีฬา 

ตำาแหนง่การเลน่ ระยะเวลาและระยะทางการแขง่ขนั 

เป็นต้น 

 จากความสำาคัญข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะ

นำาการฝึกแบกน้ำาหนักกระโดดไปประยุกต์กับแบบฝึก

พลัยโอเมตริกรูปแบบอ่ืนๆ โดยใช้ทิศทางการฝึกกระโดด

ทีต่า่งกนั มผีลตอ่สมรรถภาพของกลา้มเนือ้ ในนกักฬีา

ที่มีความแข็งแรงสัมพัทธ์ต่ำา เพื่อศึกษาผลของการฝึก 

แล้วนำาผลท่ีได้มาเปรียบเทียบกัน เพ่ือท่ีจะพัฒนารูปแบบ

ของโปรแกรมการฝกึเพือ่เพิม่สมรรถภาพของกลา้มเนือ้ 

ที่เหมาะสมสำาหรับนักกีฬา ทั้งนี้เพื่อที่ให้นักกีฬา หรือ 

ผู้ฝึกสอน ตลอดจนบุคคลท่ีสนใจจะได้นำาผลของการวิจัย

ทีไ่ดไ้ปใชใ้หเ้กดิประโยชนใ์นการพฒันาแบบฝกึทางดา้น

กีฬาเพื่อความเป็นเลิศต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 เพื่อศึกษาผลของการฝึกแบกน้ำาหนักกระโดด 

โดยใช้ทิศทางท่ีต่างกัน มีผลต่อสมรรถภาพของกล้ามเน้ือ

สมมติฐานของการวิจัย

 การฝึกแบกน้ำาหนักกระโดดโดยใช้ทิศทางท่ีต่างกัน 

มีผลต่อสมรรถภาพของกล้ามเนื้อแตกต่างกัน
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วิธีดำาเนินการวิจัย
 กลุม่ตัวอยา่งเปน็นสิติคณะวทิยาศาสตรก์ารกฬีา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยการเลือกกลุ่มแบบเจาะจง 
(Purposive selection) โดยหาอาสาสมัครนิสิตคณะ
วทิยาศาสตร์การกฬีา จำานวน 45 คน (Cohen, 1988) 
จากตารางค่า เอฟ จากนั้นทำาการแบ่งกลุ่มตัวอย่าง
ออกเป็น สามกลุ่มๆ ละ 15 คน ด้วยการสุ่มตัวอย่าง
อย่างง่าย (Simple random sampling) โดยวิธีการ
จับฉลากเพื่อเลือกกลุ่มและรูปแบบการฝึก
 
 เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมวิจัย
 นิสิตท่ีเข้าร่วมวิจัยต้องเป็นนิสิตคณะวิทยาศาสตร์
การกฬีา จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั ประจำาปกีารศกึษา 
2554 ที่มีความแข็งแรงพื้นฐานโดยยกน้ำาหนักย่อตัว 
ให้มุมหัวเข่าทำามุม 90 องศา แล้วยืดตัวมาอยู่ในท่า
ยืนตรง ได้ระหว่าง 1.5 ถึง 2.0 เท่าของน้ำาหนักตัว

 ขั้นตอนการดำาเนินการวิจัย
 1. ศึกษาค้นคว้า หลักการ ทฤษฎีและงานวิจัย 
ที่เก่ียวข้องกับ การฝึกแบกน้ำาหนักกระโดดสรีรวิทยา
ของการออกกำาลงักายและอปุกรณท์ีใ่ชใ้นการฝกึ แลว้
รวบรวมแนวคิดที่ได้ มาสร้างโปรแกรมการฝึกแบก 
น้ำาหนักกระโดด เพื่อพัฒนาสมรรถภาพกล้ามเนื้อ
 2. นำาโปรแกรมการฝึกท่ีสร้างข้ึนผ่านการตรวจสอบ
เชิงเนื้อหาโดยการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC) กับผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน
 3. แบ่งกลุ่มการทดลองโดยทำาการสุ่มอย่างง่าย 
แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 15 คน เข้ารับการฝึก
ทำาตามโปรแกรมการฝกึแบกน้ำาหนกักระโดด พรอ้มกนั
ท้ัง 3 กลุ่ม เป็นเวลา 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 วัน คือ
วนัจนัทรแ์ละวนัพฤหสับด ีโดยแยกฝึกตามกลุ่มทดลอง 
ดังนี้
  3.1 กลุม่ทดลองที ่1 ฝกึแบกน้ำาหนกักระโดด
ด้วยถุงทรายในท่าฮาล์ฟสควอท จัมพ์ (Half squat 

jump) ในแนวดิ่ง
  3.2 กลุม่ทดลองที ่2 ฝกึแบกน้ำาหนกักระโดด
ด้วยถุงทรายในท่าฮาล์ฟสควอท จัมพ์ (Half squat 
jump) ไปด้านหน้าข้ามสิ่งกีดขวางที่มีความสูงขนาด  
6 นิ้ว
  3.3 กลุม่ทดลองที ่3 ฝกึแบกน้ำาหนกักระโดด
ด้วยถุงทรายในท่าฮาล์ฟสควอท จัมพ์ (Half squat 
jump) ไปด้านหน้าในลักษณะขึ้นบันไดที่มีความสูง
ขนาด 25 เซนติเมตร
 4. ผู้เข้ารับการทดลองได้รับการทดสอบค่าตัวแปร 
ก่อนการทดลอง ดังนี้
  4.1 ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
  แบบทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา
ด้วยวิธีหาความแข็งแรงสูงสุดท่ียกได้ใน 1 คร้ัง (1 RM 
Test) โดยอบอุ่นร่างกายและยืดเหยียดกล้ามเน้ือ  
จากนัน้ยนืตรงใหเ้ทา้ทัง้สองหา่งกนัเทา่ความกวา้งของ
ช่วงไหล่ปลายเท้าแยกออกจากกันเล็กน้อย จับบาร์ให้
กระชบัมอืทัง้สองขา้งหา่งกนัมากกวา่ความยาวชว่งไหล ่
จากนั้นค่อยๆ วางบาร์ลงบนบ่าทั้งสองข้าง ย่อตัวลง  
ให้เข่าทำามุม 90 องศา หลังตรงไม่งอหลังรักษาระดับเข่า
ไม่ให้เลยปลายเท้าตามองตรงไปข้างหน้าแล้วกลับสู่ 
ท่าเริ่มต้น หาน้ำาหนักที่ผู้ทดลองสามารถทำาได้ 4 ครั้ง 
(4 RM) แล้วมาคำานาณหาค่า 1 อาร์เอ็ม (1 RM) 
(Apanukul, 2008)
  4.2 พลังกล้ามเนื้อ
  แบบทดสอบพลังกล้ามเนื้อขา ขึ้นไปยืนบน
แผ่นวัดแรง (รุ่น 400 series force plate 250 Hz) 
ประเทศออสเตรเลีย โดยเท้าทั้งสองห่างกันเท่ากับ
ความกว้างของช่วงไหล่ปลายเท้าแยกออกจากกัน 
เล็กน้อย เมื่อให้สัญญาณ ย่อตัวลงพร้อมกับให้เข่า 
ทำามุม 90 องศา หลังตรงไม่งอรักษาระดับเข่าไม่ให้
เลยปลายเท้า ตามองตรงไปข้างหน้า จากนั้นออกแรง
กระโดดให้สูงท่ีสุดเท่าท่ีทำาได้ โดยต่อเน่ืองท้ังหมด 6 คร้ัง 
ขณะลงสู่พ้ืนให้เท้าท้ังสองข้างลงบนแผ่นวัดแรง เม่ือครบ
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ทัง้หมด จากน้ันยนือยูบ่นแผน่วดัแรงนิง่ๆ ไมเ่คลือ่นไหว 

จนเครื่องบันทึกค่าเสร็จ

  4.3 ความเร็ว

  แบบทดสอบความเร็ว โดยวิธีการทดสอบ 

ให้ผู้ทดสอบเข้ามายืนเตรียมตัววิ่งหลังเซนเซอร์ของ

เคร่ือง นิวเทสต์ เพาเวอร์ทามเมอร์ (Newest power 

timer, SW-300) ที่จุดออกตัว เมื่อได้ยินสัญญาณ  

ให้ออกวิ่งให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำาได้ในระยะทาง 10 เมตร 

จนเลยเซนเซอร์ตัวหยุดเวลา ทำาการทดสอบ 3 ครั้ง 

แล้วหาค่าที่ดีที่สุด (Paditsaeree, Lawsirirat, and 

Intiraporn, (2010)

  4.4 ความคล่องแคล่วว่องไว 

  แบบทดสอบความคล่องแคล่วว่องไว โดยใช้

แบบทดสอบ 3 กรวย (Three-cone drill) โดยใช้

เคร่ือง นิวเทสต์ เพาเวอร์ทามเมอร์ (Newest power 

timer, SW-300) โดยใชเ้ซน็เซอรใ์นการจับการออกตวั 

และหยดุเวลา ที่จุดออกตวั เมื่อได้ยนิสัญญาณ เริ่มวิง่

ออกตัว จากกรวยที่ 1 ไปกรวยที่ 2 เอามือแตะกรวย 

จากนั้นกลับตัวไปแตะกรวยที่ 1 จากนั้นกลับตัว วิ่งไป

ที่กรวยที่ 2 อ้อมกรวยที่ 2 ไปที่กรวยที่ 3 อ้อมกรวย

ที่ 3 แล้ววิ่งกลับมาอ้อมกรวยที่ 2 ไปที่กรวยที่ 1 ผ่าน

เซ็นเซอร์เพ่ือหยุดเวลา (NFL Draft Combine Testing, 

2001) ดังแสดงในรูปที่ 1

รูปที่ 1 แบบทดสอบ 3 กรวย (Three-cone test)

 5. ใช้โปรแกรมการฝึกที่ผ่านการตรวจสอบเชิง

เนือ้หาโดยการวเิคราะหค์า่ดชันคีวามสอดคลอ้ง (IOC) 

สำาหรับโปรแกรมการฝึกที่ใช้ในการทดลองนี้

  ความหนัก 20 เปอร์เซ็นต์ของ 1 อาร์เอ็ม 

(Intiraporn, 2012)

  จำานวน 6 ครั้ง (McBride, 2002)

  จำานวนเซต 4 เซต (McBride, 2002)

  จำานวนวันในการฝึก 2 วันต่อสัปดาห์ (Mc-

Bride, 2002)

 6. ทำาการทดสอบค่าตัวแปรหลังการทดลอง 

สิ้นสุด ดังข้อที่ 7

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 นำาข้อมูลที่ ได้มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม

สำาเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย 

(Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way analysis 

of variance) และวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบกอ่นและหลงั

การทดลองโดยการทดสอบค่า t ที่ระดับนัยสำาคัญทาง

สถิติที่ .05

ผลการวิจัย

 1. หลังการทดลอง 6 สัปดาห์ กลุ่มที่ 3 ฝึกแบก

น้ำาหนักกระโดดข้ึนบันได มีการพัฒนาพลังกล้ามเน้ือขา

ต่อน้ำาหนักตัวและความเร็ว มากกว่ากลุ่มที่ 1 ฝึกแบก

น้ำาหนักกระโดดในแนวดิ่งอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .05 ดังแสดงในรูปที่ 2 และ 3
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 * p < .05 แตกต่างกับก่อนทดลอง
 # p < .05 แตกต่างกับกลุ่มที่ 1

รูปที่ 2 แสดงค่าเฉล่ีย พลังกล้ามเน้ือขาต่อน้ำาหนักตัวก่อนการทดลอง และหลังการทดลอง 6 สัปดาห์ กลุ่มท่ี 1 
ฝึกแบกน้ำาหนักกระโดดในแนวดิ่ง กลุ่มที่ 2 ฝึกแบกน้ำาหนักกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางไปข้างหน้า และ 
กลุ่มที่ 3 ฝึกแบกน้ำาหนักกระโดดขึ้นบันได

 * p < .05 แตกต่างกับก่อนทดลอง
 # p < .05 แตกต่างกับกลุ่มที่ 1

รูปที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยของความเร็ว ก่อนการทดลอง และหลังการทดลอง 6 สัปดาห์ กลุ่มที่ 1 ฝึกแบกน้ำาหนัก
กระโดดในแนวดิ่ง กลุ่มที่ 2 ฝึกแบกน้ำาหนักกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางไปข้างหน้า และกลุ่มที่ 3 ฝึกแบก
น้ำาหนักกระโดดขึ้นบันได
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 2. หลังการทดลอง 6 สัปดาห์ กลุ่มที่ 1 ฝึกแบก

น้ำาหนักกระโดดในแนวดิ่ง กลุ่มที่ 2 ฝึกแบกน้ำาหนัก

กระโดดข้ามสิ่งกีดขวางไปข้างหน้า และกลุ่มที่ 3 ฝึก

แบกน้ำาหนักกระโดดขึ้นบันได มีผลต่อการพัฒนา 

ความแขง็แรงของกล้ามเนือ้ขาตอ่น้ำาหนกัตวัและความ

คล่องแคล่วว่องไวไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 ดังแสดงใน รูปที่ 4 และ 5

 3. หลังการทดลอง 6 สัปดาห์ ทั้ง 3 กลุ่มมี 

ความแขง็แรงของกลา้มเนือ้ขาตอ่น้ำาหนกัตวั พลงัของ

กล้ามเนื้อขาต่อน้ำาหนักตัวและความเร็วเพิ่มขึ้นอย่าง 

มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

* p < .05 แตกต่างกับก่อนทดลอง

รูปที่ 4 แสดงค่าเฉล่ีย ความแข็งแรงของกล้ามเน้ือขาต่อน้ำาหนักตัวก่อนการทดลอง และหลังการทดลอง 6 สัปดาห์ 

กลุ่มที่ 1 ฝึกแบกน้ำาหนักกระโดดในแนวดิ่ง กลุ่มที่ 2 ฝึกแบกน้ำาหนักกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางไปข้างหน้า 

และกลุ่มที่ 3 ฝึกแบกน้ำาหนักกระโดดขึ้นบันได
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รูปที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ย คล่องแคล่วว่องไว ก่อนการทดลอง และหลังการทดลอง 6 สัปดาห์ กลุ่มที่ 1 ฝึกแบก

น้ำาหนักกระโดดในแนวดิ่ง กลุ่มที่ 2 ฝึกแบกน้ำาหนักกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางไปข้างหน้า และกลุ่มที่ 3 

ฝึกแบกน้ำาหนักกระโดดขึ้นบันได

อภิปรายผลการวิจัย

 จากการวิจยัทีว่า่ ผลการฝกึแบกน้ำาหนกักระโดด

โดยใช้ทิศทางต่างกันท่ีมีต่อสมรรถภาพกล้ามเน้ือ ในนิสิต

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แตกต่างกัน ซึ่งมีผลการวิจัยเป็นดังนี้

 1. ความแข็งแรงของกล้ามเน้ือขา จากการศึกษา

ผลการฝึกแบกน้ำาหนักกระโดดโดยใช้ทิศทางต่างกัน 

ที่มีต่อสมรรถภาพกล้ามเนื้อ มีผลต่อการพัฒนาความ

แข็งแรง ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่

ระดบั .05 การวจิยัครัง้นีไ้ดศึ้กษาผลของการฝึกในนสิติ

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ซึ่งความแข็งแรงพ้ืนฐานของกล้ามเนื้อไม่มากนัก  

และไมไ่ด้เป็นนักกฬีา ไมว่า่รปูแบบการฝกึแบกน้ำาหนกั

กระโดดในรูปแบบต่างๆ การพัฒนาความแข็งแรง  

ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

การใช้รูปแบบการฝึกแบกน้ำาหนักการกระโดด โดยใช้

ความหนัก 20-30 เปอร์เซ็นต์ของหน่ึงอาร์เอ็ม หลังจาก

การฝกึเปน็เวลา 6 สปัดาหพ์บวา่ สามารถพฒันาความ

แข็งแรงของกล้ามเนื้อ ซึ่งสอดคล้องกับ ชนินทร์ชัย 

อินทิราภรณ์ (Intiraporn, 2012)

 2. พลังกล้ามเนื้อขา จากการศึกษาผลการฝึก

แบกน้ำาหนักกระโดดโดยใช้ทิศทางการฝึกกระโดดต่างกัน

ที่มีต่อสมรรถภาพกล้ามเนื้อ มีผลต่อการพัฒนาพลัง

ของกล้ามเน้ือขา พบว่าการฝึกแบกน้ำาหนักกระโดด 

โดยกระโดดขึ้นบันได แตกต่างกับกลุ่มแบกน้ำาหนัก

กระโดดโดยกระโดดในแนวดิง่และการฝึกแบกน้ำาหนัก

กระโดดโดยกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางไปข้างหน้าอย่างมี

นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งการฝึกแบกน้ำาหนัก

กระโดดโดยการกระโดดขึ้นบันได เป็นการลดแรง

กระแทกที่เกิดขึ้นจากการลงสู่พื้นทำาให้ลดแรงต้านที่

เกิดในชว่งเอก็เซนตรกิ เฟส (Eccentric phase) ทำาให้

ระยะคอนเซน็ตรกิ เฟส (Concenric phase) ออกแรง

ได้มากกว่าเดิม โดยสอดคล้องกับ โฮริ (Hori, 2008) 

ที่ลดแรงในช่วงเอ็กเซนตริก เฟส
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 3. ความเร็ว จากการศึกษาผลการฝึกแบกน้ำาหนัก

กระโดดโดยใช้ทิศทางการฝึกกระโดดต่างกันที่มีต่อ

สมรรถภาพกล้ามเนื้อ มีผลต่อการพัฒนาความเร็ว  

พบว่าการฝึกแบกน้ำาหนกักระโดดโดยกระโดดขึน้บนัได 

แตกต่างกับกลุ่มแบกน้ำาหนักกระโดดโดยกระโดด 

ในแนวดิง่และการฝกึแบกน้ำาหนกักระโดดโดยกระโดด

ข้ามสิ่งกีดขวางไปข้างหน้าอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ 

ทีร่ะดับ .05 ซึง่การฝกึแบกน้ำาหนกักระโดดโดยกระโดด

ขึ้นบันได มีการพัฒนาด้านพลังของกล้ามเนื้อขา ซึ่ง

ส่งผลโดยตรงกับความเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับบอมพา 

(Bompa, 2005) ในการพัฒนาด้านความเร็ว

 4. ความคล่องแคล่วว่องไว จากการศึกษาผล

การฝึกแบกน้ำาหนักกระโดด พบว่า ไม่มีความแตกต่าง

ต่อการพัฒนาความคล่องแคล่วว่องไวของทั้ง 3 กลุ่ม 

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การวิจัยครั้งนี้

สำาหรับความคล่องแคล่วว่องไวนั้นจำาเป็นต้องพัฒนา

สมรรถภาพด้านอ่ืน ซ่ึงการฝึกแบกน้ำาหนักกระโดดเพียง

อยา่งเดยีว อาจจะพัฒนาไดไ้มเ่ตม็ท่ี ควรจะตอ้งพฒันา

องค์ประกอบอื่นๆ ของความคล่องแคล่วว่องไว

 สรุปผลการวิจัย

 โปรแกรมการฝึกแบกน้ำาหนักกระโดดทั้งสาม 

รูปแบบ สามารถท่ีจะพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเน้ือ

ขาต่อน้ำาหนักตัว พลังของกล้ามเน้ือขาต่อน้ำาหนักตัวและ

ความเร็ว ในนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ได้

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย

 1. การฝึกแบกน้ำาหนักกระโดดได้รับการศึกษา 

มาแล้วว่า สามารถท่ีจะพัฒนาสมรรถภาพกล้ามเน้ือขา

ได้จริง ดังนั้นจึงสามารถนำาโปรแกรมการฝึกรูปแบบนี้ 

ไปใชป้ระยกุตใ์นการฝึกซอ้มเพือ่พฒันาสมรรถภาพของ

นักกีฬาชนิดต่างๆ ได้

 2. เนือ่งจากการฝกึแบกน้ำาหนกักระโดดสามารถ

นำาไปประยุกต์กับรูปแบบการฝึกชนิดอื่นได้ แต่จำาเป็น

ที่นักกีฬาต้องมีการฝึกเพื่อปรับสภาพกล้ามเน้ือก่อนที่

จะได้รับการฝึก เพราะการฝึกแบกน้ำาหนักกระโดด

เป็นการฝึกที่มีความหนักอยู่ระดับสูง

 3. การฝึกแบกน้ำาหนักกระโดด เป็นการฝึกที่

เหมาะกับระยะที่ใกล้สำาหรับการแข่งขัน เพื่อพัฒนา

ความสามารถของนักกีฬา
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ผลการฝึกเสริมพลังขาที่มีต่อระยะทางการออกตัวแบบจับแท่นในกีฬาว่ายน้ำา

ชิดชนก ศรีราช อุษากร พันธุ์วานิช และประภาพิมนต์ ปริวัติ
คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บทคัดย่อ

 วัตถุประสงค์ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ทีจ่ะศกึษาผลการฝกึเสรมิพลังขาดว้ยเครือ่งเวอรต์แิมก็

ที่มีต่อระยะทางการออกตัวแบบจับแท่น 

 วิธีดำาเนินการวิจัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย

ครัง้น้ีคือ นักกฬีาว่ายน้ำาโรงเรยีนกฬีากรงุเทพมหานคร 

เพศชาย โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง จำานวน  

34 คน แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่มๆ ละ 17 คน 

กลุ่มควบคุมฝึกว่ายน้ำาตามโปรแกรมท่ีกำาหนด และ 

กลุ่มทดลองฝึกว่ายน้ำาควบคู่กับการฝึกพลังของขา 

ด้วยเครื่องเวอร์ติแม็ก ใช้ระยะในการฝึก 8 สัปดาห์ 

ฝึกสัปดาห์ละ 3 วัน คือ วันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ 

โดยทำาการทดสอบระยะทางการออกตัวแบบจับแท่น

และการยนืกระโดดไกลกอ่นการฝึก หลังการฝึกสปัดาห์

ที่ 4 และหลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 8 แล้วนำาผลท่ีได้ 

มาทำาการวิเคราะห์ทางสถิติ โดยการหาค่าเฉลี่ยและ

ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานแล้วทดสอบความแตกตา่งของ

คา่เฉลีย่โดยใชส้ถติทิ ีและการวเิคราะห์ความแปรปรวน

ทางเดยีวแบบวัดซ้ำา ทดสอบความมนียัสำาคญัทางสถติิ

ที่ระดับ .05

 ผลการวิจัย ค่าเฉล่ียของระยะทางการออกตัว

แบบจับแท่นและการยืนกระโดดไกลระหว่างกลุ่มทดลอง

และกลุ่มควบคุมไม่แตกต่างกัน และเมื่อเปรียบเทียบ

ภายในกลุ่มพบว่าทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมี 

คา่เฉลีย่ของระยะทางการออกตวัแบบจบัแทน่และการ

ยืนกระโดดไกลหลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 4 และหลังการฝึก

สัปดาห์ที่ 8 เพิ่มขึ้นแตกต่างกับก่อนการฝึกอย่างมีนัย

สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

  สรุปผลการวิจัย การฝึกว่ายน้ำาตามโปรแกรมที่

กำาหนด กับการฝึกว่ายน้ำาควบคู่กับการฝึกพลังขาด้วย

เครื่องเวอร์ติแม็ก มีผลทำาให้เพิ่มพลังของกล้ามเนื้อขา 

โดยสามารถเพิ่มระยะทางการออกตัวแบบจับแท่น 

ของนักกีฬาได้ดี การฝึกพลังขาด้วยเครื่องเวอร์ติแม็ก 

มีแนวโน้มของค่าเฉลี่ยมากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับการฝึก

พลังขาด้วยเครื่องเวอร์ติแม็ก ทั้งนี้ อาจเกิดจากระยะ

เวลาในการฝึกท่ีน้อยเกินไป หรือความหนักของโปรแกรม

ในการฝึกพลังขาด้วยเครื่องเวอร์ติแม็กยังไม่เพียงพอ 

จงึทำาใหผ้ลทีไ่ดจ้ากการฝกึพลงัขาดว้ยเครือ่งเวอรต์แิมก็

ยังเห็นผลไม่ชัดเจน

คำาสำาคัญ : พลังขา / เครื่องเวอร์ติแม็ก / ระยะทาง 

การออกตัวแบบจับแท่น
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EFFECTS OF SUPPLEMENTARY LEGS POWER TRAINING 

ON GRAB START DISTANCE IN SWIMMING

Chidchanok Srirach, Usakorn Punvanich and Paphaphimol Pariwat
Faculty of Physical Education, Srinakharinwirot University

Abstract

 Purpose This study was intended to find 

the effects of Supplementary legs power training 

with vertimax on grab start distance. 

 Methods Thirty four athlete swimmers  

of Bangkok sport school were divided into 2 

groups: Experimental group (n=17) trained  

by vertimax jump training program and the 

Control group (n=17) trained by regular swim 

training program for 8 week for 3 day a week 

on Mondays, Wednesdays and Fridays. The 

subjects were tested for grab start distance 

and standing broad jump before training as 

the Pre-training, after 4th week of training and 

Post-training. All values are expressed as mean 

and standard deviation, T-test, and One way 

ANOVA Repeated Measure was used to deter-

mined differences between group. Statistical 

significance were accepted at p < .05.

 Results The result showed that mean of 

grab start distance test of the Experimental 

Group was better than the Control Group. The 

comparison of mean within group of the  

Experimental Group found that increase grab 

start distance and standing broad jump, there 

were significant differences at .05 level.

 Conclusion The current investigation the 

effective of leg power training with vertimax 

on grab start distance. The Experimental Group 

increases grab start distance more than the 

Control Group after 8th week of training. The 

finding of this investigation revealed that there 

were no significant mean difference for pretest 

and posttest between the training groups. 

Because the both groups had no progressive 

resistance, possibly due to the short duration 

of the training. This 8-week program may have 

been too short to elicit performance changes 

in previously trained athletes. 

Key Words : Leg Power / Vertimax / Grab 

Start Distance
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ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา

 กีฬาว่ายน้ำาเป็นกีฬาท่ีได้รับความนิยมอย่าง 

แพร่หลาย โดยสังเกตเห็นได้จากจะมีการจัดการแข่งขัน

ภายในและภายนอกประเทศอยูต่ลอดทัง้ป ีวา่ยน้ำาเปน็

กีฬาท่ีต้องตัดสินกันด้วยเวลาซ่ึงการแข่งขันบางประเภท

ใช้เวลาในการแข่งขันไม่ถึงหนึ่งนาที ซึ่งผลแพ้ชนะ 

ขึ้นอยู่กับเวลาเพียงเสี้ยววินาที โดยเฉพาะการแข่งขัน

ระยะสั้น 50 เมตรและ 100 เมตร ในการแข่งขัน 

ว่ายน้ำาส่วนสำาคัญที่ทำาให้มีผลแพ้ชนะมี 4 ส่วน ได้แก่ 

การออกตัว สโตร์คการว่าย การกลับตัว และการเข้า

เส้นชัย การออกตัวแบบจับแท่น (Grab Start) เป็น

หนึ่งในองค์ประกอบสำาคัญของการแข่งขันประเภทที่

ต้องใช้ความเร็วในการว่ายระยะสั้น ชัยชนะของการ

แข่งขันกีฬาว่ายน้ำานั้นต้องอาศัยการออกตัวที่ดี และ

ต้องได้ระยะทางที่ไกลกว่านักกีฬาคนอื่นก็ทำาให้มีผล

แพ้-ชนะกันได้ (Alves, 1993) สอดคล้องกับแนวคิด

ของอราแลนโน และคณะ (Arellano et al., 1996) 

ให้คำาจำากัดความของการออกตัวของนักกีฬาว่ายน้ำาว่า 

การออกตัวของนักกีฬาว่ายน้ำาเริ่มตั้งแต่สัญญาณ 

ปลอ่ยตวัจนเคลือ่นทีถ่งึระยะ 10 เมตร หรอื 15 เมตร 

ถ้าเราแก้ไขการออกตัวให้ได้ดี ก็จะสามารถว่ายน้ำาได้

เร็วเทียบเท่าหรือได้เปรียบคู่ต่อสู้คนอื่นๆ นอกจากนั้น

ยงัสอดคลอ้งกบัแนวความคดิของบญุสง่ โกสะ (Kosa, 

2003) ที่ว่าการออกตัวว่ายน้ำาที่มีประสิทธิภาพควรจะ

ทำาใหเ้กดิความเรว็ในขณะทีอ่ยูใ่นอากาศมากถงึ 3 เทา่

ของความเร็วในการวา่ย อยา่งไรกต็ามถา้นกักฬีาพุง่ตวั

ไปแนวดิง่มากเกนิไปแตก่ย็งัคงลงสูน่้ำาในท่าท่ีเพรยีวน้ำา

อยู่ก็จะทำาให้การออกตัวว่ายน้ำานั้นอยู่ใต้น้ำาลึกเกินไป 

ในทางตรงกนัขา้มถา้พุง่ตวัในแนวราบมากเกนิไปลำาตวั

ก็จะตีน้ำามากและทำาให้เกิดแรงต้านทานต่อโมเมนตัม 

ที่มีทิศทางไปข้างหน้ามากขึ้น การว่ายน้ำาที่ดีขึ้นอยู่กับ

ความเร็วของการเคลื่อนไหวด้านบน การเคลื่อนไหวที่

ถกูต้องของคานต่างๆ ในขณะลอยตวัอยูใ่นอากาศและ

การลงสู่น้ำาในท่าที่เพรียวน้ำา ยิ่งไปกว่านั้นถ้าพลังและ

ทิศทางอยู่ในระดับที่ถูกต้องทั้งคู่ก็จะทำาให้ความเร็ว 

ในการลงสู่น้ำามีผลต่อการแข่งขันในช่วง 10 หรือ 15 

เมตร โดยการออกตวัแบง่เปน็ 2 ทา่ ไดแ้ก ่การออกตวั

แบบจับแท่น และการออกตัวแบบเท้านำาเท้าตาม (Track 

Start) โดยการออกตัวแบบจับแท่นมีลักษณะการยืน 

จากท่าเตรียม นักกีฬาว่ายน้ำาโน้มตัวมาข้างหน้า น้ิวเท้า

ทั้งสองงอจับขอบแท่น เท้าแยกห่างกันเท่าช่วงสะโพก 

มอืทัง้สองขา้งจบัขอบแทน่จะอยูร่ะหวา่งเทา้ทัง้สองขา้ง

หรือด้านนอกก็ได้ ก้มศีรษะลงมองไปด้านหลัง มุม

ระหว่างท่อนขา และขาท่อนล่างประมาณ 140 องศา 

ถ้ามุมกว้างมากก็จะมีแนวโน้มที่จะหล่นไปข้างหน้า 

เนือ่งจากน้ำาหนกัตวัล้ำาไปขา้งหนา้ ถา้งอเขา่มากเกนิไป

แขนจะถูกใช้เพ่ือยึดไม่ให้หงายหลังไป นักว่ายน้ำาบางคน 

ใช้ท่าท่ีล้ำาไปข้างหน้า ซ่ึงทำาให้เกิดแรงเครียดต่อกล้ามเน้ือ

อย่างมาก และจำาเป็นต้องใช้พลังงานท่ีควรจะสำารองไว้

ตั้งแต่ก่อนที่จะลอยตัวออกไป

 ดังน้ันในการออกตัวอย่างมีประสิทธิภาพจำาเป็น

ตอ้งใชพ้ลงักลา้มเนือ้ในระยะอนัสัน้ พลงัทัง้หมดจะถกู

รวบรวมและส่งออกไปสู่ผิวน้ำาอย่างรวดเร็วภายใต้ 

การได้ยินเสียงสัญญาณปล่อยตัวเรียกการทำางานของ

กล้ามเนื้อชนิดนี้ว่า พลังระเบิด (Exposive Power) 

นิวตันและเครเมอร์ (Newton and Karemer, 1994) 

ได้อธิบายไว้ว่า พลังระเบิดของกล้ามเนื้อคือพลัง 

กลา้มเนือ้ทีเ่กดิจากการทีก่ลา้มเนือ้ออกแรงเตม็ทีอ่ยา่ง

รวดเรว็หนึง่ครัง้ซึง่เปน็ปจัจยัทีส่ำาคญัของประสทิธภิาพ

ในการเคลื่อนไหวที่ต้องการความเร็วสูง ในขณะที่

นักกีฬาพยายามใช้เวลาในการออกแรง และเร่งความเร็ว

ของส่วนต่างๆ ของร่างกายโดยใช้เวลาน้อยลง ดังนั้น 

ความสามารถของแรงระเบิดและพลังในการเคล่ือนไหว 

เป็นการทำางานร่วมกันของกล้ามเนื้อ การเพิ่มพลัง 

ความเร็ว และกำาลัง จะต้องเพิ่มโดยการพัฒนาความ

สามารถในการหดตวัของกลา้มเนือ้ สอดคลอ้งกบัแนว
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ความคิดของ สนธยา สีละมาด (Siramas, 2004) 

พลัง หมายถึง ความสามารถของระบบประสาท 

(Neuro – Muscular) หรือการเอาชนะแรงต้านได้ด้วย

การหดตวัของกลา้มเนือ้อยา่งรวดเรว็ พลงัเปน็ผลของ

แรงกล้ามเนื้อ (Muscular Force) และอัตราเร็ว 

(Velocity) ของการเคลื่อนไหว เพราะฉะนั้น พลังจะ

เท่ากับแรงคูณด้วยอัตราความเร็ว (P = F x V)  

พลังกล้ามเน้ือ สอดคล้องกับแนวคิดของสุธิดา เจริญผล 

และถนอมวงศ์ กฤษณ์เพ็ชร์ (Charoenphon and 

Kritpet, 2011) การท่ีนักกีฬามีการพัฒนาของพลัง

ระเบิดของกลา้มเนือ้ขาจงึสง่ผลทำาใหแ้รงปฏกิริยิาจาก

พ้ืนในแนวด่ิง และความเร็วในการกระโดดพัฒนาข้ึนด้วย 

เนื่องจากความเร็วมีความสัมพันธ์กับความแข็งแรง

และพลังของกล้ามเนื้อ เมื่อพลังของกล้ามเนื้อเพิ่ม 

มากขึ้นก็จะสามารถออกแรงได้มากและมีความเร็ว 

ในการหดตัวมาก จึงมีผลโดยตรงต่อแรงที่เกิดจาก

กล้ามเน้ือเหยียดสะโพก กล้ามเนื้อเหยียดเข่า และ

กล้ามเนื้อเหยียดข้อเท้าที่กระทำาต่อพื้นในการกระโดด

 ปัจจุบันมีการค้นคิดเครื่องมือการฝึกซ้อม 

เพื่อฝึกพลังกล้ามเนื้อเพื่อนำาไปใช้พัฒนากล้ามเน้ือ

เครื่องเวอร์ติแม็กเป็นเครื่องฝึกพลังกล้ามเนื้อขาเพ่ือ

การกระโดด และการออกแรงกระโดดในแต่ละครั้ง  

มีการป้องกันหลายอย่างจากการบาดเจ็บ เท้า ข้อเท้า 

และเข่า ยางยืดสามารถปรับให้เหมาะสมกับฝึกพลัง

กล้ามเน้ือได้ ซ่ึงในการออกตัวแบบจับแท่นน้ันต้องอาศัย

การทำางานของกล้ามเนื้อขาเป็นหลัก 

 การฝึกพลังขาด้วยเครื่องเวอร์ติแม็กนิยมฝึกกัน

ในกฬีาหลายชนดิในตา่งประเทศเพือ่เพิม่พลังกล้ามเน้ือ 

สำาหรับนักกีฬาว่ายน้ำาในประเทศไทยยังไม่มีการศึกษา

อย่างจริงจัง ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาเพื่อ

เปรียบเทียบการออกตัวแบบจับแท่นในกีฬาว่ายน้ำา 

โดยใช้และไม่ใช้เคร่ืองมือฝึกพลังกล้ามเน้ือขา ประโยชน์

ที่ได้จากการศึกษาจะช่วยให้ผู้สนใจที่จะพัฒนาพลัง

กล้ามเน้ือขาได้นำาไปประกอบการตัดสินใจ เลือกวิธี

และเครื่องมือการฝึกพลังขาที่เหมาะสมต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพือ่ศกึษาผลการฝกึพลงัขาดว้ยเครือ่งเวอรต์-ิ 

แม็กที่มีต่อระยะทางการออกตัวแบบจับแท่น

 2. เพื่อเปรียบเทียบการฝึกว่ายน้ำาตามโปรแกรม

ทีก่ำาหนดกบัการฝกึวา่ยน้ำาควบคูก่บัการฝกึพลงัขาดว้ย

เครื่องเวอร์ติแม็กที่มีต่อระยะทางการออกตัวแบบจับ 

สมมติฐานในการวิจัย

 1. ระยะทางการออกตวัแบบจบัแทน่ของกลุม่ฝกึ

ว่ายน้ำาตามโปรแกรมท่ีกำาหนดกับกลุ่มฝึกว่ายน้ำาควบคู่กับ

การฝกึพลงัขาดว้ยเครือ่งเวอรต์แิมก็มคีวามแตกตา่งกนั

 2. นกักฬีาวา่ยน้ำาโรงเรยีนกฬีากรงุเทพมหานคร

สามารถออกตัวแบบจับแท่นจากแท่นได้ระยะทาง

พัฒนาขึ้น

วิธีดำาเนินการวิจัย

 กลุ่มตัวอย่าง

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักกีฬาว่ายน้ำา

โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครจำานวน 34 คน เพศชาย 

โดยวธิกีารเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

โดยการวัดระยะทางการออกตัวแบบจับแท่นก่อนการฝึก 

และนำาผลมาเรียงลำาดับเพื่อแบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น  

2 กลุ่มๆ ละ 17 คน ดังนี้

 1. กลุ่มควบคุม ทำาการฝึกว่ายน้ำาตามโปรแกรม

 2. กลุ่มทดลอง ทำาการฝึกว่ายน้ำาตามโปรแกรม

ควบคู่กับการฝึกพลังขาด้วยเครื่องเวอร์ติแม็ก

 ขั้นตอนการดำาเนินการวิจัย

 1. ศกึษารายละเอยีดเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง วธิกีาร 

อุปกรณ์ และสถานที่ในการทดสอบ
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 2. ประชมุ อบรม วางแผน ชีแ้จงถงึรายละเอยีด

ของการทดสอบกบัผูช้ว่ยในการฝกึ เพือ่ทำาความเขา้ใจ

ให้ตรงกัน

 3. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ ถึงผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่านและหัวหน้า

ศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชนโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 

(ไทย-ญี่ปุ่น) เพื่อขอความอนุเคราะห์ใช้กลุ่มตัวอย่าง 

และสถานที่ พร้อมทั้งนัดหมายวัน เวลาในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล

 4. ชี้แจงกับกลุ่มตัวอย่างเรื่องระเบียบปฏิบัติ 

ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูล

 5. ก่อนลงมือทำาการทดสอบผู้วิจัยและผู้ช่วย

ชี้แจงจุดประสงค์ของการทดสอบพลังขาด้วยเครื่อง

เวอร์ติแม็ก พร้อมกับสาธิตวิธีการกระโดดท่าสควอต 

(Squat jump) โดยย่อเข่าลง ขาท่อนล่างกับขาท่อนบน

ทำามุม 90 องศา (½ Squat) กระโดดท่าสควอต 

โดยย่อเข่าลง ขาท่อนล่างกับขาท่อนบนทำามุม 135 องศา 

(¼ Squat) และการกระโดดขาเดียวให้กลุ่มตัวอย่าง

เข้าใจ ดังรูปที่ 1

รปูที ่1 แสดงการฝกึเสรมิพลังขาดว้ยเครือ่งเวอรต์แิมก็

 6. นำากลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมาทำาการทดสอบ 

ยืนกระโดดไกล (Standing Broad Jump) และ

ทดสอบระยะทางการออกตัวแบบจับแท่นโดยอุปกรณ์

ในการทดสอบระยะทางการออกตวัแบบจบัแทน่มดีงันี ้

1. แถบวดัระยะทางซึง่อา่นหนว่ยเปน็เซนตเิมตร และ 

2. กล้องดิจิตอลความเร็วสูงบันทึกภาพนิ่งและภาพ

เคลื่อนไหว ยี่ห้อแคนนอน (Canon EOS500D)  

ความไวชัตเตอร์ 30-1/4,000 วินาที มีวิธีการทดสอบ

โดยให้นักกีฬายืนบนแท่นปล่อยตัว ออกตัวจากแท่น

ด้วยท่า Grab Start และกระโดดออกแรงให้ได้ 

ระยะทางไกลที่สุด แล้ววัดระยะทางจากการถ่ายภาพ

เคลื่อนไหว จากจังหวะที่ปลายนิ้วสัมผัสกับน้ำา ทำาการ

ออกตัวจากแท่นจำานวน 2 ครั้ง และบันทึกผล ดังรูป

ที่ 2

รูปที่ 2 แสดงวิธีทดสอบระยะทางการออกตัวแบบ 

จับแท่น

 7. นำาค่าระยะทางการออกตัวแบบจับแท่นที่ได้ 

มาแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่มๆ ละ 17 คน  

โดยเรียงลำาดับต้ังแต่ 1-34 แล้วนำาระยะทางที่ได้มา

ทำาการสลับใกล้-ไกล

 8. ทำาการฝึกตามโปรแกรมทั้ง 2 กลุ่ม เป็นเวลา 

8 สัปดาห์ๆ ละ 3 วัน คือ วันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์ 

วันละ 2.30 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 06.00-08.30 น.  

ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงโปรแกรมการฝึกเสริมพลังขาด้วยเครื่องเวอร์ติแม็ก

โปรแกรมการฝึกพลังขาด้วยเครื่องเวอร์ติแม็ก

แรงต้านจาก

เวอร์ติแม็ก
กระโดด ท่ากระโดด เซต

จำานวน

(ครั้ง)
ความหนัก

จำานวนรวม 

(ครั้ง)

ระยะเวลาพัก

ระหว่างเซต

ไม่มีแรงต้าน ยาว ½ Squat 

Jumps

1 5 ไม่มี 5 60 วินาที

มีแรงต้าน ยาว กระโดดขา

เดียว

2 5 EA A 10 60-90 วินาที

ไม่มีแรงต้าน ยาว ½ Squat 

Jumps

2 5 B 10 60-90 วินาที

มีแรงต้าน สั้น ¼ Squat 

Jumps

2 5 C 10 60-90 วินาที

ไม่มีแรงต้าน ยาว กระโดดขา

เดียว

1 5 EA ไม่มี 5 60 วินาที

ไม่มีแรงต้าน สั้น ¼ Squat 

Jumps

1 10 ไม่มี 10 -

รวมจำานวนครั้งในการกระโดด 50

 9. ทดสอบระยะทางการออกตัวแบบจับแท่น 

และทดสอบการยืนกระโดดไกล หลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 4 

และ สัปดาห์ที่ 8

 10. นำาข้อมูลที่ได้มาทำาการวิเคราะห์ข้อมูล

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 1. คำานวณค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard deviation) ของระยะทาง 

การออกตัวแบบจับแท่น ก่อนการทดลองและหลังการ

ทดลองสัปดาห์ที่ 4 และสัปดาห์ที่ 8 ของกลุ่มควบคุม

และกลุ่มทดลอง

 2. คำานวณค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของ

ระยะทางการออกตวัแบบจับแทน่ และการยนืกระโดด

ไกล ของกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม โดยใช้สถิติ

ทดสอบแบบที (T-Test Independent)

 3. เปรียบเทยีบความแตกตา่งของคา่เฉลีย่ระยะ

ทางการออกตัวแบบจับแท่น และการยืนกระโดดไกล

ของนักกีฬาว่ายน้ำาภายในกลุ่ม ก่อนการทดลองและ

ภายหลังการทดลองสัปดาห์ที่ 4 และภายหลังการ

ทดลองสัปดาห์ท่ี 8 โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน

ทางเดียวแบบวัดซ้ำา (One way ANOVA Repeated 

Measure) ที่นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หากพบ

ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติจะทำาการ

เปรียบเทียบรายคู่ โดยวิธีของบอนเฟอโรนี (Bonferroni)

ผลการวิจัย

 1. ค่าเฉล่ียของข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ อายุ น้ำาหนัก 

ส่วนสูง และดัชนีมวลกาย ของกลุ่มควบคุมและกลุ่ม
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ทดลองไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ 

ระดับ .05 และเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของระยะทาง 

การออกตัวแบบจับแท่นและระยะทางการยืนกระโดดไกล

ระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองพบว่าไม่แตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังแสดงในตาราง

ที่ 2

ตารางที่ 2 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ อายุ น้ำาหนัก ส่วนสูง และดัชนีมวลกาย 

เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง 

ตัวแปร
ก่อนการฝึก หลังการฝึกสัปดาห์ที่ 4

t p
x SD x SD

ข้อมูลพื้นฐาน

อายุ (ปี)

น้ำาหนัก (กก.)

ส่วนสูง (ซม.)

ดัชนีมวลกาย (กก./ม.2)

14.88

54.12

163.00

20.24

1.58

9.97

12.18

2.21

14.82

53.00

165.94

19.12

1.67

8.80

8.04

1.84

0.10

0.72

3.62

0.80

0.91

0.40

0.07

0.38

ระยะทางการออกตัวแบบจับแท่น

ก่อนการฝึก

หลังการฝึกสัปดาห์ที่ 4

หลังการฝึกสัปดาห์ที่ 8

304.41

306.94

309.18

55.65

55.96

56.02

305.76

308.53

324.29

52.20

52.30

49.54

0.15

0.15

0.43

0.71

0.70

0.52

ระยะทางการกระโดดไกล

ก่อนการฝึก

หลังการฝึกสัปดาห์ที่ 4

หลังการฝึกสัปดาห์ที่ 8

180.77

182.65

184.71

29.81

29.04

28.93

178.76

181.82

195.41

25.05

24.38

25.21

1.22

1.09

0.78

0.28

0.30

0.38

 2. ภายหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 8 พบว่าทั้งกลุ่ม

ควบคุมและกลุ่มทดลองมีการเพิ่มขึ้นของค่าเฉลี่ย 

ระยะทางการออกตวัแบบจับแท่นและระยะทางการยนื

กระโดดไกลแตกต่างกับก่อนการฝึก และหลังการฝึก

สัปดาห์ที่ 4 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ดังแสดงในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระยะทางการออกตัวแบบจับแท่นและระยะทางการยืน

กระโดดไกลของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง เปรียบเทียบระหว่างก่อนการฝึก หลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 4 

และหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 8

ตัวแปร
ก่อนการฝึก

หลังการฝึก

สัปดาห์ที่ 4

หลังการฝึก

สัปดาห์ที่ 8 F p

x SD x SD x SD

ระยะทางการออกตัวแบบจับแท่น

กลุ่มควบคุม (n=17)

กลุ่มทดลอง (n=17)

304.41

305.76

55.56

52.20

306.94*

308.53*

55.96

52.30

309.18*,#

324.29*,#

56.02

49.54

53.81

219.07

0.00

0.00

ระยะทางการกระโดดไกล

กลุ่มควบคุม (n=17)

กลุ่มทดลอง (n=17)

180.47

178.76

29.81

25.05

182.65*

181.82*

29.04

24.38

184.71*,#

195.41*,#

28.93

25.21

38.43

264.25

0.00

0.00

* p < .05 แตกต่างกับก่อนการฝึก
#p < .05 แตกต่างกับหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 4

อภิปรายผลการวิจัย

 การศกึษาผลการฝึกพลังขาด้วยเครือ่งเวอรติ์แมก็

ที่มีต่อระยะทางการออกตัวแบบจับแท่นเป็นเวลา  

8 สัปดาห์ โดยบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น 2 กลุ่ม คือ  

กลุ่มควบคุมทำาการฝึกว่ายน้ำาตามโปรแกรม และกลุ่ม

ทดลองทำาการฝึกว่ายน้ำาตามโปรแกรมควบคูก่บัการฝกึ

พลังขาด้วยเครื่องเวอร์ติแม็ก เมื่อทำาการเปรียบเทียบ

ภายในกลุม่พบว่า พลังขาของกลุ่มตวัอยา่งทัง้สองกลุม่

หลังสัปดาห์ที่ 4 และ 8 ดีกว่าก่อนการฝึก และหลัง

การฝึกสัปดาห์ที่ 8 ดีกว่าการฝึกสัปดาห์ที่ 4 อย่างมี

นัยสำาคัญทางสถิติที่ .05 และเมื่อทำาการเปรียบเทียบ

ระหว่างกลุ่มพบว่า กลุ่มควบคุมทำาการฝึกว่ายน้ำา 

ตามโปรแกรม และกลุ่มทดลองทำาการฝึกว่ายน้ำาตาม

โปรแกรมควบคูก่บัการฝึกพลังขาดว้ยเครือ่งเวอรต์แิมก็

ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ .05 สาเหตุ

ที่กลุ่มควบคุมซึ่งไม่ได้รับการฝึกพลังขาด้วยเครื่อง 

เวอร์ติแม็กมีพลังขาเพิ่ม อาจเนื่องจากกลุ่มควบคุม 

ไดร้บัการฝกึออกตวัซึง่อยูใ่นโปรแกรมวา่ยน้ำาทีก่ำาหนด 

อย่างไรก็ตามพลังขาที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มควบคุมยังมี

ความน้อยกว่ากลุ่มทดลองที่ได้รับการฝึกพลังขาด้วย

เครื่องเวอร์ติแม็ก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของเรว 

และคณะ (Rhea et al., 2008) ได้ทำาการศึกษาผล

ฝกึพลงักลา้มเนือ้ดว้ยเครือ่งเวอรต์แิมก็เปรยีบเทยีบกับ

การฝึกน้ำาหนักแบบพลัยโอเมตริกในนักกีฬามหาวิทยาลัย

และนักกีฬาระดับมัธยมปลาย ทำาการฝึกกระโดดสูง 

4-6 วันต่อสัปดาห์ จำานวน 12 สัปดาห์ ผลการวิจัย

พบว่า กลุ่มท่ีฝึกกระโดดสูงด้วยเคร่ืองเวอร์ติแม็กสามารถ

กระโดดสูงในแนวดิ่งเพิ่มขึ้น 11 และ 43 เซนติเมตร 

แสดงให้เห็นว่าผลฝึกพลังด้วยเครื่องเวอร์ติแม็กให้ผล

การกระโดดสูงในแนวดิ่งดีกว่าการฝึกพลัยโอเมตริต  

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเรว และคณะ (Rhea  

et al., 2008) ไดท้ำาการศกึษาการฝกึกระโดดดว้ยเครือ่ง

เวอร์ติแม็กที่มีต่อพลังกล้ามเน้ือส่วนล่างของนักกีฬา

วทิยาลยั กลุม่ตวัอยา่งเปน็นกักฬีายมินาสตกิ เบสบอล 
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ฟตุบอล และบาสเกตบอล นกักฬีาชาย 26 คน นกักฬีา

หญิง 14 คน ทำาการสุ่มแล้วแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 

ทำาการฝึก 12 สัปดาห์ โดยกลุ่มควบคุมฝึกท่าสคอวท 

(Squat) ดัมเบลวอกกิ้งรั้งเกอร์ (Dumbbell walking 

lunges) สปิ้น (Sprints) ฟอร์น / สไลย์ จัมพ์ (Front / 

Side Jump) และ เด็จจัมพ์ (Depth jump) กลุ่มทดลอง

ฝึกบนเคร่ืองเวอร์ติแม็กฝึกท่าคอวทเตอร์ควิก (Quarter - 

Quick) ฮาม์ฟควิก (Half - Quick) และ สปิงจัมพ์ (Split 

jumps) ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มทดลองฝึกด้วยเครื่อง

เวอร์ติแม็กมีผลต่อความแข็งแรงและพลังกล้ามเนื้อ

สว่นลา่งดีทีสุ่ด และงานวจัิยของเรว และคณะ (Rhea 

et al., 2008) ได้ทำาการศึกษาการฝึกแรงต้านด้วย

เครื่องเวอร์ติแม็กในนักกีฬามัธยมปลาย กลุ่มตัวอย่าง

เป็นนักกีฬาชาย 50 คน นักกีฬาหญิง 14 คน  

จากหลายชนิดกีฬา แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ทำาการฝึก 

2-3 วันต่อสัปดาห์ จำานวน 12 สัปดาห์ กลุ่มที่ 1 ฝึก

แรงต้านด้วยเครื่องเวอร์ติแม็ก กลุ่มที่ 2 ฝึกกล้ามเนื้อ

ส่วนล่างตามโปกแกรมที่กำาหนด ผลการวิจัยพบว่า 

กลุ่มท่ี 1 ฝึกแรงต้านด้วยเคร่ืองเวอร์ติแม็กมีพลังเพ่ิมข้ึน 

217.14 ± 99.21 แสดงให้เห็นว่าการฝึกแรงต้านด้วย

เครื่องเวอร์ติแม็กมีผลดีขึ้น

 สรุปผลการวิจัย

 ผลการวจิยัพบวา่ ผลการฝึกวา่ยน้ำาตามโปรแกรม

กบัการฝึกว่ายน้ำาตามโปรแกรมควบคูก่บัการฝกึพลังขา

ด้วยเคร่ืองเวอร์ติแม็กไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ

ทางสถิติท่ี .05 แต่มีผลในการเพ่ิมพลังของกล้ามเน้ือขา 

โดยสามารถเพิม่ระยะทางการออกตวัแบบจับแทน่ของ

นักกีฬาได้ผลดีทั้งสองกลุ่ม การฝึกพลังขาด้วยเครื่อง

เวอร์ติแม็กมีแนวโน้มของค่าเฉล่ียมากกว่ากลุ่มท่ีไม่ได้รับ

การฝึกพลังขาด้วยเครื่องเวอร์ติแม็ก ทั้งนี้อาจเกิดจาก

ระยะเวลาในการฝึกที่น้อยเกินไป หรือความหนักของ

โปรแกรมในการฝึกพลังขาด้วยเครื่องเวอร์ติแม็กยังไม่

เพียงพอ จึงทำาให้ผลที่ได้จากการฝึกพลังขาด้วยเครื่อง

เวอร์ติแม็กยังเห็นผลไม่ชัดเจน

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย

 1. ควรศึกษาผลการฝึกด้วยเครื่องเวอร์ติแม็ก 

ในระยะเวลาที่มากขึ้น เช่น 12 สัปดาห์

 2. ศึกษาผลการฝึกด้วยเครื่องเวอร์ติแม็กกับ 

รูปแบบการฝึกอื่นๆ

 3. ศึกษาผลการฝึกด้วยเครื่องเวอร์ติแม็กที่ตรง

ตามลักษณะการเคลื่อนไหวของแต่ละชนิดกีฬา
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ความต้องการส่วนประสมทางการตลาดของผู้ใช้บริการทางการกีฬา
และการออกกำาลังกายในสนามกีฬาแห่งชาติ

ชนุดร ธีรวัฒนอมร และเทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชัย
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดย่อ 
 วัตถุประสงค์ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาความตอ้งการสว่นประสมทางการตลาดของผูใ้ช้
บริการทางการกฬีาและการออกกำาลังกายในสนามกฬีา
แห่งชาติ และเปรียบเทียบความต้องการส่วนประสม
ทางการตลาด จำาแนกตามเพศ อายุ และรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน
 วิธีดำาเนินการวิจัย ใช้แบบสอบถามในการเก็บ
ข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่างจำานวน 400 คน นำาผลที่ได้
มาวเิคราะห์คา่ทางสถติ ิโดยหาคา่เฉล่ีย สว่นเบีย่งเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่า “ที” และวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว กรณีพบความแตกต่างรายคู่ จะ
วิเคราะห์ด้วยวีธีของเชฟเฟ
 ผลการวิจัย 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 
18-25 ปีมีระดับการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี 
เป็นนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
5,000-25,000 บาท เข้าใช้บริการช่วงวันจันทร์-ศุกร์ 
เวลา 15.01-18.00 น. เข้าใช้บริการเพราะมาออก 
กำาลังกาย สัปดาห์ละ 1-2 วัน โดยส่วนใหญ่มากับเพ่ือน 
เสียค่าใช้จ่ายเมื่อมาใช้บริการ 0-100 บาทต่อครั้ง 
สถานที่ที่ใช้บริการมากที่สุดคือ บริเวณโดยรอบสนาม
ศภุชลาศยั เหตุผลสำาคญัทีเ่ลือกใชบ้รกิาร คอื ทีต่ัง้ของ
สนามกฬีาอยูใ่กลท้ีพ่กั/ท่ีทำางาน สะดวกตอ่การเดนิทาง 
ชนิดกีฬาและกิจกรรมที่ใช้บริการมากที่สุด คือ เดิน
หรือวิ่งออกกำาลังกายเพื่อสุขภาพ
 ผลการวิจัย พบว่า

 1. ผู้ใช้บริการมีความต้องการส่วนประสมทาง 
การตลาดโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อวิเคราะห์เป็น
รายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านการ
บริการ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านการส่งเสริม 
การตลาด ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ และด้าน 
การสร้างและนำาเสนอลักษณะทางกายภาพ
 2. ผลการเปรยีบเทยีบความตอ้งการสว่นประสม
ทางการตลาดจำาแนกตามเพศ โดยการทดสอบคา่ “ท”ี 
พบว่า เพศชายและเพศหญิงมีความต้องการส่วนประสม
ทางการตลาดแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .05 
 3. ผลการเปรยีบเทยีบความตอ้งการสว่นประสม
ทางการตลาดจำาแนกตามอายุ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวพบว่าผู้ใช้
บรกิารทีม่อีายแุละรายไดเ้ฉลีย่ตอ่เดอืนตา่งกนั มคีวาม
ต้องการส่วนประสมทางการตลาดแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
 สรุปผลการวิจัย
 ความตอ้งการสว่นประสมทางการตลาดของผูใ้ช้
บรกิารทางการกฬีาและการออกกำาลงักายในสนามกฬีา
แห่งชาติ ประกอบด้วย ด้านการบริการ ด้านราคา 
ด้านสถานที่ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล 
ด้านกระบวนการ และด้านการสร้างและนำาเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ 
 
คำาสำาคัญ : ความต้องการส่วนประสมทางการตลาด / 
การกีฬาและการออกกำาลังกาย / สนามกีฬาแห่งชาติ
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MARKETING MIX NEED OF SPORT AND EXERCISE SERVICE 

USERS IN THE NATIONAL STADIUM

Chanudorn Teerawattana-a-morn and Tepprasit Gulthawatvichai
Faculty of Sports Science, Chulalongkorn University 

Abstract   

 Purpose The purposes of this research 

were to study about marketing mix need of 

sport and exercise service users in the  

National Stadium and comparing a marketing 

mix need classified by gender, age and income.

 Methods A total of 400 subjects answered 

the questionnaire which was used as a survey 

tool. Data were analyzed statistically by using 

mean, standard deviation, t-test and One-way 

ANOVA (F-test). Then the differences were 

analyzed in pairs by using Scheff้ Method.

 Results

 The sample were male aged 18-25 years 

old. The highest education level was Bachelor 

Degree. Their income were approximately 5,000-

25,000 Baht. They came during 15.01-18.00 hr. 

on Monday-Friday because needed to exercise 

about 1-2 days per week and came with 

friends. They spent 0-100 Baht per day. Place 

of exercise was around Suphachalasai Stadium. 

Reasons to exercise at the national stadium 

were the location near their residents/office. 

The most popular exercise were walking and 

jogging. The results were as follow :

 1. Sport and exercise service users need 

the marketing mix overall in high level : Product, 

Price, Place, Promotion, People, Process and 

Physical Evidence and Presentation.

 2. Result of comparing the marketing mix 

need of sport and exercise service users  

classified by gender using t-test were found 

to be significantly different at .05 level.

 3. Result of comparing the marketing mix 

need of sport and exercise service users  

classified by age and income using One way 

ANOVA (F-test) were found to be significantly 

different at .05 level.

 Conclusion

 Marketing mix need of sport and exercise 

service user in the National Stadium are  

consist of Product or Service, Price, Place, 

Promotion, People, Process and Physical 

Evidence and Presentation. 

Key Words : Marketing mix need / Sport and 

exercise service / The national stadium
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ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา

 การออกกำาลงักายและการเล่นกฬีามคีวามสำาคญั

ต่อการพฒันาบุคคลและสว่นรวมเปน็อยา่งมากซึง่ตรง

กับแนวทางของแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติฉบับที่ 1 

(พ.ศ. 2531-2539) ในแผนพัฒนากีฬาเพื่อสุขภาพที่มี

แนวทางที่จะส่งเสริมหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 

ภาคเอกชน และองค์กรประชาชนทุกระดับให้การ

สนับสนุนการออกกำาลังกายและการเล่นกีฬาเพื่อ

สุขภาพมากย่ิงข้ึน ให้มีการจัดทำาเอกสารและส่ือการสอน 

การอบรมเก่ียวกับการออกกำาลังกาย และให้สถาบันทาง 

การกีฬาของทางราชการ และสถาบันทางภาคเอกชน

เป็นสถาบันหลักในการดำาเนินการส่งเสริมกีฬาเพื่อ

สุขภาพ (Sports Authority of Thailand, 1988)

 สนามกีฬาแห่งชาติ อยู่ภายใต้การดูแลของ  

กรมพลศกึษา กระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา ซึง่เปน็

หนว่ยงานของรัฐ มกีารใหบ้รกิารในลักษณะของการไม่

หวงัผลกำาไรและมุง่ถงึประโยชนข์องประชาชนเป็นหลัก 

บางส่วนอาจมีการเก็บค่าใช้บริการบ้างในลักษณะ 

พอคุม้ทนุ เนือ่งจากรฐัมภีาระในการใชจ้า่ยทีไ่มอ่าจจะ

จัดสรรงบประมาณให้กับทุกหน่วยงานได้ตามต้องการ 

 อย่างไรก็ตามวัตถุประสงค์ของการตลาดภาครัฐ 

กับภาคเอกชนอาจมคีวามแตกตา่งกนับา้ง ภาคเอกชน

ทำาการตลาดเพื่อมุ่งหวังผลทางการเงิน คือขายสินค้า

และบริการแล้วได้ผลกำาไร ส่วนการตลาดภาครัฐทำา

เพ่ือเขา้ถงึประโยชนข์องประชาชน ซึง่ทำาใหป้ระชาชน

เกิดความพึงพอใจในที่สุด องค์กรก็ได้รับความเชื่อมั่น

และศรัทธาจากประชาชนกลับมา (Adminnistrative 

System Development Division, 2010) โดยในการ

วิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้ทฤษฎีเรื่องความต้องการส่วน

ประสมทางการตลาด มาเปน็ทฤษฎเีพือ่ใชใ้นการศึกษา

 จากความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหาที่

กล่าวมา ผู้วิจัยจึงเห็นความจำาเป็นท่ีจะต้องทำาการศึกษา

ความตอ้งการสว่นประสมทางการตลาดของผู้ใชบ้รกิาร

ทางการกีฬาและการออกกำาลังกายในสนามกีฬา 

แหง่ชาต ิเพือ่นำาผลการวจิยัทีไ่ดไ้ปปรบัปรงุ แกไ้ข และ

พัฒนาการบริการของสนามกีฬาให้มีประสิทธิภาพดี 

ย่ิงข้ึน และตรงตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิาร ทำาให้

ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง หันมาออกกำาลังกาย

มากขึ้น ส่งเสริมให้ประชาชนมีทักษะกีฬาที่ดี ซึ่งเป็น 

การพัฒนาวงการกีฬาของประเทศในอีกด้าน สมบัติ 

กาญจนกิจ (Kanjanakij, 2010) กล่าวว่า รายงาน 

การวิจัยได้ยืนยันและสนับสนุนว่ากีฬาส่งเสริมคุณค่า

ทางสังคมในระบบประชาธิปไตยหลายประการ เช่น 

กีฬาส่งเสริมการมีส่วนร่วม ส่งเสริมความสามัคคี 

ความซื่อสัตย์ และความมีน้ำาใจนักกีฬา

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อศึกษาความต้องการส่วนประสมทาง 

การตลาดของผู้ใช้บริการทางการกีฬาและการออก

กำาลังกายในสนามกีฬาแห่งชาติ 

 2. เปรียบเทียบความต้องการส่วนประสม

ทางการตลาดของผูใ้ชบ้รกิารทางการกฬีาและการออก

กำาลังกายในสนามกีฬาแห่งชาติโดยจำาแนกตามเพศ 

อายุ และรายได้

สมมติฐานของการวิจัย

 ผู้ใช้บริการทางการกีฬาและการออกกำาลังกาย 

ในสนามกีฬาแห่งชาติ โดยจำาแนกตามเพศ อายุ และ

รายได้ มีความต้องการส่วนประสมทางการตลาดที่ 

แตกต่างกัน

วิธีดำาเนินการวิจัย

 กลุ่มตัวอย่าง

 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ผู้ใช้บริการ

ทางการกีฬาและการออกกำาลังกายในสนามกีฬา 

แห่งชาติ จากข้อมูลสถิติรายงานการใช้สถานการณ์กีฬา
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ในสนามกีฬาแห่งชาติ ปี 2553 จำานวน 699,528 คน 

(User Report, 2010) ซึ่งกำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง

โดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ อ้างอิงใน ยุทธ ไกยวรรณ 

(Taro Yamane, 1973 cited in Gaiwan, 2002) 

มาคำานวณเพ่ือหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ผลการคำานวณ 

ได้กลุ่มตัวอย่าง 400 คน โดยวิธีการสุ่มแบบบังเอิญ 

ตามจำานวนแต่ละช่วงวันและเวลา

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจัิยครัง้นี ้เป็นแบบสอบถาม 

มีเนื้อหา 4 ส่วน ดังนี้

 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ

สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบ

สำารวจรายการ (Check list)

 ส่วนที ่2 แบบสอบถามขอ้มลูเกีย่วกบัพฤตกิรรม

ของผู้ตอบแบบสอบถามในการเข้าใช้บริการทางการกีฬา

และการออกกำาลงักายในสนามกฬีาแหง่ชาต ิมลัีกษณะ

เป็นแบบสำารวจรายการ (Check list)

 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับความ

ต้องการส่วนประสมทางการตลาดของผู้ใช้บริการทาง 

การกีฬาและการออกกำาลังกายในสนามกีฬาแห่งชาติ 

มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 

Scale) ชนิด 4 ระดับ

 สว่นที ่4 แบบสอบถามเกีย่วกบัความคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะอื่นๆ

 

 ขั้นตอนการดำาเนินการวิจัย

 1. ศึกษาค้นคว้าจากวารสาร เอกสาร ตำารา 

วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย บทความวิชาการ หรือ

เอกสารการเรยีนการสอน ท่ีเกีย่วขอ้งกบัความตอ้งการ

ส่วนประสมทางการตลาด และนำามาปรึกษาอาจารย์

ทีป่รึกษาเพือ่นำาเสนอขออนมุตัหิวัขอ้และสอบโครงรา่ง

วิทยานิพนธ์ โดยได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารคณะ

วิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 2. สร้างแบบสอบถาม โดยให้เนื้อหาครอบคลุม

ถึงความต้องการส่วนประสมทางการตลาดของผู้ใช้

บรกิารทางการกฬีาและการออกกำาลงักายในสนามกฬีา

แห่งชาติ ในด้านต่างๆ ได้แก่

  - ด้านการบริการ (Product or Service) 

หมายถึง การให้บริการเครื่องมือ อุปกรณ์ และสถาน

กีฬาของสนามกีฬาแห่งชาติ เช่น ศูนย์วิทยาศาสตร์

การกีฬาและการออกกำาลังกาย เป็นต้น

  - ดา้นราคา (Price) หมายถึง อัตราคา่บรกิาร

ของสนามกีฬาแห่งชาติ ในด้านต่างๆ เช่น การสมัคร

สมาชิกการเข้าใช้บริการในแต่ละคร้ัง และค่าสมัครเรียน

กีฬา

  - ด้านสถานที่ (Place) หมายถึง สถานที่ตั้ง

ของสนามกฬีาแหง่ชาต ิรวมถงึสิง่อำานวยความสะดวก

ต่างๆ เช่น ห้องน้ำา ห้องอาบน้ำา ที่จอดรถ และอาคาร

และสนามกีฬา

  - ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

หมายถึง การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรม

และโครงการต่างๆ ของสนามกีฬาแห่งชาติ

  - ด้านบุคคล (People) หมายถึง ผู้ฝึกสอน

และเจ้าหน้าท่ี ท่ีจำาเป็นต้องสร้างค่านิยมและการยอมรับ

ให้กับองค์กร

  - ด้านกระบวนการ (Process) หมายถึง 

กระบวนการการบริการที่มีคุณภาพอันทำาให้เกิดความ

ประทับใจแก่ประชาชนที่ใช้บริการทางการกีฬาและ 

การออกกำาลงักายในสนามกฬีาแหง่ชาต ิประกอบดว้ย 

ข้ันตอน วิธีการดำาเนินการ และกลไก กิจกรรม 

(กระบวนการในการจัดการกลุ่มลูกค้า)

  - ด้านการสร้างและนำาเสนอลักษณะทาง

กายภาพ (Physical Evidence and Presentation)

หมายถึง ความสามารถและสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
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ซึ่งได้ถูกนำาเสนอในรูปแบบของการบริการอันส่งผลให้

เกิดศักยภาพด้านความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการทางการ

กีฬาและการออกกำาลังกายในสนามกีฬาแห่งชาติ

 3. นำาแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นไปให้อาจารย์ 

ที่ปรึกษาตรวจแก้ไข และปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

แลว้นำาไปให้ผูท้รงคุณวฒุติรวจสอบเพือ่ใหไ้ดค้วามตรง

ตามเน้ือหา (Content Validity) หลังจากนั้นนำา

แบบสอบถามมาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง

ระหว่างข้อคำาถามกับวัตถุประสงค์ (Index of Item - 

Objective Congruence; IOC) ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ 

ในการวิจัยครั้งนี้มีค่าดัชนีเท่ากับ 0.99

 4. ผูว้จิยันำาแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Try out) 

กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริง ณ ศูนย์เสริมสร้าง

สมรรถภาพทางกาย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำานวน 30 คน เพ่ือตรวจสอบ

ความเที่ยง (Reliability) โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์

อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) 

ในการนี้ ผู้วิจัยได้นำาแบบสอบถามไปทำาการทดลองใช้ 

(Try out) ได้ค่าความเท่ียงของแบบสอบถามเท่ากับ 0.92

 5. เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยใช้

แบบสอบถาม เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่กำาหนดไว้ 

คือ ผู้ใช้บริการทางการกีฬาและการออกกำาลังกาย 

ในสนามกีฬาแห่งชาติ ด้วยวิธีการสุ่มแบบบังเอิญ  

ในระหว่างวันที่ 11 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 4 

กุมภาพันธ์ 2555

 6. นำาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ค่าทางสถิติและ

รายงานผลการวิจัย

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 ในการวิเคราะหข์อ้มลูแบบสอบถามใชโ้ปรแกรม

สำาเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ ดังต่อไปนี้

 1. ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม ส่วนที่ 1 และ

ส่วนท่ี 2 นำามาวิเคราะห์หาค่าเป็นร้อยละ (Percentage) 

และนำาเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง

 2. ข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามส่วนท่ี 3 เป็นข้อมูล

เกี่ยวกับความต้องการส่วนประสมทางการตลาดของ 

ผูใ้ชบ้รกิารทางการกีฬาและการออกกำาลงักายในสนาม

กีฬาแห่งชาติ ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating Scale) 4 ระดับ นำามาวิเคราะห์ ค่าเฉล่ีย (X) 

และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (SD) นำาเสนอในรปูแบบ

ตารางประกอบความเรียง

 3. ทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง

ค่าเฉลี่ยความต้องการส่วนประสมทางการตลาดของ

กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม คือ เพศชายและเพศหญิง  

โดยการทดสอบค่า “ที” (t-test)

 4. วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way 

Analysis of Variance; Oneway ANOVA) เพื่อ

เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความต้องการส่วนประสม

ทางการตลาดของผูใ้ชบ้รกิารทางการกฬีาและการออก

กำาลังกายในสนามกีฬาแห่งชาติ โดยจำาแนกตาม อายุ 

และรายได้ หากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนพบว่า

มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

จะทำาการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ 

(Scheffé)

 ขอ้มลูจากแบบสอบถาม สว่นที ่3 เกีย่วกบัความ

ต้องการส่วนประสมทางการตลาดของผู้ใช้บริการ

ทางการกีฬาและการออกกำาลังกายในสนามกีฬาแห่งชาติ 

ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 

4 ระดับ นำาคะแนนท่ีหาค่าเฉล่ียแล้วมาแปลความหมาย

ตามหลกัของประคอง กรรณสตูร (Kannasutr, 1999) 

ดังนี้

 คะแนนค่าเฉล่ียระหว่าง 3.50-4.00 หมายถึง  

มีความต้องการมากที่สุด

 คะแนนค่าเฉล่ียระหว่าง 2.50-3.49 หมายถึง  

มีความต้องการมาก
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 คะแนนค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50-2.49 หมายถึง  

มีความต้องการน้อย

 คะแนนค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.49 หมายถึง  

 มีความต้องการน้อยที่สุด

ผลการวิจัย

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 

18-25 ปีมีระดับการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี 

มอีาชพีนักเรยีน/นิสติ/นกัศกึษา มรีายไดเ้ฉล่ียตอ่เดอืน 

5,000-25,000 บาท เข้าใช้บริการช่วงวันจันทร์-ศุกร์ 

เวลา 15.01-18.00 น. เข้าใช้บริการเพราะมาออก 

กำาลังกาย สัปดาห์ละ 1-2 วัน มากับเพ่ือน เสียค่าใช้จ่าย 

0-100 บาท ต่อครั้ง สถานที่ที่ใช้บริการมากที่สุดคือ 

บริเวณโดยรอบสนามศุภชลาศัย เหตุผลสำาคัญที่เลือก

ใชบ้ริการ คือ ทีต้ั่งของสนามกฬีาอยูใ่กล้ทีพ่กั/ทีท่ำางาน 

สะดวกต่อการเดินทาง ชนิดกีฬาและกิจกรรมท่ีใช้บริการ

มากที่สุด คือ เดินหรือวิ่งออกกำาลังกายเพื่อสุขภาพ

 1. ความตอ้งการสว่นประสมทางการตลาดของ

ผู้ใช้บริการทางการกีฬาและการออกกำาลังกาย 

ในสนามกีฬาแห่งชาติ ดังแสดงในตารางที่ 1

  ผูใ้ชบ้รกิารทางการกีฬาและการออกกำาลงักาย

ในสนามกีฬาแห่งชาติมีความต้องการส่วนประสม 

การตลาดโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X = 3.08) และ

เมื่อพิจารณาในรายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก 

ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์หรือการบริการ (X = 3.17) ด้าน

ราคา (X = 2.85) ด้านสถานที่ (X = 3.10) ด้านการ

ส่งเสริมการตลาด (X = 2.98) ด้านบุคคล (X = 3.04) 

ดา้นกระบวนการ (= 3.13) และการสรา้งและนำาเสนอ

ลักษณะทางกายภาพ (X = 3.22) 

ตารางที่ 1 คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัความตอ้งการสว่นประสมทางการตลาดของผูใ้ชบ้รกิาร

ทางการกีฬาและการออกกำาลังกายในสนามกีฬาแห่งชาติ (n = 400)

ความต้องการส่วนประสมทางการตลาด X SD ระดับความต้องการ

ด้านการบริการ

ด้านราคา

ด้านสถานที่

ด้านการส่งเสริมการตลาด

ด้านบุคคล

ด้านกระบวนการ

ด้านการสร้างและนำาเสนอลักษณะทางกายภาพ

3.17

2.85

3.10

2.98

3.04

3.13

3.22

0.58

0.61

0.58

0.63

0.65

0.60

0.63

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

โดยรวม 3.08 0.50 มาก
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 2. ผลการเปรียบเทียบความต้องการส่วนประสม

ทางการตลาดของผู้ใช้บริการทางการกีฬาและการ

ออกกำาลังกายในสนามกีฬาแห่งชาติ

  2.1 ผลการเปรียบเทียบความต้องการ 

ส่วนประสมทางการตลาดของผู้ใช้บริการทางการ

กีฬาและการออกกำาลังกายในสนามกีฬาแห่งชาติ 

จำาแนกตามเพศ ดังแสดงในตารางที่ 2

   ผู้ใช้บริการทางการกีฬาและการออก

กำาลังกายในสนามกีฬาแห่งชาติเพศชายและเพศหญิง 

มคีวามตอ้งการสว่นประสมการตลาดโดยรวม แตกตา่ง

กนัอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 เมือ่พจิารณา

เป็นรายด้านพบว่า ผู้ใช้บริการทางการกีฬาและการ

ออกกำาลังกายในสนามกีฬาแห่งชาติเพศชายและ 

เพศหญิง มีความต้องการส่วนประสมทางการตลาด

ด้านการบริการ ด้านสถานที่ ด้านบุคคล และด้านการ

สร้างและนำาเสนอลักษณะทางกายภาพ แตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความต้องการส่วนประสมทางการตลาดของผู้ใช้บริการทางการกีฬาและการ 

ออกกำาลังกายในสนามกีฬาแห่งชาติ จำาแนกตามเพศ

ความต้องการส่วนประสม

ทางการตลาด

เพศ

t pชาย (n = 246) หญิง (n = 154)

X SD X SD

ด้านการบริการ

ด้านราคา

ด้านสถานที่

ด้านการส่งเสริมการตลาด

ด้านบุคคล

ด้านกระบวนการ

ด้านการสร้างและนำาเสนอลักษณะทางกายภาพ

3.13

2.80

3.03

2.94

2.97

3.08

3.15

0.62

0.63

0.59

0.65

0.69

0.62

0.63

3.24

2.92

3.22

3.04

3.15

3.20

3.31

0.50

0.57

0.53

0.60

0.56

0.56

0.63

-2.091*

-1.806

-3.168*

-1.547

-2.872*

-1.940

-2.468*

0.037

0.072

0.002

0.123

0.004

0.053

0.014

โดยรวม 3.03 0.52 3.17 0.44 -2.887* 0.004

* p < 0.05 (t398 = 1.96)

  2.2 ผลการเปรียบเทียบความต้องการ 

ส่วนประสมทางการตลาดของผู้ใช้บริการทางการ

กีฬาและการออกกำาลังกายในสนามกีฬาแห่งชาติ 

จำาแนกตามอาย ุดังแสดงในตารางที่ 3

   ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้บริการทางการกีฬา

และการออกกำาลังกายในสนามกีฬาแห่งชาติ ที่มีอายุ

ต่ำากว่า 18 ปี มีความต้องการส่วนประสมทางการตลาด

แตกต่างกับผู้ใช้บริการที่มีอายุ 26-35 ปี อย่างมีนัย

สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน

ที่มีความแตกต่าง พบว่า

  ในดา้นราคา พบวา่ ผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีายตุ่ำากวา่ 

18 ปี มีความต้องการส่วนประสมทางการตลาด 

แตกต่างกับผู้ใช้บริการที่มีอายุ 26-35 ปี อย่างมีนัย

สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
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  ในด้านสถานท่ี พบว่า ผู้ใช้บริการท่ีมีอายุ 

ต่ำากว่า 18 ปี มีความต้องการส่วนประสมทางการตลาด

แตกต่างกับผู้ใช้บริการที่มีอายุ 26-35 ปี อย่างมีนัย

สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

  ในด้านบุคคล พบว่า ผู้ใช้บริการท่ีมีอายุต่ำากว่า 

18 ปี มีความต้องการส่วนประสมทางการตลาด 

แตกต่างกับผู้ใช้บริการที่มีอายุ 26-35 ปี อย่างมีนัย

สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความต้องการส่วนประสมทางการตลาดของผู้ใช้บริการทางการกีฬาและ 

การออกกำาลังกายในสนามกีฬาแห่งชาติ จำาแนกตามอายุ

ความต้องการ
ส่วนประสม
ทางการตลาด

อายุ

F p เปรียบเทียบ
รายคู่

1. ต่ำากว่า 
18 ปี

(n = 99)

2. 18-25 ปี
(n = 187)

3. 26-35 ปี
(n = 57)

4. 36-55 ปี
(n = 46)

5. 56 ปี 
ขึ้นไป

(n = 11)

X SD X SD X SD X SD X SD

ด้านการบริการ
ด้านราคา
ด้านสถานที่
ด้านการส่งเสริม
การตลาด
ด้านบุคคล
ด้านกระบวนการ
ด้านการสร้างและ
นำาเสนอลักษณะ
ทางกายภาพ

3.22
2.99
3.28
3.11

3.21
3.24
3.34

0.54
0.62
0.48
0.59

0.54
0.49
0.56

3.13
2.88
3.08
2.96

2.99
3.12
3.16

0.54
0.55
0.52
0.60

0.62
0.57
0.63

3.07
2.65
2.96
2.90

2.88
2.99
3.18

0.72
0.67
0.71
0.72

0.75
0.72
0.69

3.32
2.69
3.05
2.89

3.07
3.14
3.23

0.60
0.64
0.70
0.75

0.72
0.72
0.69

3.21
2.57
2.86
2.82

2.96
3.07
3.11

0.65
0.62
0.54
0.42

0.82
0.70
0.72

1.587
4.621*
3.973*
1.719

2.901*
1.715
1.441

0.177
0.001
0.004
0.145

0.022
0.146
0.220

-
1-3*
1-3*
-

1-3*
-
-

โดยรวม 3.22 0.42 3.06 0.46 2.96 0.60 3.08 0.60 2.95 0.51 3.101* 0.016 1-3*

*p < 0.05 (F4, 395 = 2.37)

  2.3 ผลเปรียบเทียบความต้องการส่วน

ประสมทางการตลาดของผูใ้ชบ้ริการทางการกีฬาและ

การออกกำาลงักายในสนามกีฬาแหง่ชาติ จำาแนกตาม

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ดังแสดงในตารางที่ 4

   ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้บริการทางการกีฬา

และการออกกำาลังกายในสนามกีฬาแห่งชาติ ท่ีมีรายได้

เฉลี่ยต่อเดือน ต่ำากว่า 5,000 บาท มีความต้องการ

ส่วนประสมทางการตลาดแตกต่างกับผู้ใช้บริการที่มี

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,000-25,000 บาท อย่างมีนัย

สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผู้ใช้บริการที่มีรายได้

เฉลี่ยต่อเดือนต่ำากว่า 5,000 บาท มีความต้องการ 

ส่วนประสมทางการตลาดแตกต่างกับผู้ใช้บริการที่มี

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป อย่างมีนัย

สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน

ที่มีความแตกต่าง พบว่า

  ในด้านราคา พบว่า ผู้ใช้บริการที่มีรายได้ 

เฉลี่ยต่อเดือนต่ำากว่า 5,000 บาท มีความต้องการ 

ส่วนประสมทางการตลาดแตกต่างกับผู้ใช้บริการที่มี
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รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,000-25,000 บาท อย่างมีนัย

สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผู้ใช้บริการที่มีรายได้

เฉลี่ยต่อเดือนต่ำากว่า 5,000 บาท มีความต้องการ 

ส่วนประสมทางการตลาดแตกต่างกับผู้ใช้บริการท่ีมี

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,000-40,000 บาท อย่างมีนัย

สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

  ในด้านสถานที่ พบว่า ผู้ใช้บริการที่มีรายได้

เฉลี่ยต่อเดือนต่ำากว่า 5,000 บาท มีความต้องการ 

ส่วนประสมทางการตลาดแตกต่างกับผู้ใช้บริการท่ีมี

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป อย่างมีนัย

สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

  ในด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า ผู้ใช้

บริการที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ำากว่า 5,000 บาท  

มีความต้องการส่วนประสมทางการตลาดแตกต่างกับ 

ผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ตอ่เดอืน 40,001 บาทขึน้ไป 

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

  ในด้านบุคคล พบว่า ผู้ใช้บริการที่มีรายได้

เฉลี่ยต่อเดือนต่ำากว่า 5,000 บาท มีความต้องการ 

ส่วนประสมทางการตลาดแตกต่างกับผู้ใช้บริการที่มี

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,000-25,000 บาท อย่างมีนัย

สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบความต้องการส่วนประสมทางการตลาดของผู้ใช้บริการทางการกีฬาและ 

การออกกำาลังกายในสนามกีฬาแห่งชาติ จำาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ความต้องการส่วนประสม
ทางการตลาด

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

F p
เปรียบ
เทียบ
รายคู่

1. ต่ำากว่า 
5,000 บาท
(n = 165)

2. 5,000-
25,000 บาท
(n = 196)

 3. 25,001-
40,000 บาท 
(n = 24)

4. 40,000 
บาท ขึ้นไป
(n = 15)

X SD X SD X SD X SD

ด้านการบริการ
ด้านราคา
ด้านสถานที่
ด้านการส่งเสริมการตลาด
ด้านบุคคล
ด้านกระบวนการ
ด้านการสร้างและนำาเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ

3.22
3.00
3.21
3.10
3.15
3.19
3.27

0.53
0.59
0.50
0.58
0.57
0.53
0.58

3.13
2.77
3.05
2.94
2.98
3.11
3.18

0.63
0.59
0.61
0.63
0.67
0.63
0.67

3.21
2.55
3.04
2.77
2.92
2.99
3.22

0.64
0.59
0.59
0.77
0.79
0.69
0.64

3.12
2.57
2.72
2.53
2.87
2.96
3.01

0.50
0.66
0.67
0.74
0.78
0.71
0.61

0.840
7.820*
4.848*
5.701*
2.726*
1.455
1.034

0.472
0.000
0.003
0.001
0.044
0.226
0.377

-
1-2,3*
1-4*
1-4*
1-2*
-
-

โดยรวม 3.18 0.44 3.04 0.52 2.99 0.56 2.83 0.54 4.088* 0.007 1-2,4*

*p < 0.05 (F 3, 396 = 2.60)
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อภิปรายผลการวิจัย

 1. ความต้องการส่วนประสมทางการตลาด 

ของผู้ใช้บริการทางการกีฬาและการออกกำาลังกาย 

ในสนามกีฬาแห่งชาติ 

  จากผลการวจัิยพบวา่ ผู้ใชบ้รกิารทางการกฬีา

และการออกกำาลังกายในสนามกีฬาแห่งชาติมีความ

ต้องการส่วนประสมการตลาดโดยรวม และรายด้าน

ทุกด้านอยู่ในระดับมาก 

  1.1 ความตอ้งการสว่นประสมทางการตลาด

ด้านบริการ

   ผู้ใช้บริการทางการกีฬาและการออก

กำาลังกายในสนามกีฬาแห่งชาติมีความต้องการ 

ส่วนประสมทางการตลาดด้านบริการโดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก ซึ่งผู้ใช้บริการต้องการให้ทางสนามกีฬา 

แห่งชาติจัดกิจกรรมด้านกีฬาหรือการออกกำาลังกาย 

ท่ีเป็นประโยชน์แก่ชุมชน รักษามาตรฐานของสนามกีฬา 

ใหบ้รกิารเคร่ืองมอืเครือ่งใชอ้ปุกรณก์ฬีาทีไ่ดม้าตรฐาน 

และเพยีงพอกบัความตอ้งการของกฬีาทกุชนดิ รวมถงึ

บำารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์กีฬาต่างๆ 

ให้อยู่สภาพพร้อมใช้งานเสมอ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ

เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์กีฬาต่างๆ ของสนาม

กีฬายังมีไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการ 

ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ นคพรรณ สุวรรณหงส์ 

และจฑุา ติงศภัทยิ ์(Suwanahong and Tingsabhat, 

2009) ที่ศึกษาเร่ืองปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ทีม่อีทิธพิลตอ่การตดัสนิใจเลือกใชฟ้ติเนสเซน็เตอรข์อง

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่าง

ให้ความสำาคัญกับส่วนประสมทางการตลาดด้าน

ผลิตภัณฑ์/บริการ อยู่ในระดับมาก

  1.2 ความต้องการสว่นประสมทางการตลาด

ด้านราคา 

   ผู้ใช้บริการทางการกีฬาและการออก

กำาลังกายในสนามกีฬาแห่งชาติมีความต้องการ 

สว่นประสมทางการตลาดดา้นราคาโดยรวมอยูใ่นระดบั

มาก ผู้ใช้บริการมีความต้องการมากในเรื่องเกี่ยวกับ 

การไม่เก็บค่าบริการ หรือเก็บค่าบริการและค่าสมัครเรียน

กีฬาในอัตราที่หลากหลายขึ้นอยู่กับความเหมาะสม 

และเก็บค่าปรับในกรณีที่เกิดความเสียหายจากการ 

ใช้บริการ แต่ผู้ใช้บริการมีความต้องการในระดับน้อย

ในเรือ่งการเกบ็คา่สมาชกิในการเขา้รว่มกจิกรรม ทัง้นี้

อาจเป็นเพราะผู้ใช้บริการอาจเห็นว่าสนามกีฬาแห่งชาติ

เป็นสถานที่สาธารณะสำาหรับบริการประชาชนทั่วไป 

ไม่ใช่สถานบริการออกกำาลังกายของเอกชนจึงไม่ควร

เก็บค่าสมาชิก เพื่อให้ประชาชนที่มีรายได้ไม่มาก

สามารถใชบ้รกิารได ้และเปน็การสง่เสรมิใหป้ระชาชน

ทุกเพศทุกวัยรักการออกกำาลังกาย และมีสุขภาพร่างกาย

ท่ีแข็งแรง ซ่ึงสอดคล้องกับ กรมพลศึกษา (Department 

of Physical Education, 2011) ท่ีระบุว่า กรมพลศึกษา

ซ่ึงเป็นองค์กรท่ีดูแลการให้บริการในสนามกีฬาแห่งชาติ 

มีพันธกิจ คือ ดำาเนินการด้านการพลศึกษา การกีฬา

ขั้นพื้นฐาน และกีฬาเพื่อมวลชน

  1.3 ความตอ้งการสว่นประสมทางการตลาด

ด้านสถานที่

   ผู้ใช้บริการทางการกีฬาและการออก

กำาลังกายในสนามกีฬาแห่งชาติมีความต้องการ 

ส่วนประสมทางการตลาดด้านสถานที่โดยรวมอยู่ใน

ระดบัมาก ซึง่ผูใ้ชบ้รกิารตอ้งการใหส้นามกฬีาแหง่ชาติ

จัดพื้นที่จอดรถ ห้องน้ำา ห้องอาบน้ำาเพียงพอ มีบริการ

ร้านอาหารและเครื่องดื่มภายในบริเวณสนามกีฬา  

จัดม้าน่ังไว้ให้บริการโดยรอบ จัดส่ิงอำานวยความสะดวก

ต่างๆ ภายในสนามกีฬา เช่น โทรทัศน์ ตู้น้ำาดื่ม 

นอกจากนีค้วรดแูลรกัษาความสะอาดทัว่บรเิวณสนาม

กฬีาอยูเ่สมอ มกีารรกัษาความปลอดภยัอยา่งเพยีงพอ 

ตดิตัง้ระบบไฟสอ่งสวา่งภายในสนามกฬีาและโดยรอบ 

ทางเข้า-ออกสนามกีฬาชัดเจนสังเกตได้ง่าย แบ่งเขต

ทางเดินเท้ากับเส้นทางเดินรถอย่างชัดเจน รวมถึง



62 Journal of Sports Science and Health Vol.13 No.3, (September-December 2012)

สร้างทางเดินเพ่ือเช่ือมต่ออาคารสำานักงานกับจุดบริการ

อื่นๆ ด้วย ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ นพวรรณ 

อนุโยธา (Anuyothar, 1998) ศึกษาความต้องการ 

การใช้บริการออกกำาลังกายและพักผ่อนของผู้มาใช้

บริการสวนสุขภาพ จังหวัดเลย ผู้มาใช้บริการมีความ

ต้องการด้านสถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งอำานวยความ

สะดวกในระดับมาก

  1.4 ความตอ้งการสว่นประสมทางการตลาด

ด้านการส่งเสริมการตลาด

   ผู้ใช้บริการทางการกีฬาและการออก

กำาลังกายในสนามกีฬาแห่งชาติมีความต้องการ 

ส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด

โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซ่ึงผู้ใช้บริการต้องการให้สนาม

กีฬาจดัทำาโฆษณาและประชาสมัพนัธข์อ้มลูตา่งๆ ของ

สนามกีฬาผ่านส่ือต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ อินเทอร์เน็ต 

หนังสือพิมพ์ วารสาร ปรับปรุงบอร์ดประชาสัมพันธ์

ข้อมูลข่าวสารของสนามกีฬาให้น่าสนใจทันต่อเหตุการณ์

มากย่ิงข้ึน จัดบริการเสริมอ่ืนๆ เช่น การบริการทดสอบ

สมรรถภาพ กิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์ และจัดกิจกรรม

เนือ่งในโอกาสพเิศษตา่งๆ เชน่ วนัปใีหม ่ซึง่สอดคล้อง

กับผลการวิจยัของ ปรานม รอดทศันา (Rodtadsana, 

1998) ที่ศึกษาความต้องการบริการการออกกำาลังกาย

เพื่อส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรและนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยรังสิต พบว่ากลุ่มตัวอย่างต้องการให้จัด

บริการทดสอบสมรรถภาพทางกาย มีการประชาสัมพันธ์

เพื่อการใช้บริการโครงการศูนย์กีฬาอย่างต่อเนื่อง 

ในระดับมาก 

  1.5 ความตอ้งการสว่นประสมทางการตลาด

ด้านบุคคล

   ผู้ใช้บริการทางการกีฬาและการออก

กำาลังกายในสนามกีฬาแห่งชาติมีความต้องการ 

ส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคคลโดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก ซึ่งผู้ใช้บริการต้องการให้สนามกีฬาจัดหา 

ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความสามารถและ

ประสบการณ์ในการให้บริการ มีวุฒิการศึกษาด้าน

พลศึกษาหรือวิทยาศาสตร์การกีฬา มีมนุษยสัมพันธ์ดี 

ย้ิมแย้มแจ่มใส และมีจำานวนเพียงพอ รวมถึงสนามกีฬา

ควรมีการอบรมพนักงานให้มีความรู้ สามารถให้ข้อมูล

ต่างๆ เกี่ยวกับสนามกีฬาได้ สอดคล้องกับผลการวิจัย

ของ ชำานาญ เรืองมาก (Reungmak, 2005) ที่ศึกษา

สภาพและความต้องการการออกกำาลังกายของ

ประชาชนในสถานออกกำาลังกายเขตเทศบาลเมือง

สุไหงโก-ลก พ.ศ.2548 พบว่ากลุ่มตัวอย่างต้องการให้

สถานออกกำาลังกาย มีบุคลากรให้คำาแนะนำาการออก

กำาลงักาย บคุลากรมคีวามรูค้วามสามารถเกีย่วกบัการ

ออกกำาลังกาย มีมนุษยสัมพันธ์ดี ในระดับมาก

  1.6 ความตอ้งการสว่นประสมทางการตลาด

ด้านกระบวนการ

   ผู้ใช้บริการทางการกีฬาและการออก

กำาลังกายในสนามกีฬาแห่งชาติมีความต้องการ 

ส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการโดยรวม 

อยู่ในระดับมาก ซึ่งผู้ใช้บริการต้องการให้สนามกีฬา

แห่งชาติมีขั้นตอนการใช้บริการของสนามกีฬาอย่าง

ชัดเจน พัฒนาวิธีการติดต่อสนามกีฬาให้สะดวกมากข้ึน 

มกีระบวนการจดัการทีด่ ีกรณทีีม่ผีูเ้ขา้ใชบ้รกิารจำานวน

มาก จัดทำาเอกสารหรือป้ายแนะนำาข้อพึงปฏิบัติ ข้อควร

ระวงัในการใชบ้รกิาร และเตรยีมพรอ้มแกไ้ขปญัหาได้

ทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น อัคคีภัย ซ่ึงสอดคล้องกับ

ผลการวิจัยของ ชำานาญ เรืองมาก (Reungmak, 2005) 

ที่พบว่ากลุ่มตัวอย่างต้องการให้สถานออกกำาลังกาย  

มีระเบียบการใช้สถานที่ชัดเจน ในระดับมาก

  1.7 ความตอ้งการสว่นประสมทางการตลาด

ด้านการสร้างและนำาเสนอลักษณะทางกายภาพ

   ผู้ใช้บริการทางการกีฬาและการออก

กำาลังกายในสนามกีฬาแห่งชาติมีความต้องการ 

ส่วนประสมทางการตลาดด้านการสร้างและนำาเสนอ
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ลักษณะทางกายภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งผู้ใช้

บริการต้องการให้สนามกีฬา จัดการระบบรักษาความ

สะอาดในสนามกฬีา ปรบัปรงุทศันยีภาพบรเิวณสนาม

กีฬาให้มีความสวยงาม ตกแต่งพ้ืนท่ีเพ่ือสร้างบรรยากาศ

ในการเลน่กฬีา จดัทำาปา้ยแสดงแผนผงัของสนามกฬีา

เพ่ือความสะดวกในการใช้บริการ และจัดทำาเคร่ืองแบบ

พนักงานให้เหมาะสม สามารถสังเกตได้ง่าย ซ่ึงสอดคล้อง

กับผลการวิจัยของ กรรณิการ์ โพธิมู (Potimu, 1997) 

ทีศ่กึษาความตอ้งการใชส้ถานบรกิารออกกำาลังกายของ

ประชาชนในอำาเภอเมืองเชียงใหม่ พบว่ากลุ่มตัวอย่าง

มีความต้องการให้สถานบริการออกกำาลังกายมีต้นไม้ใหญ่

ท่ีร่มร่ืน และมีไม้ดอกไม้ประดับท่ีสวยงาม ในระดับมาก

 2. ผลการเปรียบเทียบความต้องการส่วนประสม

ทางการตลาดของผู้ใช้บริการทางการกีฬาและการ

ออกกำาลงักายในสนามกีฬาแหง่ชาติ จำาแนกตามเพศ 

อายุ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน

  2.1 ผลการเปรียบเทียบความต้องการ 

ส่วนประสมทางการตลาดของผู้ใช้บริการทางการ

กีฬาและการออกกำาลังกายในสนามกีฬาแห่งชาติ 

จำาแนกตามเพศ

   จากผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้บริการทาง 

การกีฬาและการออกกำาลังกายในสนามกีฬาแห่งชาติ

ชายและหญิง มีความต้องการส่วนประสมทางการตลาด

โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 เมื่อพิจารณาในรายด้านพบว่าเพศหญิงมีค่าเฉลี่ย

ความต้องการส่วนประสมทางการตลาดมากกว่าเพศชาย

ทุกด้านทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้หญิงมีความอ่อนไหวต่อ

ความต้องการต่างๆ มากกว่าผู้ชาย ดังที่ บาร์ซินส์  

วิลลิงก์ และวัทเทอร์ อ้างอิงใน ปรีชา อรุณสวัสดิ์ 

(Barzins, Willing, and Watter cited in Aroon-

sawas, 1988) ได้ศึกษาองค์ประกอบของความเป็น

ชาย (masculinity) และความเป็นหญิง (femininity) 

พบวา่องคป์ระกอบหนึง่ของลกัษณะความเปน็หญงิคอื 

ความอ่อนไหวต่อความต้องการต่างๆ (sensitive to 

the needs of others)

  2.2 ผลการเปรียบเทียบความต้องการ 

ส่วนประสมทางการตลาดของผู้ใช้บริการทางการ

กีฬาและการออกกำาลังกายในสนามกีฬาแห่งชาติ 

จำาแนกตามอายุ

   จากผลการวจิยัพบวา่ ผูใ้ชบ้รกิารทางการ

กีฬาและการออกกำาลังกายในสนามกีฬาแห่งชาติที่มี 

อายตุา่งกนั มีความตอ้งการส่วนประสมทางการตลาด

โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 สอดคลอ้งกับ ปรมะ สตะเวทนิ (Satavetin, 1998) 

อายุเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำาให้คนมีความเหมือนหรือ 

แตกต่างกันในเรื่องความคิด

  2.3 ผลเปรียบเทียบความต้องการส่วนประสม

ทางการตลาดของผู้ใช้บริการทางการกีฬาและ 

การออกกำาลงักายในสนามกฬีาแหง่ชาต ิจำาแนกตาม

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

   จากผลการวจิยัพบวา่ ผูใ้ชบ้รกิารทางการ

กีฬาและการออกกำาลังกายในสนามกีฬาแห่งชาติที่มี

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันโดยรวม แตกต่างกันอย่าง

มนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 สอดคลอ้งกบั สวุฒันา 

วงษ์กะพันธ์ อ้างอิงใน วราภรณ์ จารุหิรัญสกุล (Wong-

kapan, 1988 cited in Jaruhiransakul, 2002) 

กล่าวว่า รายได้เป็นเครื่องกำาหนดความรู้นึกคิด และ

ความต้องการของคนเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ และพฤติกรรม

ต่างๆ ของคน นอกจากนี้รายได้เป็นสิ่งที่นักการตลาด

และนกัโฆษณาตระหนกัถงึเสมอในการวางแผนโฆษณา 

และการกำาหนดนโยบายดา้นราคาจะสมัพนัธก์บัรายได้

ของผู้บริโภคด้วย

 สรุปผลการวิจัย

 ความตอ้งการสว่นประสมทางการตลาดของผูใ้ช้

บรกิารทางการกฬีาและการออกกำาลงักายในสนามกฬีา
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แห่งชาติ ประกอบด้วย ด้านการบริการ ด้านราคา 

ด้านสถานที่ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล 

ด้านกระบวนการ และด้านการสร้างและนำาเสนอ

ลักษณะทางกายภาพ

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย

 1. สถานสนามกีฬาแห่งชาติ ควรให้ความดูแล

เอาใจใส่และซ่อมแซมบำารุงรักษาบริเวณสถานที่

สำาหรบัออกกำาลงักาย ตลอดจนอปุกรณแ์ละสิง่อำานวย

ความสะดวกต่างๆ ที่จำาเป็นให้อยู่ในสภาพดี สะอาด 

พร้อมที่จะใช้งานได้ทุกเวลา

 2. สนามกีฬาแห่งชาติควรจัดหาบุคลากรที่มี

ความรู้ความชำานาญทางด้านการออกกำาลังกายไว้

บริการให้คำาแนะนำาแก่ผู้ใช้บริการ ควรให้ความสำาคัญ

ในการพิจารณาการคัดเลือกบุคคลเข้ามาปฏิบัติงาน 

ในงานดา้นบรกิาร และควรเนน้ถงึการใหค้วามรู ้ความ

สามารถตามหลักวิชาการ และการมีคุณธรรม จริยธรรม

เป็นพื้นฐานสำาคัญ

 3. ควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้บริการ

 4. ควรจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีหรือหน่วยพยาบาลประจำา

อยู่ทีบ่รเิวณสถานทีอ่อกกำาลังกายหรอืบรเิวณใกล้เคยีง 

โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีความต้องการใช้บริการ

ทางการกฬีาและการออกกำาลังกายมาก เพราะอาจเกดิ

อุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บจากการออกกำาลังกายได้
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งบประมาณเงินทุนในการส่งเสริมกีฬาและการออกกำาลังกายเพื่อสุขภาพ

อัจฉรา ปุราคม
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำาแพงแสน

บทคัดย่อ
 งบประมาณเงินทุนในการส่งเสริมกีฬาและการ
ออกกำาลังกายเพื่อสุขภาพ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
ผลกระทบการลงทุนด้านส่งเสริมกีฬาและออกกำาลังกาย
เพื่อสุขภาพต่อสุขภาวะสังคมไทย โดยการสนับสนุน
ของสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
 วัตถุประสงค์ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษางบประมาณการลงทุนในการส่งเสริมกีฬาและ
การออกกำาลังกายเพื่อสุขภาพในช่วงปีงบประมาณ 
2548-2552 ประเภทของโครงการส่งเสริมกีฬาและการ
ออกกำาลังกายเพ่ือสุขภาพ และต้นทุนต่อหน่วยประชากร
ของการสง่เสรมิกฬีาและการออกกำาลังกายเพือ่สขุภาพ
 วธิกีารดำาเนนิการวจิยั เกบ็ขอ้มลูในหนว่ยลงทนุ
จำานวน 13 จังหวัดในประเทศไทย ได้แก่ เพชรบูรณ์ 
ตาก อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ นครปฐม ราชบุรี นครราชสีมา 
นครพนม นครนายก ชลบุรี นครศรีธรรมราช สงขลา 
และสุราษฎร์ธานี ด้วยแบบบันทึกงบประมาณราย
โครงการ และการสมัภาษณแ์บบเจาะลึกจากเจ้าหนา้ที่
ท่ีรับผิดชอบการจัดสรรงบประมาณ และทำาการวิเคราะห์
งบประมาณและประเภทโครงการด้วยค่าจำานวน ร้อยละ 
และวิเคราะห์ต้นทุนต่อหัวประชากร ในมุมมองของผู้ให้
บริการ รวมท้ังวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจาะลึก
ด้วยความสัมพันธ์เชิงเนื้อหา 
 ผลการวจิยั พบวา่ งบประมาณลงทุนในโครงการ
ส่งเสริมกีฬาและการออกกำาลังกายเพื่อสุขภาพระดับ

จังหวัดและระดับท้องถิ่น ระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา 
อัตราการลงทุนไม่คงท่ี ในปี 2552 มีจำานวนงบประมาณ
การลงทุนมากที่สุด เท่ากับ 226.72 ล้านบาท โดย 
งบประมาณส่วนใหญ่มีการจัดสรรมาจากองค์กรภาครัฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสำานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเมื่อ
พิจารณาประเภทโครงการ พบว่า ส่วนใหญ่งบประมาณ
การลงทุนอยู่ในโครงการด้านกีฬามวลชน คิดเป็น 
ร้อยละ 32.30 จากจำานวนงบลงทุนทั้งหมด รองลงมา
คือ โครงการกีฬาและนันทนาการกลุ่มนักเรียนและ
เยาวชน คิดเป็นร้อยละ 27.44 ขณะเดียวกันผลการ
วเิคราะหต์น้ทนุตอ่หวัประชากร เทา่กบั 10.36, 12.29, 
12.27, 13.64 และ 20.93 บาท/คน/ปี เฉลี่ยเท่ากับ 
13.90 บาท/คน/ปี 
 สรุปผลการวิจัย งบประมาณในโครงการกีฬา
และออกกำาลังกายเพื่อสุขภาพ ภายในระยะเวลา 5 ปี
ท่ีผ่านมา งบลงทุนต่อหัวประชากรมีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึน 
สว่นใหญก่ารลงทนุอยูใ่นโครงการประเภทกฬีามวลชน 
ขณะที่โครงการออกกำาลังกายเพื่อสุขภาพในกลุ่มวัย 
ผู้สูงอายุ และโครงการออกกำาลังกายสำาหรับบุคคล 
ด้อยโอกาส มีการลงทุนในสัดส่วนน้อยที่สุด 

คำาสำาคัญ : การลงทุน / กีฬาและการออกกำาลังกาย
เพื่อสุขภาพ / ต้นทุนต่อหัวประชากร
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CAPITAL BUDGETTING IN SPORTS AND EXERCISE 

FOR HEALTH PROMOTION
 

Atchara Purakom
Faculty of Education and Development Science
Kasetsart University, Kamphaeng-Saen Campus 

Abstract 
 The capital budgeting to promote sports 
and exercise for health was apart of the effect 
of capital budget in sports and exercise for 
health upon Thai’s health status sponsored by 
Thai Health Promotion Foundation in 2010. 
 Purpose The purpose of this study was to 
explore capital budgeting to promote sports and 
exercise for health projects during 2005-2009 
and to study patterns of sports and exercise 
projects also unit cost via providers perspec-
tive. 
 Methods The data were purposively  
collected from 13 provinces out of the country. 
These included Phetchaboon, Tak, Uttraradit, 
Nakhonsawan, Nakhonpathom, Ratchaburi, 
Nakhonratchasima, Nakhonpanom, Nakhonnayok, 
Chonburi, Nakhonsrithammarach, Songkla, and 
Suratthani. The target provinces has been 
reported their budget spent for each individual 
projects along with in-depth interview informa-
tion. This study focused on analyzing the 
amount, percentage and unit cost via providers 
perspective. Content analysis were applied for 
data gathering from in-depth interview. 

 Results The results revealed that sports 
and exercise for health projects investment at 
the provincial and local government fluctuated 
throughout the last 5 years. The capital budget 
by the year 2009 was the highest one with 
the amount of 226.72 million baht. The budget 
has been allocated from national resources, 
local government and Thai Health Promotion 
Foundation. Mostly the budgets has been  
allocated to mass sport projects by 32.30% 
of the whole amount. Then, the projects of 
youth sport and recreation invested at 27.44% 
of all capital budgeting. The unit cost of  
exercise and sport for health programs were 
found at 10.36, 12.29, 12.27, 13.64 and 20.93 
baht/person/year respectively. The average of 
unit cost was 13.90 baht/person/year.
 The Conclusion The capital budgeting 
to promote sport and exercise for health past 
5 years . The average of unit cost of capital 
budgeting tended to higher level. Likewise, the 
proportion of health promotion for elderly and 
disadvantaged project investment at the lowest. 

Key words : Capital budgeting / Sport and 
exercise for health / Unit cost
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ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา

 นับต้ังแต่สังคมไทยมีนโยบายและยุทธศาสตร์ 

ส่งเสริมการออกกำาลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพอย่าง

ต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นมาตรการและกลไกสำาคัญยิ่ง 

ในกระบวนการส่งเสริมสุขภาพให้ประชาชนไทยมี 

สุขภาวะอนามัยดีขึ้น มีอายุขัยเฉลี่ยสูงขึ้น ลดภาวะ

เจ็บป่วย พิการ และการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร และ

ประการสำาคัญ คือ จะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการรักษา

พยาบาลของประชาชนท่ีเจ็บป่วยและเสียชีวิต ซ่ึงสูงถึง

ปีละ 2-2.5 แสนล้านบาท (National Health Security 

Office, 2007) โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายจากการเจ็บป่วยที่

เกิดจากโรคเร้ือรัง เช่น ภาวะโรคเบาหวาน โรคความดัน

โลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งเป็นผลมาจาก

การบรโิภคอาหารไมถู่กตอ้ง และขาดการออกกำาลังกาย 

โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ หน่วยงานมิใช่ภาครัฐ และ

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ กำาหนดแผนงาน โครงการ 

และกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพท่ีมีนัยสำาคัญกับกลุ่ม 

เปา้หมาย และจดัสรรงบประมาณลงในโครงการขนาด

เลก็และโครงการขนาดใหญ ่จำานวนนบัหลายลา้นบาท 

เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม เกื้อหนุนให้คนไทยมีการออก

กำาลังกาย และกีฬาเป็นวิถีชีวิต เข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐาน

ทางกายภาพ เทคโนโลย ีนวตักรรม ตลอดจนสรา้งทนุ

ทางสังคม วัฒนธรรมในด้านการกีฬาและออกกำาลังกาย 

ครอบคลุมในพื้นที่สังคมเมือง และชนบท จนถึงพื้นที่

ในภมูภิาคทีห่า่งไกล ดว้ยประเดน็ดงักล่าวขา้งตน้ ทำาให้

เกิดคำาถามในสังคมไทยถึงงบประมาณการลงทุนด้าน

ส่งเสริมกีฬาและการออกกำาลังกายเพื่อสุขภาพว่า 

ในช่วงปี 2548-2552 ท่ีผ่านมา มีงบประมาณการลงทุน

เปน็จำานวนเงินเทา่ไร และแนวโนม้ของงบประมาณอยู่

ในรปูแบบโครงการลกัษณะใดบา้ง เพือ่จะไดฐ้านขอ้มลู

ในการตดัสนิใจในการวางแผนและจดัสรรงบประมาณ

ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับนโยบายต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อศึกษางบประมาณการลงทุนด้านการ 

ส่งเสริมกีฬาและการออกกำาลังกายเพื่อสุขภาพ

 2. เพื่อศึกษาประเภทของโครงการส่งเสริมกีฬา

และการออกกำาลังกายเพื่อสุขภาพ

 3. เพื่อศึกษาต้นทุนต่อหน่วยประชากรของการ

ส่งเสริมกีฬาและการออกกำาลังกายเพื่อสุขภาพ

วิธีดำาเนินการวิจัย

 การศึกษาครั้งน้ีเป็นการศึกษาแบบย้อนหลัง 

(Retrospective study) ทำาการเก็บข้อมูลในประเด็น

งบประมาณการลงทุน ลักษณะการบริหารจัดการ วิธีการ

จัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน ประเภทของโครงการ

ส่งเสริมกีฬาและการออกกำาลังกายเพื่อสุขภาพ และ

ตน้ทนุตอ่หน่วยประชากร ในชว่งระหวา่งปงีบประมาณ 

2548-2552 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ผู้วิจัยทำาการเก็บข้อมูลงบประมาณการลงทุน 

ต้นทุนต่อหน่วยประชากร และประเภทของโครงการ 

ส่งเสริมกีฬาและการออกกำาลังกายเพื่อสุขภาพ จาก

กลุม่ตวัอย่างในพืน้ที ่13 จงัหวดัของประเทศไทย ไดแ้ก่ 

ตาก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ นครปฐม 

ราชบุรี นครนายก ชลบุรี นครราชสีมา นครพนม 

นครศรีธรรมราช สงขลา และสุราษฎร์ธานี และทำาการ

เก็บข้อมลูจากหน่วยงานระดบัจงัหวดัและระดบัทอ้งถ่ิน

ท่ีดำาเนินงานด้านการส่งเสริมกีฬาและการออกกำาลังกาย

เพือ่สขุภาพโดยตรง ไดแ้ก่ สำานักงานการทอ่งเทีย่วและ

กีฬาจังหวัด (สทกจ.), สำานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

(สสจ.), องคก์รบรหิารสว่นจงัหวดั (อบจ.) และเทศบาล

นคร/เทศบาลเมือง และสำานักงานกองทุนสนับสนุน

การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซ่ึงเป็นหน่วยงานภายนอก

ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณโดยตรงให้กับองค์กร
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ภายในจังหวัดและชุมชน นอกจากนี้ทำาการเก็บข้อมูล

ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) เจ้าหน้าท่ี

ที่รับผิดชอบด้านงบประมาณระดับจังหวัดและระดับ

ท้องถิ่นทั้ง 13 จังหวัดๆ ละ 2 คน 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล

 การศกึษาครัง้นีท้ำาการเกบ็ขอ้มลูด้านงบประมาณ

เงินทุน ต้นทุนต่อหน่วยประชากร และประเภทโครงการ

จากเอกสาร แผนงาน และโครงการด้านกีฬาและการ

ออกกำาลังกายเพื่อสุขภาพของหน่วยงานกลุ่มตัวอย่าง

ทั้งในระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่น ในช่วงระหว่าง

ปงีบประมาณ 2548-2552 ด้วยแบบบันทึกงบประมาณ

รายโครงการ และเก็บข้อมูลในประเด็นการบริหาร

จัดการงบประมาณและวิธีการจัดสรรงบประมาณ 

ดา้นการสง่เสรมิกฬีาและการออกกำาลังกายเพือ่สขุภาพ

โดยวธิกีารสมัภาษณแ์บบเจาะลึกเจ้าหนา้ท่ีท่ีรบัผิดชอบ

การจัดสรรงบประมาณทั้ง 13 จังหวัดเพื่อเป็นข้อมูล

สนับสนุนประเด็นงบประมาณการลงทุนให้มีความ

ชัดเจนและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

 ขั้นตอนการดำาเนินงานวิจัย

 1. ทำาการติดตอ่ประสานงานกบัหนว่ยงานระดบั

จงัหวดัและระดบัทอ้งถิน่ท้ัง 13 จังหวดั และสำานกังาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อ

ขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล

 2. ดำาเนินการเก็บข้อมูลตามกำาหนดการที่

ประสานไว ้ในชว่งระยะเดอืนกนัยายน 2552-มนีาคม 

2553

 3. บันทึกและวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลงบประมาณการลงทุน  

และประเภทโครงการโดยคำานวณหาคา่จำานวน รอ้ยละ 

ค่าเฉลี่ย และวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย (Unit cost) 

และนำาเสนอในรปูของตารางและแผนภาพ และทำาการ

วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจาะลึก ด้วยการ

วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเนื้อหา สรุปประเด็น และ

นำาเสนอในรูปของการพรรณนา

ผลการวิจัย 

 1. งบประมาณการลงทุนด้านการส่งเสริมกีฬา

และการออกกำาลังกายเพื่อสุขภาพ

    ผลการวิเคราะห์ข้อมูลงบประมาณลงทุน 

ในการส่งเสริมกีฬาและการออกกำาลังกายเพื่อสุขภาพ

ในเชิงปริมาณ ในช่วง 2548-2552 ที่ผ่านมา จาก

สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

(สสส.) สำานักงานการทอ่งเทีย่วและกีฬาจงัหวดั (สทก.) 

สำานักงานสาธารณสุขจังหวัด องค์กรบริหารส่วนจังหวัด 

(อบจ.) และเทศบาลนคร/เทศบาลเมือง พบว่า อัตรา

การลงทุนไม่คงที่ โดยในช่วงระหว่างปี 2548-2549 

การลงทุนด้านกีฬาและออกกำาลังกายเพ่ือสุขภาพได้เพ่ิม

สูงขึ้นจาก 109.56 ล้านบาท เป็น 131.12 ล้านบาท 

ตอ่มาในชว่งป ี2549-2551 จำานวนการลงทนุคอ่นขา้ง

คงท่ี และจำานวนการลงทุนกลับมาเพ่ิมสูงข้ึนอีกในปี 2552 

ซึ่งเป็นปีที่มีการลงทุนสูงที่สุด คือ จำานวนเงิน 226.72 

ล้านบาท ดังแสดงในรูปที่ 1
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รูปที่ 1 แสดงแนวโน้มจำานวนงบลงทุนระดับจังหวัด ช่วงระหว่างปี 2548-2552

  เมือ่พจิารณาผลการวเิคราะห์เปรยีบเทียบการ

ลงทุนของหน่วยลงทุนระดับจังหวัด ทั้ง 5 หน่วยงาน 

แสดงให้เห็นว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นหน่วยงาน

ที่มีงบประมาณการลงทุนมากที่สุด เท่ากับ 260.04 

ล้านบาท ถัดมา คือ สำานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง และสำานักงานท่องเที่ยว

และกีฬาจังหวัด จำานวนเงินงบประมาณลงทุนเท่ากับ 

229.48, 149.75 และ 71.60 ล้านบาท ตามลำาดับ 

สว่นสำานกังานกองทนุสนบัสนนุการสรา้งเสรมิสขุภาพ 

(สสส.) มีการลงทุนน้อยที่สุด เท่ากับ 35.72 ล้านบาท 

ดังแสดงในรูปที่ 2

รูปที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบการลงทุนรายหน่วยงาน
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  นอกจากนี้ ผลจากการเก็บข้อมูลด้วยการ

สัมภาษณ์เจาะลึกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทั้ง 5 แห่ง

ของทุกจังหวัด พบว่า การจัดสรรงบประมาณการลงทุน

ดา้นการสง่เสรมิกฬีาและการออกกำาลังกายเพือ่สขุภาพ 

ของภาครัฐดำาเนินการผ่านหน่วยงานหลัก 3 หน่วย 

คือ (1) หนว่ยงานภาครฐั ไดแ้ก ่กระทรวงสาธารณสขุ 

กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา และกระทรวงมหาดไทย 

(2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ (3) สำานักงาน

กองทนุสนบัสนนุการสรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส.) ซึง่การ

ดำาเนินงานของหน่วยงานทั้ง 3 หน่วยนั้น มีลักษณะ

การบริหารจัดการงบประมาณและวิธีการจัดสรรไปยัง

กลุม่เปา้หมายแตกต่างกนั กล่าวคือ หนว่ยงานท่ีจัดสรร

งบประมาณจากหนว่ยงานสว่นกลางไปยงัสว่นภมูภิาค 

ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการท่องเที่ยว

และกีฬา กระทรวงมหาดไทย สำานักงานหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และ เส้นทางการจัดสรรของ

หนว่ยงานราชการดงักล่าวจะมกีารจัดสรรงบประมาณ

ผ่านหน่วยงานระดับกรม กอง ไปยังหน่วยงานส่วน

ภมูภิาค ไดแ้ก ่สำานกังานสาธารณสขุจังหวดั สำานกังาน

การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ซึ่งมีกระบวนการหลาย

ขั้นตอนกว่าที่งบประมาณจะลงถึงประชาชน/ชุมชน  

ในขณะทีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ มคีวามคลอ่งตวั

ในการดำาเนินงานจัดสรรงบประมาณมากกว่า และมีการ 

นำางบประมาณจากเงนิภาษทีีเ่กบ็ไดจ้ากทอ้งถิน่จดัสรร

ลงสู่ชุมชนโดยตรง ผ่านโครงการต่างๆ ในแผนพัฒนา

ตำาบล นอกจากน้ีแหล่งงบประมาณอีกส่วนหนึ่งของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งเทศบาลและองค์กร

ปกครองส่วนตำาบล (อบต.) ไดร้บัจัดสรรจากสำานกังาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในรูปของกองทุน

สุขภาพระดับตำาบลอีกด้วย ขณะที่สำานักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีวิธีการจัดสรร

งบประมาณทั้งผ่านหน่วยงานภาครัฐ และวิธีการ

สนับสนุนไปสู่ชุมชนโดยตรง

 2. ประเภทของโครงการส่งเสริมกีฬาและการ

ออกกำาลังกายเพื่อสุขภาพ

  หลงัจากการเกบ็ขอ้มลูโครงการจำานวน 2,095 

โครงการ และผู้วิจัยได้นำามาวิเคราะห์จำาแนกประเภท

โครงการ ศึกษาแนวโน้มรูปแบบของงบประมาณ 

การลงทุน ผลการวิเคราะห์พบว่า ประเภทของโครงการ

ที่เป็นที่นิยมดำาเนินการมากที่สุด คือ โครงการกีฬา

มวลชน ร้อยละ 25.16 รองลงมาได้แก่ โครงการกีฬา

และนันทนาการของกลุ่มนักเรียน เยาวชน โครงการ

รณรงค์แก้ปัญหาสุขภาพเฉพาะประเด็น โครงการพัฒนา

ศักยภาพ ร้อยละ 19.95, 13.56 และ 13.13 ตามลำาดับ 

ขณะที่โครงการที่มีการดำาเนินการน้อยที่สุด ได้แก่ 

โครงการสำาหรบับคุคลดอ้ยโอกาส และโครงการสำาหรบั

กลุ่มวัยผู้สูงอายุ ร้อยละ 1.10 และ 1.29 ตามลำาดับ 

ดังตารางที่ 1 ประกอบกับเมื่อพิจารณางบประมาณ

ลงทุนที่ดำาเนินการในแต่ละโครงการมีความสอดคล้อง

กับจำานวนโครงการ โดยพบว่า โครงการกีฬามวลชน

มีงบประมาณลงทุนมากที่สุด คือ ร้อยละ 32.30  

ของจำานวนงบประมาณลงทุนทั้งหมด รองลงมาได้แก่ 

งบประมาณลงทุนในโครงการกีฬาและนันทนาการ 

ของกลุ่มนักเรียน เยาวชน คิดเป็นร้อยละ 27.44  

ของจำานวนงบประมาณลงทุนทั้งหมด และงบลงทุน 

ในโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คิดเป็นร้อยละ 

15.76 สว่นโครงการทีม่งีบประมาณการลงทนุน้อยทีส่ดุ 

ได้แก่ โครงการออกกำาลังกายเพื่อสุขภาพของกลุ่มวัย

ผู้สูงอายุ และโครงการออกกำาลังกายและกีฬาเพื่อ

สุขภาพสำาหรับบุคคลด้อยโอกาส คิดเป็นร้อยละ 0.14 

และ 0.23 ตามลำาดับ ดังแสดงในรูปที่ 3
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ตารางที่ 1 แสดงจำานวนและร้อยละโครงการส่งเสริมกีฬาและการออกกำาลังกายเพื่อสุขภาพ 13 จังหวัด 

จังหวัด

ประเภทโครงการ 

รณรงค์-สร้าง

กระแส

สุขภาพ

พัฒนา

ศักยภาพ

กีฬา

มวลชน

พัฒนา

โครงสร้าง

พื้นฐาน

กีฬา

นักเรียน 

เยาวชน

ออกกำาลัง

กายกลุ่มวัย

ผู้สูงอายุ

ออกกำาลัง

กายกลุ่มด้อย

โอกาส

แก้ปัญหา

สุขภาพ

เฉพาะ

ประเด็น

เครือข่าย

ชมรม

1. เพชรบูรณ์

2. ตาก 

3. อุตรดิตถ์

4. นครสวรรค์

5. นครปฐม

6. ราชบุรี 

7. นครพนม

8. นครราชสีมา

9. นครนายก

10. ชลบุรี

11. สงขลา

12. นครศรีธรรมราช

13. สุราษฎร์ธานี

9(4.79)

5(4.35)

0

7(4.67)

1(0.95)

0

5(3.05)

0

10(9.01)

20(10.93)

43(13.48)

11(7.19)

25(12.89)

40(21.28)

17(14.78)

4(2.46)

13(8.67)

10(9.52)

10(5.85)

29(17.68)

6(5.0)

8(7.21)

23(12.57)

52(16.3)

37(24.18)

26(13.4)

35(18.62)

20(17.39)

43(29.66)

42(2.67)

26(24.76)

57(33.33)

11(6.71)

69(57.5)

42(37.84)

47(25.68)

69(21.63)

34(22.22)

32(16.49)

15(7.98)

14(12.17)

7(4.83)

4(2.67)

12(11.43)

18(10.53)

30(18.29)

0

3(2.7)

14(7.65)

38(11.91)

15(9.80)

26(13.4)

16(7.98)

18(15.65)

29(20.0)

51(34.0)

18(17.14)

53(30.99)

37(22.56)

21(17.5)

25(22.52)

42(22.95)

54(16.93)

29(18.95)

49(25.26)

5(2.66)

1(0.87)

2(1.38)

2(1.33)

3(2.86)

5(2.92)

0

1(0.83)

0

1(0.55)

4(1.25)

2(1.31)

1(0.52)

3(1.6)

0

0

3(2.0)

2(1.9)

0

0

2(1.67)

0

2(1.09)

1(0.31)

5(3.27)

5(2.58)

59(31.38)

35(30.43)

40(27.59)

16(10.67)

10(9.52)

11(6.43)

18(10.98)

11(9.17)

22(19.82)

22(12.02)

34(10.66)

2(1.31)

4(2.06)

7(3.72)

5(4.35)

20(13.79)

12(8.00)

23(21.9)

17(9.94)

34(20.73)

10(8.33)

1(0.90)

12(6.56)

24(7.52)

18(11.76)

26(13.4)

รวม 136(6.49) 275(13.13) 527(25.16) 196(9.36) 418(19.95) 27(1.29) 23(1.1) 284(13.56) 209(9.98)

รูปที่ 3 แสดงร้อยละของงบประมาณจำาแนกตามประเภทโครงการด้านการส่งเสริมกีฬาและการออกกำาลังกาย

เพื่อสุขภาพ
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 3. ต้นทุนต่อประชากรด้านกีฬาและออก 

กำาลังกายเพื่อสุขภาพ

  ผลของการคำานวณต้นทุนต่อหัวประชากร 

(Unit cost) 5 ปี ยอ้นหลัง พบวา่ ต้นทุนตอ่ประชากร 

มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนทุกปี เฉล่ียรายปีเท่ากับ 10.36, 12.29, 

12.27, 13.64 และ 20.93 บาท/คน/ปี ตามลำาดับ  

โดยเฉลี่ยทั้ง 5 ปี เท่ากับ 13.90 บาท/คน/ปี ดังแสดง

ในรูปที่ 4

รูปที่ 4 แสดงต้นทุนด้านการส่งเสริมกีฬาและการออกกำาลังกายเพื่อสุขภาพต่อหัวประชากร (Unit cost)

อภิปรายผลการวิจัย

 จากผลการศกึษาทีพ่บวา่ ตน้ทนุตอ่หวัประชากร

ต่อปีด้านการส่งเสริมกีฬาและการออกกำาลังกายเพื่อ

สุขภาพ เฉลีย่เทา่กบั 13.90 บาท/คน/ป ีถอืวา่เปน็การ

ลงทุนสุขภาพเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ 

อนัเป็นทีค่าดหวังไดว้า่จะเปน็การลงทุนท่ีมปีระสทิธผิล 

และมีความคุ้มค่าในระยะยาว (Henderson, 2009) 

งบประมาณเงนิลงทุนจะชว่ยป้องกนัภาวะเจ็บป่วยและ

เป็นการประหยัดงบประมาณการรักษาโรคไม่ติดต่อ

เร้ือรงัในอนาคต สอดรบักบัแนวทางและขอ้เสนอแนะ

ขององค์การอนามัยโลกในปัจจุบัน ในด้านข้อมูล 

งบประมาณการลงทุนรวมระดับจังหวัดและท้องถิ่น  

ในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา ท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึน โดยเฉพาะ

ในปี 2552 มีการลงทุนสูงที่สุด ทั้งนี้เพราะได้รับการ

จัดสรรงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพ่ิมข้ึน โดยท่ีงบประมาณส่วนใหญ่ใช้ไปในการปรับปรุง

โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการส่งเสริมการเล่นกีฬาและ

ออกกำาลังกาย ดังกรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 

มกีารลงทนุเปน็จำานวนมากดา้นสรา้งลานกีฬาแหง่ใหม ่

และการปรับปรุงสนามกีฬา อบจ.ชลบุรี ลงทุนสร้าง

สระว่ายน้ำา เป็นจำานวนเงินถึง 2.23 ล้านบาท ขณะท่ี 

อบจ.นครพนม มีการลงทุนปรับปรุงสนามฟุตบอล  

เปน็จำานวนเงนิถงึ 1.5 ลา้นบาท เชน่เดยีวกนักบั อบจ.

สรุาษฎรธ์าน ีมกีารลงทนุปรบัพืน้ลานกีฬา เปน็จำานวน

เงินถึง 2.8 ล้านบาท การลงทุนดังกล่าวจึงเป็นการ

สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพให้กับ

ประชาชนในระยะยาว 

 ประเด็นที่พบว่าการลงทุนส่วนใหญ่มุ่งเน้นไป 

ในกิจกรรมการแข่งขันกีฬามวลชน และโครงการกีฬา

และนนัทนาการของกลุม่นกัเรยีน เยาวชน ทัง้นีเ้พราะ
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กีฬามวลชนเป็นกิจกรรมหลักที่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นต้องให้การสนับสนุนเป็นประจำาทุกปีและ 
มีแนวโน้มมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้นอันเนื่องจาก
มาตรฐานการจัดการแข่งขันสูงข้ึน ส่วนกีฬากลุ่มนักเรียน 
เยาวชนที่มีงบประมาณสูงเช่นเดียวกัน ทั้งนี้เพราะมี
การจัดการแข่งขันในหลายระดับ คือต้ังแต่ระดับจังหวัด 
ภูมิภาค และระดับประเทศ ตัวอย่างเช่น โครงการ 
จัดแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค โครงการ
จดัการแขง่ขนักรฑีา กลุ่มโรงเรยีนเทศบาล การแขง่ขนั
กีฬาอนุบาลสัมพันธ์ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่า
สังเกตว่า การลงทุนด้านการพัฒนาบุคลากร และการ
รณรงค์สร้างกระแสสุขภาพด้วยการออกกำาลังกาย  
ซึ่งเป็นการลงทุนเพื่อจะทำาให้คงรักษาและพัฒนา 
เครือข่ายการออกกำาลังกายมีจำานวนการลงทุนไม่สูง
มากนัก นอกจากนี้ยังพบว่าโครงการประเภทส่งเสริม 
สุขภาพผู้สูงอายุและกลุ่มด้อยโอกาส ท่ีเป็นกลุ่มเส่ียงต่อ 
การเกิดปัญหาสุขภาพมีการลงทุนในสัดส่วนน้อยที่สุด 
สภาพดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของกลุ่มวัย
ท้ังสองกลุ่มท่ีจัดว่าเป็นกลุ่มเส่ียงสุขภาพ (Risk groups) 
จากข้อมูลของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
(Department of Disease Control, Ministry of 
Public Health, 2007) และสำานกัควบคมุโรคไมต่ดิตอ่
และส่งเสริมสุขภาพ องค์การอนามัยโลก (Non-
communicable Diseases Prevention and Health 
Promotion Division, WHO, 2003) มหีลักฐานยนืยนั
ว่าประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรค
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจเพิ่มสูงขึ้น 
ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายเพื่อการรักษาพยาบาลผู้ป่วยกลุ่ม 
ดังกล่าวเพ่ิมสูงข้ึนตามไปด้วย ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนถึง
การลงทนุทัง้ด้านงบประมาณ บคุลากร และสิง่อำานวย
ความสะดวกต่างๆ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย
มกีจิกรรมการออกกำาลังกายและเล่นกฬีาเพือ่สขุภาพที่
ผ่านมา อาจจะยังไม่สามารถจัดการปัญหาความเจ็บป่วย
ดว้ยโรคไมต่ดิตอ่เรือ้รงั (NCDs) ทีม่สีาเหตมุาจากการ

ขาดการออกกำาลังกาย หรือการมีกิจกรรมทางกาย 
ไม่เพียงพอ (Physical inactivity) ซึ่งนับวันจะเป็น
ปัญหาสุขภาพที่ทวีความรุนแรงขึ้นในอนาคต 

 สรุปผลการวิจัย
 ข้อมูลงบประมาณการลงทุนรวมระดับจังหวัดและ
ท้องถิ่น ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น 
จำานวนเงนิ เทา่กบั 109.56, 131.12, 131.43, 147.28 
และ 226.72 ล้านบาท ตามลำาดับ แหล่งงบประมาณหลัก
มาจากทั้งองค์กรภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และสำานกังานกองทนุสนบัสนนุการสรา้งเสรมิสขุภาพ 
(สสส.) ท่ีได้จัดสรรจากส่วนกลางไปสู่ภูมิภาค และไปสู่
ชุมชนโดยตรง งบประมาณการลงทุนส่วนใหญ่อยู่ใน
โครงการด้านกีฬามวลชน และโครงการกีฬาและ
นันทนาการของกลุ่มนักเรียน เยาวชน อย่างไรก็ตาม
ในแง่ของงบประมาณการลงทุนในโครงการประเภท
ต่างๆ ยังปรากฎว่าโครงการออกกำาลังกายเพื่อสุขภาพ
สำาหรับกลุ่มวัยผู้สูงอายุ และโครงการออกกำาลังกาย
และกีฬาเพื่อสุขภาพสำาหรับบุคคลด้อยโอกาส ซึ่งเป็น 
กลุ่มท่ีมีโอกาสเส่ียงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพ มีการลงทุน
ในสัดส่วนน้อยที่สุด และต้นทุนต่อหัวประชากรต่อปี 
ในช่วงระหว่างปี 2548-2552 เท่ากับ 10.36, 12.29, 
12.27, 13.64 และ 20.93 บาท/คน/ปี ตามลำาดับ 
และเฉลี่ยโดยรวม เท่ากับ 13.90 บาท/คน/ปี 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
 ผลจากการดำาเนินงานวิจัยงบประมาณเงินทุน 
ในการส่งเสริมกีฬาและการออกกำาลังกายเพื่อสุขภาพ
ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจัดทำาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
เพือ่จะเปน็ขอ้มลูใหผู้ก้ำาหนดนโยบาย และผูจ้ดัทำาแผน
ยทุธศาสตรน์ำาไปวางแผนงานในการลงทนุสง่เสรมิกฬีา
และการออกกำาลังกายเพ่ือสุขภาพในอนาคต และจัดทำา
ข้อเสนอแนะเพื่อการทำาวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้
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 ข้อเสนอแนะเชิงโยบาย

 1. การลงทุนด้านการส่งเสริมกีฬาและการออก

กำาลงักายเพือ่สขุภาพ ควรตอ้งมุง่เจาะจงกลุ่มเป้าหมาย 

ตามกลุ่มวัย และกลุ่มเฉพาะมากขึ้น ได้แก่ กลุ่มเด็ก

ก่อนวัยเรียน กลุ่มเด็ก/เยาวชนวัยเรียน กลุ่มคนวัย

ทำางาน ผูส้งูอาย ุกลุ่มผูพ้กิาร และกลุม่เสีย่งโรคเรือ้รงั 

เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและแก้ไขปัญหา

สุขภาพได้ตรงตามเป้าหมายมากยิ่งขึ้น ดังนี้

  - การส่งเสริมสุขภาพสำาหรับเด็กและ

เยาวชน ควรจัดการส่งเสริมให้มีโครงการออกกำาลังกาย

และกีฬาเพื่อสุขภาพสำาหรับเยาวชนมากขึ้นมากกว่า 

มุ่งเน้นโครงการแข่งขันเพียงลักษณะรูปแบบกิจกรรม

เดียว ตลอดจนส่งเสริมให้มีโครงการส่งเสริมกิจกรรม

ทางกายเพือ่แกไ้ขปญัหาโรคอว้นในเด็กเยาวชนวยัเรยีน

มากขึ้น 

  - การส่งเสรมิสขุภาพสำาหรบักลุม่คนทำางาน 

ควรจัดให้มีการตรวจสุขภาพร่วมกับการส่งเสริมการ

ออกกำาลังกายในสถานที่ทำางาน สถานที่ออกกำาลังกาย 

และสวนสาธารณะ 

  - การส่งเสริมสุขภาพสำาหรับผู้สูงอายุ ควรจัด

โครงการเสริมสร้างศักยภาพให้กลุ่มผู้สูงอายุ ให้สามารถ

เป็นผู้นำาให้กับกลุ่ม/ชมรมของตนเองได้ ตลอดจนการ

ส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเชิงรุกที่บ้าน

  - การส่งเสริมสุขภาพกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มผู้ป่วย

โรคเรื้อรัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกระทรวง

สาธารณสุข กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา สำานักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ

องค์กรท้องถิ่นทุกระดับ ควรเพิ่มการลงทุนด้านการ 

ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มเส่ียง/กลุ่มผู้ป่วยโรคเร้ือรังในสัดส่วน

มากขึ้น และจะประสานการทำางานกันแบบพหุภาคี 

เชื่อมโยงลงสู่ชมรมออกกำาลังกายเพื่อสุขภาพ ซึ่งเป็น

เครือข่ายกลไกในชุมชน (Networking mechanism) 

ที่จะช่วยทำางานด้านส่งเสริมการออกกำาลังกายเพื่อ

ป้องกันโรคเรื้อรังให้กับกลุ่มดังกล่าวที่นับวันจะเป็น

ปัญหาสุขภาพที่ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นในสังคมไทย 

 2. ส่งเสริมการลงทุนในลักษณะการร่วมทุน

ระหว่างหน่วยงาน (Joint venture) ร่วมลงทุนเพื่อ

ดำาเนินกิจกรรมกีฬาและออกกำาลังกายแบบมวลชน 

และกจิกรรมทางกายในรปูแบบตา่งๆ ซึง่การรว่มลงทนุ

อาจเป็นทั้งในรูปเงินทุน ที่ดิน หรือ เทคโนโลยี 

  3. ผลักดันและส่งเสริมให้องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถ่ินทุกระดับ ซึ่งนับวันจะมีบทบาทมากข้ึน 

ในการดำาเนินงานด้านการส่งเสริมกีฬาและการออก

กำาลังกายในชุมชน ดังนั้นจึงควรสนับสนุนให้เพิ่ม

นโยบายสาธารณะเพือ่สขุภาพ ตลอดจนเพิม่การลงทนุ

ด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมกีฬาและการออก

กำาลังกายเพื่อสุขภาพในชุมชน

 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

 1. ในปัจจุบันประเทศไทยยังขาดหลักฐานเชิง

ประจักษ์ด้านมิติความประหยัดเชิงเศรษฐศาสตร์ 

ในกลุ่มกิจกรรมทางกาย การออกกำาลังกายและกีฬา

เพื่อสุขภาพในรูปแบบต่างๆ เช่น การเต้นแอโรบิค  

การรำาไม้พลอง การขี่จักรยาน หน่วยงานภาครัฐและ

สถาบนัการศกึษาทีเ่กีย่วขอ้งควรสนบัสนนุใหม้กีารวจิยั

ด้านนี้ให้มากขึ้น

 2. การศกึษาครัง้ตอ่ไปควรจะทำาการศกึษาตน้ทนุ

และประสิทธิผล ของโครงการประเภทต่างๆ เพ่ือจะได้

ทราบถึงความคุ้มค่าของการลงทุนของแต่ละประเภท

โครงการ ซึ่งตัวชี้วัดผลลัพธ์สุขภาพอาจพิจารณาตาม

ภาวะเสี่ยงและปัญหาสุขภาพของกลุ่มเป้าหมายหลัก

ของโครงการ

กิตติกรรมประกาศ

 บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานวิจัยเรื่อง

ผลกระทบการลงทุนด้านส่งเสริมกีฬาและออกกำาลังกาย



76 Journal of Sports Science and Health Vol.13 No.3, (September-December 2012)
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ผลของการฝึกเต้นแอโรบิกบนมินิแทรมโพลีนที่มีต่อการสลายมวลกระดูก

และระดับวิตามินดีในหญิงวัยทำางาน

ไชยวัฒน์ นามบุญลือ1 ณรงค์ บุณยะรัตเวช2 และถนอมวงศ์ กฤษณ์เพ็ชร์1 
 1คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

บทคัดย่อ

 วตัถปุระสงค ์การวจัิยนีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่ศึกษา

ผลของการฝกึเตน้แอโรบิกบนมนิแิทรมโพลีนท่ีมตีอ่การ

สลายมวลกระดกูและระดบัวติามนิดใีนหญงิวยัทำางาน

 วธิดีำาเนนิการวจิยั กลุ่มตวัอยา่งเปน็อาสาสมคัร

หญิงวัยทำางานที่มีอายุระหว่าง 35-45 ปี และเป็น

บุคลากรภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำานวน 37 คน 

โดยการเลือกแบบสุ่มอย่างง่ายด้วยการจับฉลาก 

ทำาการแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม แบ่งเป็น 

กลุ่มฝึกเต้นแอโรบิกบนมินิแทรมโพลีนกลางแจ้ง 17 คน 

และกลุ่มควบคุม 20 คน โดยทำาการฝึกเต้นแอโรบิก

ประกอบจงัหวะดนตรบีนมนิแิทรมโพลีน พรอ้มกบัคาด

เคร่ืองวัดอัตราการเต้นของหัวใจ (Heart rate monitor) 

ความหนักของการออกกำาลังกายคือ 60-80% ของ

อัตราการเต้นหัวใจสูงสุด ครั้งละ 40 นาที 3 ครั้ง 

ต่อสัปดาห์ ระยะเวลา 12 สัปดาห์ โดยกลุ่มควบคุม

ใช้ชีวิตประจำาวันตามปกติ แล้วดำาเนินการเก็บข้อมูล

ท้ังก่อนการทดลองและหลังการทดลอง คือทดสอบข้อมูล

พ้ืนฐานทางสรีรวิทยา การสร้างมวลกระดูก (N-terminal 

propeptine of procollagen type I: P1NP) การสลาย

มวลกระดูก (Telopeptide crosslinked: β-CrossLaps) 

และระดับวิตามินดี (25-hydroxyvitamin D: 25(OH)D) 

นำาผลที่ได้จากการทดลองทั้งก่อนการทดลองและหลัง

การทดลองมาวิเคราะห์หาความแตกต่างภายในกลุ่ม

โดยทดสอบค่าทีแบบรายคู่ (Paired t-test) และ

เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มด้วยการทดสอบค่าทีแบบ

อิสระ (Independent t-test) ระดับความมีนัยสำาคัญ

ทางสถิติทิ่ .05 

 ผลการวิจัย

 1. กลุ่มฝึกเต้นแอโรบิกบนมินิแทรมโพลีนกลางแจ้ง 

มีค่าการสลายมวลกระดูก (β-CrossLaps) ลดลง  

เมือ่เทยีบกบักอ่นการทดลองและกลุม่ควบคมุอยา่งมนียั

สำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แต่มีค่าการสร้างมวลกระดูก 

(P1NP) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05

 2. กลุ่มฝึกเต้นแอโรบิกบนมินิแทรมโพลีนกลางแจ้ง 

มีค่าแคลซิไดออล (25(OH)D) เพ่ิมข้ึน เม่ือเปรียบเทียบ

กับก่อนการทดลองและกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำาคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 

 สรุปผลการวิจัย การเต้นแอโรบิกบนมินิแทรม 

โพลีนมีผลต่อการชะลอการสลายมวลกระดูก นอกจากน้ี

การฝกึเตน้แอโรบกิบนมนิแิทรมโพลนีกลางแจง้ยงัชว่ย

เพิ่มระดับวิตามินดี และส่งผลดีต่อสุขภาพอีกด้วย 

คำาสำาคัญ : การเต้นแอโรบิกบนมินิแทรมโพลีน / 

การสลายมวลกระดูก/ ระดับวิตามินดี
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EFFECTS OF MINI TRAMPOLINE AEROBIC DANCE TRAINING ON BONE 
RESORPTION AND VITAMIN D LEVELS IN WORKING WOMEN

Chaiyawat Namboolu1, Narong Bunyaratavej2 and Thanomwong Kritpet 1
1Faculty of Sports Science, Chulalongkorn University

2Faculty of Medicine, Siriraj Hospital, Mahidol University

Abstract
 Purpose The purpose of this research 
was to study the effects of mini trampoline 
aerobic dance training on bone resorption and 
vitamin D levels in working women. 
 Methods The simple random sampling 
method for this study consisted of 37 female 
volunteers from Chulalongkorn University aged 
between 35-45 years. Subjects were divided 
for two groups include 17 females in the 
outdoor mini trampoline aerobic dance training 
group and 20 females in the control group. 
The training group participated aerobic dance 
exercise program on the mini trampoline and 
wearing heart rate monitor during exercise. 
The training group worked out three times per 
week, 40 minutes a day and for 12 weeks. 
The intensity was 60-80% of the maximum 
heart rate. The control group was doing 
daily life as usual. The collected data were 
bone formation (N-terminal propeptine of  
procollagen type I: P1NP), bone resorption 
(Telopeptide crosslinked: β-CrossLaps) and 
vitamin D levels (25-hydroxyvitamin D: 25(OH)D). 
Then, the obtained data from pre and post 
training were compared and analyzed by using 

paired samples t-test and independent samples 
t-test. The test of significant difference at the 
.05 level.
 Results The results were as follow:
 1. After the training intervention, the outdoor 
mini trampoline aerobic dance group revealed 
significantly lower in bone resorption (β-CrossLaps) 
before and after training and compared with 
control group. The bone formation (P1NP) had 
no significant difference between the experi-
mental group and the control group (p < .05). 
 2. After the training intervention, the outdoor 
aerobic dance group should significantly higher 
in calcidiol (25(OH)D) when compared between 
before and after training and compared with 
control group (p < .05). 
 Conclusion The mini trampoline aerobic 
dance had positive effect on slowing down in 
the bone resorption. In addition, the outdoor mini 
trampolines aerobic dance training increasing 
the vitamin D levels and beneficial to be healthy. 

Key Words: Mini trampoline aerobic dance 
training / Bone resorption (Telopeptide cross-
linked: β-CrossLaps) / Vitamin D level (25-hy-
droxyvitamin D: 25(OH)D)
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ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา

 เนื่องจากคนวัยทำางานมีความสำาคัญมากต่อการ

พัฒนาประเทศ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจที่ต้องอาศัย

คนกลุ่มน้ีเป็นฐานกำาลังสำาคัญ ดังนั้นการมีสุขภาพ

ร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงจึงเป็นสิ่งสำาคัญในการที่จะ

ทำาให้เกิดการพัฒนาด้านต่างๆ อย่างยั่งยืน แต่ด้วย

สภาพสังคมปัจจุบันท่ีมีการแข่งขันด้านการทำางานสูงข้ึน 

ส่งผลให้คนกลุ่มนี้หันไปใส่ใจการทำางานมากกว่าการ

ดูแลเอาใจใส่ของร่างกาย ทำาให้มีการเคล่ือนไหวทางกาย

ลดน้อยลง แต่ส่ิงท่ีน่าวิตกคือคนส่วนใหญ่ในวัยน้ี เร่ิมมี

การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของร่างกาย ในเรื่อง

ของระบบไหลเวียนโลหิตและโครงสร้างของร่างกาย 

กลา้มเนือ้และกระดกูเกดิภาวะเสือ่มลงทำาให้เพิม่ปัญหา

สขุภาพ เม่ือเขา้สู่ชว่งอาย ุ30 ปขีึน้ไปหากไมม่กีารออก

กำาลังกายหรือดูแลสุขภาพสม่ำาเสมอจะทำาให้เน้ือกระดูก

ค่อยๆ ลดลง โดยเฉพาะอย่างย่ิงกับเพศหญิงท่ีเข้าสู่ช่วง

หมดประจำาเดือนระดับฮอร์โมนเอสโทรเจนจะลดลง

อย่างรวดเร็วส่งผลให้เกิดกระบวนการสลายมวลกระดูก

เพิ่มขึ้น และเกิดภาวะโรคกระดูกพรุนตามมา

 โรคกระดูกพรุนเกิดจากการสูญเสียมวลกระดูก 

ความหนาแนน่ของมวลกระดกูลดลง ซึง่เกดิจากหลาย

สาเหตุ ได้แก่ กรรมพันธ์ุ เช้ือชาติ เพศ อายุ การลดลง

ของระดับฮอร์โมนเพศในร่างกาย และโภชนาการที่ 

ไม่ถูกต้อง ภาวะการขาดวิตามินดีเป็นอีกสาเหตุหนึ่ง 

ที่ทำาให้เกิดโรคกระดูกพรุน วิตามินดีมีความสำาคัญต่อ

ร่างกาย คือส่งเสริมให้มีการดูดซึมแคลเซียมในลำาไส้

เข้าสู่กระแสเลือดและยับยั้งการหลั่งพาราไทรอยด์

ฮอร์โมน (Parathyroid hormone) ซึ่งเป็นฮอร์โมน 

ที่จะไปสลายแคลเซียมออกจากกระดูกและช่วยสร้าง

สารออสทีโอแคลซิน (Osteocalcin) ซึ่งจะช่วยดึง

แคลเซียมเข้าสู่กระดูกและสร้างความแข็งแรงให้กระดูก 

(Soontrapa et al., 2006) ศุภศิลป์ สุนทราภา  

สุกรี สุนทราภา และลออ ชัยลือกิจ (Soontrapa, 

Soontrapa and Chailurkit, 2002) ไดศ้กึษาการขาด

วิตามินดีและความเสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกพรุน 

ในสตรสีงูอายผุลพบวา่ภาวะการขาดวติามนิดจีะทำาให้

มีความเส่ียงต่อการเกิดโรคกระดูกพรุนบริเวณคอกระดูก

สะโพกเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ฟอเรส และคณะ (Florez 

et al., 2007) ได้ทำาการศึกษาการออกกำาลังกายกลางแจ้ง

จะช่วยลดความเส่ียงของภาวะการขาดวิตามินดี รวมท้ัง

ส่งผลให้ระบบเผาผลาญและหน้าที่การทำางานดีขึ้น

 การป้องกันและรักษาโรคกระดูกพรุนที่ดีและ 

งา่ยทีส่ดุนัน้ ทำาไดโ้ดยปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการใชช้วีติ

ประจำาวนั เพิม่กิจกรรมการเคลือ่นไหวของรา่งกายและ

เพิ่มการออกกำาลังกายให้มากข้ึน การออกกำาลังกาย 

บนมินิแทรมโพลีน (Mini trampoline) เป็นการออก

กำาลังกายแบบลงน้ำาหนักต่อโครงสร้างของร่างกายช่วยให้

สมรรถภาพทางกายดีข้ึน โดยเฉพาะความอดทนของ

ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ ความแข็งแรงและ

ความอดทนของกล้ามเน้ือ ความอ่อนตัวของกล้ามเน้ือและ

องคป์ระกอบของรา่งกาย เนือ่งจากงานวจิยัในประเทศ

ที่ศึกษาเก่ียวกับการออกกำาลังกายบนมินิแทรมโพลีน 

อาจจะยังไมพ่บในขณะน้ี ซึง่ข้อดขีองการออกกำาลงักาย

บนมินิแทรมโพลีนจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของ 

กลา้มเนือ้ เพิม่ความมัน่คงและการทรงตวัของรา่งกาย 

เพิ่มการตอบสนองการรับรู้ของกล้ามเน้ือทำาให้การ

เคลือ่นไหวของขอ้ตอ่ดขีึน้ ชว่ยสรา้งพืน้ฐานในการเลน่

กีฬาทำาให้การทำางานของระบบไหลเวียนโลหิตและระบบ

ต่อมน้ำาเหลืองทำางานได้ดี รวมท้ังสามารถรับแรงกระแทก

ได้ดีไม่ส่งผลเสียต่อข้อเข่า แต่มีข้อควรระวังในการฝึก

คือขนาดของมินิแทรมโพลีนมีพ้ืนท่ีค่อนข้างจำากัด จึงต้อง

คำานึงถึงความปลอดภัยของท่าท่ีใช้ประกอบให้เหมาะสม 

ในแต่ละบุคคล สำาหรับการออกกำาลังกายด้วยการฝึกเต้น

แอโรบิกบนมินิแทรมโพลีน (Mini trampoline aerobic 

dance training) เป็นการฝึกการเคล่ือนไหวของร่างกาย

แบบลงน้ำาหนกัทีม่กีารใชก้ลา้มเนือ้ทกุสว่นของรา่งกาย
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ประกอบกับจังหวะดนตรีบนมินิแทรมโพลีนและฝึกแบบ

ต่อเนื่อง ทำาให้เกิดความเพลิดเพลินและไม่รู้สึกเบ่ือ  

อีกท้ังช่วยเพ่ิมการทรงตัวในผู้สูงอายุท่ีมีภาวะความเส่ือม

ของร่างกาย รวมทั้งยังช่วยเพิ่มอัตราการเกิดจุดหมุน

ที่สะโพกช่วยลดความเสี่ยงต่อภาวะการหกล้มซึ่งจะ

เปน็สาเหตุทำาให้กระดกูหกัในผูส้งูอาย ุ(Aragao et al., 

2011)

 จากคนในวัยทำางานท่ีมีการเคล่ือนไหวของร่างกาย

ที่ต่ำา เนื่องจากหน้าที่ความรับผิดชอบและปัจจัยด้าน

ตา่งๆ ผูว้จิยัจงึเกดิความสนใจท่ีจะศึกษาถงึรปูแบบการ

ออกกำาลังกายที่เหมาะสมกับบุคคลในหญิงวัยทำางาน 

ที่มีอายุระหว่าง 35-45 ปี แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 

2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มฝึกเต้นแอโรบิกบนมินิแทรมโพลีน 

กลางแจ้ง (Outdoor mini trampoline aerobic 

dance training) และกลุ่มควบคุม (Control group)

โดยใช้ชีวิตประจำาวันตามปกติ เพ่ือเป็นทางเลือกสำาหรับ

การออกกำาลังกายในการป้องกันภาวะโรคกระดูกพรุน

และเป็นการเตรยีมความพรอ้มกอ่นเขา้สูว่ยัสงูอายทุีม่ี

ภาวะความเสือ่มของรา่งกายท่ีสงูขึน้ซึง่การฝึกการออก

กำาลังกายด้วยการเต้นแอโรบิกบนมินิแทรมโพลีน

เป็นการออกกำาลังกายท่ีเหมาะสมกับหญิงวัยทำางาน 

โดยมุ่งเพิ่มความหนาแน่นของมวลกระดูก เพิ่มระดับ

วิตามินดี และช่วยลดความเสี่ยงของภาวะโรคกระดูก

พรุนในหญิงวัยทำางาน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 เพื่อศึกษาผลการฝึกเต้นแอโรบิกบนมินิแทรม- 

โพลนีกลางแจง้ทีม่ต่ีอการสลายมวลกระดกู และระดบั

วิตามินดีในหญิงวัยทำางาน

 

สมมติฐานการวิจัย

 1. การฝึกเต้นแอโรบิกบนมินิแทรมโพลีนกลางแจ้ง

จะชว่ยชะลอการสลายมวลกระดกูในหญงิวยัทำางานได้

 2. การฝึกเต้นแอโรบิกบนมินิแทรมโพลีนกลางแจ้ง

จะช่วยเพิ่มระดับวิตามินดีในหญิงวัยทำางานได้

วิธีดำาเนินการวิจัย

 การศึกษาวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experi-

mental research design) และได้ผ่านการพิจารณา

จรยิธรรมโดยคณะกรรมการพจิารณาจรยิธรรมการวจิยั

ในคน กลุ่มสหสถาบนั ชดุที ่1 จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลัย

 กลุ่มตัวอย่าง

 กลุ่มตัวอย่างเป็นอาสาสมัครหญิงวัยทำางาน 

ที่มีอายุระหว่าง 35-45 ปี และเป็นบุคลากรภายใน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใช้ตารางกำาหนดขนาดกลุ่ม

ตวัอย่างของโคเฮน (Cohen, 1988) กำาหนดคา่แอลฟา

ที่ระดับความมีนัยสำาคัญ .05 ค่าขนาดของผลกระทบ 

(Effect size) ที่ .80 และค่าอำานาจการทดสอบ 

(Power of test) ท่ี .70 ได้กลุ่มตัวอย่างกลุ่มละ 20 คน 

รวมทั้งหมด 40 คน 

 เกณฑ์ในการคัดเข้า (Inclusion criteria)

 1. กลุ่มตัวอย่างมีค่าดัชนีมวลกายน้อยกว่า 30 

กิโลกรัม/ตารางเมตร (BMI < 30 kg/m2)

 2. กลุ่มตัวอย่างไม่ได้ออกกำาลังกายอย่างสม่ำาเสมอ

หรือไม่เกิน 2 ครั้ง/สัปดาห์

 3. กลุ่มตัวอย่างต้องไม่ดื่มชาหรือกาแฟดำา โดย

เฉลี่ยมากกว่า 2 แก้ว/วัน

 4. กลุ่มตัวอย่างต้องไม่ดื่มสุรา สูบบุหรี่ และ 

รบัประทานยาหรอืฮอรโ์มนทีม่ผีลตอ่กระดกูมาก่อนการ

เข้าร่วมวิจัยอย่างน้อย 1 ปี 

 5. กลุ่มตัวอย่างต้องมีค่าความหนาแน่นของ 

มวลกระดูกส้นเท้าไม่ต่ำากว่า -2.5 ของส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานตามทีอ่งคก์ารอนามยัโลกกำาหนด ดว้ยเครือ่ง 

“Broadband ultrasonic attenuation (BUA)” ยี่ห้อ 

ซาฮารา (SAHARA) ของบริษัทโฮโลจิค ประเทศสหรัฐ- 
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อเมริกา ทำาการตรวจในท่านั่ง โดยวางส้นเท้าระหว่าง 

“Transducer” 2 ตัว ใช้เวลาในการตรวจเพียง 1-10 

วินาที ทำาการบันทึกค่า “T-score” และ “BMD”

 6. กลุ่มตัวอย่างไม่มีประวัติเป็นโรคตับ โรคข้อเข่า

เสื่อม และโรคหัวใจ

 7. ต้องผ่ านเกณฑ์การตอบแบบสอบถาม 

แบบประเมินความพร้อมก่อนการออกกำาลังกาย และ

แบบคัดเลือกอาสาสมัคร

 เกณฑ์ในการคัดออก (Exclusion criteria)

 1. กลุ่มตัวอย่างไม่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ท่ีกำาหนด

ของการวิจัย

 2. กลุ่มตัวอย่างไม่ผ่านเกณฑ์การตอบแบบ 

สอบถามแบบประเมินความพร้อมก่อนการออกกำาลังกาย 

และแบบคัดเลือกอาสาสมัคร

 3. กลุ่มตัวอย่างขาดการออกกำาลังกายตาม

โปรแกรมติดต่อกันมากกว่า 2 สัปดาห์ ในขณะทำาการ

ทดลองหากขาดการออกกำาลังกายรวมได้ 2 สัปดาห์ 

แต่ไม่ติดต่อกันยังไม่ถือว่าคัดออกจากการทดลอง

 4. กลุ่มตัวอย่างไม่สมัครใจหรือเข้าร่วมการวิจัย

อีกต่อไป

 5. กลุ่มตัวอย่างเกิดเหตุสุดวิสัยท่ีทำาให้ไม่สามารถ

เข้าร่วมการวิจัยต่อได้ เช่น เกิดการบาดเจ็บและมี

อาการเจ็บป่วยในช่วงของการทดลอง เป็นต้น

 ขั้นตอนการดำาเนินการวิจัย

 1. ทบทวนวรรณกรรมและศึกษาเอกสารเก่ียวกับ

หญิงวัยทำางาน โรคกระดูกพรุน วิตามินดี การออก

กำาลังกายด้วยการเต้นแอโรบิกและมินิแทรมโพลีน

 2. ออกแบบโปรแกรมการฝกึเตน้แอโรบกิบนมนิิ

แทรมโพลีนกลางแจ้งแล้วให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ

ความตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) จำานวน 5 ท่าน 

เพ่ือวิเคราะห์ค่าดัชนคีวามสอดคล้องตามวตัถปุระสงค ์

(Item Objective Congruence, IOC) โดยไดค้า่ IOC 

= 0.82 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นการออกกำาลังกายที่

เหมาะสม

 3. ทำาการศึกษาก่อนการวิจัย (Pilot study) กับ

กลุ่มตัวอย่างท่ีมีลักษณะเหมือนกับกลุ่มตัวอย่าง โดยหา

ค่าความเที่ยง (Reliability) เพื่อให้ได้ค่าอัตราการเต้น

ของหัวใจขณะออกกำาลังกาย โดยได้ค่า p value = .896 

 4. ดำาเนนิการหากลุม่ตวัอยา่ง และคดัเลอืกกลุม่

ตัวอย่างตามเกณฑ์คัดเข้า ซึ่งประกอบด้วยได้กลุ่ม

ตัวอย่างกลุ่มละ 20 คน แบ่งออกเป็นกลุ่มฝึกเต้น 

แอโรบิกบนมินิแทรมโพลีนกลางแจ้ง จำานวน 20 คน 

และกลุ่มควบคุม จำานวน 20 คน เม่ือเสร็จส้ินการทดลอง

มผีูถ้กูคดัออกจากโครงการวจิยัจำานวน 3 คน เนือ่งจาก

ประสบอบุตัเิหตจุนไมส่ามารถเขา้รว่มโครงการวจิยัตอ่

ไดจ้ำานวน 1 คน ขาดการออกกำาลงักายเกนิ 2 สปัดาห์

ติดต่อกันจำานวน 1 คน และตั้งครรภ์ระหว่างเข้าร่วม

โครงการวิจัยจำานวน 1 คน ดังน้ันมีกลุ่มตัวอย่างท้ังส้ิน 

37 คน

 5. ผู้สมัครใจเข้าร่วมและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์

คัดเข้า ได้รับทราบรายละเอียดวิธีปฏิบัติตัวในการทดสอบ

และการเก็บข้อมูล และลงนามในหนังสือแสดงความ

ยินยอมเข้าร่วมการวิจัย โดยผู้วิจัยจัดสถานที่ทำาการ

อบรมเก่ียวกับประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการออกกำาลังกาย 

และการเตรียมตัวก่อนการออกกำาลังกายซึ่งเกี่ยวข้อง

กับงานวิจัย

 6. กลุม่ตวัอยา่งกรอกขอ้มลูในแบบประเมนิความ

พรอ้มกอ่นออกกำาลงักาย แบบสอบถามประวตัสิขุภาพ

ทั่วไป และแบบคัดเลือกอาสาสมัคร

 7. ดำาเนนิการเกบ็ขอ้มลู กลุม่ฝกึเตน้แอโรบกิบน 

มนิแิทรมโพลนีกลางแจง้ (Outdoor mini trampoline 

aerobic dance training) ฝึกในช่วงเวลา 7.20-8.00 น. 

ณ บริเวณสนามบาสเกตบอล หน้าอาคารจุฬาพัฒน์ 7 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

โดยมีอัตราการเต้นของหัวใจเฉล่ียขณะออกกำาลังกาย 
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135 ครั้ง/นาที อุณหภูมิของอากาศเฉลี่ย 31 องศา

เซลเซยีส และความชืน้สมัพทัธเ์ฉลีย่ 60% ทำาการฝกึ

เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ๆ ละ 3 วัน ความหนัก

ของการออกกำาลงักายคอื 60-80% ของอตัราการเตน้

หัวใจสูงสุด ใช้เวลาครั้งละ 40 นาที ประกอบด้วย 

ช่วงอบอุ่นร่างกาย 10 นาที ช่วงเต้นแอโรบิกบนมินิ 

แทรมโพลีน 20 นาที และช่วงคลายอุ่นร่างกายและ

ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ 10 นาที 

 กลุ่มตัวอย่างได้รับการทดสอบค่าตัวแปรทาง

สรีรวิทยา การสรา้งมวลกระดกู การสลายมวลกระดกู 

และระดับวิตามินดี ก่อนและหลังการออกกำาลังกาย 

ทั้ง 2 ครั้ง ดังนี้

  7.1 น้ำาหนัก โดยใหผู้เ้ขา้รว่มการทดลองถอด

รองเท้าก่อนทำาการชั่งน้ำาหนัก (กิโลกรัม) ยี่ห้ออินบอดี้ 

(In body) รุ่น 220 ประเทศเกาหลีใต้

  7.2 ความดันโลหิตและอัตราการเต้นหัวใจ

ขณะพัก โดยวัดค่าความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัว 

ขณะพัก (Systolic blood pressure) (มิลลิเมตรปรอท) 

ความดันโลหิตขณะหัวใจคลายตัวขณะพัก (Diastolic 

blood pressure) (มิลลิเมตรปรอท) และอัตราการเต้น

หัวใจขณะพัก (Resting heart rate) (ครั้ง/นาที)  

ในท่าน่ังขณะพัก ย่ีห้อออมรอน (Omron) รุ่น SEM-1 

model ประเทศญี่ปุ่น

  7.3 การสร้างและการสลายมวลกระดูก 

ดำาเนินการเจาะเลือดทดสอบหาค่าการสร้างมวลกระดูก 

(P1NP) (นาโนกรัม/มิลลิลิตร) และการสลายมวลกระดูก 

(β-CrossLaps) (นาโนกรัม/มิลลิลิตร) ปริมาณ 3 ซีซี 

ในตำาแหน่งหลอดเลือดดำามีเดียนคิวบิทัล (Median 

cubital vein) (ดำาเนินการเจาะเลือด เวลา 8.00-9.00 น. 

และงดอาหารก่อนเจาะเลือด 8 ชั่วโมง) โดยวิธีตรวจ

สารชวีเคมขีองกระดกู (Biochemical bone marker) 

ของบรษิทัโรชไดแอกโนตกิส ์(ประเทศไทย) และนำาไป

วิเคราะห์ด้วยเคร่ืองตรวจวิเคราะห์ฮอร์โมนแบบอัตโนมัติ 

(Elecsys 2010) ยี่ห้อโคบาร์ท (CobasR) รุ่น e411 

ประเทศเยอรมันนี 

  7.4 ระดับวิตามินดี ทำาการทดสอบค่าแคลซิ

ไดออล (25(OH)D) (นาโนกรัม/มิลลิลิตร) ในเลือด 

โดยนำาตัวอย่างเลือดปริมาณ 3 ซีซี จากการตรวจ

ขอ้มลูการสรา้งและการสลายมวลกระดกู โดยหลกัการ 

อิเล็กโทรเคมมิลูมิเนตเซนต์อิมมูโนเอสเสย์ (Electro-

chemiluminescence immunoassay) ของบริษัท 

โรชไดแอกโนติกส์ (ประเทศไทย) และนำาไปวิเคราะห์

ด้วยเคร่ืองตรวจวิเคราะห์แบบอัตโนมัติ (Elecsys 2010) 

ยี่ห้อโคบาร์ท (CobasR) รุ่น e411 ประเทศเยอรมันนี 

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 1. นำาผลที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)

 2. วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของตัวแปร

ระหว่างก่อนการทดลองและหลังการทดลองภายในกลุ่ม

โดยทดสอบค่าทีแบบรายคู่ (Paired t-test) ระดับ

ความมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ .05

 3. วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของตัวแปร

ระหว่างกลุ่มทั้งก่อนการทดลองและหลังการทดลอง 

ดว้ยการทดสอบคา่ทแีบบอสิระ (Independent t-test) 

ระดับความมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ .05 

ผลการวิจัย

 1. ค่าเฉลี่ยของข้อมูลพื้นฐานก่อนการทดลอง 

ได้แก่ อายุ ส่วนสูง และความหนาแน่นของกระดูก 

ส้นเท้า พบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 ดังแสดงในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ของค่าข้อมูลพื้นฐาน

ก่อนการทดลอง ของกลุ่มฝึกเต้นแอโรบิกบนมินิแทรมโพลีนกลางแจ้งและกลุ่มควบคุม

ข้อมูลพื้นฐาน

กลุ่มฝึกเต้นแอโรบิกบน 

มินิแทรมโพลีนกลางแจ้ง

(n=17)

x + SD

กลุ่มควบคุม

(n=20)

x + SD

t p-value

อายุ (ปี)

ส่วนสูง (ซม.)

ความหนาแน่นของกระดูก

ส้นเท้าข้างซ้าย

ค่า T-Score (SD)

ความหนาแน่นของกระดูก 

(BMD) (ก./ซม.2)

40.00 ± 3.82

157.47 ± 4.58

-0.27 ± 1.13

0.54 ± 0.10

40.00 ± 3.08

157.95 ± 5.21

-0.34 ± 1.10

0.56 ± 0.07

.000

-.295

-.765

-.523

1.00

.770

.450

.604

 2. หลังการทดลอง 12 สัปดาห์ กลุ่มฝึกเต้น 

แอโรบิกบนมินิแทรมโพลีนกลางแจ้ง มีค่าเฉลี่ยอัตรา

การเต้นของหัวใจขณะพัก และความดันโลหิตขณะหัวใจ

คลายตัวขณะพัก มีการเปลี่ยนแปลงดีขึ้นอย่างมีนัย

สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีการเปลี่ยนแปลง 

คิดเป็น 11.17% และ 15.71% ตามลำาดับ และค่า

เฉล่ียอัตราการเต้นของหัวใจขณะพักเมื่อเปรียบเทียบ

กับกลุ่มควบคุมพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 ดังแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และเปอร์เซ็นต์

การเปล่ียนแปลง (% Change) ค่าพ้ืนฐานทางสรีรวิทยา ของกลุ่มฝึกเต้นแอโรบิกบนมินิแทรมโพลีน 

กลางแจ้งและกลุ่มควบคุม ก่อนและหลังการทดลอง 12 สัปดาห์

ค่าพื้นฐานทางสรีรวิทยา

กลุ่มฝึกเต้นแอโรบิกบน 
มินิแทรมโพลีนกลางแจ้ง

(n=17)

กลุ่มควบคุม
(n=20)

ก่อนการ
ทดลอง
x + SD

หลังการ
ทดลอง
x + SD

%
การเปลี่ยน

แปลง

ก่อนการ
ทดลอง
x + SD

หลังการ
ทดลอง
x + SD

%
การเปลี่ยน

แปลง

น้ำาหนักตัว (กก.) 

ดัชนีมวลกาย (กก./ม2.) 

อัตราการเต้นของหัวใจขณะพัก 
(ครั้ง/นาที) 

ความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัว
ขณะพัก (มม.ปรอท) 
 
ความดันโลหิตขณะหัวใจ
คลายตัวขณะพัก (มม.ปรอท) 

56.94±8.40

22.89±3.03

77.47±9.37

121.24±12.20

80.53±9.29

57.28±8.00

22.64±3.08

68.82±6.34#*

114.53±12.00

67.88±9.25#

0.59

-1.59

-11.17

-5.53

-15.71

60.28±9.92

24.15±3.62

77.30±9.65

120.35±10.40

76.15±11.52

60.53±10.0

24.55±4.08

80.20±10.30

116.95±9.68

74.25±7.66

0.41

1.66

3.75 

-2.83

-2.49

*p < .05 แตกต่างกับกลุ่มควบคุม 
#p < .05 แตกต่างกับก่อนการทดลอง 

 3. หลังการทดลอง 12 สัปดาห์ กลุ่มฝึกเต้น 

แอโรบิกบนมินิแทรมโพลีนกลางแจ้ง มีค่าเฉล่ียการสลาย

มวลกระดกูลดลง อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติท่ีิระดบั .05 

(x ก่อนการทดลอง = 0.273 และ x หลังการทดลอง 

= 0.219) มีการเปล่ียนแปลงดีข้ึนคิดเป็น 19.78% และ

เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมพบว่ามีความแตกต่าง

อยา่งมนัียสำาคัญทางสถติทิีร่ะดบั .05 และนอกจากนัน้

แล้วยังพบว่า กลุ่มฝึกเต้นแอโรบิกบนมินิแทรมโพลีน 

กลางแจง้ มคีา่เฉลีย่ของระดบัวติามนิดเีพิม่ขึน้ (x กอ่น

การทดลอง = 22.390 และ x หลังการทดลอง = 

25.845) อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีการ

เปล่ียนแปลงคิดเป็น 15.43% และเม่ือเปรียบเทียบกับ

กลุม่ควบคมุพบวา่มคีวามแตกตา่งอยา่งมนียัสำาคญัทาง

สถิติที่ระดับ .05 ดังแสดงในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และเปอร์เซ็นต์

การเปล่ียนแปลง (% Change) โดยใช้การทดสอบค่าทีแบบรายคู่ (Paired t-test) และค่าทีแบบอิสระ 

(Independent t-test) ค่าการสร้างมวลกระดูก (P1NP) การสลายมวลกระดูก (β-CrossLaps) 

และระดบัวติามนิด ี(25(OH)D) ของกลุม่ฝกึเตน้แอโรบกิบนมนิแิทรมโพลนีกลางแจง้และกลุม่ควบคมุ 

ก่อนและหลังการทดลอง 12 สัปดาห์

ตัวแปร

กลุ่มฝึกเต้นแอโรบิกบน 
มินิแทรมโพลีนกลางแจ้ง

(n=17)

กลุ่มควบคุม
(n=20)

ก่อนการ
ทดลอง
x + SD

หลังการ
ทดลอง
x + SD

%
การเปลี่ยน

แปลง

ก่อนการ
ทดลอง
x + SD

หลังการ
ทดลอง
x + SD

%
การเปลี่ยน

แปลง

การสร้างมวลกระดูก (P1NP)
(นาโนกรัม/มิลลิลิตร) 
 
การสลายมวลกระดูก 
(β-CrossLaps) 
(นาโนกรัม/มิลลิลิตร) 

วิตามินดี (25(OH)D) 
(นาโนกรัม/มิลลิลิตร) 

33.491±9.564

0.273±0.106

22.390±4.688

31.434±9.433

0.219±0.073#*

25.845±4.202#*

-6.14

-19.78

15.43

37.401±11.344

0.273±0.116

21.653±5.050

36.398±9.733

0.274±0.088

21.399±4.797

-2.68

0.37

-1.17

*p < .05 แตกต่างกับกลุ่มควบคุม 
#p < .05 แตกต่างกับก่อนการทดลอง

อภิปรายผลการวิจัย

 การเปรยีบเทยีบคา่พืน้ฐานทางสรรีวทิยา พบวา่ 

กลุ่มฝึกเต้นแอโรบิกบนมินิแทรมโพลีนกลางแจ้ง มีอัตรา

การเต้นของหัวใจขณะพักลดลง อย่างมีนัยสำาคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .05 เน่ืองจากการเพ่ิมการทำางานของระบบ

ประสาทพาราซิมพาเทติกท่ีมาเล้ียงหัวใจ ทำาให้การ

ทำางานของระบบประสาทซิมพาเทติกลดลง ส่งผลให้

อัตราการเตน้ของหวัใจขณะพกัลดลง ซึง่สอดคล้องกบั

ชิฟเฟอร์ สตีฟาเนียร์ และบิลลี (Schiffer, Stefania and 

Billy, 2008) ทีไ่ด้ทำาการศกึษารปูแบบการเตน้แอโรบกิ

ที่มีผลต่อสมรรถภาพของหญิงก่อนหมดประจำาเดือน 

พบว่าอัตราการเต้นของหัวใจขณะพักลดลง นอกจากน้ี

ยังพบว่า ค่าเฉลี่ยความดันโลหิตขณะหัวใจคลายตัว

ขณะพัก มีการเปลี่ยนแปลงดีขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งมีสาเหตุมาจากการออกกำาลังกาย

ต่อเน่ืองจะช่วยลดระดับแรงดันโลหิต โดยมีค่าเฉล่ีย

ความดนัโลหติขณะหวัใจคลายตวัขณะพกัจะมคีา่ลดต่ำา

กว่าคนปกติ

 ผลทางด้านการสร้างและการสลายมวลกระดูก 

พบว่าเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ว่า การฝึกเต้น 

แอโรบิกบนมินิแทรมโพลีนกลางแจ้งจะสามารถชะลอ

การสลายมวลกระดูกในหญิงวัยทำางานได้ ซึ่งจากผล

การศกึษาพบวา่ คา่เฉลีย่การสลายมวลกระดกูของกลุม่

ฝึกเต้นแอโรบิกบนมินิแทรมโพลีนกลางแจ้งมีค่าลดลง 
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ซึ่งหมายความว่า เซลล์ของกระดูกมีการกระตุ้นการ

ทำางานท่ีดีข้ึน มีลักษณะโครงสร้างของกระดูกท่ีแข็งแรง

เพ่ิมขึน้ นอกจากนีย้งัชว่ยลดปัญหาของโรคกระดกูพรนุ

ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต เน่ืองจากรูปแบบการออกกำาลังกาย

โดยการเต้นแอโรบิกบนมินิแทรมโพลีนมีลักษณะเป็น 

การลงน้ำาหนักของรา่งกายผ่านไปยงักระดกูและขอ้ต่อ

ต่างๆ บนมินิแทรมโพลีน ส่งผลให้เกิดแรงบีบเค้นต่อ

มวลกระดูกทำาให้เซลล์ของกระดูกเกิดการกระตุ้น 

ประกอบกบัการเตน้แอโรบิกบนมนิแิทรมโพลีนในแต่ละ

ทา่ชุดมกีารปฏบัิตทิีซ่้ำาๆ กนัอยา่งตอ่เนือ่งทำาใหก้ระดกู

และข้อต่อต่างๆ ในบริเวณน้ันได้รับการกระตุ้นอยู่ตลอด

เวลา สอดคลอ้งกบัการศึกษาของไฮโนเนนท์ และคณะ 

(Heinonen et al., 2000) ได้ทำาการศึกษาเกี่ยวกับ

การออกกำาลังกายด้วยสเต็ป แอโรบิกและพลัยโอเมตริก 

ผลพบว่าการออกกำาลังกายทำาให้ความหนาแน่นของ

มวลกระดูกเพ่ิมข้ึนเฉพาะในเด็กหญิงวัยก่อนมีรอบเดือน

เท่าน้ัน และสอดคล้องกับการศึกษาของมานพ ภู่สุวรรณ์ 

ถนอมวงศ์ กฤษณ์เพ็ชร์ และพงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์ 

(Phoosuwan, Kritpet and Yuktanandana, 2009) 

ซ่ึงพบว่าการฝึกโยคะแบบลงน้ำาหนักมีผลทำาให้การสลาย

มวลกระดูกลดลง เนือ่งจากน้ำาหนกัทีก่ดลงกระดกูและ

แรงเค้นจากกล้ามเนื้อ นอกจากนั้นยังมีหลายงานวิจัย

ท่ีศึกษาเก่ียวกับการออกกำาลังกายแบบลงน้ำาหนักดังการ

ศึกษาของนิศากร ตันติวิบูลชัย ถนอมวงศ์ กฤษณ์เพ็ชร์ 

และพงศ์ศักด์ิ ยุกตะนันทน์ (Tantiwiboonchai, Kritpet 

and Yuktanandana, 2011) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการ

เดนิออกกำาลงักายแบบใสเ่สือ้เพิม่น้ำาหนกัและไมใ่สเ่สือ้

เพ่ิมน้ำาหนกั มผีลทำาใหก้ารสลายมวลกระดกูลดลง เชน่

เดียวกบังานวจิยัของอจัฉรยิะ อเนก วชิติ คนงึสขุเกษม 

และณรงค์ บุณยะรัตเวช (Anek, Kanungsukasem 

and Bunyaratavej, 2011) ทำาการฝึกการออกกำาลังกาย

กระโดดข้ึน-ลงบนกล่องแบบหมุนเวียน พบว่าช่วยชะลอ

และลดการสลายมวลกระดูกได้ดีขึ้น มีการสร้างมวล

กระดูกได้ดีข้ึน นอกจากน้ีการศึกษาของวลัยภรณ์  

กิจอารีวรรณ และคณะ (Kitareewan et al., 2011) 

ได้ศึกษาการออกกำาลังกายบนลู่กลที่ความหนักระดับ

ปานกลาง พบว่าสามารถลดกระบวนการสลายและ

การผลัดเปล่ียนเซลล์กระดูกได้ขณะท่ีกระบวนการสร้าง

เซลล์กระดูกมีแนวโน้มท่ีจะลดลงภายหลังออกกำาลังกาย 

 การฝึกเต้นแอโรบิกบนมินิแทรมโพลีนกลางแจ้ง

สามารถเพิม่ระดบัวติามนิดไีดซ้ึง่เปน็ไปตามสมมตฐิาน

ที่ตั้งไว้ เนื่องจากการเปิดรับแสงแดดผ่านทางผิวหนัง 

ซึ่งแสงแดดน้ันมีคุณสมบัติในการสร้างวิตามินดีให้กับ

ร่างกาย ส่งเสริมให้มีการดูดซึมแคลเซียมในลำาไส้เข้าสู่

กระแสเลือดและช่วยยับย้ังการหล่ังพาราไทรอยด์

ฮอร์โมน (Parathyroid hormone) ซึ่งเป็นฮอร์โมน

อันตรายที่จะไปสลายแคลเซียมออกจากกระดูก และ

ช่วยสร้างสารออสทีโอแคลซิน (Osteocalcin) ซึ่งจะ

ช่วยดึงแคลเซียมเข้าสู่กระดูกและสร้างความแข็งแรง

ให้กระดูก (Soontrapa et al., 2006) สอดคล้องกับ

การศกึษาของฟอเรส และคณะ (Florez et al., 2007) 

ได้ทำาการศึกษาการออกกำาลังกายกลางแจ้งจะช่วย 

ลดความเสี่ยงของภาวะการขาดวิตามินดี รวมทั้งยัง 

ส่งผลให้ระบบเผาผลาญและหน้าที่การทำางานดีขึ้น 

โดยศุภศิลป์ สุนทราภา สุกรี สุนทราภา และละออ 

ชัยลือกิจ (Soontrapa, Soontrapa and Chailurkit, 

2002) กล่าวว่าหากร่างกายขาดวิตามินดีจะทำาให้เกิดภาวะ

ของฮอร์โมนพาราไทรอยด์สูงชนิดทุติยภูมิ (Secondary 

hyperparathyroidism) เกดิโรคกระดกูพรนุ และทำาให้

คอกระดูกต้นขา (Femoral neck) เปราะและหักง่าย 

ซ่ึงสอดคล้องกับสุกรี สุนทราภา และคณะ (Soontrapa 

et al., 2006) กล่าวไว้ว่า หากขาดวิตามินดีจะทำาให้

แคลเซียมในกระแสเลือดลดลง ทำาให้มีการสลายมวล

กระดูกเพิ่มข้ึนโดยเฉพาะกระดูกเน้ือแน่น (Cortical 

bone) และนำาไปสู่โรคกระดูกพรุนในที่สุด 
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 การฝึกเต้นแอโรบิกบนมินิแทรมโพลีนกลางแจ้ง

ให้ผลที่ดีต่อการลดการสลายมวลกระดูก ช่วยทำาให้

วติามนิดเีพิม่ขึน้ และนอกจากนีแ้สงแดดยงัชว่ยลดการ

สลายมวลกระดูกด้วยเช่นกัน จึงเป็นเหตุผลร่วมกัน 

จากการออกกำาลังกายด้วยการฝึกเต้นแอโรบิกบนมินิ

แทรมโพลีนและการได้รับแสงแดด

 สรุปผลการวิจัย

 การเต้นแอโรบิกบนมินิแทรมโพลีนในหญิงวัย

ทำางาน ทำาให้การสลายมวลกระดูกลดลง นอกจากนี้

การฝึกเต้นแอโรบิกบนมนิแิทรมโพลีนกลางแจ้งยงัชว่ย

เพิ่มระดับวิตามินดี จึงส่งผลดีต่อสุขภาพ 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย

 1. ควรมีการตรวจวัดคุณภาพความยืดหยุ่นของ

สปริงยึดความแข็งแรงของมินิแทรมโพลีน เพื่อความ

ปลอดภัย และเพิ่มความมั่นใจในการลงน้ำาหนักบนมินิ

แทรมโพลีนได้อย่างเต็มที่

 2. ควรเพิม่จงัหวะเพลงและทา่ชดุในการฝกึเตน้

แอโรบิก เพื่อความหลากหลาย สนุกสนาน ไม่เกิด

ความน่าเบื่อ สร้างแรงจูงใจให้เข้าร่วมกิจกรรม

 3. ไม่สามารถควบคุมปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อ

งานวิจัยได้ เช่น อุณหภูมิ สภาพอากาศ และความเข้ม

ของรังสีอัลตราไวโอเลตในแต่ละวัน เป็นต้น

กิตติกรรมประกาศ

 ผู้วิจัยขอขอบคุณอาสาสมัครทุกท่านท่ีให้ความ

ร่วมมือเป็นอย่างดี งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจาก

คณะวิทยาศาสตร์การกฬีา และทนุ 90 ป ีจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ประจำาปีการศึกษา 2554

เอกสารอ้างอิง

Anek A., Kanungsukasem V., and Bunyaratavej 

N. (2011). Effects of the circuit box jumping 

on bone resorption, health-related physical 

fitness and balance in premenopausal 

women. Journal of The Medical Asso-

ciation of Thailand, 94(5),17-23.

Aragao F.A., Karamanidis K., Vaz M.A., and 

Arampatzis A. (2011). Mini-trampoline 

exercise related to mechanisms of  

dynamic stability improves the ability to 

regain balance in elderly. Journal of 

Electromyography and Kinesiology, 

10.1016,1050-6411.

Florez H., Martinez R., Chacra W., Strickman-

Stein N., and Levis S. (2007). Outdoor 

exercise reduces the risk of hypovita-

minosis D in the obese. The Journal of 

Steroid Biochemistry and Molecular 

Biology, 103,679-681.

Heinonen A., Sievanen H., Kannus P., Oja P., 

Pasanen M., Vuori I. (2000). Hight-impact 

exercise and bone of growing girls; a 

9-month controlled trial. Osteoporosis 

International, 11(12),1010-7.

Kitareewan W., Boonhong J., Janchai S., and 

aksaranugraha S. (2011). Effects of the 

treadmill walking exercise on the bio-

chemical bone markers. Journal of The 

Medical Association of Thailand, 94(5), 

10-16.



88 Journal of Sports Science and Health Vol.13 No.3, (September-December 2012)

Phoosuwan M., Kritpet T., and Yuktanandana 

P. (2009). The effects of weight bearing 

yoga training on the bone resorption 

markers of the postmenopausal women. 

Journal of The Medical Association of 

Thailand, 92(5),102-107.

Schiffer, T., Stefania, S., and Billy S. (2008). 

Aerobic dance health and fitness effects 

on middle age Premenopausal women. 

Journal of Exercise Physiology, 11(4), 

25-33.

Soontrapa Sp., Soontrapa Sk., and Chailurkit L. 

(2002). The prevalence and the Calcidiol 

Levels of Vitamin D Deficiency in the 

Elderly Thai Women in municipality of 

Khon Kaen Province, Thailand. Srinagarind 

Medical Journal, 17(4),231-8.

Soontrapa Sk., Soontrapa Sp., Chailurkit L., 

Sakondhavat C., Kaewrudee Sr., Som-

boonporn W., and Loa-unka K. (2006). 

Prevalence of Vitamin D Deficiency among 

Postmenopausal Women at Srinagarind 

Hospital, Khon Kaen Province, Thailand. 

Srinagarind Medical Journal, 21(1),23-29.

Tantiwiboonchai N., Kritpet T., and Yuktanandana 

P. (2010). A comparison between the 

effects of walking exercise with and 

without weighted vests on bone resorption 

and health-related physical fitness in 

working women. Jornal of Sport Science 

and Health, 11(2),24-37.

Tantiwiboonchai N., Kritpet T., and Yuktanandana 

P. (2011). A comparison between the 

effects of the walking exercise with and 

without weighted vests on bone resorption 

and health-related physical fitness in 

working women. Journal of The Medical 

Association of Thailand, 94(5),24-30.



วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2555) 89

KOREAN OLDER ADULTS’ PHYSICAL ACTIVITY AND ITS RELATED 

PSYCHOSOCIAL VARIABLES 

1Kang, SooJin, 1Kim, SeungChul and 2Kim, YoungHo
1Department of Biological Sciences, SungKyunKwan University, South Korea

2Department of Sports Science, Seoul National University of Science 

and Technology, South Korea

Abstract 

 Purpose The current study aimed at 

exploring the differences in psychosocial vari-

ables by the stages of physical activity and 

identifying the relationship between physical 

activity and psychosocial variables among a 

random sample of older adults.

 Methods 290 older adults in age over 

65 years old (M = 68.56 years, SD = 4.39) 

were recruited from the S-district, Seoul. 

Stages of physical activity scale, self-efficacy 

scale, and decision balance scale were used to 

evaluate older adults’ physical activity and its 

related psychosocial variables. Results indicated 

that 70.7% of older adults are engaging in 

regular physical activity, and the physical  

activity distributions were not statistically  

significantly different by gender, education 

level, and cohabitation type. Meanwhile, in  

the psychosocial variables, self-efficacy and 

perceived pros differentiated older adults at 

different stages of physical activity.

 Results In addition, physical activity  

was significantly correlated with self-efficacy, 

perceived pros, and perceived cons. On a 

basis of correlation coefficients among each 

variable, regression analysis revealed that 53% 

of the total psychosocial variables accounted 

for physical activity (R2 = .53). Among the 

variables, in specific, self-efficacy (b = .66) 

had the strongest effect in explaining physical 

activity followed by perceived pros (b = .49).

 Conclusion The findings of this study 

can be utilized as baseline data for stressing 

psychosocial variables aimed at promoting 

physical activity.

Key Words : Self-efficacy / Pros / Cons / 

Older adults / Physical activity
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Introduction 

 There is clearly witnessed that the aging 

population (i.e., people who are more than  

65 years old) is rapidly increasing in most 

countries worldwide (Department of Statistics, 

2006; Federal Interagency Forum on Aging-

Related Statistics, 2008). As people age, they 

experience several negative physical and 

psychological changes (e.g., decreased muscle 

strength, flexibility, and balance, decreased 

cognitive function, and increased depression) 

(Burbank, Riebe, Padula, and Nigg, 2002). 

 In this regard, it has been widely  

acknowledged that physical activity is one of 

the most significant health behaviors to prevent 

from a variety of aging-related diseases (Cyarto, 

Moorhead, and Brown, 2004; Struck and Ross, 

2006). Nevertheless, recent statistics indicate 

that many older adults are insufficiently active 

to obtain these health benefits (Korea Institute 

of Sport Science, 2006; U.S. Center for Disease 

Control and Prevention, 2004). In the United 

States about 30% of older adults reported 

that they do not participate in leisure-time 

physical activity in 2000 (U.S. Center for  

Disease Control and Prevention, 2001), and 

the prevalence of physical inactivity among 

the older adults over the age of 65 years 

increased to 40% in 2004 (National Center 

for Health Statistics, 2004). Especially, older 

women are among America’s least active, with 

only 20% of women aged 65-74 and 11% of 

women aged 75 and older reporting regular 

participation in leisure-time physical activity 

(King, 2004). Korean data related to older 

adults’ physical inactivity demonstrate similar 

trends with U.S. statistics. Cheong and Chang 

(2004) indicated that only 14% of older adults 

(male: 22%, female: 8%) participated in 

physical activity on a regular basis. More 

recently, Korea Institute of Sport Sciences 

(2006) reported that about 48% of older adults 

do not participate in any types of physical 

activity, and this percentage is higher than 

other age groups. 

 In the last decade, older adults’ physical 

activity has gained increasing attention in the 

health related fields. However, in Korea, research 

aimed at older adults’ physical activity has 

traditionally focused on individual demographics 

associated with physical activity involvement 

or presented effect of physical activity on 

health status (Kim, Kim, and Kim, 2005; Lee, 

2001). As a result, it is time to pay attention 

to the mechanisms associated with older 

adults’ physical activity within a comprehensive 

health promotion viewpoint.

 Physical activity itself is a complex, multi-

factorial reality and the overt expression of a 

complicated interaction of multi-dimensional 

variables (Ronviak, Anderson, Winett, and 

Stephens, 2002). Therefore, variables that  

impinge upon and affect the physical activity 

of older adults can be related to issues from 

the psychological, social, and environmental 

domains (Kim and Cardinal, 2010). In this regard, 
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recent efforts have been directed towards 

theoretically based studies that concentrate on 

physical activity initiation and /or maintenance 

focusing on the broad range of interactions 

with multiple variables.

 The transtheoretical model (TTM) is a 

dynamic, behavior change theory that has been 

applied to a number of health behaviors,  

such as smoking, physical activity and weight 

control (Prochaska, 1994). A major construct 

of the TTM is the stages of change that  

reflects physical activity intention. This construct 

consists of 5 stages of physical activity:  

precontemplation, contemplation, preparation, 

action, and maintenance. In precontemplation, 

people are inactive and they do not plan to be 

active in the next 6 months. Precontemplators 

may not value the behavior or they do not 

engage in the behavior due to such obstacles 

as lack of time and exercise cost. In contem-

plation, people are inactive but they plan to 

be active in the next 6 months. Although 

contemplators are aware of the pros (e.g., 

decreased risk of heart disease) and cons 

(e.g., reduced time with family and friends)  

of physical activity, they cannot easily exit  

the contemplation stage and be active. In 

preparation, individuals are inactive but they 

plan to be active in the near future (i.e., in the 

next 30 days). Preparators may engage in 

certain forms of behavior change (e.g., buy a 

pair of exercise shoes and exercise irregularly), 

and thus they are more likely to move to a 

higher stage and be regularly active. In action, 

individuals are regularly active for 6 months 

or less, and in maintenance people are active 

for more than 6 months.

 The next construct of the TTM is deci-

sional balance, which refers to perceived pros 

(e.g., increased health) and cons (e.g., time 

away from family and friends) of physical 

activity. Older adults in the precontemplation 

stage perceive the highest number of cons 

and in the maintenance stage they perceive 

the highest number of pros (Gorely and Gordon, 

1995). Similarly, older adults in the early stages 

tend to report negative experiences and  

attitudes toward physical activity whereas in 

the active stages they report positive activity 

experiences (e.g., increased socialization and 

well-being). Self-efficacy is also an important 

construct of the TTM, which is operationalized 

as one’s confidence to overcome physical 

activity barriers and be active. Self-efficacy 

tends to increase across the stages of change 

among older adults and adults with physical 

disabilities (Gorely and Gordon, 1995).

 For over a decade, a large volume of 

studies across a wide range of populations 

and settings have demonstrated the existence 

of a significant relationship between physical 

activity and psychosocial variables (Dishman 

and sallis, 1994; King, 2004; Sylvia, 2004). 

Despite the significant effects of the psycho-

social variables in explaining physical activity 

behavior, most of these studies have been 
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carried out in Western societies. There has 
been very limited evidence on Korean older 
adults’ physical activity and its related variables. 
Older adult’s physical activity, especially in 
Korea, is only now being considered important 
health behavior in maintaining and promoting 
their health status in the health status of 
Koreans, and this has fast become an important 
public health and social issue in Korean society. 
The purpose of this study was to explore the 
differences in the individual, social and physical 
environmental variables by the stages of 
physical activity and to identify the relationship 
between physical activity and the SEM variables 
among a random sample of Korean older adults. 

Methods
 Participants 
 290 older adults in age over 65 years 
old were recruited from the S-district, Seoul. 
Dissemination sources of participant recruitment 
included: (a) a press release issued through 
the district office, (b) recruitment flyers posted 
on 4 community centers’ website, and (c)  
announcement made through classes. Such 
recruitment occurred over 1 month, and the 
possible participants who expressed an interest 
in the study during this time period were 
added to a wait-list database. In the initial 
stage of this study, it was emphasized that 
current exercisers, nonexercisers, and those not 
even interested in exercising were encouraged 
to participate. Through these procedures, 324 
older adults gave their consent (administrative 

approval of the study protocol was granted 
by the Research Committee of the Seoul 
National University of science and Technology) 
to participate in the study. Of those, 290 
older adults (89.5%; male: 87, female: 203) 
completed the survey form. The remaining 34 
(10.5%) were disqualified because they failed 
to complete the survey form. All participants 
in the age cohort were 65-89 years old  
(M = 68.56 years, SD = 4.39). 

Measures 
 For the demographic variables, the par-
ticipants’ gender (male=1, female=2), education 
level (elementary school=1, middle school=2, 
high school=3, university=4), and cohabitation 
type (with children=1, with spouse=2, alone=3) 
were examined. In order to measure the  
participants’ self-confidence to physical activity, 
the Korean version of exercise self-efficacy 
scale was used (Kim, 2007). The scale  
consisted of 18 items with a 5-point scale 
ranging from 1 (“cannot do”) through inter-
mediate degrees of assurance such as 3 
“(moderately certain can do”) to complete 
assurance, 5 (“certain can do”). Individuals 
rated how confident they were that they could 
exercise regularly (i.e., five times a week,  
if possible everyday) under the various circum-
stances shown (e.g., When I am feeling  
depressed or it is raining). 2-week test-retest 
reliability was performed as a measure of 
instrument stability, resulting in a reliability 
coefficient of .91.  For assessing perceived 
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benefits and barriers of physical activity, the 

Korean version of decisional balance scale 

used (Kim, 2007). This scale consisted of the 

two sub-scales (i.e., pros and cons), with 10 

total items (five each). In this scale, participants 

were asked to indicate, on a 5-point scale 

ranging from 1 (‘‘not at all important’’) to 5 

(‘‘extremely important’’), how important each 

statement was in regard to their decision to 

exercise or not. A sample perceived pro item 

is “physical activity would help me have a 

more positive outlook” and an example of a 

perceived con item is “getting physical activity 

would cost too much money.” In addition,  

2 week test–retest reliability was performed 

as a measure of instrument stability, resulting 

in a reliability of .81 for exercise pros and .78 

for exercise cons. Stage of physical activity was 

assessed using 5-item in yes-or-no response 

format related to regular physical activity and 

intention. Individuals were categorized into one 

of five stages of physical activity behavior 

change described previously. Original version of 

stage of physical activity scale was developed 

by Marcus, Selby, Niaura, and Rossi (1992), 

and revised for the Korean version (Kim, 2007). 

In a pilot stage test-retest reliability measures 

were conducted as a measure of instrument 

stability, and obtained a reliability of .85.

 Data analysis 

 In initial stage, descriptive statistics (i.e., 

means, standard deviations, and frequencies) 

were used to summarize the participants’ 

characteristics. Crosstab analysis with Chi-square 

(χ2) was carried out to examine physical  

activity distribution by gender, education level, 

and cohabitation types. Multivariate F-tests, 

along with post-hoc analyses, were performed 

to identify differences in self-efficacy, pros, and 

cons among each stage of physical activity. 

Then, correlation analysis was carried out to 

examine associations between the psychosocial 

variables and physical activity. Multiple regres-

sion analysis was carried out to investigate the 

effect of the psychosocial variables in explaining 

physical activity. All statistical methods applied 

in this study were conducted using the SPSS 

18.0.

Results

 Physical activity distribution 

 The physical activity distribution for the 

study participants was classified into 5 stages 

on a basis of stage of change construct: 

precontemplation (n=6, 2.1%), contemplation 

(n=11, 3.9%), preparation (n=66, 23.3%), action 

(n=19, 6.7%), and maintenance stage (n=181, 

64.0%). Table 1 shows the physical activity 

distribution by the demographic variables. The 

physical activity distributions were not statis-

tically significantly different by gender [χ2 (4)= 

3.18, p = .52], education level [χ2 (11)= 11.13, 

p = .51], and cohabitation type [χ2 (16)= 17.43, 

p = .35].
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Table 1 Stage of physical activity distribution by the demographic variables

Demographic variable
Stage of physical activity

PC CO PR AC MA

Gender

Education

Cohabitation
Type

Male
Female
Elementary school
Middle school
High school
University
With children
With spouse
Alone

1(1.1)
5(2.6)
2(3.1)
2(2.4)
0(0.0)
2(4.0)
3(4.2)
3(1.6)
0(0.0)

3(3.4)
8(4.1)
2(3.1)
4(4.8)
4(4.7)
1(2.0)
3(4.2)
7(3.8)
1(4.2)

23(26.4)
43(21.9)
16(24.6)
21(25.3)
20(23.5)
9(18.0)
14(19.4)
43(23.5)
9(33.6)

3(3.4)
16(8.2)
7(10.8)
3(3.6)
8(9.4)
1(2.0)
5(6.9)
9(4.9)
5(20.8)

57(65.5)
124(63.3)
38(58.5)
53(63.9)
53(62.4)
37(74.0)
47(65.3)
121(66.1)
11(42.0)

PC=Precontemplation; CO=Contemplation; PR=Preparation; AC=Action; MA=Maintenance
Parentheses are standard deviations.

	 Difference	 in	 self-efficacy,	 pros,	 and	
cons across the stage of physical activity
 Table 2 illustrates the results of MANOVA 
with Tukey post hoc contrasts for self-efficacy, 
pros, and cons across the five stages of 
physical activity. Self-efficacy (F[4,286] = 23.55, 

p<.001) and perceived pros F[4,286] = 6.66, 
p<.001) differentiated older adults at different 
stages of physical activity. Tukey’s post hoc 
tests revealed significant increases in both 
variables from the precontemplation to the 
maintenance stages. 

Table 2 Means and standard deviations on psychological, social and physical environment in 
Relation to physical activity

Variable
Stage of physical activity  

PC CO PR AC MA F(4,286) Tukey’s HSD1

Self-efficacy

Perceived pros

Perceived cons 

2.58
(.13)
3.20
(.99)
2.54
(.75)

2.49
(.73)
3.84
(.58)
2.47
(.76)

2.94
(.52)
3.90
(.35)
2.47
(.51)

3.16
(.55)
4.01
(.53)
2.45
(.55)

3.53
(.56)
4.32
(.81)
2.34
(.62)

23.55**

6.66**

0.78

PC,CO<PR<MA
PR<AC

PC<CO,PR<AC,MA

Parentheses are standard deviations.
PC: Precontemplation; CO: Contemplation; PR: Preparation; AC: Action; MA: Maintenance.
**P<.001.
1Mean differences for the Turkey HSD pairwise comparisons (P<.05).
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 Correlation among physical activity and 

the study variables

 Table 3 shows the results of the correla-

tion analysis to identify the relationships among 

physical activity, demographic, and psychosocial 

variables. Physical activity was significantly 

correlated with self-efficacy (r = .549), perceived 

pros (r = .384), and perceived cons (r = -.128). 

On a basis of correlation coefficients among 

each variable, the study analyzed the effect 

of the psychosocial variables on physical  

activity.

Table 3 Correlations among all of the study variables

Variable Physical activity Self-efficacy Pros Cons

Physical activity

Self-efficacy

Pros

Cons

M

SD

4.265

1.073

.549

3.306

.642

.384

.323

4.176

.750

-.128

-.237

-.089

2.393

.603

r ≥.128 = P<.05; r ≥.171 = P<.01.

 Effect of the psychosocial variables on 

physical activity

 Table 4 shows the results of the regres-

sion analysis which investigated the effects of 

the psychosocial variables on physical activity. 

According to the standardized regression  

coefficients (b) and squared multiple correlation 

coefficients (R2), Fifty-three percent of the total 

psychosocial variables accounted for physical 

activity (R2 = .53). Among the psychosocial 

variables, in specific, self-efficacy (b = .66) 

had the strongest effect in explaining physical 

activity followed by perceived pros (b = .49).

Table 4 Association of physical activity with the SEM variables 

Variable B SD B T P R2 F

Self-efficacy

Perceived pros

Perceived cons

.94

.54

.05

.10

.08

.96

.66

.49

.03

11.82

5.15

.48

.00

.01

.73

.53 17.33*

*p<.001
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Discussion 

 This study indicated that 70.7% of older 

adults regularly engage in physical activity. 

Interestingly, the physical activity rates of 

older adults have been considerably increased 

as compared with those of the previous  

Korean studies. According to Korea Institute 

of Sport Science (2006), 51.8% of older adults 

participated in physical activity on a regular 

basis. More recently, Lee, Kim, and Park (2009) 

pointed that only 41.7% among the elderly 

who were participated in the study were  

engaged in regular physical activity. These 

differences in the physical activity rates imply 

that the increasing numbers of older adults 

want to live longer and they have perceived 

that regular physical activity is one of the 

most important factors to achieve this desire. 

In addition to this, it can be interpreted that 

a broad dissemination of the health benefits 

of physical activity and greater attention to a 

healthy lifestyle largely contribute to increase 

the number of older adult who has actually 

engaged in a greater amount of various 

physical activities. 

 The current study reported that older adults’ 

physical activity is not significant difference by 

personal variables such as gender, education 

level, and cohabitation type. In detail, most of 

the study participants are in the action and 

maintenance stages regardless of gender, 

education level, and cohabitation type. These 

results might have been caused by the selection 

processes of participants. In initial stage of 

the study, participant recruit sign was delivered 

to various elderly organizations and associations 

within S-district. During this process, the sign 

was notified to 4 elderly welfare Centers which 

participated in this study and many older adults 

who have already engaged in the activity 

classes of these Centers might have been 

participated in the current study. Though there 

was no significant difference in older adults’ 

physical activity by personal variables, the 

higher the education level, the higher the 

participation rate in regular physical activity, 

and older adults who are living with children 

or spouse tended to participate in regular 

physical activity compared those living alone. 

These finding are supported by previous studies 

(Park and Park, 2010).   

 The present study indicated that self-

efficacy and perceived pros were significant 

difference by the stage of physical activity, 

and these findings are supported by some of 

previous studies (Kim and Cardinal, 2010; Kim, 

Cardinal, and Lee, 2006) demonstrating that 

these variables increase continuously as people 

move from an inactive to an active lifestyle. 

The current data concerning self-efficacy can 

be explained in that older adults with a high 

level of confidence to engage in physical 

activity, despite various obstacles, can be seen 

as having high self-efficacy for physical activity. 

They can be expected to feel much more 

readiness for physical activity, and to regularly 
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participate in actual physical activity than 

older adults with low self-efficacy (Kim, 2007). 

In addition, the study indicated that perceived 

pros was improved along with advancing 

physical activity stages. It is plausible to explain 

that older adults with high perceived pros 

might have already been regular exercisers, 

and therefore either they have experienced 

physical and psychological health benefits from 

engaging in regular physical activity, or they 

might be currently experiencing such benefits 

of it. Whereas, older adults who do not  

currently engage in physical activity, might 

have never experienced various health benefits 

from physical activity (Flath and Cardinal, 2006; 

Lee, 2005). 

 To achieve a deeper understanding of the 

relationship between social ecological variables 

and physical activity in older adults, the current 

study examined how much personal, psycho-

logical, social, and physical environmental 

variables have effect in explaining physical 

activity. The result identified that 53% of the 

entire psychosocial variables accounted for 

physical activity (R2 = .53). In addition, self-

efficacy was the most significant predictor in 

explaining physical activity. Older adults with 

high self-efficacy were more likely to participate 

in physical activity compared to those with 

lower levels of self-efficacy. Consistent with 

this, numerous other descriptive studies have 

found self-efficacy to be one of the strongest 

predictors of adopting and maintaining regular 

physical activity (Kim et al., 2006; Rovniak  

et al., 2002). 

 There are several limitations to our study 

that should be addressed in the future. We 

used a cross-sectional research design, so 

caution must be exercised when making 

causal inferences. Most participants were older 

adults who enrolled in activity centers. Therefore, 

data obtained from these populations cannot 

be considered representative of the eligible 

population of all Korean older adults.

 The ideas and issues identified in the 

study are consistent with the results of previous 

Western research in the field of older adult’s 

physical activity. This study provides important 

information for health care researchers and 

practitioners. Specifically, health promoters need 

to develop and implement community-based, 

stage-matched, physical activity motivational 

programs by providing successful activity 

experiences (self-efficacy).
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การตรวจสอบความตรงระดับความรู้สึกเหนื่อยของออมนิ สำาหรับ
การออกกำาลังกายด้วยจักรยานในผู้หญิงวัยรุ่น : ฉบับภาษาไทย

นราวุฒิ นาคคนึง1 เมตตา ปิ่นทอง1 Ibrahim Dabayebeh2 
รุ่งชัย ชวนไชยะกูล1 และ Robert Robertson3

1วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
2Department of Exercise Rehabilitation, Faculty of Sport Sciences, Mutah University, Jordan 

3Department of Health and Physical Activity, University of Pittsburgh School of Education, USA

บทคัดย่อ
 วัตถุประสงค์ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ตรวจสอบความตรงระดับความรู้สึกเหนื่อยของออมนิ
ฉบับภาษาไทยสำาหรับผู้ใหญ่ ในการประเมินระดับความ
รู้สึกเหนื่อย ในกลุ่มอาสาสมัครที่มีสุขภาพดีเป็นหญิง
จำานวน 17 คน อายุระหว่าง 18-25 ปี อาสาสมัคร
ออกกำาลังกายบนจักรยานวัดงานท่ีกำาหนดให้มีระดับ
ความหนักเพิ่มขึ้น 
 วิธีดำาเนินการวิจัย อาสาสมัครเข้าร่วมการทดลอง 
2 ครั้ง โดยแต่ละการทดลองห่างกันประมาณ 48-72 
ชัว่โมง ทำาการบนัทกึอตัราการเตน้ของหวัใจ, อตัราการ
ใชอ้อกซเิจน, อตัราการระบายอากาศ, อตัราการหายใจ
และประเมนิระดับความรูส้กึเหนือ่ยของทัง้รา่งกาย ขา 
และการหายใจในระหวา่งการออกกำาลังกายท่ีมกีารเพิม่
ความหนักของจักรยานวัดงานครั้งละ 25 วัตต์ ทุกๆ 
3 นาที โดยใช้ระดับความรู้สึกเหนื่อยของออมนิฉบับ
ภาษาไทยสำาหรับผู้ใหญ่ในทุกๆ ช่วงของการออกกำาลังกาย 
อาสาสมัครออกกำาลงักายจนถงึความหนกัของจักรยาน
วัดงานที่ 100 วัตต์ 
 ผลการวิจัย ในขณะออกกำาลังกายอาสาสมัคร 
มีค่าเฉลี่ยของอัตราการเต้นของหัวใจ = 99.9-153.9 
ครัง้ตอ่นาท ีอตัราการใชอ้อกซเิจน = 559.18-1425.18 
มิลลิลิตรต่อกิโลกรัมต่อนาที, อัตราการระบายอากาศ 

= 14.2-26.58 มิลลิลิตรต่อนาทีต่อกิโลกรัม, อัตราการ
หายใจ = 22.3-33.2 ครัง้ตอ่นาท ีและระดบัความรูส้กึ
เหนื่อยของทั้งร่างกาย ขา และการหายใจ = 0.8-7.1 
นอกจากน้ีพบวา่ระดบัความรูส้กึเหน่ือยของอาสาสมคัร
มีความสัมพันธ์กับอัตราการเต้นของหัวใจ = (r: 0.74-
0.79) อัตราการใช้ออกซิเจน (r: 0.79-0.80), อัตรา
การระบายอากาศ (r: 0.82-0.83) และอตัราการหายใจ 
(r: 0.47-0.49 )อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p < 0.01) 
เมื่อเปรียบเทียบระดับความรู้สึกเหนื่อยในขณะออก
กำาลังกาย พบว่า ระดับความรู้สึกเหนื่อย เพิ่มสูงขึ้น
ตามระดบัความหนกัของการออกกำาลงักาย (p < 0.01) 
และระดับความรู้สึกเหน่ือยของขามีค่าสูงกว่าระดับ
ความรู้สึกเหน่ือยของทั้งร่างกายและระดับความรู้สึก
เหนื่อยจากการหายใจอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ 
 สรุปผลการวิจัย ระดับความรู้สึกเหน่ือยของออมนิ
ฉบับภาษาไทยสำาหรับผู้ใหญ่ มีความตรง สามารถนำา
ไปใช้ได้กับผู้ใหญ่เพศหญิง ในการประเมินระดับความ
รู้สึกเหนื่อยขณะออกกำาลังกาย

คำาสำาคัญ : ระดับความรู้สึกเหนื่อยของออมนิ ฉบับ
ภาษาไทย / ความหนักของการออกกำาลังกาย / อัตรา
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VALIDATION OF THE OMNI SCALE OF PERCEIVED EXERTION FOR 
CYCLE ERGOMETER EXERCISE IN YOUNG FEMALE: THAI VERSION
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1College of Sports Science and Technology, Mahidol University, Thailand 
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Abstract
 Purpose The purpose of this study was 
to validate of a Thai translated version of OMNI 
cycle ergometer exercise scale of perceived 
exertion among young healthy females (N = 17) 
(18-25 yrs). 
  Methods Heart rate (HR, b/min), oxygen 
consumption (VO2, L/min), minute ventilation 
(VE, L/min), respiratory rate (RR, b/min) and 
ratings of perceived exertion (OMNI cycle 
Scale; RPE) for the overall body (RPE-O), legs 
(RPE-L), and chest (RPE-C) were determined 
at the end of each of 3-min exercise stages 
in continuously administered exercise tests. 
Power output (PO) of cycling intensity started 
at 25 Watt (w) with 25 w incremented in 
every stage. Subjects performed the exercise 
test up to 100 w. 
  Results Exercise responses range was 
for HR: 99.9-153.9 b/min; VO2: 14.20-26.58  
ml/kg/min; VE: 15.1-41.7 L/min; RR: 22.3-33.2 
b/min and OMNI RPE RPE-O, RPE-L, and 
RPE-C: 0.8-7.1. Linear regression analyses 

showed that RPE-O, RPE-L and RPE-C  
distributed as a positive linear function for  
all criterion measures (HR, VO2, VE, and RR) 
(p < 0.01). Correlation between RPE and HR 
(r: 0.74-0.79, p < 0.01), RPE and VO2 (r: 0.79-
0.80, p < 0.01), RPE and VE (r: 0.82-0.83,  
p < 0.01), and RPE and RR (r: 0.47-0.49,  
p < 0.01) were statistically significant. Two-way 
ANOVA with repeated measures showed that 
RPE increased at each exercise stage and 
RPE-L were higher (p < 0.01) than RPE-O  
and RPE-C. One-way ANOVA with repeated 
measures showed that HR, VO2, VE, and RR 
significantly increased with the progression of 
workload (p < 0.001).
  Conclusion The Thai translated version 
of the OMNI Scale of perceived exertion for 
cycle ergometer exercise concurrent validity 
is established for young adult female. 

Key Words : RPE / Exercise intensity / OMNI 
Scale of perceived exertion / Heart rate / 
Oxygen consumption
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INTRODUCTION

 Exercise and physical activity are important 

in modern and sedentary lifestyle. Physically 

active life is associated with a reduction of 

incidence and risk of disease. Choosing the 

right exercise intensity for prescribing exercise 

activities in a wellness program is an essential 

for the success of the exercise program.  

Programming health related exercises depends 

on the exercise prescription knowledge. Pre-

cisely, improvements in health depend on the 

exercise volume (i.e. combination of frequency, 

duration, and intensity) of exercise (Vivian H. 

Heyward, 2006). The intensity of exercise is one 

of the important components of an individualized 

exercise program. The use of perceived exertion 

as a method to regulate exercise intensity is 

accepted by the American College of Sport 

Medicine (ACSM) as a reliable and a valid tool 

(ACSM, 2006). Perceived exertion is defined 

as the subjective intensity of effort, strain, 

discomfort, and /or fatigue that is experienced 

during physical exercise (Robertson and Noble 

1997). Rating exercise perception depends on 

the physiological and psychological interpreta-

tion of exertion and effort sensation mediated 

by cardiopulmonary, metabolic and musculo-

skeletal signals. 

 The first rating scale of perceived exertion 

was developed in the early 1960s by psycho- 

logist Gunnar Borg at the University of Stockholm. 

This scale, called the “Borg Rating of perceived 

exertion scale” (Borg, 1998), consists of numbers 

and descriptions to indicate the perception of 

effort intensity during exercise and physical 

activity. The first version of the OMNI scale 

was constructed and estimated the perception 

of exertion in children (Robertson et al, 2000). 

In addition, children often have difficulty  

interpreting verbal cues that are not part of 

their daily vocabulary. Following the develop-

ment of the first OMNI scale for children, more 

versions of the scale for adults and for children 

were constructed using mode and gender 

specific format. The OMNI RPE scales have 

a category rating format that contain numbers 

(1-10), pictures, and description that depicts 

gradually increasing exercise intensity, such as 

going up to hill (Robertson, 2004). Each OMNI 

RPE scale includes pictures, illustrating several 

images for an individual participating in different 

types of exercise, such as running, stepping, 

weightlifting and cycling (Robertson et al, 2004; 

Robertson et al, 2005a, 2005b). 

 The verbal expressions in different linguistic 

and cultural backgrounds may indicate different 

meanings. Traditionally, all the exercise percep-

tion scales were developed in the english 

language. Some english language expressions 

may have several corresponding expressions 

and meanings in other languages. For this 

reason, the OMNI scale has been translated 

and validated in other languages and cultures, 

including Arabic, Italian, Spanish, Irish, African-

American, and American (Dabayebeh, 2010; 

Guidetti et al, 2011; Suminski et al, 2008; 
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Finnegen et al, 2004; Robertson et al, 2000). 

In addition, the most previous studied was  

to validate the OMNI cycle scale in other 

languages for children and older subjects 

(Dabayebeh, 2010, Guidetti et al, 2011).  

However, translation and physiological valida-

tion of the OMNI RPE cycle scale for the Thai 

language and for young adult has not been 

undertaken. OMNI scale in the Thai language 

may serve as a tool to facilitate the self-

regulation and monitoring of exercise effort 

during exercise without using expensive instru-

ments. Additionally, this scale may be used 

to assess perception of exertion, especially 

the differentiated RPE (RPE-chest, RPE-legs) 

and undifferentiated RPE (RPE-overall) during 

exercise. 

OBJECTIVES

  1. To validate adult OMNI scale of perceived 

exertion in the Thai language at various exercise 

intensity for a females group.

 2. To evaluate the capacity of the Thai 

OMNI scale in the measurement differentiated 

RPEs and physiological variables for adult 

females.

RESEARCH METHODOLOGY

Subjects:

 Seventeen healthy females, aged 18-25 yrs, 

clinically healthy, non-obese, non smokers and 

do not suffer from any neurological or meta-

bolic disorders, volunteered to participate in 

this study. Benefits and risks of participation 

were explained and each subject signed a 

consent form before completing a current 

health questionnaire. Experimental procedures 

and design were approved by the Mahidol 

University Institutional Review Board.

EXPERIMENTAL DESIGN

 Each subject performed one orientation 

trial and one estimation trial during a load-

incremented cycle ergometer exercise. Each 

subject performed one orientation trial and 

one estimation trial. The trials were separated 

by a minimum of 48 hours and maximum of 

72 hours. The exercise trials were performed 

using cycle ergometer (Monark 828E, Sweden). 

Exercise performance consisted of 3–minute 

stages during the entire exercise test. Exercise 

intensity started with one minute pedaling at 

50-revolution per minute (RPM) without resis-

tance to establish the lower RPE anchoring 

during the orientation trial. The metronome 

was used for determining the pedaling rates 

during trial. Then, the exercise intensity started 

at 25 watt (0.5 kp) with 25 watt increments 

per stage until exhaustion. Except for pedaling 

rate, all exercise intensity indicators were 

masked from the participants throughout the 

trial. The Thai version of the OMNI- cycle adult 

(figure. 1) was in full view of the subject during 

the entire duration of the exercise test.
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 Anthropometric measurements:

 Body weight (kg) and height (cm) were 

measured using a medical scale and attached 

stadiometer. Body fat percentage was estimated 

through standardized skin fold method taken 

three sites: triceps, suprailium, and thigh (Jackson, 

A. S., Pollock, M. L., & Ward, A, 1980). Waist 

to hip measurement (cm) was performed for 

the waist at the narrowest point below the rib 

cage and above the umbilicus; and for the 

hip circumference at the largest measurement 

around the posterior of the buttocks.

 Heart rate monitoring and metabolic 

measurement:

 Heart rate measurement was performed 

continuously during the length of the exercise 

trial and recorded during the last 10-15 seconds 

of every minute using the Polar monitoring 

system (Polar, Finland). Respiratory metabolic 

parameter was measured using the Oxycon 

mobile portable metabolic system (Oxycon 

mobile, Germany). Breath-by-breath data at the 

end of each incremental stage was recorded.

 VO2 peak and anchoring session:

 Subjects were familiarized with the labora-

tory and scale procedures. A standardize set 

of RPE instruction (translated to Thai language) 

were used (Robertson 2004). Standardized 

anchoring procedures (translated to Thai  

language) were used for low and high exercise 

intensity as described by Robertson (2004). 

The Adult instruction included the definition 

of perceived exertion was given to the subjects 

(Robertson, 2004). During the entirety of the 

exercise trial, the OMNI scale was in full view 

of the subject. 

 Rating of perceived exertion during the 

estimation trials:

 RPE readings were taken separately for 

chest, legs, and overall in a counterbalance 

order during the last 30 seconds of every 

stage using the OMNI-Cycle adult scale of 

perceived exertion in Thai versions (figure 1). 

The RPE-Overall was used to measure perceived 

exertion over all the body without differentiating 

the source of the exertion. The differentiated 

RPEs were used for the exertion in the chest 

(RPE-Chest) and for the exertion in the legs 

(RPE-Legs). 
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Figure 1. Adult OMNI-cycle scale in Thai version

 Data analysis

 Descriptive data for anthropometric,  

perceptual and physiological variables were 

calculated as mean ±standard deviation (SD). 

Pearson correlation and linear regression 

analysis for HR, VO2, VE, and RR against OMNI 

Scale RPE-Overall, RPE-Legs, and RPE-Chest 

were used for the concurrent validation of the 

scale. One way ANOVA with repeated measures 

analysis was used to determine the differences 

of physiological responses among power output 

stages. Two ways (site x intensity) ANOVA 

with repeated measures analysis was used to 

determined the main effects of sites (RPE-Legs, 

RPE-Chest, RPE-Overall) and intensity (PO stage) 

and interaction (sites x intensity). Pair-wise 

comparison was performed using Bonferroni 

test. Mauchly test was used to analyze the 

assumption of sphericity. When the sphericity 

was not assumed, Greenhouse–Geisser correc-

tion was used. 

RESULTS

Physical characteristics

 Descriptive characteristics of subjects  

(N = 17) are the mean ± standard deviation 

(SD): Age (yr) 21.24±1.3; weight (kg) 56.03±7.89; 

Height (cm) 162±8.09; %Body fat 20.53±4.52; 

Waist-hip ratio 0.77±0.06; BMI 21.09±2.5; VO2 

peak (L/min) 1.88±0.27; VO2 peak (ml/min/kg) 

34.38±5.83.

Physiological variables responses 

 Physiological variable responses (HR, VO2, 

VE, and RR) at each power output were  

compared using one way ANOVA with repeated 

measures. HR, VO2, VE, and RR significantly 

increased with the progression of workload  

(p < 0.001). For HR [F(1.54, 24.62) = 258.52, 

p < 0.001], VO2 F(2.40, 38.46) = 338.10, p < 0.001], 

VE [F(1.78, 28.51) = 221.84, p < 0.001], and 

RR [F(2.74, 43.87) = 46.67, p < 0.001]. Results 

are presented in Table 1.
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Table 1. Physiological variables responses at each power output (w)

Power output (w)
HR (b/min)

Mean (+SD)

VO2 (ml/min/ kg)

Mean (+SD)

VE (L/min)

Mean (+SD)

RR (b/min)

Mean (+SD)

Resting 75.65 (±7.67) 4.91 (±0.59) 6.82 (±1.59) 15.65 (±3.60)

25 99.88 (±9.41)** 14.20 (±1.70)** 15.06 (±2.86)** 22.29 (±5.85)*

50 115.29 (±12.96)** 19.44 (±2.33)** 22.29 (±2.73)** 26.06 (±4.08)*

75 136.06 (±15.94)** 24.58 (±2.94)** 29.65 (±4.83)** 29 (±6.29)*

100 153.94 (±18.11)** 26.58 (±3.18)** 41.71 (±7.66)** 33.18 (±6.74)*

HR; heart rate (b/min), VO2; oxygen consumption (ml/min/ kg), VE; minutes ventilation ((L/min), 

RR; respiratory rate (b/min)

* Significant effect of exercise intensity (p < 0.01) 

** Significant effect of exercise intensity (p < 0.001)

Differentiated and undifferentiated RPE:  

effect of sites and intensity

 Two ways ANOVA analyses showed  

significant main effect for sites and power 

output [F(2,32) = 10.57, p < 0.001; F (3, 48) 

= 208.64, p < 0.001]. Interestingly, post hoc test 

revealed that the RPE-legs was significantly 

higher than those of the RPE-chest (p < 0.01) 

and the RPE-overall (p < 0.01). No interaction 

between PO and sites was observed. Results 

are presented in Figure 2.

Figure. 2 OMNI-RPE for the RPE-chest, RPE-legs and RPE-overall during exercise with  

progression of work load (25-100 watts).

** Significant main effect for sites (P < 0.01).
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Concurrent validity

 The analysis demonstrated a relation 

between RPE-chest, legs and overall from the 

Thai OMNI-RPE Scale with HR, VO2, VE, RR. 

All regression functions were significant (P < 0.01). 

Results are presented in Table 2.

Table 2 Regression analysis of OMNI-RPE Scale expressed as a function of HR, VO2, VE and RR

Variable
Slope SEE Intercept SEE R R2

Criterion RPE Predictor

HR Chest 8.41 0.80 96.87 3.37 0.79* 0.63*

Legs 7.21 0.80 98.43 3.72 0.74* 0.55*

Overall 7.50 0.84 99.60 3.64 0.74* 0.55*

VO2 Chest 0.12 0.01 0.54 0.05 0.80* 0.64*

Legs 0.11 0.01 0.54 0.05 0.79* 0.63*

Overall 0.11 0.01 0.56 0.05 0.79* 0.63*

VE Chest 3.91 0.32 13.50 1.34 0.83* 0.70*

Legs 3.54 0.30 13.47 1.38 0.83* 0.68*

Overall 3.66 0.32 14.16 1.37 0.82* 0.67*

RR Chest 1.46 0.32 22.53 1.34 0.49* 0.24*

Legs 1.33 0.29 22.50 1.35 0.49* 0.24*

Overall 1.34 0.31 22.86 1.32 0.47* 0.22*

RPE; rating of perceived exertion, VO2; oxygen consumption (L/min), HR; heart rate (b/min), 

VE; minutes ventilation (L/min), RR; respiratory rate (b/min), SEE; standard error of estimate,

R; correlation coefficient, R2; regression coefficient.

* Significances for correlation and regression models (P < 0.01)

Discussion

 The purpose of this investigation was to 

validate the adult OMNI scale of perceived 

exertion in the Thai language during cycle 

ergometer exercise for females. The results of 

validation demonstrated that 1) RPE and 

physiological variables (i.e. heart rate, oxygen 

consumption, minute ventilation and respiratory 

rate) increased associately with power output 

and 2) a positive linear correlation between 

RPE derive from rating of perceived exertion 

and physiological variables during incremental 

cycling exercise (r = 0.47-0.83). These were 

consistent with the previous investigations that 
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used the OMNI-cycle scale for children and 

adult group (Robertson et al, 2000, Robertson 

et al, 2004 and Dabayebeh, 2010), and that 

used the Italian version of OMNI-cycle scale 

in elderly (Guidetti et al, 2011). From linear 

regression analysis, the values of regression 

coefficient for most parameters were high 

except for respiratory rates (RR) which was 

lower than the other variables (R2 = 0.22-0.24 

for RPE-Legs, Chest, and Overall). However, 

it was consistent with what Guidetti et al (2011) 

reported regression for coefficient of respiratory 

rates (R2 = 0.30 for RPE-Overall). The lower R2 

for the RR in the present study and previous 

study resulted from the higher variation of this 

parameter among subjects during exercise. 

 In addition, the positive relation between 

the differentiated and undifferentiated RPE 

from the OMNI scale of perceived exertion in 

the Thai language and exercise intensity in 

this investigation is consistent with previous 

investigations (Robertson et al, 2004). During 

cycle exercise at low intensity, the RPE response 

range is from 0.76-1.06. However the cycling 

exercise at high intensity the RPE response 

ranged from 6.53-7.12. The findings of this 

investigation are in agreement with Borg’s Range 

Model (Robertson, 2004). Borg’s Range Model 

makes two important measurement assumptions: 

that for a given exercise range between rest 

and maximum and that there is a corresponding 

and equal RPE range. Borg’s range model 

arises from exercise stimulus after the intensity 

of exercise changes (from low to high intensity) 

and after the RPE response linearity follows 

the intensity of exercise. 

 The OMNI-cycle scale in the Thai language 

in this study was capable of assessing the 

undifferentiated RPE (overall) and the differen-

tiated RPE (chest and legs). It is clearly shown 

that the differentiated RPE deriving from the 

leg was more intense than both the differen-

tiated RPE from chest or breathing and the 

undifferentiated RPE from feeling the overall body 

during cycle ergometer exercise in consistent 

with the results of previous studies (Robertson, 

2000, Robertson et al, 2004, Bolgar, 2010, 

Dabayebeh, 2010). During aerobic exercise, 

depending on the most active muscles, often 

one of differentiated perceptual rating is more 

intense. The most intense RPE is called the 

dominant RPE. It has been shown that the 

dominant RPE depend upon the exercise type, 

anatomical origin of the differentiated feelings, 

and the performance environment (Bolgar, 2010, 

Robertson, 2004), while the undifferentiated 

RPE involves integration of many differentiated 

signals and takes place in the sensory cortex 

(Cafarelli 1982, Robertson and Noble 1997). 

The present investigation was load-incremented 

cycle ergometer exercise, thus the dominant 

RPE for this exercise session was RPE-Legs 

and this was confirmed by the higher RPE 

for legs than the RPE for chest and overall. 

This research study is the first study about 

adult OMNI scale in Thai version corresponding 
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to Thai culture, female age 18-25 yrs specific 

format. This scale also demonstrated concurrent 

validity and capability estimate dominant from 

active muscle Vs. non dominant RPE, and 

undifferentiated Vs. differentiated RPE during 

cycling exercise. 

Conclusion

 The present findings of validation adult 

OMNI-cycle scale in the Thai language demon-

strate concurrent validity and present new 

evidence supporting the use of the OMNI- 

Cycle to estimate undifferentiated and differen-

tiated RPE during cycle ergometer exercise for 

Thai adult female. Therefore, the new version 

of OMNI- Cycle scale of perceived exertion 

in the Thai language can serve as a tool to 

facilitate the self regulation and monitoring 

effort during cycle ergometer exercise without 

the use of expensive monitoring instruments. 

Further validation is necessary for different 

types of exercise (e.g. walking/running, stepping, 

and resistance exercise) and other people (e.g. 

children, elderly) using other exercise modalities. 
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Abstract 

 Nowadays, the new enterprises are  

recognized as the main source of job creation, 

innovation and development. Therefore, iden-

tifying the factors playing key roles in the 

start-up of small and medium sized enterprises 

(SMEs) is critical.

 Purpose The purpose of this study is 

identifying a conceptual model for SMEs  

start-up emphasizing to sport.

 Methods The methodology was qualitative. 

From the participants of this study, 18 scholars 

involved in SMEs were selected through  

purposive sampling.

 Results After a careful investigation of 

enterprise start-up models in the literature, 

and based on the results of experts interviews, 

the integrated approach was indicated as 

popular models were used by SMEs scholars. 

Then, a model was proposed in line with 

integration approach.

 Conclusion Therefore, three important 

factors indicated in conceptual model:1. Indi-

vidual; 2. Environmental; and 3. Financial  

factors. It should be mentioned that these 

factors were constitute of sub-dimensions. 
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Enterprise / Sport / Start-up / Conceptual 

model

Corresponding Author : Mr Seyed Morteza Azimzadeh, Department of Sport Management, University of  
Tarbiat Modares, Iran e-mail : smazimzadeh@gmail.com



112 Journal of Sports Science and Health Vol.13 No.3, (September-December 2012)

Introduction 

 Today, creativity and innovation are  

inevitable components of every country’s 

progress and economic growth. Thus, they work 

to their full potential to take steps to strengthen 

the entrepreneurial spirit. It is acknowledged 

that entrepreneurship is the new economic 

driving force in the world and in the next ten 

years it will be creating thousands of new 

enterprises (Tongeb, 2001). It should be pointed 

out a wave of new enterprises started in the 

1980’s accompanied with cutting taxes, and 

benefits of the technology boom (Hormozi, 

2004). At the time, the re-emergence of small 

and medium firms in the 1980’s, particularly 

in terms of job creation has been in spotlight. 

 Small and medium sized enterprises 

 There is no clear-cut and acceptable 

definition of Small and medium sized enter-

prises (Storey, 1994). But, according to the 

Statistical Center of Iran, enterprises are  

classified into four groups: enterprises with 

1-9 workers; 10-49; 50-99; and More than 100 

workers. Statistical Center of Iran considers only 

enterprises with a workforce of less than 50 

as small and medium enterprises (Statistical 

Yearbook, 2008). 

 The importance of small and medium 

enterprises 

 Studies have shown that small enterprises, 

have accounted large enterprises for the entire 

world economy. They have high participation 

and partnership with private sector, (Storey, 

1994). Where more than 95 percent of firms 

in Europe are classified as SMEs. For example, 

99 percent of all enterprises in England are 

related to SMEs making up a total of 65 

percent of total employment and 57 percent 

of GDP in this country (Tongea, 2001). Therefore, 

such enterprises have a vital role in the 

economy (Stanworth and Gray, 1991); on one 

hand, identifying important factors that can 

create small and medium enterprises before 

starting up an enterprise will provide a good 

understanding and help initiators and sport 

entrepreneurs to succeed in this regard. So, 

the research on the identification and analysis 

of factors influencing SMEs is an important 

step in the creation of SMEs and promotes 

the necessary awareness for sport entrepreneurs 

and founders of these companies. 

  

 Theories and models related to entre-

preneurship and small and medium enter-

prises

  Various theories have been proposed in 

terms of the movement towards entrepreneur-

ship and enterprise creation; some scholars 

of the humanistic school have referred to the 

entrepreneurial approach. This school regards 

successful entrepreneurs as having the following 

characteristics: need to succeed, require low 

control, high need for independence and  

autonomy, moderate risk, high self-esteem and 
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ability to withstand high purpose, persistence, 

enterprise information and preparation to deal 

with failure (Ostadzadh, 2003). In line with this 

philosophy, theories of entrepreneurial person-

ality refer to the same characteristics of the 

human personality. Also, sociological theory 

considering importance of sociological structures 

such as social class, family composition, social 

background, parental occupation, etc. can also 

be considered from a human perspective. In 

other words, all three schools think of the 

entrepreneur as an important factor in the 

development of entrepreneurial activities and 

enterprise focus. 

 Models and studies focused on entre-

preneurs 

  Personality characteristics 

 Researchers have paid attention to the 

characteristics of individuals as one of the 

factors at stake in creating new enterprises 

(Schwarz et al, 2009) and expressed that more 

than 20 percent variance of entrepreneurial 

intention can be explained through personality 

characteristics (Frank et al., 2007). Thus, research 

has shown the personality characteristics for 

entrepreneurial intention are: the need for  

success, the amount of risk taking, creativity 

and self-control (Brockhaus and Horwitz, 1986, 

quoted by Schwarz et al, 2009); results of 

Frank et al (2007), have also confirmed this 

finding. However, much research have been 

carried out into the important position and 

influential personality characteristics noted in 

the creation of small and medium enterprises 

(Acs and Audretsch, 1989; Schwarz et al. 2003; 

Pillis and Reardon, 2007; Hall and Court, 2009), 

but the other researchers also viewed it with 

skepticism including Kessler (2007) and  

Masodnia (2007), pointing out that personality 

paradigms in entrepreneurship face serious 

issues and challenges, they also acknowledged 

that in general, personality characteristics are 

meaningful only in relation to other factors 

such as environment, founder resources and 

processes. 

Background factors

  The personality approach to entrepreneur-

ship research can in fact reduce characteristics 

of entrepreneurs, just to a component of a 

whole aspect of entrepreneurship. In this  

regard, the use of other approaches, such as 

demographic approach to achieve the ideal 

profile of an entrepreneur via demographic 

information seems inevitable (Masodnia, 2007). 

Accordingly, a large pool of research has 

considered the demographic variables as  

predictors of a enterprise deal. Shane and 

Venkataraman, (2000) pointed out in their study 

that parents and close friends or neighbors 

encourage entering the market. The findings 

of other studies (Bates, 1995) also support the 

finding. In research on graduates in England, 

Dolton and Makepeace, (1990), concluded that 

sex, age and social class shaped the motivation 
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for the enterprise. In another study, in America, 
it was reported that marital status, education 
and financial support had a significant relation-
ship in creating enterprise and employment 
amongst employed and jobless workers (Evans 
and Leighton, 1990). 

 Entrepreneurial skills 
 Entrepreneurs are people who have the 
knowledge and skills to gain entrance into 
other enterprises, markets, products or new 
technologies. On the other hand, lack of  
entrepreneurial skills is a major challenge faced 
by entrepreneurs in establishing enterprises 
and the major reason for poor performance 
in the company. If lack of these skills and 
areas of their enterprise and costs are minimized, 
then the chances of a new enterprise venture 
will be at the maximum (Papagiannidis and Li, 

2005). In this regard, Chen et al. (1998), offered 
the following skill areas: marketing; management; 
risk; and financial control. Anderson et al. 

(2006), also, classified the entrepreneurship 
skills as following. 1. The individual skill, such 
as: innovation, risk ability, ability to deal with 
unknowns, accept challenges, responsibility 
and search for change opportunities 2. The 
Communication skill Such as: effective inter- 
action with others, effective communication, 
negotiation (bargaining), and effective leadership; 
3. Process skills, such as: program planning 
and organization ability, analysis ability envi-
ronment analysis and evaluation, plans imple-
mentation ability. 

Environmental factors 
 Another group of researchers have pointed 
to the environmental school and a set of 
environmental factors, such as: good environment, 
economic, social, political, technological factors. 
According to this school, without the proper 
environment, entrepreneurship and enterprise 
will not be possible. In entrepreneurship, the 
relationship between the environment and the 
organization is a newly developed approach. 
Supporters of this approach believe that the 
entrepreneurial personality approach has 
reached its end and has a small contribution 
to the understanding of the new company 
(Mazzarol et al. 1999). It is worth noting that 
the behavioral theories have a focus on envi-
ronmental factors. Accordingly, environmental 
factors such as supportive government policies, 
economic conditions, education etc. are effec-
tive in Entrepreneurship and new enterprise 
creation process (Ostadzadeh, 2003). Enterprise 
environment is analyzed through analysis and 
evaluation of different models including PEST 
model. PEST stands for political, economic, 
social and technological factors. 
 Political factors: Researchers point out 
to the role of government in facilitating entre-
preneurial activity and creating new enterprises. 
Some of the most important government policies 
and programs for development of entrepre-
neurship shall be formulation of relevant laws 
and regulations, tax policies, simplicity of 
administrative procedures, financial support and 
loans, promoting entrepreneurship and education, 
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information and advice to entrepreneurs and 

creating the necessary infrastructure (Lundstrom 

and Stevenson, 2001). In general, one of the 

most important ways to encourage the public 

sector to create enterprise is providing financial 

packages (fini et al. 2009). 

 Economic factors: All enterprises are 

affected by national and international economic 

factors. Such factors are the type of economic 

system prevailing in the country; government 

interference in free markets; competitive market 

advantages; the change rate and monetary 

stability in the country; the efficiency of financial 

markets; quality of infrastructure; labor skills; 

labor costs; the rate of economic growth; 

unemployment rate; interest rates; and inflation 

(Vienna, 2006). In addition, the economic  

environment refers to economic indicators; 

economic recession; capital and unemployment 

(Izaidin et al. 2008). 

 Cultural and social factors: The social 

factors that influence people's willingness and 

new approaches for SMEs include: lifestyle 

changes; cultural aspects of the macro environ-

ment; demographic factors (population growth 

rate distribution, age, etc.); class structure; 

education; culture (gender roles, etc.); entre-

preneurial spirit; attitudes (health, career and 

job, etc.); leisure interests; social values;  

preferences and standards of living; social 

trends, such as: changes in the demographic 

profile and environmental protection (Vienna, 

2006). According to Morrison (2000), there is 

a significant relationship between culture and 

entrepreneurship. In addition, GEM (2000-2002), 

made   clear that the British social and cultural 

conditions (eg, negative attitudes to create 

value and enterprise failure) was the main 

obstacles to the growth of entrepreneurship 

(Izaidin et al. 2008). Overall, the values   and 

beliefs can shape behavior and culture of a 

society (Mueller and Thomas, 2000). Accordingly, 

many studies are associated with the relation-

ship between culture and entrepreneurship (Lee 

and Peterson, 2000; Mueller and Thomas, 

2000). 

  Technological factors: Technological 

progress and social and economic changes 

in most cases are matched to create the  

opportunities. For example, production of mobile 

technology is an achievement, but the motivation 

behind it is a growing population that will be 

willing to communicate with their colleagues, 

customers, friends and their families in any 

place and time. So many websites make it 

possible for customers to order goods through 

the Internet. It should be noted that this impact 

is not just the e-enterprise technology so  

attractive. The main reason that people buy 

online is that today more people are busy and 

prefer to shop whenever they have time to 

buy (Baringer and Duane, 2009). Certainly, to 

participate in the economy, SMEs are required 

to optimize the organization and strengthen 

the competitive vigor (Amid and Ghamkhari, 

2009). 
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 Capital factors

 It can be kind of economic theory. Because 

the theory of entrepreneurship emphasizes on 

talent, capital and wealth creation (Ostadzadeh, 

2003), this is materialized whenever the risk of 

investment in time and place occurs. Achieving 

the required funds for enterprises has always 

been a challenge for entrepreneurs. Successful 

entrepreneurs have the skills needed to obtain 

funds from a variety of ways. 

 Financing small and medium enterprises

 Wide range of funding sources is avail-

able to entrepreneurs and different ways of 

classifying them are proposed. In a classifica-

tion of these resources, (Deakins and Freel, 

2003), financial resources of entrepreneurial 

companies were classified into two categories: 

external and internal parts. In another catego-

rization, Carlo et al. (1999), divided the financial 

resources into two categories: formal and 

informal sources (quoted by Sadrynia et al. 

2009). While Sadrynia et al. (2009) and Eslami 

and Bigdlo (2005), divided funding for small 

and medium enterprises into four categories: 

1. Private sources of financing; 2. Debt financing 

(borrowing); 3. Financing the capital (equity); 

and 4. The internal financing. 

 Private sources of finance: are the first 

sources of funds needed to provide entrepre-

neurs and start-up enterprise to make it work, 

these resources include:37 private sources 

(personal savings), and friends and relatives. 

Debt financing (borrowing) to finance through 

debt, including borrowing funds that owners 

of SMEs have to repay with interest. These 

sources include commercial banks and short-

term loans, medium term and long-term.  

Enterprise owners regard banks as lenders 

following by financial institutions - credit and 

insurance companies. Equity financing: In this 

method, while the risks are shared, the poten-

tial revenues will be divided. Some common 

sources of equity financing are enterprise 

angels: these are wealthy individuals who 

invest directly in companies that are in the 

beginning and have not yet determined a price 

for them. They have no relationship with the 

entrepreneur. (Deakins and Freel,   2003). Internal 

methods of financing: SMEs owners are both 

reliant on outside funding and internal sources. 

But in turn, an enterprise has the capacity to 

generate capital. This type of financing is 

available for small companies. 

  It should be noted, the financial resources 

are necessary to create a enterprise entity 

(Kessler and Frank, 2009) and enterprise capital 

double with environmental and individual factors. 

Thus, the researchers expressed that financial 

capital is the resources required for the formation 

of new institutions and activities, and financial 

decisions (Cassar, 2004). In this connection, 

researchers such Izaidin et al. (2008), showed 

that most respondents (77 percent) expressed 

a lack of capital for start-up, while 66% did 

not know fundraising methods. Findings like 
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these underpin the importance of awareness 

of the diversity of funding sources and how 

they can help entrepreneurs in SMEs achieve 

success. 

 Comprehensive model for small and 

medium enterprises 

 As mentioned earlier, each of the theories 

and schools considered entrepreneurship and 

creating new enterprise processes from their 

unique perspectives. So to address the weak-

nesses and strengths of these approaches, 

researchers developed a theory known as 

integrated theory. This approach is a combina-

tion of afro-mentioned theories and believes 

that each approach can not alone discuss 

entrepreneurship and enterprise. The integrated 

theory considers all previous theories such as 

specifications and features inherent in the 

theory of the entrepreneurs, events for entre-

preneurs, potential investors and wealth creation 

(economic theory) and sociological structures 

(Ostadzadeh, 2003). Under this approach, much 

research and discussion explained the entre-

preneurship and small and medium enterprises 

processes, and certain models have proposed 

to be covered in the following paragraphs. 

 In his conceptual model to describe the 

phenomenon of creating a new enterprise 

venture, Gartner (1985), suggested the following 

factors: people: persons who involved in starting 

a new enterprise. Organization, the type of 

company which is created. Environment: the 

new organization situation; process: activities 

that are performed by individuals for enterprise. 

  Greenberger and Sexton (1988), noticed 

starting-up a enterprise arising from the inter-

action of several factors including: personality, 

situational variables (social exclusion, environ-

mental protection, financial and family support) 

and perceptions of social support. However, 

the Acs and Audretsch (1989), showed that a 

small company start-up is a decision that is 

taken by a person in the employment market. 

This decision is influenced by several factors, 

such as work experience, motivation, personality, 

norms and social conditions, family environment. 

Another development regarding SMEs reported 

by Mazzraol et al. (1999). They investigated 

the factors influencing the creation of small 

enterprises and concluded that personal and 

environmental factors are the main factors. In 

confirmation of this finding, it should be noted 

that most research in the field of entrepreneur-

ship are fulfilled in two areas of: 

• Entrepreneur’s personal characteristics 

or features 

• Underlying factors (environment) as: 

economic, social, cultural and political 

 Of course as far as environmental factors 

are concerned, Specht (1993), has acknowledged 

that environmental factors affecting a enterprise 

organization are social economic, political and 

infrastructure factors. McPhee (2000), also 

refereed to individual and environmental factors. 

He offered the following factors in his model 
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of entrepreneurial behavior: the underlying 
economic-social including: sex, age, social class, 
educational status, marital status and race; 
conditional factors including: social-economic 
structure, economic and regional development; 
individual factors including: the need for achieve-
ment, internal control, the need for independence, 
creative behavior and social psychology and 
macroeconomic factors including political shifting, 
cultural displacement, economic dislocation, 
capital inquest, and environmental factors. 
 Other scholars such as Parker and  
Belghitar (2006), expressed the individual  
characteristics and economic success are 
doubled with enterprise venture. Some others 
mentioned factors for success. For example, 
Reynolds (2007) cited the primary factors for 
the success in Enterprise start-up: enterprise 
experience, financial structure and activities for 
organization, a team of financial commitment, 
and aggregate resources and the rapid creation 
activities. Van Vuuren and Groenewald (2007), 
also pointed to factors in the enterprise: inter-
personal conflict at work, role models, effective 
time management, and support for parents 
and counselors. Of considerable research in 
this area is that of Smith (2008), he considered 
these factors: financial factors, individual factors, 
economic factors, governmental factors. 
  (Fini et al., 2009), also explored factors 
in the development of enterprise in universities 
and pointed to three factors: macro-level  
determinants (environmental impact); mecha-
nisms to support university-level and micro 

level factors (factors related to individual level). 
It can be seen that once again the importance 
of environmental and individual factors in a 
enterprise is noted. Schwarz et al (2009), 
showed their model that a combination of 
environmental and individual factors related to 
entrepreneurial intention. The proposed model 
focused on three components: public attitudes, 
entrepreneurial attitudes and perceptions of 
environmental conditions. Hall and DeVaney 
(2009), in their study come to the conclusion 
that factors such as attitude, subjective norm 
(gender, race, and parents) and perceived 
behavioral control (education and training and 
experience) affected the enterprise. Also, 
Townsend et al. (2010), in their study expressed 
great confidence that the people decided to 
launch their enterprise even with the high 
probability of failure of their enterprises.  
As mentioned earlier, researchers developed 
combined or interactive models to explain the 
factors affecting small and medium enterprises

Research Methodology 
 This was a qualitative study. In this study, 
previous studies that were addressed in the 
creation of small and medium businesses and 
the factors involved in such businesses were 
identified. As such, 18 active researchers in 
the field of entrepreneurship and SMEs were 
selected through purposive sampling and were 
arranged semi-structured interviews. The 
analysis unit in this study was individual unit 
and observation unit was active researchers 
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in the field of entrepreneurship and small and 

medium businesses. It should be noted that 

the findings reached the saturation point in 

the samples of 14, 15, 16, 17 and 18.

Results and Findings 

 As far as the factors influencing the 

creation of small and medium businesses were 

concerned, some researchers argued individual 

factors like personality traits were important for 

success in the business founders (Van Gelderen 

et al. 2006). Others believed in resources  

dimension as a success factor for SMEs (Van 

Gelderen et al. 2006; Parker and Belghitar, 

2006) Some others established the pull and 

push factors of the environment for success 

in creating SMEs (Parker and Belghitar, 2006; 

Liao, J. and Gartner, 2006). Other researchers 

said the results of operations and process 

were important in this regard (Van Gelderen 

et al. 2006; Parker and Belghitar, 2006; Liao, 

J. and Gartner, 2006). But what is certain  

is that the environmental factors (including 

political, economic, social and technological), 

individual factors (which were referred to the 

entrepreneur’s personality and background) 

and resources (human and financial capital) 

were manifest in the majority of findings  

believed as factors interact with each other 

towards entrepreneurship and SMEs. 

 The results of interviews with the experts 

suggested that individual factors (entrepreneurial 

personality, background, life experience and 

skills needed in the field of entrepreneurship) 

and the environmental factors interact with 

each other as the main factors involved in 

creating businesses which were consistent 

with the results of the research literature. 

Interestingly, samples considered the individual 

factors more important than environmental 

factors. Additionally, they deemed initial capital 

as a main factor in SMEs establishment. They 

also expressed that the entrepreneur’s personal 

assets were more important than Bank loans 

in terms of SMEs creation. 

Table 1 Descriptive profile of respondents

Variable

Gender Age Education Job

female male 30-40 41-50 51-60 61-70 MA
PhD 

candidates
PhD Student Researcher Professor

Total 4 14 5 7 4 2 3 2 13 2 3 13

Total 18 person in each variable

 According to Table 2, most respondents 

(67%) were aged between 30 and 50 years 

and most of them (72%) had a PhD and were 

university professors. 
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Discussion 

 This study aimed to explain the most 

important factors in a business creation. There-

fore, based on a literature review, we identified 

three main schools of entrepreneurship and 

SMEs. First, humanistic school focuses on the 

entrepreneurs and the respective concerns. 

Accordingly, their personalities and backgrounds 

including family, education, work experience 

and entrepreneurship, gender, age etc., play 

decisive role in creating successful businesses 

(Acs and Audretsch, 1989; Shook et al. 2003; 

Van Vuuren and Groenewald, 2007; Pillis and 

Reardon, 2007, Frank et al, 2007; Hall and 

DeVaney, 2009). Second, the environmental 

factors were mentioned referring to macro-

environmental factors such as politics, eco-

nomics, society-culture and technology in 

making effective business (Specht, 1993,  

Vienna, 2006). 

 As afro-said, the above approaches and 

schools considered the entrepreneurship and 

business creation process form their own 

perspective which undoubtedly had, in turn, 

their own defects and drawbacks. Therefore, 

practitioners pursued interactive approach to 

cover the shortcomings and the strengths of 

previous approaches. In this approach, they 

try to establish individual and environment 

interaction and this interaction. It should be 

noted most researchers thought the approaches 

should interact together to achieve success 

in creating SMEs (Gartner, 1985; Mazzraol  

et al. 1999; Korunka et al. 2003, Parker and 

Belghitar, 2006; Smith, 2008; Izaidin et al. 2008; 

fini et al, 2009; Schwarz et al. 2009). Also, the 

experts interviewed in this study agreed on 

the issue and acknowledged that two factors 

should be considered together in a noted 

interactive approach. In order to be successful 

in the SMEs creation process, 

 Perhaps, one of the important reasons 

regarding interactive approach is that researchers 

are capable of including other factors into their 

models by using it. Hence, according to the 

literature review and the expert panel opinion, 

the financial and capital resources, also, can 

be very necessary and as one of the most 

important factors in SMEs (Kessler and Frank, 

2009). So this factor was doubled with indi-

vidual and environmental factors and was 

included into the conceptual model. 

Conclusion: The conceptual model

 According to the literature and interactive 

model, it can be concluded that, in general, 

the majority of research on factors affecting the 

business, environmental factors and individual 

factors have been considered as important 

and influential and play a central role in the 

process of creating business (Mazzraol et al., 

1999). However, a number of researchers have 

attempted to ensure that each of these factors 

contributed effectively to the creation of small 

and medium enterprises, but it should also be 

kept in mind that these factors can contribute 
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to business creation providing considered 

together. Of course, we can include other 

important facilitating factors (e.g. resources 

and financial capital) in terms of the creation 

of new small and medium businesses in the 

interactive model (Kessler and Frank, 2009). 

Hence, this factor has been studied in this 

conceptual model, as well. Accordingly, the 

conceptual model and its theoretical basis are 

described below. 

 Each of the above-mentioned theories 

and schools considered entrepreneurship and 

new business processes from their own  

perspective. So to cover the weaknesses of 

these approaches and take advantage of their 

strengths, researchers suggested another theory 

known as the comprehensive retrospective. 

This integrated approach is based on the 

belief that each approach, alone, cannot fully 

investigate the entrepreneurial and business 

aspects. Therefore, the underlying theory  

encompasses all factors in creating business 

and entrepreneurial process such as common 

specifications and features inherent in the 

entrepreneurs, their business and life events, 

environmental factors, investment and wealth 

creation potential (economic theory) and  

sociological structures (Ostadzadeh, 2003). 

Figure 1 Conceptual model for the research
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 Hence, the integrative approach to the 

interaction between the entrepreneur and  

the environment (including: social, financial, 

technical, etc.), emphasizing on the other  

important variables is inevitably useful to explain 

the most important factors in SMEs (Masodnia, 

2007). Accordingly, with respect to existing 

models in the creation of small and medium 

businesses and considering the important  

factors in this process, we developed the 

research conceptual model shown in Figure 1. 

As can be seen in the model, three main 

factors are important to small and medium 

businesses start-up, including: environmental, 

individual and capital factors. These factors, 

also, each of them has its own sub-categories. 

For example, environmental factor encom-

passes its own subdivision as political, social-

cultural, economic, and technology dimensions. 

Plus, the individual factor, involves personality 

characteristics of entrepreneurs, entrepreneurial 

skills and individuals background dimensions, 

and finally, the capital factor includes private 

resources, capital and equity and debt sub-

divisions. Presumably, these factors may  

interact with each other for a proper analysis 

of business processes and possibly cover  

the weaknesses and take advantage of the 

strengths of previous models to develop a more 

comprehensive model in order to effectively 

consider the SMEs start-up. It seems that, 

compared to other models, this model can 

display the most critical factors influencing 

business start-up specially for small and  

medium sized sport enterprises.
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ส่วนประสมทางการตลาดของบริษัทในประเทศอินเดียที่รับจัด
งานแต่งงานในประเทศไทยของชาวอินเดีย

พิมรภัส ชินบุตร และสุชาติ ทวีพรปฐมกุล
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดย่อ 
 การเดินทางแต่งงานนอกประเทศกำาลังเป็นที่
นยิมของคูส่มรสชาวอนิเดยีในกลุม่ผูม้รีายไดส้งู และมี
แนวโน้มจะเพิ่มจำานวนมากขึ้นในอนาคต การศึกษา
ส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ในการจัดงานแต่งงาน
ในประเทศไทยของชาวอินเดียจะช่วยให้ประเทศไทย 
ได้เปรียบประเทศอื่นๆ ในการเป็นจุดหมายปลายทาง
สำาหรับการจัดงานแต่งงานและขยายตลาดกลุ่มคุณภาพ
จากตลาดอินเดียต่อไป
 วัตถุประสงค์ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดของบริษัทในประเทศ
อินเดียที่รับจัดงานแต่งงานในประเทศไทยของชาว
อินเดีย
 วิธดีำาเนนิการวิจยั กลุ่มตวัอยา่ง คอื กลุ่มบรษิัท
นำาเที่ยวอินเดียที่เข้าร่วมงานส่งเสริมการขายของ 
การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) เมืองมุมไบ และ
เมืองเจนไน ณ สาธารณรัฐอินเดีย จำานวน 196 ราย 
และบริษัทรับดำาเนินการจัดงานแต่งงานอินเดียที่ 
ทำาตลาดแต่งงานประเทศไทย จำานวน 50 ราย รวม 
246 ราย โดยใช้แบบสอบถามที่ได้มีการตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือโดยการทดสอบความตรงได้ค่า IOC 
เท่ากับ 0.96 และทดสอบความเที่ยงได้ค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาของคอนบราค เทา่กบั 0.819 แล้วจงึนำาไปเกบ็
รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ค่าสถิติด้วยการแจกแจง
ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

เปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาด และใช้แบบ
สัมภาษณ์ก่ึงมีโครงสร้างทำาการสัมภาษณ์ผู้แทนธุรกิจ
ทอ่งเทีย่วไทยทีม่คีวามชำานาญดา้นการจดังานแตง่งาน
ของชาวอินเดียในประเทศไทย จำานวน 10 ราย 
 ผลการวิจัย ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ให้ระดับความสำาคัญต่อส่วนประสมทางการตลาด  
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน ยกเว้นด้านการ
สง่เสรมิการตลาดอยูใ่นระดบัมาก ผลการเปรยีบเทยีบ
ส่วนประสมทางการตลาดระหว่าง ระดับการศึกษา 
ระยะเวลาในการจัดตั้งบริษัท และประเภทธุรกิจที่ 
แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อส่วนประสมทาง 
การตลาดแตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.05 
 สรุปผลการวิจัย ส่วนประสมทางการตลาด 
ของบริษัทในประเทศอินเดียที่รับจัดงานแต่งงาน 
ในประเทศไทย ท่ีมีระดับความสำาคัญมากท่ีสุด คือ ด้าน
พนกังานผูใ้หบ้รกิาร ดา้นภาพลกัษณส์ถานทีท่อ่งเทีย่ว 
ซึ่งสอดคล้องกับผู้ประกอบการไทยที่มีความเห็นว่า 
จุดแข็งของประเทศไทยในการจัดงานแต่งงานอินเดีย 
คือ การให้บริการที่เป็นเลิศ ความเป็นมิตรและความ
คุ้มค่าเงิน 

คำ�สำ�คัญ : ส่วนประสมทางการตลาด / บริษัทใน
ประเทศอินเดียที่รับจัดงานแต่งงาน / การจัดงาน
แต่งงาน /นักท่องเที่ยวชาวอินเดีย
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MARKETING MIX OF INDIAN WEDDING ORGANIZERS ON 
INDIANS WEDDING CEREMONIES IN THAILAND 

Pimrapas Chinnabutra and Suchart Taweepornpathomkul
Faculty of Sports Science, Chulalongkorn University 

Abstract
 Organizing wedding ceremony abroad is 
becoming popular among wealthy Indian couples 
and this trend is expected to increase in the 
future. The research of the marketing mix (7Ps) 
for Indians to organize wedding in Thailand 
can help Thailand to become a destination 
for wedding ceremony as well as to expand 
upper market segment.
 Purpose The purpose of this study was 
to study marketing mix of Indian organizers 
on Indians wedding ceremonies in Thailand. 
 Methods The sample consisted of 196 
Indian travel companies who had participated 
in Tourism Authority of Thailand’s Road Show 
event in Mumbai and Chennai and 50 Indian 
wedding organizers who are specialized for 
wedding in Thailand, which were 246 companies 
in total. The questionnaires used were testified 
for its efficiency by finding content validity 
and reliability, which were IOC 0.96 and  
Cronbach’s Alpha Coefficient 0.819 respec-
tively. The collected information was analyzed 
by frequency distribution, percentage, average, 
and standard deviation. The marketing mix in 

terms of service was compared and utilized 
semi-structure questionnaire to interview 10 
Thai travel companies who are specialized in 
organizing Indian wedding in Thailand which 
both information on demand and supply could 
be collected.
 Results The sample had evaluated the 
importance of criteria of marketing mix in 
terms of service in the highest level in every 
aspect except supporting the market which 
was in high level. There were differences in 
opinion among education, duration of companies’ 
establishment, and types of business, statistical 
significance was 0.05.
 Conclusion The marketing mix of Indian 
companies who are specialized in organizing 
wedding in Thailand rated the importance of 
people, staffs’ service as the first priority then 
physical evidence, the image of tourist destina-
tion. Thai sellers’ opinion stated that Thailand’s 
strength for Indian wedding was excellent 
services, friendliness, and value for money.

Key Words: Marketing Mix / Indian Wedding 
Organizers / Wedding Ceremonies / Indians
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คว�มเป็นม�และคว�มสำ�คัญของปัญห�

 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนับได้ว่ามีบทบาท

สำาคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ เนื่องจาก

เป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้เข้าประเทศมากเป็น

อันดับหน่ึง โดยในอดีตท่ีผ่านมาการส่งเสริมการท่องเท่ียว

เน้นกลุ่มเป้าหมายไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วไป และ 

ดำาเนินการส่งเสริมตลาดในลักษณะการท่องเที่ยวเชิง

ปริมาณ (Mass Tourism) ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ตอ่สภาพเศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม และสิง่แวดล้อม

เป็นอย่างมาก อย่างไรก็ดี จากแนวโน้มความเปล่ียนแปลง

ด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยว ทำาให้มีการปรับเปลี่ยน

กลยุทธ์การดำาเนินการตลาดมาเป็นการขยายตลาด

คุณภาพ อาทิ กลุ่มผู้สร้างภาพยนตร์ (Film Producer) 

และกลุม่จดังานแตง่งานและครบรอบแตง่งาน (Wed-

ding & Honeymooner) กลุ่มผู้มีรายได้สูง (Hi-End) 

กลุ่มการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) เป็นต้น 

(Piriyakiet, 2009) ซึ่งสอดคล้องกับแผนตลาดการ 

ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ปี 2554 ที่เน้น 

ส่งเสริมการท่องเท่ียวการรุกตลาดใหม่ๆ เช่น จีน อินเดีย 

และอินโดนีเซีย โดยจะเน้นการเจาะตลาดเฉพาะ (Niche 

Market) ซึ่งแนวโน้มการท่องเท่ียวจะเป็นท่ีนิยมใน  

5 รูปแบบ ได้แก่ กลุ่มแต่งงาน การท่องเที่ยวสีเขียว 

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 

และช้อปปิ้ง 

 การท่องเที่ยวกลุ่มแต่งงานและฮันนีมูน เป็นอีก

หนึ่งตลาดในกลุ่มตลาดคุณภาพ ท่ีได้รับความสนใจ 

จากผูป้ระกอบการทอ่งเท่ียวไทย และเหน็วา่มแีนวโนม้

การเติบโตในอนาคต เน่ืองจากการท่องเท่ียวในลักษณะน้ี

มีความสำาคัญในการบันทึกความทรงจำาของชีวิตคู่  

โดยเฉพาะในกลุ่มผู้มีรายได้สูง ประเทศไทยถือเป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวท่ีมีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดกลุ่มแต่งงาน

และฮันนีมูน เน่ืองจากมสีิง่แวดล้อมทางธรรมชาตหิรอื

สถานท่ีท่ีสวยงาม โรแมนติก คุ้มค่าเงิน และมีความพร้อม

ของที่พักในระดับต่างๆ กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของ

ประเทศไทย รวมทั้ง ความมีจุดแข็งในฐานะความมี

เอกลักษณ์เฉพาะพ้ืนท่ี (Exotic Destination) ของการ

แต่งงาน (Tourism Authority of Thailand, 2011a) 

 ตลาดอินเดียเป็นตลาดที่มีความสำาคัญที่สุด 

ในภูมิภาคเอเชียใต้ เน่ืองจากเป็นตลาดที่มีการเติบโต

อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีประชากรมากเป็นอันดับสอง

ของโลก จำานวน 1,190.8 ล้านคน มีอำานาจการซ้ือมาก

เป็นอันดับที่สี่ของโลก (Wikipedia, 2011 : Online) 

มีชาวอินเดียเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศปีละ  

234 ล้านคน ขณะท่ีมีชาวอินเดีย จำานวน 28 ล้านคน 

ถอืหนงัสอืเดนิทางและเปน็ตลาดศกัยภาพทีจ่ะเดนิทาง

ท่องเที่ยวต่างประเทศ โดยในปี 2553 มีชาวอินเดีย

เดินทางออกนอกประเทศจำานวน 13.89 ล้านคน 

(Tourism Authority of Thailand, 2011b) จากขนาด

จำานวนประชากร และจำานวนชาวอินเดียท่ีนิยมเดินทาง 

ออกนอกประเทศทำาใหป้ระเทศไทย ประเทศเพือ่นบา้น

ของไทย และประเทศในเอเชยี ตา่งใหค้วามสำาคญัและ

ต้องการนักท่องเที่ยวตลาดอินเดียทั้งสิ้น 

 สถานการณน์กัทอ่งเทีย่วอนิเดยีทีเ่ดนิทางเขา้มา 

ยังประเทศไทยในปี 2553 จำานวน 791,185 คน  

เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 28.74 (Ministry of Tourism 

and Sports, 2011 : Online) สำาหรบักลุม่ชาวอนิเดยี

ที่นิยมเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ ได้แก่ กลุ่มที่ 

เดินทางมารับการตรวจร่างกายและรักษาพยาบาล 

กลุ่มผู้สร้างภาพยนตร์ และกลุ่มจัดงานแต่งงานและ

ฮันนีมูน 

 สำาหรับการจัดงานแต่งงานในประเทศไทย 

คูแ่ตง่งานอนิเดยีจะใชบ้รกิารจดังานแตง่งานผา่นบรษิทั 

นำาเท่ียว หรือบริษัทรับดำาเนินการจัดงานแต่งงานท้ังของ

ประเทศอินเดียและประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทดังกล่าว

จะได้รับความไว้วางใจในการเตรียมดำาเนินการจัดงาน

ให้แก่ลูกค้าท้ังหมด เน่ืองจากการจัดงานแต่งงานอินเดีย
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มีรายละเอียดสูงและมีพิธีกรรมมากมาย คู่บ่าวสาวจะ

ไมม่เีวลาเพยีงพอในการเตรยีมการและดแูลการจัดงาน

ทั้งหมด โดยในปี 2553 มีชาวอินเดียเข้ามาจัดพิธี

แต่งงานในประเทศไทยประมาณ 200 คู่ มีค่าใช้จ่าย

อย่างน้อย 5 ลา้น บาท/คู ่สรา้งรายไดป้ระมาณ 1,000 

ล้านบาท และคาดว่าจะมีแนวโน้มการเติบโตดีขึ้น 

ในอนาคต (Tourism Authority of Thailand, 2011a) 

หากประเทศไทยสามารถเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด 

ในกลุ่มคู่แต่งงานชาวอินเดียซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่ม

คุณภาพ คือ กลุ่มผู้มีรายได้สูงได้มากขึ้น ก็จะสามารถ

สร้างเม็ดเงินในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยได้เป็น

จำานวนมาก การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดของ

บรษิทัในประเทศอนิเดยีท่ีรบัจัดงานแตง่งานในประเทศ 

ไทยของชาวอนิเดยี จะเปน็แนวทางในการจดัทำาตลาด 

และเป็นข้อมูลให้ผู้ประกอบการไทยในการจัดเตรียม

สินค้าและบริการเพื่อรองรับการจัดงานแต่งงานได้ 

ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย อันจะนำาไปสู่

การเลอืกประเทศไทยเปน็จดุหมายปลายทางในการจดั

งานแต่งงานเพิ่มมากขึ้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวิจัย 

เรื่องส่วนประสมทางการตลาดของบริษัทในประเทศ

อินเดียที่รับจัดงานแต่งงานในประเทศไทยของชาว

อินเดีย

วัตถุประสงค์ของก�รวิจัย

 เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดของบริษัท

ในประเทศอินเดียที่รับจัดงานแต่งงานในประเทศไทย

ของชาวอินเดีย

วิธีดำาเนินการวิจัย

 กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง แบ่งเป็น 3 กลุ่ม

 1. บริษัทท่ีรับดำาเนินการจัดงานแต่งงานในประเทศ

อินเดีย ท่ีทำาตลาดแต่งงานประเทศไทย จำานวน 50 ราย 

จากฐานข้อมูลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

สำานักงานนิวเดลี และสำานักงานมุมไบ ใช้วิธีสุ่มแบบ

เจาะจงได้กลุ่มตัวอย่าง จำานวน 50 ราย 

 2. บริษัทนำาเที่ยวที่เข้าร่วมงาน Amazing  

Thailand Road Show to India 2011 ณ สาธารณรฐั

อินเดีย จำานวน 400 บริษัท โดยใช้เกณฑ์ตารางสำาเร็จรูป

ในการกำาหนดกลุ่มตัวอย่างของเครชซี่ และมอร์แกน 

(Krejcie, and Morgan, 1970) ได้กลุ่มตัวอย่าง 196 

บริษัท 

 3. ธุรกิจท่องเที่ยวไทยที่มีความชำานาญด้านการ

จัดงานแต่งงานของชาวอินเดียในประเทศไทย โดยทำา 

การคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลในระดับผู้บริหารในสาขาโรงแรม 

และบริษัทรับดำาเนินการจัดงานแต่งงานที่เคยจัดงาน

แต่งงานให้ชาวอินเดียอย่างน้อย 3 ครั้งต่อปีขึ้นไป  

โดยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง จำานวน 10 ราย 

 ขั้นตอนการดำาเนินการวิจัย

 1. ศึกษาค้นคว้าเอกสารงานวิจัย ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 

เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะสามารถนำามาพิจารณาถึงส่วน

ประสมทางการตลาดของบรษิทัในประเทศอนิเดยีทีร่บั

จดังานแตง่งานในประเทศไทยของชาวอนิเดยี เพือ่เปน็

แนวทางในการสร้างแบบสอบถามเรื่องส่วนประสม

ทางการตลาดของบริษัทในประเทศอินเดียที่รับจัดงาน

แต่งงานในประเทศไทยของชาวอินเดีย โดยมีลักษณะ

เป็นปลายปิด และปลายเปิด มี 3 ตอน แบ่งเป็น 

 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษาสงูสดุ ตำาแหนง่ ระยะ

เวลาในการจัดตั้งบริษัท ประเภทธุรกิจ

 ตอนท่ี 2 ข้อมูลพ้ืนฐานในการจัดงานแต่งงานของ

บริษัทอินเดีย ได้แก่ ช่องทางการรับข้อมูลการจัดงาน

แต่งงานในประเทศไทย ประเทศยอดนิยมในการจัดงาน

ของชาวอินเดีย ประเทศท่ีเคยไปจัดงานแต่งงานนอกเหนือ

จากประเทศไทย ช่วงเวลาที่ชาวอินเดียนิยมแต่งงาน 

จุดอ่อนและจุดแข็งของสถานที่จัดงานในประเทศไทย 
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 ตอนที่ 3 ส่วนประสมทางการตลาดของบริษัท
ในประเทศอินเดียที่รับจัดงานแต่งงานในประเทศไทย
ของชาวอินเดีย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการ 
จัดจำาหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงานผู้ให้
บริการ ด้านภาพลักษณ์สถานท่ีท่องเท่ียว ด้านกระบวนการ
ให้บริการ 
 2. นำาแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ไปให้
อาจารยท์ีป่รึกษาตรวจสอบความครอบคลุมของเนือ้หา 
และความถูกต้องของภาษาที่ใช้ จากนั้นนำาไปให้ผู้ทรง
คณุวฒุ ิจำานวน 5 ทา่น ตรวจสอบความตรงของเนือ้หา 
(Content Validity) แล้วนำาผลการพิจารณาไปทำาการ
วิเคราะห์โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC: Index 
of Item Objective Congruence) ของแบบสอบถาม 
ซึ่งคำานวณได้ค่า IOC เท่ากับ 0.96 นำาแบบสอบถาม
ไปทดสอบความเที่ยง (Reliability) โดยการนำาแบบ 
สอบถามที่ได้ผ่านการพิจารณาไปทดสอบเก็บข้อมูล 
กับกลุ่มทดลองที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริงจำานวน 30 ชุด 
(คน) โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha Coefficient) 
ของครอนบราค (Cronbach, 1974) ได้ค่าความเช่ือม่ัน 
เท่ากับ 0.819 
 3. ทำาการเกบ็แบบสอบถาม กลุม่บรษิทัรบัดำาเนนิ
การจัดงานแต่งงาน (กลุ่มตัวอย่างที่ 1) ใช้ส่งผ่าน 
ชอ่งทางของการทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย สำานกังาน
นิวเดลี และสำานักงานมุมไบ กลุ่มบริษัทนำาเที่ยว  
(กลุ่มตัวอย่างท่ี 2) แจกแบบสอบถามด้วยตนเองในงาน
ส่งเสริมการขายของ ททท. งานอเมสชิ่ง ไทยแลนด์ 
โรดโชว์ ท ูอนิเดยี (Amazing Thailand Road Show 
to India) ณ เมอืงมมุไบ และเมอืงเจนไน สาธารณรฐั
อนิเดีย และทำาการสมัภาษณผ์ูแ้ทนธรุกจิท่องเท่ียวไทย 
นำาขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการตอบแบบสอบถามไปประมวลผล
ด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำาเร็จรูป และนำาข้อมูล
จากการสัมภาษณ์ บันทึกลงเป็นข้อความทำาการสรุป
ประเดน็รว่มกนั แลว้นำาขอ้มลูท่ีได้ท้ังหมด มาสรปุ และ
อภิปรายผล

 ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล
 1. นำาข้อมูลจากแบบสอบถาม ตอนที่ 1 ข้อมูล
ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามมาวิเคราะห์ทางสถิติ 
ด้วย การหาค่าความถ่ี (Frequency) และหาค่าร้อยละ 
(Percentage) แล้วนำามาเสนอในรูปตารางประกอบ
ความเรียง
 2. นำาข้อมูลจากแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ข้อมูล
พ้ืนฐานของการจัดเตรียมสินค้าแต่งงานให้นักท่องเท่ียว 
ชาวอินเดีย มาวิเคราะห์ทางสถิติด้วยหาค่าความถ่ี 
(Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) แล้ว
นำามาเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง
 3. นำาข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็น 
เก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดของบริษัทในประเทศ
อินเดียที่รับจัดงานแต่งงานในประเทศไทยของชาว
อินเดีย ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) ใช้วิธีหาค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน โดยมีเกณฑ์ในการกำาหนดค่าน้ำาหนักของการ
ประเมนิเปน็ 5 ระดบั ไดแ้ก ่มากทีส่ดุ มาก ปานกลาง 
น้อย น้อยที่สุด ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert, 1961)
 4. ทดสอบความมีนัยสำาคัญของความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ยของตัวแปร 2 กลุ่ม ที่เป็นอิสระจากกัน 
ได้แก่ เพศ ตำาแหน่ง และ ประเภทธุรกิจ ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม โดยการทดสอบค่า “ที” (t-test) 
 5. ทดสอบความมีนัยสำาคัญของความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ยของตัวแปรมากกว่า 2 กลุ่มได้แก่ อายุ 
ระดับการศึกษา และระยะเวลาจัดต้ังบริษัท โดยวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of 
Variance) ด้วยการทดสอบค่า “เอฟ” (F-test) กรณี
ที่ผลการทดสอบค่า “เอฟ” (F-test) แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ผู้วิจัยได้ทำาการทดสอบ
ความมีนัยสำาคัญของความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธี 
LSD
 6. แบบสัมภาษณ์ธุรกิจท่องเที่ยวไทยที่มีความ
ชำานาญด้านการจัดงานแต่งงานของชาวอินเดีย 
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ในประเทศไทย เป็นการสัมภาษณ์รายบุคคล โดยทำาการ

คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลในระดับผู้บริหารในสาขาโรงแรม 

และบริษัทรับดำาเนินการจัดงานแต่งงานที่เคยจัดงาน

แต่งงานให้ชาวอินเดียอย่างน้อย 3 ครั้งต่อปีขึ้นไป  

โดยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง จำานวน 10 ราย นำาราย- 

ละเอียดจากการสัมภาษณ์ทำาการสรุปประเด็นร่วมกัน 

แล้วนำาข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาสรุป และอภิปรายผล

 ผลการวิจัย

 1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถ�ม กลุ่ม

ตวัอยา่งซึง่เปน็ตวัแทนของบรษิทัรบัดำาเนนิการจดังาน

แตง่งาน (Wedding Organizers) และบรษิทันำาเทีย่ว

ในอินเดีย ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 21-35 ปี  

มีการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี ปฏิบัติหน้าที่อยู่ใน

ระดับปฏิบัติการ ทำางานในบริษัทที่มีระยะเวลาในการ

จัดตั้งมากกว่า 10 ปี ส่วนใหญ่เป็นบริษัทนำาเที่ยว  

ดังแสดงในตารางที่ 1

ต�ร�งที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ข้อมูลทั่วไป
จำานวน

(n=246)
ร้อยละ ข้อมูลทั่วไป

จำานวน

(n=246)
ร้อยละ

เพศ ชาย 162 65.85 การศึกษา ต่ำากว่าปริญญาตรี 24 9.76

หญิง 84 34.15 ปริญญาตรี 129 52.44

อายุ ต่ำากว่า 21 ปี 2 0.81 ปริญญาโท 85 34.55

21-35 ปี 120 48.78 สูงกว่าปริญญาโท 8 3.25

36-50 ปี 95 38.62 ตำ�แหน่ง ระดับบริหาร 113 45.93

สูงกว่า 50 ปี 29 11.79 ระดับปฏิบัติการ 133 54.07

ระยะเวลา 1-5 ปี 92 37.40 ประเภท บริษัทนำาเที่ยว 196 79.67

ในการจัดตั้ง 6-10 ปี 28 11.38 ธุรกิจ บรษิทัรบัดำาเนนิการ 50 20.33

บริษัท มากกว่า 10 ปี 126 51.22 จัดงานแต่งงาน

 2. ข้อมูลพื้นฐ�นในก�รจัดง�นแต่งง�นของ

บริษัทอินเดีย บริษัทฯ ในประเทศอินเดียส่วนใหญ่ 

ได้รับข้อมูลการจัดงานแต่งงานต่างประเทศ จากองค์การ

ส่งเสริมการท่องเท่ียวของประเทศน้ันๆ ได้รับข้อมูลการ

จัดงานแต่งงานในต่างประเทศจากช่องทางอินเตอร์เน็ต 

ส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลการจัดงานในประเทศไทย จาก

การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทยโดยชอ่งทางอนิเตอรเ์นต็ 

ช่วงเวลาการจัดงานแต่งงาน คือ เดือนพฤศจิกายน-

กุมภาพันธ์ ประเทศยอดนิยมในการจัดงานของชาว

อินเดียอันดับที่ 1 คือ บาหลี อินโดนีเซีย รองลงมา 

คือ ประเทศตุรกี และประเทศไทย ประเทศที่เคยไป

จัดงานแต่งงานนอกเหนือจากประเทศไทย อันดับที่ 1 

คอื บาหล ีอนิโดนเีซยี รองลงมา คอื ดไูบ และประเทศ

สิงคโปร์และมาเลเซียเท่ากัน อายุเฉลี่ยของคู่แต่งงาน

ชาวอินเดียท่ีไปแต่งงานต่างประเทศและในประเทศไทย

อยู่ในช่วง 20-29 ปี ระยะเวลาในการจัดงานแต่งงาน

ในต่างประเทศและประเทศไทยของลูกค้าชาวอินเดีย

ต่อครั้งมีระยะเวลา 1-4 วัน ส่วนใหญ่เห็นว่ามีจำานวน
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แขกผู้เข้าร่วมงานแต่งงานในต่างประเทศและในประเทศ 

ไทยต่องานจำานวน 100-200 คน โดยมีค่าใช้จ่าย 

ในการจดังานแตง่งานในตา่งประเทศและประเทศไทย

ต่อคร้ัง 16-20 ล้านบาท สำาหรับการจัดงานในประเทศไทย 

จงัหวดัยอดนยิมในการจดังานแตง่งานของชาวอนิเดยี

ในประเทศไทย อันดับที่ 1 คือ กรุงเทพมหานคร  

รองลงมา คือ พัทยา ภูเก็ต และเชียงใหม่ บริษัทฯ 

ส่วนใหญ่เคยให้ข้อมูลข่าวสารการจัดงานแต่งงาน 

ในประเทศไทยแกล่กูคา้ชาวอนิเดยี และเคยเสนอขาย

ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางสำาหรับการจัด 

งานแต่งงานของชาวอินเดีย จุดอ่อนของประเทศไทย

ในการจัดงานแต่งานของชาวอินเดีย อันดับที่ 1 คือ 

อาหารอินเดียมีจำากัด รองลงมา คือ ผู้จัดงานไม่สามารถ

พดูภาษาอินเดียได้ และสายการบนิมไีมเ่พยีงพอในการ

เดินทาง ด้านจุดแข็ง คือ การให้การต้อนรับด้วยความ

ยินดี รองลงมา คือ ความคุ้มค่าเงิน และสถานท่ีจัดงาน

โรแมนติก 

 3. ความคิดเห็นเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด

ของบริษัทในประเทศอินเดียที่รับจัดงานแต่งงานใน

ประเทศไทยของชาวอนิเดยี โดยพจิารณาเปน็รายดา้น 

พบวา่ สว่นประสมทางการตลาดสว่นใหญม่รีะดบัความ

สำาคญัมากทีส่ดุ คอื ดา้นพนักงานผูใ้หบ้รกิาร (People) 

(X = 4.51) ด้านภาพลักษณ์สถานท่ีท่องเท่ียว (Physical 

Evidence) (X = 4.34) และด้านราคา (Price)  

ด้านการจัดจำาหน่าย (Place หรือ Distribution) รวมท้ัง 

ด้านกระบวนการให้บริการ (Process) มีระดับความ

สำาคัญเท่ากัน (X = 4.28) ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 

(X = 4.22) ยกเว้นด้านการส่งเสริมการตลาด (Promo-

tion) มีระดับความสำาคัญระดับมาก (X = 4.14) ดังแสดง

ในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสำาคัญของส่วนประสมทางการตลาด (7Ps)

ส่วนประสมทางการตลาด
ระดับคว�มสำ�คัญ

ระดับ
X SD

1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)

2. ด้านราคา (Price)

3. ด้านการจัดจำาหน่าย (Place หรือ Distribution)

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)

5. ด้านพนักงานผู้ให้บริการ (People)

6. ด้านภาพลักษณ์สถานที่ท่องเที่ยว (Physical Evidence)

7. ด้านกระบวนการให้บริการ (Process)

4.22

4.28

4.28

4.14

4.51

4.34

4.28

0.44

0.67

0.53

0.50

0.48

0.51

0.37

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด

 มาก

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด
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 4. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อส่วนประสม

ทางการตลาดบริการระหว่างระดับการศึกษา ระยะเวลา

ในการจัดตั้งบริษัท และประเภทธุรกิจที่แตกต่างกัน  

มีระดับความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังแสดงในตารางที่ 3-5

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบคะแนนค่าเฉล่ียส่วนประสมทางการตลาดของบริษัทในประเทศอินเดียที่รับจัดงาน

แต่งงานในประเทศไทยของชาวอินเดีย ระหว่างระดับการศึกษาสูงสุด

ส่วนผสมทางการตลาด

ต่ำากว่า
ปริญญ�ตรี

ปริญญ�ตรี ปริญญ�โท
สูงกว่�

ปริญญ�โท F P-value
เปรียบเทียบ
คว�มแตกต่�ง

X SD X SD X SD X SD

1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
2. ด้านราคา (Price)
3. ด้านการจัดจำาหน่าย 
 (Place หรือ Distribution)
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 

(Promotion)
5. ด้านพนักงานผู้ให้บริการ 

(People)
6. ด้านภาพลักษณ์สถานที่ 

ท่องเที่ยว (Physical 
Evidence)

7. ด้านกระบวนการให้บริการ 
(Process)

4.08
4.17
4.15

3.91

4.57

4.56

4.67

0.55
0.77
0.61

0.61

0.45

0.39

0.40

4.23
4.25
4.31

4.14

4.53

4.33

4.45

0.37
0.67
0.48

0.44

0.42

0.47

0.52

4.21
4.33
4.30

4.16

4.45

4.27

4.34

0.49
0.66
0.56

0.56

0.56

0.59

0.67

4.64
4.44
4.13

4.42

4.75

4.60

4.48

0.42
0.49
0.57

0.33

0.35

0.43

0.57

3.29
0.58
0.91

2.59

1.35

2.77

2.15

0.02*
0.63
0.44

0.05

0.26

0.04*

0.09

1, 2, 3 < 4
-
-

-

-

1 > 2, 3

-

* P < 0.05 (F(3, 242) = ±2.60)
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ตารางที่ 4 เปรียบเทียบคะแนนค่าเฉล่ียส่วนประสมทางการตลาดของบริษัทในประเทศอินเดียที่รับจัดงาน

แต่งงานในประเทศไทยของชาวอินเดีย ระหว่างระยะเวลาในการจัดตั้งบริษัท

ส่วนผสมทางการตลาด
1-5 ปี 6-10 ปี ม�กกว่� 10 ปี

F P-value
เปรียบเทียบ
คว�มแตกต่�ง

X SD X SD X SD

1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
2. ด้านราคา (Price)
3. ด้านการจัดจำาหน่าย 
 (Place หรือ Distribution)
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 

(Promotion)
5. ด้านพนักงานผู้ให้บริการ 

(People)
6. ด้านภาพลักษณ์สถานที่ 

ท่องเที่ยว (Physical  
Evidence)

7. ด้านกระบวนการให้บริการ 
(Process)

4.20
4.23
4.23

4.02

4.47

4.25

4.42

0.42
0.59
0.49

0.43

0.53

0.51

0.54

4.12
4.07
4.33

4.17

4.38

4.39

4.51

0.52
0.80
0.53

0.50

0.47

0.48

0.62

4.27
4.36
4.31

4.21

4.57

4.40

4.43

0.44
0.69
0.55

0.54

0.43

0.51

0.58

1.48
2.48
0.82

3.88*

2.51

2.43

0.28

0.23
0.09
0.44

0.02

0.08

0.09

0.75

-
-
-

1 < 3

-

-

-

* P < 0.05 (F(2, 243) = ±3.00)

ต�ร�งที่ 5 เปรียบเทียบคะแนนค่าเฉล่ียส่วนประสมทางการตลาดของบริษัทในประเทศอินเดียที่รับจัดงาน

แต่งงานในประเทศไทยของชาวอินเดีย ระหว่างประเภทธุรกิจ

ส่วนประสมทางการตลาด
นำาเที่ยว จัดงานแต่งงาน

t P-value
X SD X SD

1. ด้านผลิตภัณฑ์ 

2. ด้านราคา 

3. ด้านการจัดจำาหน่าย

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 

5. ด้านพนักงานผู้ให้บริการ 

6. ด้านภาพลักษณ์สถานที่ท่องเที่ยว 

7. ด้านกระบวนการให้บริการ 

4.24

4.31

4.32

4.16

4.54

4.39

4.44

0.44

0.64

0.52

0.51

0.46

0.49

0.56

4.16

4.16

4.16

4.05

4.42

4.15

4.39

0.43

0.76

0.55

0.47

0.52

0.55

0.62

1.16

1.36

1.87

1.41

1.58

2.94

0.62

0.25

0.17

0.06

0.16

0.12

0.00*

0.54

* P < 0.05 (t244 = ±1.96) 
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 5. ผลการสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ 

เตรียมความพร้อมการให้บริการและประสบการณ์ 

การจัดงานแต่งงานของชาวอินเดียในประเทศไทย  

การจัดงานแต่งงานอินเดียในแต่ละคร้ัง มีขนาดผู้ร่วมงาน

ตั้งแต่ 60-600 คน มีค่าใช้จ่ายประมาณการตั้งแต่ 

5-80 ล้านบาท มีระยะเวลาการจัดงาน 3-7 วัน  

ช่วงเวลาที่นิยมจัดงาน แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ 

พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ และ มิถุนายน-สิงหาคม  

ด้านช่องทางการทำาตลาดส่วนใหญ่ คือ การจัดทำาเว็ปไซด์

ของบริษัท การบอกปากต่อปากของลูกค้า การท่องเท่ียว

แห่งประเทศไทยจัดพาบริษัทในอินเดียเดินทางมาสำารวจ

สินค้าและการเดินทางไปทำาตลาดกับกลุ่มบริษัท 

รับดำาเนินการจัดงานแต่งงานท่ีประเทศอินเดีย ด้านการ 

เตรียมความพร้อมในการจัดงานแต่งงานอินเดีย โรงแรม

ที่รับจัดงานควรมีห้องจัดเลี้ยงที่รองรับได้ไม่ต่ำากว่า  

500 คน ห้องพักควรมีจำานวน 50-100 ห้อง สำาหรับ

กลุ่มเล็ก และ 200-300 ห้อง สำาหรับกลุ่มใหญ่  

ด้านที่พักควรมีเครื่องทำาความสะอาดแบบระบบไอน้ำา 

การประดบัตกแตง่สถานทีจ่ดังานตอ้งจดัไดท้กุรปูแบบ

ตามที่ลูกค้าต้องการโดยให้นำาเสนอความเป็นไทยมี 

กลิน่ไอความเป็นอินเดีย ตอ้งยึดรปูแบบใหถ้กูตอ้งตาม

ประเพณกีารแตง่งานของอนิเดยี การจัดงานตอ้งแสดง

ความยิ่งใหญ่ อลังการ สีที่ชาวอินเดียชอบเป็นพิเศษ 

คือ สีทองและสีแดง เน้นการใช้ดอกไม้สดจำานวนมาก 

การต้อนรับที่สนามบิน ควรขออนุญาตช่องทางพิเศษ 

(Fast track) เพ่ืออำานวยความสะดวกในการตรวจลงตรา

ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จัดอำานวยความสะดวก

เร่ืองการนำาของเข้า อาทิ เคร่ืองเพชร อาหาร ผู้จัดงาน

ควรขออนุญาตเข้าไปรับคณะข้างในถึงปากประตู 

เครื่องบิน การจัดการแสดงวัฒนธรรมไทยต้อนรับที่

สนามบิน เช่น รำากลองยาว หรือเตรียมดอกไม้ หรือ

พวงมาลยัมอบใหผู้ร้ว่มงานรูส้กึภมูใิจ ควรประสานงาน

กับตำารวจท่องเที่ยวให้มีรถนำาขบวนไปยังท่ีพัก และ

สถานที่แต่งงาน อาหารและเครื่องดื่ม เนื่องจากคน

อินเดียจะนับถือศาสนาหลากหลาย และมีข้อจำากัด 

ในการรบัประทานอาหาร และขาดอาหารอนิเดยีไมไ่ด ้

ดงันัน้ ตอ้งจดัเตรยีมอาหารอนิเดยีทกุมือ้ และตอ้งแยก

ใหช้ดัเจนสำาหรบัอาหารมงัสวริตั ิกบัอาหารทัว่ไป ทัง้นี ้

คณะแตง่งานสว่นใหญจ่ะนำาคณะพอ่ครวัมาจากอนิเดยี 

นำาวตัถดุบิบางอยา่ง เชน่ ถัว่ แผน่แปง้โรต ีเครือ่งแกง

บางชนดิ โดยจะขอเชา่หอ้งครวัสำาหรบัประกอบอาหาร 

ณ โรงแรมที่พัก ด้านการบริการ การให้บริการของ

พนักงานต้องมีความเป็นมืออาชีพ และมีใจรักบริการ 

(Service Mind) พนักงานต้องสามารถพูดภาษาอังกฤษ

ได้ ต้องมีความอดทนสูง ด้านข้อจำากัดในการจัดพิธี

แต่งงานของนักท่องเท่ียวชาวอินเดีย ต้องทำาความเข้าใจ

รายละเอยีด ขัน้ตอนการจดังาน การประกอบพธิกีรรม

อย่างละเอยีด การจดังานของอนิเดยีมรีายละเอยีดและ

พิธีการหลายข้ันตอน การจัดงานจะไม่เสร็จตรงตามเวลา

ต้องจัดเตรียมพนักงานและคิดค่าใช้จ่ายให้ครอบคลุม 

ข้อเสนอแนะต่อการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นจุดหมาย

ปลายทางของคู่แต่งงานชาวอินเดีย ต้องจัดสัมมนา 

ให้ความรู้ผู้ประกอบการที่สนใจจัดงานแต่งงานอินเดีย

ให้มีความรอบรู้ถึงประเพณี พิธีกรรม และพฤติกรรมของ

นกัทอ่งเทีย่วกลุม่แตง่งานอนิเดยี ตอ้งสรา้งภาพลกัษณ์

ของประเทศไทย ให้เป็นสถานท่ีจัดงานแต่งงานท่ีทุกคน

ตอ้งนกึถงึและเปน็ตวัเลอืกสำาหรบัจดังานแตง่งานและ

ฮันนีมูน จุดแข็งของประเทศไทยในการเป็นจุดหมาย

ปลายทางของคู่แต่งงานชาวอินเดีย การให้บริการที่ 

เป็นเลิศ ความเป็นมิตรและมีความรักในการบริการของ

คนไทย ความมีน้ำาใจ ความยืดหยุ่นในการจัดงานสูง 

ความคุ้มค่าเงิน แหล่งท่องเที่ยวสวยงามโรแมนติก 

ระยะการเดินทางใกล้ จุดด้อยของประเทศไทยในการ

เป็นจุดหมายปลายทางของคู่แต่งงานชาวอินเดีย  

การสื่อสารภาษาอังกฤษและความเข้าใจในประเพณี

แต่งงานของชาวอินเดีย ทัศนคติท่ีคนไทยมีต่อคนอินเดีย 



136 Journal of Sports Science and Health Vol.13 No.3, (September-December 2012)

ความไม่สงบทางการเมือง เรื่องรถติด สถานที่จัดงาน

กลางแจ้ง (Outdoor) ขนาดใหญ่มีไม่เพียงพอ ปัญหา

และอุปสรรคในการจัดงานแต่งงานของคู่แต่งงาน 

ชาวอินเดีย เที่ยวบินไม่เพียงพอสำาหรับคณะใหญ่  

มีปัญหาเร่ืองสถานท่ีขอวีซ่าไม่สะดวกสำาหรับชาวอินเดีย 

บุคลากรด้านบริการไม่เพียงพอ อาหารอินเดียมีอยู่

อย่างจำากัด 

อภิปรายผลการวิจัย

 จากการศึกษาพบว่า ส่วนประสมทางการตลาด 

ด้�นพนักง�นผู้ให้บริก�ร (People) มีระดับความสำาคัญ

มากที่สุดโดยให้ความสำาคัญกับด้านพนักงานมีใจรัก

บริการ พนักงานมีความซื่อสัตย์ และพนักงานมีความ

คล่องแคล่ว แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี เป็นที่ทราบ

กันดีว่าประเทศไทยเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปว่าเป็น “สยาม

เมืองยิ้ม” ผู้คนจะมีอัธยาศัยไมตรีดี มีความเป็นมิตร 

ยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดเวลา ให้การต้อนรับผู้ที่มาเยือน

ด้วยความยนิด ีมกีารใหบ้รกิารดว้ยความเตม็ใจ ซึง่เป็น

จดุเดน่ของประเทศไทยท่ีเป็นท่ียอมรบัจากนกัท่องเท่ียว

ทั่วโลก สอดคล้องกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

(Tourism Authority of Thailand, 2011) ท่ีพบว่า ปัจจัย

ท่ีคู่แต่งงานต่างชาติ เลือกจัดงานแต่งงานในประเทศไทย

มากท่ีสุด คือ ความเป็นมิตรและการต้อนรับของคนไทย 

รองลงมาคือ ปัจจัยการเดินทางและค่าใช้จ่ายในการ

เดินทาง (ยกเว้นค่าบัตรโดยสารเคร่ืองบิน) ปัจจัยบริการ

สำาหรับนักท่องเที่ยว ปัจจัยด้านความปลอดภัย และ

ปัจจัยสาธารณูปโภคมีคุณภาพดีและมีมาตรฐานสูง 

 ด้�นภ�พลักษณ์สถ�นที่ท่องเที่ยว (Physical 

Evidence) มคีวามสำาคญัในระดบัมากท่ีสดุทุกประเดน็

โดยบริษัทรับดำาเนินการจัดงานแต่งงานและบริษัท 

นำาเที่ยวในประเทศอินเดียให้ความสำาคัญกับความ

ปลอดภยั สถานทีท่อ่งเท่ียวมคีวามสวยงามและสะอาด 

สถานที่ท่องเที่ยวได้รับความนิยมและมีชื่อเสียง และ

สถานที่ท่องเที่ยวมีความหลากหลายทางธรรมชาติ  

อาจเป็นเพราะนักท่องเท่ียวทุกคนต้องการความปลอดภัย

ในชวีติและทรพัยส์นิในระหวา่งการเดนิทาง สอดคลอ้ง

กบั แนวคดิของบญุเลศิ จติตัง้วฒันา (Jittangwatana, 

2005) ที่กล่าวว่า โดยปกติแล้วนักท่องเที่ยวส่วนมาก

ตอ้งการไปยงัแหลง่ทอ่งเทีย่วทีน่า่สนใจ คา่ครองชพีถกู 

การให้บริการมาตรฐาน มีความสะดวกสบาย และความ

ปลอดภัยในการท่องเที่ยว ประเทศใดมีสาธารณูปโภค

และสาธารณูปการที่ดีย่อมทำาให้นักท่องเที่ยวได้รับ

ความสะดวกสบายในการเขา้เยีย่มเยอืนและเกดิความ

ประทับใจอยากกลับมาท่องเที่ยวอีก สอดคล้องกับการ

ศึกษาของ จุรีรัตน์ คงตระกูล (Kongtrakul, 2008) 

ที่กล่าวว่าภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวถือได้ว่าเป็น

จุดเริ่มของแรงจูงใจที่จะชักจูงให้นักท่องเที่ยวเดินทาง

มาเยือน ภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะแหล่งท่องเท่ียว

เพื่อพักผ่อน โดยเฉพาะหาดทรายชายทะเลที่สวยงาม 

ผสานกับแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ที่หลอมรวม

ความทันสมัยในด้านบริการต่างๆ ซึ่งเป็นหัวใจที่สร้าง

ความแตกต่าง ให้กับประเทศไทยจากคู่แข่งขัน คือ 

สามารถท่องเที่ยวได้หลากหลายรูปแบบในครั้งเดียว 

ต่างกับแหล่งท่องเที่ยวอีกหลายแห่ง แม้จะมีจุดเด่น

หลากหลายแต่ก็เน้นจุดขายเพียงด้านเดียว 

 ด้�นร�ค� (Price) ส่วนใหญ่มีความสำาคัญในระดับ

มากทีส่ดุ โดยบรษัิทรบัดำาเนนิการจดังานแตง่งาน และ

บริษัทนำาเที่ยวในประเทศอินเดียให้ความสำาคัญกับ 

ค่าอาหารและเครื่องดื่ม/ค่าจัดเลี้ยง ค่าพาหนะในการ

เดินทาง ค่าห้องพัก และค่าจ้างบริษัทรับดำาเนินการจัด

งานแต่งงานในพ้ืนท่ี อาจเป็นเพราะการจัดงานแต่งงาน

อินเดียจะมีค่าใช้จ่ายสูงมาก เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมงาน

เปน็จำานวนมาก มรีะยะเวลาการจดังานหลายวนั และ

เป็นเครื่องแสดงความมั่งมีทางสังคม สอดคล้องกับ

แนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (Sarirat  

et al., 2003) ที่กล่าวว่า กลไกลทางด้านราคามีส่วน
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สำาคัญในการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการของลูกค้า 

โดยหากลกูคา้คดิวา่ราคาท่ีตอ้งจ่ายไปเพือ่ซือ้สนิคา้และ

บริการนั้นมีความคุ้มค่ากับสิ่งที่จะได้รับก็จะเลือกที่จะ

ใช้บริการกับบริษัทน้ันๆ สำาหรับด้านราคากับประเทศไทย 

ประเทศไทยได้ช่ือว่าเป็นประเทศท่ีมีความคุ้มค่าเงินมาก

ท่ีสุด สอดคล้องกับการศึกษาของประกาศิต ทองเจือเพชร 

(Tongjuapet, 2001) ทีพ่บวา่ ปจัจัยทอ่งเทีย่วทางการ

ตลาด ด้านราคาเป็นปัจจัยท่ีมีผลมากท่ีสุดต่อการตัดสินใจ

ทอ่งเทีย่วในประเทศไทยของนกัทอ่งเทีย่วชาวอเมรกินั 

 ด้�นก�รจัดจำ�หน่�ย (Place หรือ Distribution) 

ส่วนใหญ่มีระดับความสำาคัญมากที่สุด ยกเว้นการให้

บริการทางอินเตอร์เน็ต มีความสำาคัญในระดับมาก 

โดยบริษัทรับดำาเนินการจัดงานแต่งงาน และบริษัท 

นำาเที่ยวในประเทศอินเดียให้ความสำาคัญกับการให้

บริการของโรงแรมที่จัดงาน การให้บริการของบริษัท

รบัดำาเนนิการจดังานแตง่งาน ซึง่มคีวามเกีย่วเนือ่งกบั

ด�้นกระบวนก�รให้บริก�ร (Process) ท่ีมรีะดบัความ

สำาคญัมากทีส่ดุ การใหบ้รกิารของโรงแรมท่ีจัดงานและ

การให้บริการของบริษัทรับดำาเนินการจัดงานแต่งงาน 

ต้องให้บริการท่ีมีมาตรฐานให้ความสะดวกสบาย รวดเร็ว 

ให้บริการที่มีความถูกต้องตรงตามรายการท่ีกำาหนด 

และการจัดการตรงความต้องการของคู่แต่งงานได้อย่าง

มอือาชพี สำาหรบัประเทศไทยไดข้ึน้ชือ่เรือ่งการบรกิาร

ที่แตกต่างจากประเทศอื่นๆ สอดคล้องกับแนวคิดของ

บญุเลศิ จติตัง้วัฒนา (Jittangwatana, 2005) ทีก่ล่าว

วา่ ทรัพยากรทอ่งเทีย่วตอ้งมสีิง่อำานวยความสะดวกไว้

คอยบริการนักท่องเที่ยวที่เข้ามายังแหล่งท่องเที่ยว 

ให้ได้รับความสุข ความสบาย และความประทับใจ

ทำาให้นักท่องเที่ยวอยากจะท่องเที่ยวนานวันขึ้น

 ด้�นผลิตภัณฑ์ (Product) มีระดับความสำาคัญ

มากที่สุด โดยให้ระดับความสำาคัญ ด้านการเดินทาง 

ด้านโรงแรม/รีสอร์ท ท่ีจัดงาน ด้านอาหารและเคร่ืองด่ืม 

ด้านธุรกิจจัดงานแต่งงาน ด้านรูปแบบการท่องเที่ยว 

ที่หลากหลายประกอบรายการนำาเที่ยวแขกเชิญที่มา

ร่วมงาน และด้านของที่ระลึก ของขวัญ ของชำาร่วย 

ดังจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีความได้เปรียบในเร่ืองของ

การเดินทางที่ใช้เวลาบินเพียง 4-5 ชั่วโมง มีโรงแรม 

หรือ รีสอร์ท ในระดับ 4-5 ดาว ที่มีชื่อเสียงกระจาย

อยู่ทั่วประเทศ มีห้องจัดเลี้ยงขนาดใหญ่ ด้านอาหาร

และเครือ่งดืม่กส็ามารถจดัทำาอาหารไดท้กุชาต ิรวมทัง้

ยงัมคีวามประณตีในการจดัทำาของทีร่ะลกึ ของชำารว่ย 

สอดคล้องกับการศึกษาของ เพยาล บาฮ์ล (Bahl, 2010) 

ที่พบว่า การจัดงานแต่งงานของชาวอินเดียมักนิยม 

จัดในโรงแรมระดับห้าดาว สอดคล้องกับแนวคิดของ 

คอตเลอรแ์ละอารม์สตรอง (Kotler and Armstrong, 

2005) ที่กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ คือ สิ่งที่เสนอขาย 

โดยธรุกจิเพือ่สนองความตอ้งการของลกูคา้ใหพ้งึพอใจ 

โดยมีกลยุทธ์ที่สำาคัญ คือ การสร้างความแตกต่างของ

ผลติภณัฑ ์สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ สคชูแมน และ 

อมาโด (Schumann and Amado, 2010) ที่พบว่า 

กวมเป็นแหล่งท่องเท่ียวยอดนิยมของชาวญ่ีปุ่น โรงแรม

ในกวมได้มีการส่งเสริมตลาดเฉพาะ (Niche Market)

โดยจัดเตรียมโรงแรมสำาหรับการจัดงานแต่งงาน จัดทำา

แพ็คเกจแต่งงานและฮันนีมูนหลากหลายรูปแบบ

สำาหรับคู่แต่งงาน มีที่พักสำาหรับแขก 200 ห้อง และ

บริการรับ-ส่งระหว่างสนามบิน-โรงแรม นอกจากนี้ 

ยังทำางานร่วมกับบริษัทรับวางแผนจัดงานแต่งงาน 

(Wedding Planner) ของญี่ปุ่นในการจัดงานด้วย  

การจัดงานแต่งงานท่ีกวมจะมีค่าใช่จ่ายถูกกว่า ระยะการ

เดินทางใกล้ญี่ปุ่น (ใช้เวลาบิน 3 ชั่วโมงครึ่ง) และมี

ความเปน็สว่นตวั สามารถจดังานแตง่งานและฮันนมีนู 

ได้ในคราวเดียวกัน การจัดงานแต่งงานในกวมจึงมีความ

เป็นไปได้ สำาหรับคู่แต่งงานที่มองหาสถานที่จัดงาน

แต่งงานต่างประเทศ การนำาเสนอความแตกต่างและ

ความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์ จะสร้างความดึงดูดใจ

และสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่มาใช้บริการ 
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 ด้�นก�รส่งเสริมก�รตล�ด (Promotion)  

มีระดับความสำาคัญมาก โดยให้ระดับความสำาคัญกับ

การส่งเสริมตลาดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

ที่ให้การสนับสนุนการจัดงาน อาทิ การอำานวยความ

สะดวกที่สนามบิน ประสานงานอำานวยความสะดวก

การเดินทาง การจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย  

การให้การต้อนรับของผูบ้รหิาร ททท. การสง่เสรมิดา้น

เอกสาร รายละเอียดข้อมูลของสถานท่ีท่ีสามารถรองรับ

การจัดงานแต่งงานของนักท่องเที่ยวชาวอินเดีย และ 

รายละเอียดแพ็คเกจของโรงแรมที่จัดงานที่มีอย่าง

หลากหลายมีระดับความสำาคัญมาก การโฆษณาผ่าน

สื่อต่างๆ อาทิ นิตยสาร สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต 

โทรทัศน์ และส่ือทางวทิย ุโดยมรีะดบัความสำาคญัมาก 

การส่งเสริมการตลาดระหว่างผู้ซ้ือกับผู้ขายมีความสำาคัญ 

สามารถสรา้งทศันคตแิละพฤตกิรรมการซือ้ใหแ้กลู่กคา้

เข้าใจ และเห็นคุณค่าในสิ่งที่เสนอขาย สอดคล้องกับ

แนวคิดของฟิลิป คอทเลอร์ (Kotler, 1997) ท่ีกล่าวว่า 

การติดต่อสื่อสารการตลาดระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย  

เพื่อสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อที่ต้องแน่ใจว่า

ตลาดเป้าหมายเข้าใจ และให้คุณค่าแก่สิ่งที่เสนอขาย

โดยส่วนประกอบของการส่งเสริมการตลาดประกอบด้วย 

การโฆษณา การสง่เสรมิการขาย การขายโดยพนกังาน 

การตลาดทางตรง กลยุทธ์การสร้างสรรค์งานโฆษณา 

ประชาสัมพันธ์ จะใช้สร้างภาพพจน์ระยะยาวให้กับ

ผลิตภัณฑ์และบริการและทำาให้เกิดการขายความรวดเร็ว 

 จากการเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาด

ของบริษัทในประเทศอินเดียท่ีรับจัดงานแต่งงาน 

ในประเทศไทยของชาวอินเดีย เปรียบเทียบระหว่างระดับ

การศกึษา พบวา่ ระดบัการศึกษาท่ีแตกตา่งกนั มคีวาม

คิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ 

และด้านภาพลักษณ์สถานที่ท่องเที่ยว แตกต่างกัน 

แสดงให้เห็นว่าการศึกษาทำาให้คนมีความคิด ค่านิยม 

ทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่างกันสอดคล้องกับ 

บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (Jittangwatana, 2005) โดยผู้

ที่มีการศึกษาสูงมีแนวโน้มที่จะเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์

ที่มีคุณภาพดีกว่าผู้ที่มีการศึกษาต่ำากว่า เนื่องจากผู้ที่มี

การศกึษาสงูจะไดเ้ปรยีบในแงข่องความรูแ้ละความคดิ

ทีจ่ะสง่ผลตอ่กระบวนการคดิและตดัสนิใจในเรือ่งตา่งๆ 

จึงทำาให้ผู้ที่มีการศึกษาสูงนั้นมีความคาดหวังในการใช้

บริการที่มากกว่าผู้ที่มีการศึกษาที่ต่ำากว่า 

 เปรียบเทียบระหว่างระยะเวลาในการจัดตั้ง

บริษัท พบว่า ระยะเวลาในการจัดต้ังบริษัทท่ีแตกต่างกัน 

มีระดับความคิดเห็นต่อด้านการส่งเสริมการตลาดต่างกัน 

โดยบริษัทท่ีมีระยะเวลาในการจัดต้ังมากกว่าจะให้ระดับ

ความสำาคัญต่อด้านการส่งเสริมการตลาดมากกว่า 

เนื่องระยะเวลาการจัดตั้งบริษัทที่มีมายาวนานกว่า  

จะสร้างประสบการณ์การทำางานที่สูงกว่า จะมีความ

ชำานาญเฉพาะทาง มีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งได้รับ

ความไว้วางใจจากคู่ค้าทางธุรกิจ และมีจำานวนพันธมิตร

มากกว่า ทำาให้มีโอกาสในการร่วมทำากิจกรรมส่งเสริม

ตลาดมากกว่า สอดคล้องกับงานวิจัยของอ้อยทิพย์  

กองสมบัติ (Kongsombut, 1995) ที่กล่าวว่า ความ

สำาคัญของความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย 

หรอืผูใ้หบ้รกิารและผูร้บับรกิารทีม่กีารตอ่ยอดการขาย 

การพัฒนาทางด้านลูกค้าสัมพันธ์เป็นเรื่องที่เก่ียวข้อง

กับการวางแผนการขายในระยะยาว

 เปรียบเทียบระหว่างประเภทธุรกิจ พบว่า ประเภท

ธุรกิจแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อด้านภาพลักษณ์

สถานที่ท่องเที่ยวแตกต่างกันโดยบริษัทนำาเที่ยวมี 

ค่าเฉล่ียความคิดเห็นต่อด้านภาพลักษณ์สถานท่ีท่องเท่ียว

มากกว่าบริษัทรับดำาเนินการจัดงานแต่งงาน อาจเป็น

เพราะบริษัทนำาเที่ยวต้องทำาธุรกิจกับลูกค้าทุกกลุ่ม  

ทัง้นกัทอ่งเทีย่วทัว่ไปและกลุม่นกัทอ่งเทีย่วเฉพาะ อาท ิ

กลุม่แตง่งาน การตดัสนิใจเดนิทางทอ่งเทีย่วของลกูคา้ 

นับว่าเป็นองค์ประกอบที่ส่งผลกระทบต่อการเดินทาง

ทอ่งเทีย่วมาก ซึง่ภาพลกัษณท์างการของแตล่ะทอ้งถิน่
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จะเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจว่าจะไป

ท่องเที่ยวที่ไหนที่ดีที่สุด โดยคำานึงถึงการประหยัด 

ความปลอดภัย สะดวกสบาย มากท่ีสุดเป็นเกณฑ์ 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทายาท กิติกุล (Kitikul, 1997) 

ที่พบว่า เหตุจูงใจที่ทำาให้นักท่องเที่ยวจะเลือกเดินทาง

ไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นประเทศใด

ก็ตามย่อมให้ความสำาคัญกับแหล่งท่องเที่ยวที่มีปัจจัย

ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในลำาดับต้นๆ

 สรุปผลการวิจัย

 ส่วนประสมทางการตลาดของบริษัทในประเทศ

อินเดียท่ีรับจัดงานแต่งงานในประเทศไทยของชาวอินเดีย 

ส่วนใหญ่มีระดับความสำาคัญมากท่ีสุด คือ ด้านพนักงาน

ผูใ้หบ้รกิาร (People) ด้านภาพลักษณส์ถานท่ีท่องเท่ียว 

(Physical Evidence) ด้านราคา (Price) ด้านการ 

จัดจำาหน่าย (Place หรือ Distribution) และด้าน

กระบวนการให้บริการ (Process) ด้านผลิตภัณฑ์ 

(Product) ยกเวน้ดา้นการสง่เสรมิการตลาด (Promo-

tion) ที่มีระดับความสำาคัญมาก ซึ่งสอดคล้องกับ 

ภาคธุรกิจท่องเที่ยวไทยที่มีความเห็นว่าจุดแข็งของ

ประเทศไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางของคู่แต่งงาน

ชาวอนิเดยี คือ การใหบ้รกิารทีเ่ปน็เลิศ ความเปน็มติร

ของผู้คน ความคุ้มค่าเงิน ระยะการเดินทางใกล้ 

สำาหรับจุดอ่อนของประเทศไทยในการเป็นจุดหมาย

ปลายทางของคู่แต่งงานชาวอินเดีย คือ การสื่อสาร

ภาษาอังกฤษและความเข้าใจในประเพณีแต่งงานของ

ชาวอนิเดยี ทศันคตท่ีิคนไทยมตีอ่คนอนิเดยี และความ

ไม่สงบทางการเมือง

ข้อเสนอแนะจ�กก�รวิจัย 

 1. ช่องทางการทำาตลาดที่มีประสิทธิภาพในการ

ทำาตลาดกลุ่มแต่งงานอินเดียในการจัดงานในประเทศไทย 

คอืชอ่งทางอนิเตอรเ์นต็ (Internet) ซึง่ไดร้บัขอ้มลูจาก

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ดังน้ัน ผู้ประกอบการไทย

ทีต่อ้งการทำาตลาดแตง่งานอนิเดยีควรจดัเตรยีมขอ้มลู

ท่ีเก่ียวข้อง อาทิ รายละเอียดเก่ียวกับการจัดงาน รูปภาพ 

ผลงานที่ผ่านมา เพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านอินเตอร์เน็ต 

(Internet) รวมทั้ง การทำาตลาดด้านออฟไลน์ ควบคู่

กันไป เช่น การส่งข้อมูลให้การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 

และติดตามความเคลื่อนไหวในการจัดงานส่งเสริม 

การขายของการทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทยเพือ่ดำาเนนิ

กิจกรรมตลาดร่วมกัน ต่อไป 

 2. กลุม่บรษิทัรบัดำาเนนิการจดังานแตง่งาน และ

บริษัทนำาเที่ยวให้ความสำาคัญต่อพนักงานผู้ให้บริการ 

ในระดับมาก โดยเตรียมความพร้อมของพนักงานผู้ให้

บริการในด้านความรู้เก่ียวกับวัฒนธรรม พฤติกรรมลูกค้า

อินเดียท่ีมีความต้องการด้านบริการมากกว่านักท่องเท่ียว

ทั่วไป รวมทั้ง ปรับทัศนคติที่มีต่อนักท่องเที่ยวอินเดีย 

เพิ่มทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาอินเดียเป็น

ทางเลอืกเพิม่เตมิ ความพรอ้มในการบรกิารดว้ยความ

เต็มใจ (Service Mind) ฝึกฝนให้พนักงานมีความ

คลอ่งแคลว่ เรยีนรูก้ารแก้ไขปญัหาเฉพาะหนา้ มคีวาม

ซื่อสัตย์ และจัดเตรียมพนักงานให้เพียงพอ

 3. นักท่องเที่ยวอินเดียให้ความสำาคัญกับอาหาร

อินเดียมาก ผู้ประกอบการไทยควรเรียนรู้วิธีประกอบ

อาหารอินเดีย หรือนำาพ่อครัวชาวอินเดียมาทำางาน

ประจำาที่สถานประกอบการ เนื่องจากอาหารอินเดีย 

มีมากมายหลากหลายประเภท และเป็นสิ่งจำาเป็นของ

นักท่องเที่ยวอินเดีย

 4. ควรจดัเชญิคูแ่ตง่งานดงัๆ ทีม่ชีือ่เสยีงสำาหรบั

คนอินเดียอาจเป็นดาราหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงมา

แตง่งานในประเทศไทย เพือ่สรา้งความเชือ่มัน่และเปน็

ตัวอย่างให้คู่รักทั่วไป สร้างค่านิยมการเอาตามอย่าง

คนดัง
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รายละเอียดการส่งบทความวิจัยและวิชาการลงตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

 วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ยินดีรับบทความวิจัย บทความวิชาการ ข้อคิดเห็นต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง

กับวิทยาศาสตร์การกีฬา สุขศึกษา พลศึกษาและการกีฬา รวมท้ังจดหมาย หรือข้อเสนอแนะจากทุกท่าน โดยขอให้

สง่ไฟลต้์นฉบับและแบบสง่บทความเพือ่ลงตพีมิพใ์นวารสารฯ มาทีก่องบรรณาธกิารวารสารวทิยาศาสตรก์ารกฬีา

และสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทาง E-mail : spsc_journal@hotmail.com 

โทรศัพท์/โทรสาร : 02-218-1030

 ท้ังน้ีต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความวิจัยและบทความวิชาการ (Peer Reviewer) 2 ท่าน 

ภายหลังจากได้รับการพิจารณาให้ลงตีพิมพ์และผู้ส่งบทความได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิฯ จึงจะ

ไดร้บัการตอบรบัการตพีมิพบ์ทความลงวารสารวทิยาศาสตรก์ารกีฬาและสขุภาพ หากบทความไมผ่า่นการพจิารณา

ให้ลงตีพิมพ์ในวารสารฯ ผู้ส่งบทความสามารถปรับปรุงแก้ไขและส่งเข้ารับการพิจารณาได้ใหม่โดยในการส่ง

บทความเพื่อการพิจารณาลงตีพิมพ์ครั้งต่อไป ผู้ส่งบทความจะต้องรับผิดชอบค่าตอบแทนการตรวจอ่านบทความ

ของผู้ทรงคุณวุฒิเอง สำาหรับต้นฉบับที่ได้รับการตีพิมพ์ผู้เขียนจะได้รับวารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 

ฉบับที่พิมพ์จำานวน 3 เล่ม หากต้องการจะขอเพิ่ม กรุณาแจ้งล่วงหน้าในราคาเล่มละ 80 บาท

รายละเอียดในการเตรียมบทความวิชาการและบทความวิจัย

1. พิมพ์ลงในกระดาษขนาด A4 (8x11.5”) พิมพ์หน้าเดียว (รูปแบบตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 

กั้นหน้า/หลัง/บน/ล่าง 1 นิ้ว) ส่งไฟล์บทความจำานวน 1 ชุด จำานวนไม่เกิน 15 หน้า

2. บทความท่ีส่งต้องไม่เคยพิมพ์เผยแพร่ในวารสารอ่ืนมาก่อน หรือไม่อยู่ในระหว่างท่ีส่งไปพิมพ์ในวารสารอ่ืน

3. ชื่อเรื่องภาษาไทย ไม่เกิน 50 คำา และภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 25 คำา ต้องมีบทคัดย่อเป็นภาษาไทย  

ไม่เกิน 500 คำา และภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 300 คำา เป็นความเรียง พร้อมทั้งคำาสำาคัญ (Key Words) 

ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษควรมี 3-5 คำา

4. ตาราง รูปภาพ แผนภูมิ กราฟ ให้เขียนเป็นภาษาไทย ประกอบด้วย ลำาดับท่ี ช่ือ ส่วนข้อความและท่ีมา 

โดยปกติให้พิมพ์อยู่ในหน้าเดียวกันทั้งหมด ชื่อตารางเขียนไว้ด้านบนตาราง ชื่อรูปภาพ แผนภูมิ กราฟ 

เขียนไว้ด้านล่างรูปภาพ แผนภูมิ กราฟ โดยใน 1 บทความให้มีตาราง รูปภาพ แผนภูมิ กราฟ รวมกัน

ไมเ่กนิ 5 ตาราง/รปูภาพ/แผนภมู/ิกราฟ ควรมขีนาดเหมาะสมโดยจดัใสใ่นไฟลง์านและแยกไฟลม์าดว้ย 

5. การเขียนเอกสารอ้างอิงให้ใช้แบบ APA เป็นหลัก หากเอกสารอ้างอิงเป็นภาษาไทยให้แปลเป็นภาษา

อังกฤษท้ังหมด โดยการอ้างอิงในเน้ือหา หากเป็นช่ือชาวต่างประเทศให้เขียนช่ือทับศัพท์เป็นภาษาไทยด้วย 

มิให้อ้างอิงผลงานวิทยานิพนธ์ โดยให้อ้างอิงถึงวารสารที่ตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ที่ต้องการอ้างอิง  

รูปแบบการเขียนอ้างอิงระบบ APA มีดังนี้

1. วารสารและนิตยสาร

 รูปแบบ: ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสาร, ปีที่(ฉบับที่), หน้าแรก-หน้าสุดท้าย.
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2. หนังสือ

 รูปแบบ: ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. เมืองที่พิมพ์: สำานักพิมพ์.

3. สื่ออิเล็กทรอนิกส์

 รูปแบบ: ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง,วันที่ทำาการสืบค้น. ชื่อฐานข้อมูล. URL

6. สำาหรับบทความวิจัย การจัดลำาดับเรื่องควรประกอบด้วยหัวข้อ ดังต่อไปนี้

➢ ชื่อเรื่องงานวิจัยและบทคัดย่อ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) โดยระบุชื่อผู้วิจัยหลัก/รอง และคณะ/

สถาบันหรือสถานที่ทำางานด้วย

➢ ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา

➢ วัตถุประสงค์ของการวิจัย

➢ สมมติฐานของการวิจัย (ถ้ามี)

➢ วิธีดำาเนินการวิจัย

➢ ขั้นตอนการดำาเนินการวิจัย

➢ การวิเคราะห์ข้อมูล

➢ ผลการวิจัย 

➢ อภิปรายผลการวิจัย

➢ สรุปผลการวิจัย 

➢ ข้อเสนอแนะจากการวิจัย (ถ้ามี)

➢ กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)

➢ เอกสารอ้างอิง 

 ผู้เขียนสามารถ Download แม่แบบ (Template) รูปแบบการเตรียมบทความได้ท่ี www.spsc.chula.ac.th

 

 ทั้งนี้ วารสารฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับตีพิมพ์บทความที่เขียนบทความ และเอกสารอ้างอิงไม่เป็นไปตาม 

รูปแบบที่กำาหนด

สถานที่ติดต่อ : คณะวทิยาศาสตรก์ารกฬีา จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั ถนนพระราม 1 ปทมุวนั กรงุเทพฯ 10330

 E-mail : spsc_journal@hotmail.com โทร. 02 218-1030, 084-551-7377 โทรสาร 02-218-1030



144 Journal of Sports Science and Health Vol.13 No.3, (September-December 2012)

Journal of Sports Science and Health
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 The Journal of Sports Science and Health welcome all research, review articles, and any 

point of views that pertains to exercise science, health promotion, physical education, and 

sports. All manuscripts and articles must be submitted along with a submission form to the 

editorial office at Faculty of Sports Science, Chulalongkorn University via email: spsc_journal@

hotmail.com or fax: +662-218-1030.

 All manuscripts and review articles are considered for publication on the condition that 

they contributed solely to this Journal and have not been published else where, in part or in 

whole. All considered manuscripts must undergo a review process in which two reviewers will be 

assigned. If the manuscript is rejected, the author may resubmit it again with the changes and 

revisions in accordance to the reviewers’ requests. Furthermore, the author must pay the  

reviewer’s fees with the resubmission process. Once all the changes and adjustments are 

satisfactory, the manuscript or review article maybe accepted for publication. The editor reserves 

the right to accept or reject the manuscript on the ground of its scientific significant. Upon 

acceptance, the author will be notified by the editorial office and will receive 3 copies of the 

Journal of Sports Science and Health. Additional copies may be purchased for 80 baht per 

copy.

Manuscripts preparation
1. All manuscripts and review articles must be printed on A4 (8″x11.5″) one sided 

(font should be 16 points Angsana New; the margin should be 1″ on all sides).  
No more than 15 pages.

2. All manuscripts should not be published, in part or in whole, anywhere else or 
under a review process.

3. The title should be no more than 50 words in Thai and no more than 25 words in 
English. Abstract should be no more than 500 words in Thai and no more than 
300 words in English. 3-5 key words in Thai or English following the abstarct.

4. Tables, figures, charts, and graphs shall be written in Thai and arranged in order. 
Table’s description shall be placed on the top. Captions for figures, charts, and 
graphs shall be placed below. There should be no more than 5 tables, figures, 
charts, or graphs in one manuscript. Tables, figures, charts, and graphs should be 
saved separately.
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5. A list of references is required for all manuscripts and review articles and shall be 

written according to APA format (if references are in Thai, they should be translated 

to English). Reference citation within the manuscript should be written in both Thai 

and English (in case of Thai manuscript). Citation of dissertation work is prohibited. 

When citing dissertation, the author should cite the original work that was quoted 

within the dissertation and should be written according to APA format.

a. Journals and magazines:

i. Example: Author (year). Title. Journal. Volume (issue). Initial-final pages.

b. Books:

i. Example: Authors (year). Book title. City published. Publishing house.

c. Electronic materials:

i. Example: Authors (year). Title. Date searched. Database. URL

6. Original research should contain the following items

➢ Research title, abstract (in Thai and English), and the names of the primary and 

co-investigators with affiliated institutions.

➢ Conceptual framework and its significance

➢ Objectives

➢ Research hypothesis (if available)

➢ Experimental design

➢ Research methodology

➢ Data analysis

➢ Results

➢ Discussion

➢ Conclusion

➢ Limitations and suggestions for future research (if available)

➢ Acknowledge (if available)

➢ References

7. Please visit www.spsc.chula.ac.th for template

8. The Journal of Sports Science and Health reserves the right to reject any manuscripts 

and review articles that do not comply with the terms and conditions set forth by 

the Journal.

Contact: Faculty of Sports Science, Chulalongkorn University. Rama I Patumwan Bankok 10330. 

Tel: +662-218-1030, +6684-551-7377 Fax: +662-218-1030 email: spsc_journal@hotmail.com
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ใบสมัครเป็นสมาชิก “วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ”

วันที่................ เดือน.......................................... พ.ศ................

เรียน บรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

 ข้าพเจ้า (ออกใบเสร็จในนาม) ............................................................................................................................................

ที่อยู่ .......................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

รหัสไปรษณีย์................................. หมายเลขโทรศัพท.์................................................................................................................

 มีความประสงค์บอกรับวารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ เริ่มตั้งแต่ปีที่................... เล่มที่..................

ประจำาเดือน  มกราคม – เมษายน  พฤษภาคม – สิงหาคม  กันยายน - ธันวาคม

  1 ปี 3 ฉบับ ราคา 200 บาท

  2 ปี 6 ฉบับ ราคา 360 บาท 

 ทั้งนี้ ได้ส่งเงินค่าสมัครสมาชิก เป็นเงิน   เงินสด   ธนาณัติ   เช็คไปรษณีย์
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 (ลงนามผู้สมัคร)

หมายเหต ุ
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  ไปรษณีย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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สำาหรับเจ้าหน้าที่
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ใบสัญญาลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ใน “วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ”

เลขที่.........................

วันที่................ เดือน.......................................... พ.ศ................

เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

 ข้าพเจ้า .....................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

ที่สำานักงาน ..........................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

 มีความประสงค์ลงโฆษณาในวารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์
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อัตราค่าโฆษณา (1 สี) ขนาด ราคาต่อ 1 ฉบับ ราคาต่อ 2 ฉบับ ราคาต่อ 3 ฉบับ

ปกหลัง ด้านนอก 1 หน้า 5,000 บาท 10,000 บาท 12,000 บาท 
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ใบแทรก (เท่าขนาดของหนังสือ) 1 แผ่น 3,000 บาท  6,000 บาท 9,000 บาท

 รวมค่าโฆษณาเป็นเงิน........................................... บาท (................................................................................................)

 ข้อความที่ข้าพเจ้าประสงค์ลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้แนบมากับใบสัญญาแล้วรวมทั้งต้นฉบับ
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