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CAPITAL STRUCTURING IN HEALTH/FITNESS BUSINESS: A VITAL 

ISSUE 

Chatchai Masunsub
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Abstract

 The health/fitness business can give both 

physical and social benefits to its members by 

providing services correctly. However, operating 

this type of business is challenging, as it requires 

expertise in business management such as 

marketing, human resource management and 

financial management. Since the capital is 

required to open this business, the operator 

should structure the capital appropriately. To 

structure the capital with debt can give many 

advantages such as tax advantage and non-

voting right for debt holders. Nevertheless, there 

are also some disadvantages when structuring 

the capital with debt such as financial risk 

and fixed expense on interest charge. The 

health/fitness operator should consider the 

factors when structuring the capital with debt 

and make the appropriate decision for the 

health/fitness business.

Key Words : Health/Fitness Business/Business 

Management/Financial Management/Capital/

Debt
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Introduction: the importance of health/fitness 

business

 The health/fitness business has its roots 

from an industry culture that originated from 

male-oriented social and sport clubs and  

institutes of physical culture. During the 1800s, 

a small network of men’s athletic clubs, such 

as New York Athletic Club, existed and were 

founded to bring together men who had the 

same interest in sports and social status  

perceived to be a by-product of membership 

in the clubs (Tharrett and Peterson, 2006). 

Moreover, Tharrett and Peterson (2006) suggest 

that those clubs were created to raise social 

and business relationships.They had facilities 

that provided an environment for actively 

pursuing social networking and engaging in 

sport activities.

 In addition, health/fitness clubs serve as 

a place for health promotion. There have been 

many studies linked regular exercise with a 

reduction in cardiovascular disease, as well as 

almost every other health-related disorders, 

including diabetes, high blood pressure, cancer, 

and obesity (Tharrett and Peterson, 2006). 

Moreover, according to American College of 

Sports Medicine (2003), some of the health 

benefits associated with regular exercise  

include lower risks of developing heart disease, 

adult-onset diabetes (type 2 diabetes), and 

osteoporosis. Recent scientific research suggests 

that people who exercise are better able to 

cope with stress and are less likely to suffer 

from depression and anxiety. Regular exercise 

also helps to control weight gain (American 

College of Sports Medicine, 2003). Furthermore, 

Department of Exercise (2012) recommends 

that everyone should do moderate exercise 

for at least 3 to 5 days/week for around 30 

to 60 minutes/time in order to be healthy 

(Department of Exercise, Ministry of Public 

Health, Thailand, 2012). Moreover, the health 

and fitness users can gain benefits from using 

the service in two ways, psychic and physical 

and then leads to work productivity (Gratton 

and Taylor, 2000).

 According to the research, in the USA, 

the reasons for people joining a health/fitness 

club were to exercise for more than 50 percent 

of the respondents. They also joined because 

they need motivation to exercise, friendly staff, 

socialization and lastly participate in classes 

(Tharrett and Peterson, 2006).

 In conclusion, the health/fitness business 

offers a product that can make a difference 

in someone’s life. If the product, health/fitness 

service, is delivered correctly, then the health/

fitness business can initiate positive change 

in the people they serve. This type of business 

can obviously change a person’s physical shape 

with what they offer. They can also subtly 

change their mental condition by allowing them 

to become part of something that is important 

in their lives. The health/fitness club is a place 

where membersare always welcome, where 

they can make new friends, and a place that 
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offers a social atmosphere linked to their 

physical conditioning (Plummer, 1999).

Health/Fitness growth and financial involve-

ment

 Since the 1800s--the start of health/fitness 

industry, this industry had grown relatively over 

time especially during 1900s that the consumers 

spending on health/fitness memberships in the 

USA grew significantly from around $6.5 billion 

to $11.6 billion (Tharrett and Peterson, 2006). 

As a result of the high growth period, the 

growing financial performance of this business 

attracted more investment and more health/

fitness operators into the industry.

 There have been several significant 

changes in the industry during the 1900s such 

as the consolidation and the formation of 

larger multi-club operators on a local, regional, 

and national scale, the establishment of fitness 

and exercise only centers with no sports 

component, the rise of the club-based spa, 

the entry of hospital-based facilities driven by 

the aging population and the realization of health 

prevention, and the entry of more rivals from 

community centers and apartment-and hotel-

based fitness centers (Tharrett and Peterson, 

2006). Additionally, the evolving demographic, 

changes in popular culture, additional research 

on the benefits of exercise, and the maturing of 

the industry from a purely business perspective 

drove many changes in the types of health/

fitness facilities and operations. The trend in 

health concerns has still been increasing in 

recent years leading to the growth of health-

related businesses(Kongkaew, 2012). According 

to Bates (2008), since 2005, both the numbers 

of health and fitness facilities and members 

have been increasing dramatically in the USA. 

The revenue of fitness clubs has increased 

significantly. In addition, the fitness trend in 

Thailand also mirrors what had occurred in 

the united State (California Wow Annual Report, 

2010). 

 However, in the 21st century, the compe-

tition among health/fitness clubs rose signifi-

cantly that the sign of oversupply has occurred 

(Tharrett and Peterson, 2006).

 People outside the health/fitness business 

often perceived that health/fitness business is 

an easy business. However, those who own 

and operate health/fitness business see it as 

one of the most challenging small business 

they could own. In running this type of business 

requires specific business skills such as raising 

capital, managing a staff, mastering marketing 

and sales, and developing programs all have 

to be in place for that new business to survive 

and prosper in a competitive market. 

  Furthermore, risk is the other side of the 

business. The health/fitness owners have to 

minimize this risk by learning as much as they 

can about how the business operates. Not  

all health/fitness operators are successful; 

successful operator has to have a love for the 

health/fitness business and also took the time 
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to develop themselves as business people 

along the way. In the end, to be successful 

in this business, they must have both a passion 

for helping people and changing lives and the 

drive to master all aspects of the business 

itself (Plummer, 2007).

 Bates (2008) also suggests that managing 

a successful health/fitness business cannot 

rely on only the passion and knowledge of 

fitness. The managers must have a thorough 

understanding of marketing, operations, and 

financial concerns that affect their clubs  

because the competition in the current period 

is more competitive than in the early days of 

the industry. Accordingly, he also argues that 

a manager needs to oversee the financial 

reporting, analysis, and budgeting for the club. 

Moreover, a manager needs to be able to 

answer many questions such as “Is the busi-

ness generating enough cash flow to pay its 

bill?”, “Are we properly budgeting staff hours 

based on the ups and downs of the business?”, 

and etc. More importantly, he suggests that 

a manager must be able to answer ‘Has the 

amount of debt financing increased to unsatis- 

factory levels since the last statement date?” 

Thus, he concludes that running a health/fitness 

club is like running any other business. It 

requires all the management and business 

expertise that any other business requires. As 

more clubs open and others expand, the most 

successful club will be the one with strong 

management personnel, and understand finan-

cial, human resource, sales, marketing, and 

operational concerns. The days of fitness 

enthusiasts running clubs and getting by simply 

on their passion for the field are long gone.

 Despite of the growth in health concerns 

and health-related business, producing lots of 

revenues from membership sales are not 

simple as many people believe--especially in the 

developing countries—because people tend to 

consider spending on health/fitness membership 

is luxurious goods (Gratton and Taylor, 2000). 

The expenses in this business are quite high 

and most of them are constant and can be 

broken down into operating expenses and fixed 

expenses. The operating expenses arealso very 

high in payroll and benefits, administration, 

utilities, maintenance and repairs, advertising, 

marketing, and programs and profit-center 

costs. Moreover, fixed expenses in this industry 

are rent and lease payment (if you are not 

lucky to have your own land), interest and 

financing charges, real estate and property 

taxes, and depreciation (Bates, 2008; Plummer, 

2003). 

 Plummer (1999) argued that the costs of 

running a health/fitness facility are increasing 

to two to three times higher than it was in 

the early 80s. As the rise of supplies and 

competition, he suggested that health/fitness 

business operators should spend what they 

spent to build-out the club when they opened. 

That means every four years the operators 

should renovate their clubs in order to be 
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competitive in the market.

 Therefore, managing a health/fitness club 

is not an easy task. The managers need to 

have the passion and knowledge for health/

fitness as well as the management knowledge 

especially on financial concerns in order to 

be financially successful.

What is capital structure and why is capital 

structure important in health/fitness business?

 In the world of corporate finance, capital 

structure is a big topic that has been largely 

studied by many finance theorists. Basically, 

business needs capital for its business opera-

tions and a mix of firm’s equity and debt is 

called capital structure(Brigham and Ehrhardt, 

2005). Specifically, the debt in the capital 

structure is mainly long-term debt with the 

maturity is longer than one year (Tuwanitmitkul, 

2007; Sirikuta, Tubhirunrak, Pungnirun, and 

Yungtinnung, 2009).

 In the world of sport and recreation 

businesses, many organizations have faced 

insolvency problems of too much debt. For 

example, according to many articles in Beech’s 

football management blog, there are many 

insolvent football clubs in the UK and all of 

them have very high debt in their capital 

structure and Beech suggested that was one 

of the causes of insolvency (Beech, http://

footballmanagement.wordpress.com/).

 According to Chadwick and Beech (2004), 

the financial structure of sports organization 

consists of capital employed, assets, operating 

cash flow, and return to capital employed 

(Beech and Chadwick, 2004). Generally, all firms 

need to have capital to start the business and 

they need more capital when their business 

is expanding (Tuwanitmitkul, 2007). In health/

fitness business, capital is needed for land 

and building, decoration, exercise equipment 

and so on. Patton et al. (1989) suggested that 

the biggest obstacle to overcome in starting 

any new business was to obtain the necessary 

capital. Careful planning of all capital require-

ments should be formulated well in advance 

of approaching any potential lender. Moreover, 

they suggested that initial capital is the  

largest when opening a new health/fitness 

club, including the start-up costs of building a 

health/fitness facility such as construction costs, 

equipment fees, engineering and architectural 

fees, licensing and permits, franchising fees, 

and insurance. 

 To employ capital, it must be raised and 

it usually comes from purely equity or both 

equity and debt. Since the capital structure is 

a mix of equity and debt,the health/fitness 

manager needs to be able to structure the 

capital properly or choose how much equity 

and how much debt is needed for the busi-

ness. However, this article will focus on the 

issue of advantages and disadvantages when 

structuring the capital with debt for health/

fitness business.
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 Patton et al. (1989) suggested that the 

important factor for a health/fitness manager 

when raising capital is the debt to equity ratio 

or a mix level of debt and equity. They believed 

that the health/fitness club should not become 

overleveraged from the start; especially a health/

fitness club takes approximately 2 to 3 years 

to generate a positive cash flow. Furthermore, 

they also recommend that one of the major 

expenses that need close monitoring is debt 

service. If debt service exceeds 15 percent of 

revenues, the club will not provide a reasonable 

return on investment, if it is more than 25 

percent of revenues; the club will lose money. 

This shows that structuring the capital with a 

lot of debt is risky. However, according to 

Plummer (2003), he argued that a successful 

health/fitness operator always has debt. The 

secret is to make sure the debt is controllable, 

right for the business and its level of maturity, 

and is part of the business plan (Plummer, 

2003).

 There is a quote from a finance practi-

tioner, Mr.Milken, the chairman of the Milken 

Institute, saying that “It doesn’t matter whether 

a company is big or small. Capital structure 

matters. It always has and always will.” (Milken, 

2009).

 Usually, the level of equity and debt or 

a mix of both can vary over time, but the 

health/fitness club manager should have a 

policy for target capital structure, for example, 

our health/fitness club will have the target 

capital structure of 50 percent debt and 50 

percent equity, and try to keep their capital-

structure close to the target.

Advantages of structuring the capital with 

debt

 Structuring the capital with debt has some 

advantages. Firstly, financing charge or interest 

expense is corporate taxdeductible. Usually, 

all businesses that make operating profit, they 

have responsibility to pay tax to the government, 

except for some very few countries that by 

law are tax-heaven or do not require business 

to pay tax. As the health/fitness business has 

debt and has to pay interest to debt holders, 

the interest expense is tax deductible. That 

decreases the operating profit before tax and 

reduces tax expense. It can be assumed that 

tax-deductible by debt financing results in a 

tax subsidy by the government (Harris and 

Raviv, 1991).Thus, this can make the after-tax 

cost of debt is lower than the nominal interest 

charged by the lender.

 Secondly, debt holders have a fix return 

only from interest payment, but they cannot 

receive more if the health/fitness business is 

making a lot of operating profit. All operating 

profit after financing charge goes to the health/

fitness shareholders.

 Lastly, debt holders usually have no voting 

rights in management of the health/fitness 

business like the owners. Thus, the owners 

can still fully control and manage their health/



วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2556) 7

fitness business even though they do not invest 

all their equity. 

Disadvantages of structuring the capital with 

debt

 Despite some advantages mentioned 

above, there are some disadvantages. Debt 

can increase the negative effect to the stock-

holders as the more debt employed the more 

financial risk. Furthermore, debt holders have 

prior claim for cash flows and the stockholders 

are entitled only to residual cash flow after 

the debt holders have been paid. Moreover, 

the business will have more fixed expense in 

financing charge.

 Business risk is related to when the health/

fitness club uses only equity and financial risk 

occurs when the club uses debt. Business 

risk arises from uncertainty in projections of 

the club’s cash flow or its operating profit 

and its capital requirement. The health/fitness 

club will also face one more risk, financial risk, 

as they have to pay fixed interest on debt. 

Thus, when the club uses both equity and 

debt, they face both business and financial 

risks that will increase the cost of capital.

Especially, if there is an economic crisis, the 

business may face a decreasing sale, but the 

club still has to pay fixed interest on debt. 

That will then lower net profit or might drive 

the club to making a loss.

Factors consideringfor structuring the capital 

with debt

 Business risk

 Sales stability – if sales are not gradually 

volatile, it can safely take on more debt. Free 

cash flow can be easier forecasted than when 

sales are volatile, and the managers knows 

how much interest expense the firm can 

handle.

 Operating leverage – A firm with less 

operating leverage is better able to employ 

financial leverage because it will have less 

business risk. High operating leverage is when 

a firm has a very high fixed cost on its cost 

structure.

 Profitability – Firms with very high profit-

ability and rate of return on investment tend 

to use relatively little debt as they can finance 

their operating with internal generated funds. 

Many profitable firms such as Intel, Microsoft, 

and Coca-Cola are examples of using little 

debt financing but internal generated funds.

 Tax Position 

 As interest is tax-deductible expense and 

the deductions are most valuable to firms with 

high tax rates. Thus, the higher a firm tax rate, 

the greater the advantage of debt.

 Financial flexibility

 Usually, firms with profitable investment 

opportunities need to be able to fund those 

opportunities. Moreover, if firm’s target capital 
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structure is not at its ceiling, it can make any 

adjustments when needed.

 Management attitude

 Since it is very hard and complicated to 

prove that one capital structure will lead to 

higher stock prices than another, management 

can exercise its own judgment about the 

proper capital structure. Basically, the conser-

vative management tends to use less debt 

than aggressive management.

Conclusion

 The health/fitness business can give both 

physical and social benefits to its membersby 

providing services correctly. However, operating 

this type of business is challenging, as it 

requires expertise in business management 

such as marketing, human resource manage-

ment and financial management. Since the 

capital is required to open this business, the 

operator should structure the capital appro-

priately. The capital can be raised both from 

equity and debt. To structure the capital with 

debt can give many advantages such as tax 

advantage and non-voting right for debt holders. 

Nevertheless, there are also some disadvan-

tages when structuring the capital with debt 

such as financial risk and fixed expense on 

interest charge. The health/fitness operator 

should consider the factors when structuring 

the capital with debt and make the appropriate 

decision for the health/fitness business.

 However, the theory behind capital structure 

is to find the right mix of long-term funds that 

will minimize the costs of capital and maxi-

mizes the value of the firm. This ideal mix is 

called the optimal capital structure. It can be 

argued that an optimal capital structure really 

does not exist since changing the mix of 

capital will not change value. The best approach 

seems to be to focus on a range of capital 

structure in managing the firm (Evans, 2012). 

Moreover, Milken (2009) suggests that we should 

not be fixed with any mix of capital structure 

but can be changed or adjusted according to 

the market conditions and the cost of capital 

and return on project investment. Moreover, 

since the optimal capital structure is very hard 

to find, many successful firms in the world 

base their capital structure on one simple 

consideration, the cost of capital (Kennon, 

2012). Accordingly, the pecking order theory 

can also be applied here. From the theory,  

it states that firms will follow the hierarchy of 

financing where the firms will prefer to finance 

themselves internally, retained earning, and 

when all internal finances are depleted it will 

go for debt, and lastly the equity will be the 

last resort (Harris and Raviv, 1991).
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การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอลของกรมพลศึกษา

ภัทราวุธ ขาวสนิท และวันชัย บุญรอด
 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดย่อ 
 วตัถปุระสงค ์การศึกษาวจัิยครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์
เพ่ือพัฒนามาตรฐานวิชาชีพผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอลของ 
กรมพลศึกษา 
 วธิดีำาเนนิการวิจยั ใชเ้ทคนคิวธิวีจัิยแบบเดลฟาย 
ทำาการรวบรวมความคดิเหน็จากผูเ้ชีย่วชาญทีม่คีวามรู ้
ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการตัดสินกีฬา
ฟุตบอลในประเทศไทย จำานวน 20 ท่าน เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามจำานวน 3 รอบ โดยรอบ
ที่ 1 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด และแบบสอบถาม
ปลายปิดในรอบที่ 2 และ 3 โดยการหาค่ามัธยฐาน 
(Median: Md) ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile 
Range: IR) และค่าสัมบูรณ์ความแตกต่างระหว่างค่า
มัธยฐานกับค่าฐานนิยม (|Md-Mo|) ซ่ึงมีการกำาหนดว่า
ข้อความที่นำาไปใช้ต้องมีค่ามัธยฐานมากกว่าหรือ 
เท่ากับ 3.50 มีค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 1.50 และมีค่าสัมบูรณ์ความแตกต่างระหว่าง
ค่ามัธยฐานกับค่าฐานนิยมน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.00
 ผลการวจิยั พบวา่ การพฒันามาตรฐานวชิาชพี
ผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอลของกรมพลศึกษาประกอบด้วย
มาตรฐาน 3 ด้านดังนี้
 1. มาตรฐานด้านความรู้ ผู้เชี่ยวชาญมีความ 
คิดเห็นท่ีสอดคล้องกันอยู่ในระดับมากท่ีสุด (Md = 4.53, 

|Md-Mo| = 0.47, IR = 1.48) โดยข้อที่มีค่ามัธยฐาน
สูงทีส่ดุ 4 อนัดบัแรก ซึง่อยูห่วัขอ้ในการอบรมผูต้ดัสนิ 
ได้แก่ กฎกติกากีฬาฟุตบอล สมรรถภาพทางกายของ

ผู้ตัดสิน การฝึกปฏิบัติการตัดสิน และคุณธรรมจริยธรรม
 2. มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน ผู้เชี่ยวชาญมี
ความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกันอยู่ในระดับมาก (Md = 4.30, 

|Md-Mo| = 0.70, IR = 1.49) โดยข้อที่มีค่ามัธยฐาน
สูงที่สุด 3 อันดับแรกได้แก่ การทดสอบสมรรถภาพ 
ในการรกัษาสถานภาพผูต้ดัสนิ ผา่นการทดสอบทฤษฎี
และปฏิบัติ และผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ในการเลื่อนระดับ 
 3. มาตรฐานด้านการปฏิบัติตน ผู้เชี่ยวชาญมี
ความคดิเหน็ทีส่อดคลอ้งกนัอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ (Md 
= 4.74, |Md-Mo|= 0.26, IR = 0.95) โดยข้อที่มีค่า
มัธยฐานสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ มีความยุติธรรม 
มีความซื่อสัตย์ สุจริต และมีความรับผิดชอบ
 สรุปผลการวิจัย การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ 
ผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอลของกรมพลศึกษา ประกอบด้วย  
3 ด้าน คือ มาตรฐานด้านความรู้ มาตรฐานด้านการ
ปฏิบัติงานและมาตรฐานด้านการปฏิบัติตน ในการนำา
ผลการวิจัยไปใช้เป็นมาตรฐานวิชาชีพผู้ตัดสินกีฬา
ฟุตบอลของกรมพลศึกษาน้ัน จำาเป็นต้องผ่านกระบวนการ
ประชาพิจารณ์จากสมาชิกในวิชาชีพผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล
เสียก่อน เพื่อให้เกิดการยอมรับและสามารถนำาไปใช้
กับผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอลของกรมพลศึกษาในอนาคต 
ต่อไป
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A DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL STANDARDS OF FOOTBALL 
REFEREES FOR DEPARTMENT OF PHYSICAL EDUCATION

Pattarawut Khaosanit and Wanchai Boonrod
Faculty of Sports Science, Chulalongkorn University

Abstract  
 Purpose The purpose of this research 
was to develop professional standards of 
football referees for Department of Physical 
Education. 
 Methods Research tool was Delphi  
technique to gather opinions from 20 experts 
who had knowledge and experience in the field 
of football refereeing in Thailand. The data 
were collected by open - ended questionnaires 
in the first round and the five point scale rating 
close - ended questionnaires in the second and 
the third round. Subsequently, the opinions were 
calculated to find median (Md), interquartile 
range (IR) and absolute value of the difference 
between median and mode (|Md-Mo|) in order 
to conclude the experts’ consensus. The state-
ment criteria employed as a development of 
professional standards of football referees for 
Department of Physical Education were the 
median value was equal to or more than 3.50 
in value, the interquartile range was equal to 
or less than 1.50 in value and the absolute 
value of the difference between median and 
mode was equal to or less than 1.00.
 Results It was found that the details of 
the development of professional standards of 
football referees for Department of Physical 
Education in three standards were as follow; 

 1. Standard of knowledge, the experts 
had highest level of mutual agreement (Md = 
4.53, |Md-Mo| = 0.47, IR = 1.48). The highest 
median items were rules, physical fitness, 
training practice and ethics in articles for 
training.
 2. Standard of performance, the experts 
had high level of mutual agreement (Md = 
4.30, |Md-Mo| = 0.70, IR = 1.49). The highest 
median items were physical fitness test for 
maintain status, practice and theory test and 
physical fitness test for promotion. 
 3. Standard of conduct, the experts had 
highest level of mutual agreement (Md = 4.74, 
|Md-Mo| = 0.26, IR = 0.95). The highest median 
items were justice, honest and responsibility.
 Conclusion A development of professional 
standards of football referees for Department 
of Physical Education in three standards which 
were; Standard of knowledge, Standard of 
performance and Standard of conduct. Before 
applying the results of the research to the 
professional standards, consensus was the 
application to be necessarily used by collecting 
from football referees committee in order to 
become widely accepted and universally applied.

Key Words: Referee / Football / Professional 
standards / Delphi technique / Department of 
Physical Education
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ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา 

 กีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่าง 

กว้างขวางในปัจจุบัน ดังจะเห็นได้จากมีการจัดการ

แขง่ขนัในระดบัตา่งๆ และมผู้ีสนใจเขา้ชมกนัอยา่งมาก

ทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติซึ่งในการแข่งขัน

แต่ละครั้ง ผู้ตัดสินนับว่าเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำาคัญ

ยิ่งที่จะทำาให้เกมการแข่งขันสนุกสนาน ตื่นเต้น เร้าใจ 

และดำาเนินไปตามกฎ กติกาและข้อบังคับต่างๆ ด้วย

ความบริสุทธิ์ยุติธรรมกับทุกๆ ฝ่าย เมื่อขึ้นชื่อว่า 

“แข่งขัน” ผู้เล่นบางคนก็ต้ังความหวังไว้ให้กับตนเองว่า

ตอ้งเอาชนะคู่ตอ่สู้ใหไ้ดถ้งึแมว้า่จะยงัไมเ่หน็คูต่อ่สูเ้ลย 

เขาก็ต้องตั้งความหวังไว้ก่อนว่าจะต้องเอาชนะในการ

แข่งขนั ในเม่ือผู้เลน่บางคนท่ีลงทำาการแขง่ขนัตอ้งการ

ท่ีจะเอาชนะคู่ต่อสู้ ในการแข่งขันก็อาจจะมีการกระทบ

กระท่ังกันหรืออาจทำาผิดกฎ กติกาข้อบังคับหรือระเบียบ

ของการแข่งขันและผู้ท่ีจะควบคุมให้เกมการแข่งขัน

ดำาเนินไปตามกติกา บุคคลผู้นั้นก็คือ “ผู้ตัดสิน”  

(Nophunt, 2005)

 ในปจัจบุนั กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเท่ียว

และกีฬาเป็นหน่วยงานที่ดูแลการจัดการแข่งขันกีฬา 

ใน 2 ระดับคือ 

 1. กีฬาขั้นพื้นฐาน หมายถึง การออกกำาลังกาย

หรือการเล่นกีฬาที่ใช้ทักษะกีฬาขั้นพื้นฐานเพื่อให้เด็ก

และเยาวชนมีความรู้ เจตคติ และทักษะกีฬา ทำาให้

สามารถเล่นกีฬาได้ และดูกีฬาเป็นโดยมุ่งพัฒนาด้าน

ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ก่อให้เกิด

คุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย และน้ำาใจนักกีฬา

 2. กฬีาเพือ่มวลชน หมายถงึ การออกกำาลงักาย

หรือการเล่นกีฬา รวมทั้งการออกกำาลังกายในการ

ประกอบอาชีพ หรือการออกกำาลังกายในชีวิตประจำาวัน 

ที่ประชาชนทุกกลุ่มรวมทั้งบุคคลกลุ่มพิเศษและผู้ด้อย

โอกาสไดอ้อกกำาลงักายและเล่นกฬีาใหเ้หมาะสมเพือ่มี

สุขภาพดี และมีคุณภาพชีวิต

 โดยในแผนยุทธศาสตร์ 5 ปีของกรมพลศึกษา 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปี พ.ศ.2554-2558 

มทีศิทางในการดำาเนนิงานดา้นการกีฬาข้ันพืน้ฐานและ

กีฬามวลชน ด้านนันทนาการ ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 

และการพัฒนาบุคลากรด้านการพลศึกษา สุขภาพ  

การกีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา โดยกำาหนด

เป้าหมายและกรอบแนวทางการดำาเนินงานจำาแนก

ตามกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็น

ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรด้านการตัดสิน

ฟุตบอลในระดับพื้นฐาน คือ การพัฒนาองค์ความรู้ 

ดา้นการ พลศกึษา กฬีา นนัทนาการและวทิยาศาสตร์

การกีฬา มีเป้าประสงค์คือ

 1. องค์ความรู้ด้านการพลศึกษา กีฬา นันทนาการ

และวิทยาศาสตร์การกีฬามีอย่างเพียงพอ

 2. มาตรฐานทางการพลศกึษา กีฬา นนัทนาการ

และวทิยาศาสตรก์ารกีฬาไดร้บัการพฒันาและนำาไปใช้

ประโยชน์ (Department of Physical Education, 

2011)

 การพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาให้มีมาตรฐาน

สากล ดำาเนินการได้โดยการจัดทำามาตรฐานวิชาชีพ

บุคลากรวิชาชีพ บุคลากรทางการกีฬา และจัดทำากฎ 

ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องกับการประกอบอาชีพ

ทางการกีฬา และเป็นการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ

ทางการกีฬาใหส้งูข้ึน อนัจะเปน็ผลดตีอ่การพฒันากีฬา

ในด้านต่างๆ ที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานสูงขึ้น ทำาให้

ผูป้ระกอบอาชพีทางการกฬีาไดร้บัความเชือ่ถอืศรทัธา 

มีเกียรติและศักด์ิศรีในสังคมต่อการพัฒนากีฬาของชาติ 

(Department of Physical Education, 2012)

 การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ เป็นกระบวนการ

ในการพัฒนาระบบการทำางานให้เกิดเป็นมาตรฐาน 

และสามารถสรา้งความเทา่เทยีมใหเ้กดิขึน้ในสังคมได้

เป็นอย่างดี (Panyachai, 2000) เพราะการพัฒนา

มาตรฐานวชิาชพี มกีระบวนการวดัคา่และประเมนิผล
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ในการให้บริการของผู้ท่ีอยู่ในวิชาชีพอย่างเป็นระบบ 

อันเนื่องมาจากการกำาหนดให้มีเกณฑ์มาตรฐานด้าน

ต่างๆ เพื่อใช้ยึดถือเป็นแนวทางในการดำาเนินการของ

แต่ละวิชาชีพ โดยการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ เกิดข้ึน

จากความร่วมมือของกลุ่มสมาชิกภายในสาขาวิชาชีพ 

(Hayslip and VanZandt, 2000)

 จากทีก่ลา่วมาขา้งตน้ ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะ

ศึกษาเรื่อง การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพผู้ตัดสินกีฬา

ฟุตบอลของกรมพลศึกษา ซึ่งเป็นเรื่องที่สำาคัญ และ

จำาเป็นที่จะต้องดำาเนินการพัฒนามาตรฐานให้เกิดขึ้น

ในสาขาวิชาชีพผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอลที่ปฏิบัติหน้าที่

ตั้งแต่ระดับพื้นฐานของกรมพลศึกษาให้เป็นรูปธรรม 

เพื่อให้สามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของ

ผู้ตัดสินมืออาชีพ หรือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ

การตัดสินกีฬาฟุตบอลที่มีอยู่ในปัจจุบัน ที่มีแนวโน้ม 

ในการเพิ่มจำานวนขึ้นอย่างต่อเนื่องจากระดับพื้นฐาน

จนถึงระดับอาชีพ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 เพือ่พฒันามาตรฐานวชิาชพีผู้ตดัสนิกฬีาฟตุบอล

ของกรมพลศึกษา

วิธีดำาเนินการวิจัย

 กลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ ความ

สามารถ และมีประสบการณ์ในด้านการตัดสินกีฬา

ฟุตบอลในประเทศไทย การคัดเลือกผู้เช่ียวชาญเป็นการ

คัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดย

กำาหนดเกณฑใ์นการคดัเลอืกผูเ้ชีย่วชาญจำานวนทัง้สิน้ 

20 คน ให้มีคุณสมบัติอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ดังนี้  

1) นักวิชาการท่ีมีผลงานทางวิชาการท่ีเก่ียวกับการตัดสิน

กีฬาฟุตบอลและมีชื่อเสียงเป็นที่ประจักษ์ 2) ผู้ตัดสิน

ของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ หรือ ผู้ตัดสิน ช้ัน 1 ของ

สมาคมฟตุบอลแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ ์

ท่ีมีประสบการณ์ในการตัดสินต้ังแต่ 10 ปีข้ึนไป ปัจจุบัน

ยังทำาหน้าที่เป็นผู้ตัดสิน 3) ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลที่ 3) ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลที่ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลที่

ควบคุมทีมเข้าแข่งขันในรายการแข่งขันที่จัดข้ึน 

โดยกรมพลศึกษาและ 4) ผู้สื่อข่าวหรือผู้บรรยายเกม

กีฬาฟุตบอลที่มีชื่อเสียงเป็นที่ประจักษ์ ทั้งทางสื่อ

หนังสือพิมพ์ วิทยุและโทรทัศน์

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 1. แบบสอบถามรอบที่ 1 เป็นแบบสอบถาม

ปลายเปิด เพ่ือให้ผู้เช่ียวชาญแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ

การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอลของ

กรมพลศึกษา

 2. แบบสอบถามรอบที่ 2 เป็นแบบสอบถาม

ปลายปิด แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating 

scale) ตามแบบของลิเคอร์ท สเกล (Likert Scale) 

โดยพัฒนาขึ้นจากคำาตอบของแบบสอบถามรอบที่ 1 

 3. แบบสอบถามรอบที่ 3 เป็นแบบสอบถาม

ปลายปิด แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating 

scale) ซ่ึงคล้ายกับแบบสอบถามในรอบท่ี 2 แตกต่างกัน

ทีใ่นรอบที ่3 มกีารระบคุา่มธัยฐาน (Median) คา่พสิยั

ระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) และคำาตอบ

เดิมของผู้เชี่ยวชาญในรอบที่ผ่านมา

 

 ขั้นตอนการดำาเนินการวิจัย

 1. ศึกษารวบรวมข้อมูลจากบทความ วารสาร 

ตำารา อินเทอร์เน็ต และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง แล้วนำามา 

สรา้งเปน็แบบสอบถามรอบที ่1 ภายใตก้ารแนะนำาของ

อาจารย์ที่ปรึกษา และนำาเครื่องมือไปตรวจสอบหาค่า

ความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิจำานวน 5 ท่าน 

แล้วนำามาปรับปรุงแก้ไขอีกครั้ง

 2. ติดต่อผู้เช่ียวชาญทางโทรศัพท์ เพ่ือแนะนำาตัว

และสอบถามความสมัครใจในการตอบแบบสอบถาม 
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จากนั้นดำาเนินการจัดทำาหนังสือขอความอนุเคราะห์ 

นำาส่งให้กับผู้เชี่ยวชาญทั้ง 20 ท่าน

 3. นำาแบบสอบถามรอบท่ี 1 ท่ีแก้ไขปรับปรุงแล้ว 

ไปให้ผู้เชี่ยวชาญจำานวน 20 ท่านตอบแบบสอบถาม 

ซึง่ใชร้ะยะเวลาทัง้สิน้ 23 วนั จากนัน้ผู้วจัิยจะรวบรวม

ความคิดเห็นท่ีเหมือนกันหรือใกล้เคียงกัน นำามาปรับปรุง

พัฒนาเป็นแบบสอบถามรอบที่ 2

 4. ผู้วจิยัสรา้งแบบสอบถามรอบที ่2 ภายใตก้าร

แนะนำาของอาจารยท์ีป่รกึษาและนำาไปใหผู้ท้รงคณุวฒุิ

ซ่ึงเป็นคณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

จำานวน 5 ท่านตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาแล้ว 

นำามาแก้ไขปรับปรุงใหม่ โดยการนำาประเด็นต่างๆ ท่ีได้

จากแบบสอบถามรอบที่ 1 มาทำาเป็นแบบสอบถาม

ปลายปิดแบบมาตรประมาณคา่ (Rating Scale) ชนดิ 

5 ระดับ ตามแบบของลิเคอร์ท (Likert Scale)

 5. นำาแบบสอบถามรอบที่ 2 ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ

จำานวน 20 ท่านตอบแบบสอบถาม ซึ่งใช้ระยะเวลา

ทั้งสิ้น 13 วันจากนั้นผู้วิจัยจะนำาคำาตอบที่ได้แต่ละข้อ

มาหาค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่าง 

ควอไทล์ (Interquartile Range) เพื่อนำามาสร้าง

แบบสอบถามรอบที่ 3

 6. นำาแบบสอบถามรอบที่ 3 ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ

จำานวน 20 ท่านตอบ โดยใช้ข้อคำาถามเหมือน

แบบสอบถามรอบที่ 2 แต่มีการแสดงค่ามัธยฐาน 

(Median) ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile 

Range) ที่คำานวณได้และคำาตอบเดิมของผู้เชี่ยวชาญ

ท่านนั้นๆ ในรอบที่แล้ว เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา

คำาตอบของตนเองอีกครั้งว่า จะยืนยันคำาตอบเดิมหรือ

เปลี่ยนแปลงคำาตอบ

 7. ทำาการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม

รอบที่ 3 เพื่อสรุปเป็นการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ 

ผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอลของกรมพลศึกษา 

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 1. แบบสอบถามรอบท่ี 1 เป็นการวิเคราะห์ข้อมูล

จากคำาตอบของคำาถามปลายเปิด โดยผู้วิจัยนำามาจัดเป็น

ขอ้ยอ่ยและตดัขอ้มลูทีซ่้ำาซอ้นออก เพือ่นำาไปสรา้งเปน็

ข้อคำาถามในแบบสอบถามรอบที่ 2

 2. แบบสอบถามรอบท่ี 2 เป็นการวิเคราะห์ข้อมูล

ที่ได้รับกลับคืนมาจากผู้เชี่ยวชาญโดยคำานวณหาค่า

มัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ โดยกำาหนดให้

เป็นเกณฑ์ในการสรุปความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

แล้วนำาค่าท่ีได้ไปแสดงในแบบสอบถามรอบท่ี 3 เพ่ือให้

ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

 3. แบบสอบถามรอบท่ี 3 เป็นการวิเคราะห์ข้อมูล

จากค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์และค่าสัมบูรณ์

ของผลต่างระหว่างค่ามัธยฐานและค่าฐานนิยม ซึ่งมี

เกณฑ์ในการพิจารณาข้อความที่ได้รับฉันทามติ คือ 

ต้องมีค่ามัธยฐานไม่ต่ำากว่า 3.50 มีค่าสัมบูรณ์ของผลต่าง

ระหว่างค่ามัธยฐานและค่าฐานนิยมไม่เกิน 1.00 และ

มีค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ไม่เกิน 1.50 (Srisongmuang, 

2008) อีกท้ังคำาตอบจากรอบน้ี จะต้องมีการเปล่ียนแปลง

คำาตอบจากรอบที่แล้วไม่เกินร้อยละ 15 จึงจะถือว่า

เป็นเกณฑ์ที่ยอมรับได้ (Lavanasakol, 2009) แล้วจึง

นำาผลที่ได้มาสรุปเป็นการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ 

ผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอลของกรมพลศึกษาต่อไป   

ผลการวิจัย

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าข้อคิดเห็นจาก 

ผูเ้ชีย่วชาญทีม่คีวามเหน็สอดคลอ้งกนั มจีำานวนทัง้สิน้ 

63 ข้อ และเม่ือพิจารณาคำาตอบท่ีสอดคล้องกันในระดับ

ความเหมาะสมมากถึงมากท่ีสุด พบว่ามีจำานวน 52 ข้อ 

ที่สามารถนำาไปสู่ข้อสรุปของการพัฒนามาตรฐาน

วิชาชีพผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอลของกรมพลศึกษาแต่ละ

มาตรฐานในภาพรวมของ 3 มาตรฐาน โดยมาตรฐาน

ด้านความรู้ ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน
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อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่ามัธยฐาน (Md) = 4.53 

ค่าสัมบูรณ์ความแตกต่างระหว่างค่ามัธยฐานกับค่า

ฐานนิยม (|Md-Mo|) = 0.47 และค่าพิสัยระหว่าง 
ควอไทล์ (IR) = 1.48 มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน 

ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามคดิเห็นสอดคล้องกนัอยูใ่นระดับมาก 

มีค่ามัธยฐาน (Md) = 4.30 ค่าสัมบูรณ์ความแตกต่าง

ระหวา่งคา่มธัยฐานกับคา่ฐานนยิม (|Md-Mo|) = 0.70 

และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (IR) = 1.49 และมาตรฐาน

ดา้นการปฏบิตัตินผูเ้ชีย่วชาญมคีวามคดิเหน็สอดคลอ้ง

กันอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่ามัธยฐาน (Md) = 4.74 

ค่าสัมบูรณ์ความแตกต่างระหว่างค่ามัธยฐานกับค่า

ฐานนิยม (|Md-Mo|) = 0.26 และค่าพิสัยระหว่าง 
ควอไทล์ (IR) = 0.95 ดังแสดงในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ค่ามัธยฐาน (Median: Md) ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range: IR) และค่าสัมบูรณ์

ความแตกต่างระหว่างค่ามัธยฐานกับค่าฐานนิยม (|Md-Mo|) ของการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ 

ผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอลของกรมพลศึกษาในภาพรวม 3 มาตรฐาน

มาตรฐานวิชาชีพผู้ตัดสิน

กีฬาฟุตบอลของกรมพลศึกษา
Md Mo |Md-Mo| IR

ระดับความ

เหมาะสม

ความสอดคล้อง

ของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ

1. มาตรฐานด้านความรู้

2. มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน

3. มาตรฐานด้านการปฏิบัติตน

4.53

4.30

4.74

5.00

5.00

5.00

0.47

0.70

0.26

1.48

1.49

0.95

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

สอดคล้อง

สอดคล้อง

สอดคล้อง

 มาตรฐานวิชาชีพผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอลของ 

กรมพลศกึษาจากการทำาวจิยัโดยใชเ้ทคนคิวธิวีจิยัแบบ

เดลฟายมีรายละเอียดดังนี้

 1. มาตรฐานด้านความรู้

 จำานวนข้อที่สามารถนำาไปใช้เป็นมาตรฐาน

วิชาชีพด้านความรู้มีจำานวน 19 ข้อ มีรายละเอียด

ได้แก่ ผู้ตัดสินฟุตบอลของกรมพลศึกษาต้องมีคุณวุฒิ

การศึกษาไม่ต่ำากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขา

วิชาใดก็ได้ ต้องผ่านการอบรมและทดสอบเรื่อง กฎ 

กติกากีฬาฟุตบอล สมรรถภาพทางกายของผู้ตัดสิน

กฬีาฟตุบอล การฝกึปฏบัิตกิารตดัสนิฟตุบอล คณุธรรม 

จริยธรรมของผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล จิตวิทยาสำาหรับ 

ผูตั้ดสนิกฬีาฟตุบอล ความรูท้ัว่ไปเกีย่วกบักฬีาฟตุบอล 

และโภชนาการสำาหรับผู้ตัดสิน การอบรมแต่ละครั้ง 

มีผู้เข้าร่วมที่มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุดตั้งแต่ 

21-30 คน และมีระยะเวลาการอบรม 7 วัน

 2. มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน

 จำานวนข้อท่ีสามารถนำาไปใช้เป็นมาตรฐานวิชาชีพ

ด้านการปฏิบัติงานมีจำานวน 12 ข้อ มีรายละเอียด

ไดแ้ก ่การรกัษาสถานภาพการเปน็ผูต้ดัสนินอกจากการ

ปฏิบัติงานตัดสินต้องผ่านการปฏิบัติในเร่ือง การทดสอบ

สมรรถภาพ การประชมุผูต้ดัสนิ การทดสอบภาคปฏบิตัิ

และภาคทฤษฎี และการฝึกซ้อมร่วมกันของผู้ตัดสิน 

ควรมีการปฏิบัติงานในรายการแข่งขันที่กรมพลศึกษา

จัดข้ึนปีละ 21-30 คร้ัง มีการฝึกซ้อมร่วมกันของผู้ตัดสิน

สปัดาหล์ะ1ครัง้ มกีารประชมุแลกเปลีย่นความคดิเหน็

ของผู้ตัดสินอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง มีการเลื่อนระดับ 

ผูต้ดัสนิจากระดบักฬีาขัน้พืน้ฐานไปสูร่ะดบักฬีามวลชน

โดยผ่านการทดสอบทฤษฎีและปฏิบัติ มีประสบการณ์

ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างน้อย 1 ปี มีการบันทึกและ
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ประเมินการปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเกณฑ์ดี และผ่านการ

ทดสอบสมรรถภาพ 

 3. มาตรฐานด้านการปฏิบัติตน

 จำานวนข้อท่ีสามารถนำาไปใช้เป็นมาตรฐานวิชาชีพ

ด้านการปฏิบัติตนมีจำานวน 21 ข้อ มีรายละเอียดที่

เกีย่วกบัคณุลกัษณะและจรยิธรรมท่ีผู้ตดัสนิควรมไีดแ้ก่ 

มีความยุติธรรม ตรงต่อเวลา รักษาสมรรถภาพทางกาย

ให้ดีอยู่เสมอ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีน้ำาใจนักกีฬา  

มคีวามเดด็ขาดในการตัดสนิใจ มรีะเบียบวนิยั มสีมัมา- 

คารวะ รู้จักกาลเทศะ ไม่ลุ่มหลงอบายมุข มีความ 

รับผิดชอบ ให้เกียรติและยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น 

มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีการแต่งกายสะอาด เรียบร้อย 

มีภาวะผู้นำา ศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ มีวิจารณญาณ 

มีความสนุกสนานในการปฏิบัติหน้าที่เห็นประโยชน์

ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ไม่กล่าวร้ายผู้อื่น 

เป็นแบบอย่างที่ดี และมีสมาธิ

อภิปรายผลการวิจัย

 จากผลการวิจัย ผู้วิจัยได้แบ่งประเด็นในการ

อภิปรายผลออกเป็น 3 มาตรฐาน ตามการศึกษา 

เพื่อการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล

ของกรมพลศึกษา ดังนี้

 1. มาตรฐานด้านความรู้

  คุณวุฒิของผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอลของกรม

พลศึกษา

  ผู้เชี่ยวชาญให้ความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน 

ในระดับมากที่สุดเกี่ยวกับ คุณวุฒิของผู้ตัดสินกีฬา

ฟุตบอลของกรมพลศึกษาไว้ว่า ผู้ตัดสินฟุตบอลของ

กรมพลศึกษาต้องมีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำากว่าปริญญาตรี

หรือเทียบเท่า โดยให้เหตุผลประกอบว่า คุณวุฒิที่สูง 

ย่อมหมายถึงการมีวัยวุฒิ ความรู้ วิธีการคิด และ 

การควบคมุอารมณท์ีด่มีากขึน้ดว้ย ซึง่มคีวามแตกตา่ง

จากคุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตร  

ผู้ตัดสินกีฬา จากระเบียบว่าด้วยการจัดการอบรมเพื่อ

พัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา พ.ศ.2553 

ที่กำาหนดคุณวุฒิการศึกษาของผู้เข้ารับการอบรมให้

สำาเรจ็การศกึษาไมต่่ำากวา่ระดบัมธัยมศกึษาปทีี ่6 หรอื

เทียบเท่า (Department of Physical Education, 2011) 

ซึง่ในลกัษณะของการเปน็วชิาชพีมคีวามสอดคลอ้งกบั

แนวคิดของมัวร์ (Moore, 1970) ที่กล่าวว่าในด้าน

การศึกษาเพื่อความเป็นวิชาชีพ มีพื้นฐานจากความ

สนใจที่แตกต่างกันของสมาชิกในสมาคมวิชาชีพ จึงมี

การศึกษาแตกต่างกันไปตามสาขาย่อยๆ และตาม

ความเฉพาะของปญัหาทีเ่กดิขึน้ และเพือ่คณุภาพของ

การบริการจึงเกิดการกำาหนดมาตรฐานการศึกษาของ

ผู้ประกอบวิชาชีพว่า ควรได้รับการศึกษาในระดับสูง

อย่างน้อยจะต้องศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

  สาขาวิชาที่ผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอลของกรม

พลศึกษาต้องสำาเร็จการศึกษา

  ผูเ้ชีย่วชาญไดใ้หค้วามคดิเหน็ทีส่อดคลอ้งกนั

ในระดับมากท่ีสุดเก่ียวกับสาขาวิชาท่ีผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล

ของกรมพลศกึษาตอ้งสำาเรจ็การศกึษาวา่ ผูต้ดัสนิกฬีา

ฟตุบอลของกรมพลศกึษานัน้จะจบการศกึษาจากสาขา

วิชาใดก็ได้ ไม่จำาเป็นต้องเป็นสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ

การกีฬา เช่น พลศึกษา หรือวิทยาศาสตร์การกีฬา 

โดยในระเบียบว่าด้วยการจัดการอบรมเพื่อพัฒนา

บุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา พ.ศ.2553 ของ 

กรมพลศกึษา (Department of Physical Education, 

2011) ก็มิได้ระบุถึงสาขาวิชาท่ีผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอลของ

กรมพลศึกษาต้องสำาเร็จการศึกษา เนื่องจากผู้ตัดสิน

ต้องผ่านการอบรมจากองค์กรกีฬา เช่น กรมพลศึกษา 

หรือสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ที่มีหลักสูตร 

การอบรมเป็นมาตรฐานและได้รับการยอมรับจากองค์กร

กีฬาระดับสากล ซ่ึงข้อกำาหนดในเร่ืองน้ีมีความคล้ายคลึง

กับการคัดเลือกผู้ตัดสิน การฝึกอบรม การสอบ และ

การจัดระดับผู้ตัดสิน ที่สมาคมฟุตบอลอังกฤษ (The 
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Football Association, 2009) ไดก้ล่าวไวใ้นขอ้กำาหนด

สำาหรับการลงทะเบียนและการควบคุมผู้ตัดสินของ

สมาคมฟุตบอลอังกฤษเกี่ยวกับอายุขั้นต่ำาของผู้ที่จะ

สมัครในการตรวจสอบคุณสมบัติเบ้ืองต้นสำาหรับผู้ตัดสิน

ขั้นพื้นฐานคือ 14 ปี โดยไม่มีข้อกำาหนดเกี่ยวกับสาขา

วิชาที่ผู้ตัดสินต้องสำาเร็จการศึกษา 

  เน้ือหาทีใ่ชใ้นการอบรมและทดสอบเพือ่เปน็

ผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอลของกรมพลศึกษา

  จากการศึกษาพบว่า ผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็น

ท่ีสอดคล้องกัน ในส่วนของเนื้อหาในการอบรมและ

ทดสอบเพือ่เป็นผูต้ดัสนิกฬีาฟตุบอลของกรมพลศกึษา

อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุดเช่นเดียวกันทุกข้อ ซึ่งต้อง

ประกอบไปด้วย 

  1. กฎ กติกากีฬาฟุตบอล ซ่ึงมีความสอดคล้อง

กับสถาบนัพฒันาบคุลากร (Personnel Development 

Institute, 2008) ที่ได้กล่าวถึงคุณสมบัติของผู้ตัดสิน

กีฬาฟุตบอลไว้ว่าต้องเป็นผู้ท่ีมีความรู้เร่ืองกติกาฟุตบอล

เป็นอย่างดี สามารถวิเคราะห์ความหมายของกติกา

แต่ละข้อได้อย่างถูกต้อง เพื่อนำาไปใช้ในการควบคุม 

การแข่งขันและทำาให้เกิดความสนุกสนานได้ทั้งผู้เล่น

และผู้ชม

  2. สมรรถภาพทางกายของผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล 

ซึง่สอดคลอ้งกบัทีส่ถาบนัพฒันาบคุลากร (Personnel 

Development Institute, 2008) ได้กล่าวถึงการ 

เตรยีมตัวสำาหรับเป็นผูต้ดัสนิฟตุบอลวา่ ความแขง็แรง

ของร่างกาย สมรรถภาพทางกาย ความแข็งแรงของ

ร่างกายสำาหรับเกม 90 นาทีนั้นไม่เพียงพอ ยังมีแบบ

การฝึกอีกหลายอย่าง แบบฝึกทางด้านร่างกายและจิตใจ 

การพัฒนาความทนทาน การฝึกแบบผันผวนพัฒนา

ร่างกายในวันตดัสนิ ควรอบอุน่รา่งกายดว้ยระยะเวลา 

12-15 นาที และตามด้วยการออกกำาลังกายเบาๆ

  3. การฝึกและทดสอบการปฏิบัติการตัดสิน

ฟุตบอล โดยเป็นการฝึกและทดสอบในเรื่องตำาแหน่ง

และทิศทางการวิ่ง การปฏิบัติการใช้สัญญาณนกหวีด 

มือ และท่าทางของผู้ตัดสินและผู้ช่วยผู้ตัดสิน รวมถึง

การฝึกและทดสอบในสถานการณ์แข่งขันที่กำาหนดขึ้น 

ซึง่สอดคลอ้งกบัที ่โคลบ ์รบูนิ และแมคอนิไทร ์(Kolb, 

Rubin and McIntyre, 1979) ได้กล่าวถึงลักษณะของ

ความเป็นวิชาชีพว่า สมาชิกภาพต้องได้มาด้วยความ

สามารถเชงิสมรรถนะ มใิชด่ว้ยอำานาจหรอืการแข่งขัน 

  4. คุณธรรม จริยธรรมของผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล 

ซึ่งเรื่องที่ต้องนำามาใช้อบรมและต้องให้ผู้ตัดสินกีฬา

ฟตุบอลของกรมพลศกึษาผา่นการทดสอบขอ้เขยีน คอื 

มาตรฐานวิชาชีพด้านการปฏิบัติตน ซึ่งสามารถนำาไป

พัฒนาเป็นจรรยาบรรณของผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอลได้ 

และหลังจากผ่านการอบรมเป็นผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล

ของกรมพลศึกษาแล้ว อาจจะต้องมีการประเมินจาก 

ผู้ประเมินผู้ตัดสินถึงคุณลักษณะต่างๆ ตามมาตรฐาน

วิชาชีพด้านการปฏิบัติตนทุกปี เพื่อให้ผู้ตัดสินกีฬา

ฟุตบอลของกรมพลศึกษาเป็นที่ยอมรับของสังคม 

สอดคล้องกับที่ ธีรศักดิ์ อัครบวร (Akkarabaworn, 

1999) ได้กล่าวไว้ว่า วิชาชีพช้ันสูงจะต้องมีจรรยาบรรณ 

(professional ethics) เป็นแนวทางของการปฏิบัติ

วชิาชพี ผูท้ีล่ะเมดิจรรยาบรรณจะตอ้งไดร้บัการลงโทษ 

ในกรณีร้ายแรงอาจถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพได้

  5. จิตวิทยาสำาหรับผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล ซึ่ง

สอดคล้องกับที่ มาสคาเรนา คอลลินส์ และมอติเมอร์ 

(Mascarenahs, Collins and Mortimer, 2005)  

ได้กล่าวถึง ประสิทธิภาพในการตัดสินกีฬา 5 ด้าน 

โดยในด้านความเป็นเลิศทางจิตวิทยานั้น ต้องมีความ

มั่นใจ สมรรถภาพทางจิต และความกล้าหาญ

  6. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอล ผู้ที่เป็น

ผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอลของกรมพลศึกษาซึ่งทำาหน้าที่

เก่ียวข้องกับเด็กและเยาวชนจากการเป็นผู้ตัดสิน 

ในระดับกีฬาขั้นพื้นฐานควรมีความรู้เกี่ยวกับประวัติ 



วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2556) 19

ประโยชน์ และคุณค่าของกีฬาฟุตบอล เพื่อที่จะ

สามารถนำาความรู้ไปแนะนำาแก่ผู้อื่นได้ ซึ่งสอดคล้อง

กับที่ วิทยา วงษ์สมาน (Wongsamarn, 1989) ได้

กล่าวถึงคุณลักษณะของการเป็นผู้ตัดสินที่ดีว่าเป็นผู้ที่

มีความรู้เรื่องทั่วๆ ไปเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอลเป็นอย่างดี 

มีความสนใจติดตามข่าวจากสื่อมวลชนต่างๆ สนทนา

แลกเปลีย่นความคิดและประสบการณต์า่งๆ กบับคุคล

ทั่วๆ ไป 

  7. โภชนาการสำาหรับผู้ตัดสิน ซึ่งสอดคล้อง

กับที่สุวิมลและคณะ (Sapwarobol et al., 2012) ได้

กล่าวถึงเรื่องของโภชนาการในการประกอบกิจกรรม

ทางกฬีาไวว้า่ อาหารและโภชนาการท่ีเหมาะสมตอ่การ

ออกกำาลังกายหรือการเล่นกีฬาคือ อาหารท่ีประกอบด้วย

สารอาหารทุกชนิดในปริมาณที่เหมาะสมกับการออก

กำาลังกายหรือกีฬานั้นๆ ที่ผู้ตัดสินควรรู้

  ความแตกต่างระหว่างเนื้อหาการอบรมและ

การทดสอบที่ได้จากการวิจัยกับหลักสูตรผู้ตัดสินกีฬา

ฟุตบอลของกรมพลศึกษาในปัจจุบันคือ หลักสูตรการ

อบรมในปัจจุบันมีการทดสอบทฤษฏีในหัวข้อเกี่ยวกับ

กฎและกติกากีฬาฟุตบอลเป็นหลัก และการทดสอบ

ปฏิบัติมีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย และการปฏิบัติ

การตัดสินเท่านั้น ซึ่งสิ่งที่แตกต่างที่ได้จากการวิจัยนี้ 

คือ การให้มีผู้ตัดสินต้องผ่านการทดสอบเพ่ิมเติมในหัวข้อ 

คุณธรรม จริยธรรมของผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล จิตวิทยา

สำาหรับผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬา

ฟุตบอล และโภชนาการสำาหรับผู้ตัดสิน 

  จำานวนของผู้เข้าร่วมอบรมเพื่อเป็นผู้ตัดสิน

กีฬาฟุตบอลของกรมพลศึกษา

  ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน 

ในระดับมากที่สุดว่า จำานวนผู้เข้าร่วมอบรมเพื่อเป็น 

ผูต้ดัสนิกฬีาฟตุบอลของกรมพลศึกษาควรม ี21-30 คน 

ซึ่งหลักสูตรการอบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอลของกรม

พลศึกษา (Personnel Development Institute, 2008) 

ในปัจจุบันน้ันไม่ได้กำาหนดจำานวนของผู้เข้าร่วมอบรม

ไวแ้นช่ดั โดยผูเ้ชีย่วชาญไดใ้หเ้หตผุลและขอ้เสนอแนะ

ประกอบว่า จำานวนผู้เข้าร่วมอบรมที่ไม่มากหรือน้อย

จนเกินไปจะทำาให้การอบรมมีประสิทธิภาพ แต่ทั้งนี้

ควรข้ึนอยู่กับงบประมาณ วิทยากร สถานท่ี และอุปกรณ์

ในการอบรมว่ามีความเหมาะสมเพียงใด 

  ระยะเวลาในการจัดอบรมผู้ตัดสินกีฬา

ฟุตบอลของกรมพลศึกษา

  ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ความเห็นที่สอดคล้องกัน 

ในระดับมากที่สุดว่า ระยะเวลาในการจัดอบรมที่

เหมาะสมในการอบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอลของกรม

พลศึกษาควรใช้ระยะเวลา 7 วัน ซึ่งแตกต่างจาก

หลักสูตรการอบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอลของกรม

พลศึกษาที่เดิมกำาหนดให้การอบรมมีระยะเวลา 5 วัน 

(Personnel Development Institute, 2008) โดย 

ผู้เชี่ยวชาญได้ให้เหตุผลและข้อเสนอแนะประกอบว่า 

ระยะเวลาในการอบรมควรมีระยะเวลาที่ไม่มากหรือ

นอ้ยเกินไป เพราะตอ้งมกีารเรยีนรูท้ัง้ทฤษฎแีละปฏบิตั ิ

ถ้ามีระยะเวลาน้อยอาจทำาให้เวลาในการฝึกปฏิบัติที่

ต้องเรียนรู้จากการสาธิตและทดลองปฏิบัติอาจไม่ท่ัวถึง 

แต่ถ้าระยะเวลานานเกินไปจะเป็นการสิ้นเปลือง 

งบประมาณ 

 2. มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน

  การรักษาสถานภาพการเป็นผู้ตัดสินกีฬา

ฟุตบอลของกรมพลศึกษา

  ผูเ้ชีย่วชาญไดใ้หค้วามคดิเหน็ทีส่อดคลอ้งกนั

ในระดับมากถึงมากที่สุดว่า นอกจากการปฏิบัติงาน

ตัดสินกีฬาฟุตบอลแล้วน้ัน ผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอลของ

กรมพลศึกษาจะต้องผ่านการปฏิบัติในเรื่องต่างๆ คือ 

การทดสอบสมรรถภาพ การประชุมผู้ตัดสิน การทดสอบ

ภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี การฝึกซ้อมร่วมกันของ 

ผู้ตัดสิน 



20 Journal of Sports Science and Health Vol.14 No.1, (January-April 2013)

  การปฏิบัติงานตัดสิน

  ผู้เชีย่วชาญไดใ้หค้วามคดิเหน็ทีส่อดคล้องกนั

ในระดับมากที่สุดว่า ผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอลของกรม

พลศึกษาต้องมีการปฏิบัติงานตัดสินในรายการแขง่ขัน

ทีก่รมพลศกึษาจดัขึน้ปลีะ 21-30 ครัง้ โดยผู้เชีย่วชาญ

ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตัดสินว่า  

ควรมีการลงทำาหน้าท่ีตัดสิน หรือเป็นผู้ช่วยผู้ตัดสิน 

ทุกสัปดาห์ และอย่างน้อยควรมีการทำาหน้าท่ีเป็นผู้ตัดสิน

เดอืนละ 2 ครัง้ ซึง่การทำาหนา้ทีต่ดัสนิบอ่ยๆ จะทำาให้

มีประสบการณ์ในการตัดสินมากข้ึน ดังท่ี วิจิตร เกตุแก้ว 

(Ketkaew, 1990) ได้เสนอความคิดเห็นเก่ียวกับการเป็น

ผู้ตัดสินฟุตบอลว่า ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในด้าน

การตัดสินเป็นอย่างดี หม่ันลงปฏิบัติหน้าท่ีบ่อยๆ การได้

ตัดสินอยู่เป็นประจำาก็เป็นสิ่งท่ีเพิ่มพูนประสบการณ์ 

ในด้านการตดัสนิไดเ้ป็นอยา่งดีและสามารถทีจ่ะแกไ้ข

ปัญหาเฉพาะหน้าดีกว่าผู้ท่ีมาปฏิบัติหน้าท่ีไม่เป็นประจำา

  การฝกึซอ้มรว่มกนัของผูต้ดัสนิกฬีาฟตุบอล

ของกรมพลศึกษา

  ผู้เชีย่วชาญไดใ้หค้วามคดิเหน็ทีส่อดคล้องกนั

ในระดับมากที่สุดว่า ผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอลของกรม

พลศึกษาต้องมีการฝึกซ้อมร่วมกันสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

โดยผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการฝึกซ้อม

ของผู้ตัดสินว่าควรให้มีการฝึกซ้อมร่วมกันกับผู้ตัดสิน

ของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เนื่องจากจะได้

ฝึกซ้อมกับผู้ตัดสินในระดับท่ีสูงกว่า ทำาให้เกิดการพัฒนา 

และควรมกีารเปลีย่นรปูแบบของแบบฝึกในการฝึกซอ้ม

ทุกสัปดาห์เพื่อไม่ให้เกิดการเบื่อหน่ายในการฝึกซ้อม

  การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของ 

ผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอลของกรมพลศึกษา

  ผู้เชีย่วชาญไดใ้หค้วามคดิเหน็ทีส่อดคล้องกนั

ในระดับมากที่สุดว่า ผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอลของกรม

พลศกึษาตอ้งมกีารประชมุแลกเปล่ียนความคิดเห็นของ

ผู้ตัดสินปีละ 6 ครั้ง นอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญยังได้ให ้

ขอ้เสนอแนะวา่ ควรใหม้กีารประชมุแลกเปลีย่นความ

คิดเห็นกับฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันเพื่อให้

เห็นมุมมองจากหลายฝ่าย ในการศึกษาสภาพปัญหา 

และแนวทางในการทำาหน้าที่ของผู้ตัดสิน และควรนำา

ผลจากการประชุมไปปรับปรุงการทำาหน้าที่ตัดสิน 

  การเลือ่นระดบัของผูต้ดัสนิกฬีาฟตุบอลของ

กรมพลศึกษา

  ผูเ้ชีย่วชาญไดใ้หค้วามคดิเหน็ทีส่อดคลอ้งกนั

ในระดบัมากทีส่ดุวา่ ควรมกีารเลือ่นระดบัของผูต้ดัสนิ

กีฬาฟุตบอลของกรมพลศึกษาจากการตัดสินกีฬา 

ขั้นพื้นฐานไปสู่การตัดสินกีฬามวลชน เพื่อให้ผู้ตัดสิน

มีประสบการณ์เกิดพัฒนาการด้านการตัดสิน โดยจะต้อง

ผ่านเกณฑ์ปฏิบัติในเรื่องต่อไปนี้คือ ผ่านการทดสอบ

ทฤษฎีและปฏิบัติ มีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่

อย่างน้อย 1 ปี มีการบันทึกและประเมินการปฏิบัติหน้าท่ี

อยู่จากผู้ประเมินการตัดสินในเกณฑ์ดี และต้องผ่าน

การทดสอบสมรรถภาพ ซึ่งมีความแตกต่างจากระบบ

ปจัจบุนัของกรมพลศกึษาทีผู่ต้ดัสนิกฬีาฟตุบอลยงัไมม่ี

การเลือ่นระดบัการตดัสนิ และยังแตกตา่งกับการเลือ่น

ระดบัของผูต้ดัสนิของสมาคมฟตุบอลแหง่ประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ที่มีการจัดอันดับความสามารถ

ของผู้ตัดสินดังที่ประโยค สุทธิสง่า (Sudthisa-nga, 

1994) ได้กล่าวไว้ดังนี้

  เครื่องหมายเกียรติคุณชั้น 1 สมาคมฟุตบอล

แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์จะพิจารณา

มอบให้แก่ผู้ตัดสินโดยการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ

เรียบร้อย พร้อมทั้งมีมารยาทอันดีงามและเคยได้รับ

เครื่องหมายเกียรติคุณชั้น 2 มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี 

โดยการปฏิบัติหน้าที่ติดต่อกัน

  เครื่องหมายเกียรติคุณชั้น 2 สมาคมฟุตบอล

แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์จะพิจารณา

มอบให้แก่ผู้ตัดสินโดยการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ

เรียบร้อย พร้อมทั้งมีมารยาทอันดีงามและเคยได้รับ
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เครื่องหมายเกียรติคุณชั้น 3 มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

 เครือ่งหมายเกียรตคิณุชัน้ 3 สมาคมฟตุบอลแหง่

ประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภจ์ะพจิารณามอบให้

แก่ผู้ตัดสินโดยการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเรียบร้อย 

พร้อมทั้งมีมารยาทอันดีงามความสามารถและความ

ร่วมมือในกิจการของการตัดสินเป็นอย่างดี ท้ังน้ีโดยการ

เสนอของคณะกรรมการผู้ตัดสิน และมีการพิจารณา

เป็นประจำาทุกปี

  นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะ

ประกอบเกี่ยวกับการเลื่อนระดับการตัดสินว่า ควรมี

การเลื่อนระดับสำาหรับผู้ตัดสินที่มีตัดสินในเกณฑ์การ

ประเมนิดแีละลดระดบัสำาหรบัผู้ตดัสนิท่ีไดร้บัการเล่ือน

ระดับแล้ว หากมีการตัดสินผิดพลาด และไม่ผ่านการ

ทดสอบ

 3. มาตรฐานด้านการปฏิบัติตน

  คุณลักษณะและจริยธรรมของผู้ตัดสินกีฬา

ฟุตบอลของกรมพลศึกษา

  ผู้เชีย่วชาญไดใ้หค้วามคดิเหน็ทีส่อดคล้องกนั

ในระดับมากถึงมากที่สุดเกี่ยวกับคุณลักษณะและ

จริยธรรมของผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอลของกรมพลศึกษา

  จากการวิจัยพบว่าความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ

เก่ียวกับคุณลักษณะและจริยธรรมของผู้ตัดสินกีฬา

ฟุตบอลของกรมพลศึกษามีข้อแตกต่างจากจรรยาบรรณ

ของผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอลท่ีสถาบันพัฒนาบุคลากร 

(Personnel Development Institute, 2008) บญัญัติ

ว่า ผู้ตัดสินต้องรัก และศรัทธาสถาบันผู้ตัดสิน ไม่กระทำา

การใดทีเ่ปน็การลบหลู่และทำาลายสถาบันผู้ตดัสนิ อทุศิ

ตนและสรา้งสถาบันผูต้ดัสนิใหม้คีวามกา้วหนา้ ปฏบิตัิ

ตามระเบียบของการเป็นผู้นำา ตรงต่อเวลา มีความ

ยุติธรรม ศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ มีคารวะธรรมต่อ

สถาบันและผู้มีพระคุณ และให้เกียรติกับผู้ตัดสินด้วยกัน 

ไม่ลุ่มหลงในอบายมุขทั้งปวง มีความซื่อสัตย์ สุจริต  

มีความรับผิดชอบ ไม่วิจารณ์ให้ผู้อ่ืนเสียหาย สร้างสรรค์

และมน้ีำาใจเปน็นักกีฬา เหน็ประโยชน์สว่นรวมมากกวา่

ประโยชน์ส่วนตัว โดยมีข้อแตกต่างในเร่ืองดังต่อไปน้ีคือ 

  ผู้ตัดสินต้องรักษาสมรรถภาพทางกายให้ดี 

อยูเ่สมอ ซึง่สอดคลอ้งกบัที ่วจิติร เกตแุกว้ (Ketkaew, 

1990) ได้เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการเป็นผู้ตัดสิน

ฟุตบอลว่า เป็นผู้มีสมรรถภาพทางกายสมบูรณ์และ

แข็งแรงต้องหม่ันฝึกซ้อมเป็นประจำาโดยเฉพาะปัจจุบันน้ี

การแข่งขันฟุตบอล ผู้เล่นและระบบการเล่นของผู้เล่นน้ัน

มีการพัฒนาเทคนิคสูงข้ึนทำาให้เกมการแข่งขันมีความ

สนุกสนานมากกว่าแต่ก่อน ฉะนั้นถ้าหากสมรรถภาพ

ทางร่างกายของผู้ตัดสินไม่ดีแล้ว จะทำาให้ยากต่อการ

ควบคุมการแข่งขันเป็นอย่างมาก 

  มคีวามเดด็ขาดในการตดัสนิใจ และมมีนษุย- 

สัมพันธ์ที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ วีรวัฒน์ 

เผือกทอง (Puakthong, 2002) ที่ได้ทำาการศึกษา

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ตัดสินบาสเกตบอล  

ตามทศันะของนกักฬีาผูฝ้กึสอนและผูจ้ดัการทมี พบวา่ 

ด้านบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ และด้านความ

สามารถในการตัดสินอยู่ในระดับมากที่สุด 

  มกีารแตง่กายสะอาด เรยีบรอ้ย ซึง่สอดคลอ้ง

กบัไอแซคส ์และ มอตตา (Isaacs and Motta, 1981) 

ที่ได้กล่าวถึงแนวทางการปฏิบัติของผู้ตัดสินที่ดีว่า  

เป็นผู้มีบุคลิกลักษณะท่าทางน่านิยม (หมายถึง สภาพ

ร่างกาย กิริยา ท่าทางการแต่งกายทั้งภายในและ

ภายนอกสนามแข่งขัน) 

  มีวิจารณญาณ มีความสนุกสนานในการปฏิบัติ

หน้าที่ เป็นแบบอย่างที่ดี และ มีสมาธิ ซึ่งสอดคล้อง

กับ วิทยา วงษ์สมาน (Wongsamarn, 1989) ที่ได้

กล่าวว่า ผู้ตัดสินที่ดีต้องมีสุขภาพจิตดี จิตใจหนักแน่น

มัน่คง ไมห่วัน่ไหว ควบคมุสตอิารมณไ์ดท้กุสถานการณ์

 สรุปผลการวิจัย

 ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน
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เกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพผู้ตัดสินกีฬา

ฟุตบอลของกรมพลศกึษาจากการวจิยัโดยใชเ้ทคนคิวธิี

วิจัยแบบเดลฟายใน 3 มาตรฐาน คือ 

 มาตรฐานด้านความรู้ ซึ่งมีรายละเอียดในเรื่อง

คุณวุฒิการศึกษาและสาขาวิชาของผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล

ของกรมพลศึกษา หัวข้อในการอบรมและการทดสอบ

เพือ่เป็นผูต้ดัสินกฬีาฟตุบอลของกรมพลศกึษา จำานวน

ผู้เข้าร่วมอบรมและระยะเวลาการอบรมผู้ตัดสิน 

ในแตล่ะครัง้ มาตรฐานดา้นการปฏบัิตงิาน โดยมคีวาม

เกี่ยวข้องกับเรื่องการรักษาสถานภาพการเป็นผู้ตัดสิน

นอกจากการปฏิบัติงานตัดสิน การปฏิบัติงานในรายการ

แขง่ขนัทีก่รมพลศกึษา การฝกึซอ้มรว่มกนัของผูต้ดัสนิ 

การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้ตัดสิน และ

การเลื่อนระดับของผู้ตัดสิน และมาตรฐานด้านการ

ปฏิบัติตน ซึ่งเป็นเรื่องของคุณลักษณะและจริยธรรม

ของผู้ตัดสิน

 สำาหรับการนำาผลการวิจัยไปใช้พัฒนาเพื่อเป็น

มาตรฐานวชิาชพีผูต้ดัสนิกฬีาฟตุบอลของกรมพลศึกษา

ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดน้ัน จำาเป็นต้องผ่านกระบวนการ

ประชาพิจารณ์จากสมาชิกในวิชาชีพผู้ตัดสินกีฬา

ฟุตบอลเสียก่อน เพื่อให้มาตรฐานวิชาชีพที่ได้มานั้น

เป็นที่ยอมรับและสามารถใช้เป็นข้อปฏิบัติ ข้อกำาหนด 

และแนวทางสำาหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตัดสินกีฬา

ฟุตบอลของกรมพลศึกษาในอนาคตต่อไป

  

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

 1. ควรทำาการศึกษาการพฒันามาตรฐานวชิาชพี 

ผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอลของกรมพลศึกษาในด้านต่างๆ 

เพิ่มเติม

 2. ควรมกีารทำาการวจัิยเกีย่วกบัประสทิธผิลของ

การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอลของ

กรมพลศึกษา

กิตติกรรมประกาศ

 ผู้ วิ จั ยขอขอบคุณกรมพลศึกษาและคณะ

วทิยาศาสตรก์ารกีฬาทีไ่ดม้อบทนุอดุหนุนในการทำาวจิยั 

ผูท้รงคณุวฒุแิละผูเ้ชีย่วชาญทกุทา่นทีใ่หข้อ้เสนอแนะ 

ตรวจสอบแก้ไข และตอบแบบสอบถาม ซ่ึงเป็นประโยชน์

ต่อการวิจัยครั้งนี้
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การวิเคราะห์รูปแบบการทำาประตูของทีมชาติสเปนและทีมคู่แข่งขัน

ในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2010

นิพิฐพนธ์ มาลาหอม และชัชชัย โกมารทัต
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดย่อ 

 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อวิเคราะห์รูปแบบและปัจจัยสำาคัญที่มี

อิทธิพลต่อการทำาประตูฟุตบอลของทีมชาติสเปนและ 

ทีมคู่แข่งขันในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2010

 2. เพื่อเปรียบเทียบรูปแบบและปัจจัยสำาคัญที่มี

อิทธิพลต่อการทำาประตูฟุตบอลระหว่างทีมชาติสเปน

และทีมคู่แข่งขันในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2010 

 วิธีดำาเนินการวิจัย การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัย

เชิงวิเคราะห์ โดยทำาการวิเคราะห์จากภาพเคลื่อนไหว

การแข่งขัน จำานวน 7 เกมการแข่งขัน ของทีมชาติ

สเปนกับทีมคู่แข่งขัน โดยใช้โปรแกรม Focus X2 

Version 1.5 แล้วนำาผลที่บันทึกได้มาทำาการวิเคราะห์

ข้อมูลทางสถิติ นำาเสนอเป็นตารางความถ่ีและค่าร้อยละ

 ผลการวิจัย

 1. รูปแบบการทำาประตูที่นิยมในการแข่งขัน

ฟุตบอลโลก 2010 ของทีมชาติสเปนและทีมคู่แข่งขัน

คือ การส่งจากด้านข้าง (17.48%) รูปแบบการทำาประตู

ที่ได้ประตูคือ การส่งให้ตัวหลังสอดขึ้นมายิง (100%) 

 2. เมือ่เปรยีบเทยีบรปูแบบการทำาประตรูะหวา่ง

ทีมชาติสเปนกับทีมคู่แข่งขันพบว่า รูปแบบการทำาประตู

ท่ีนิยมของทีมชาติสเปนคือ การส่งจากด้านข้าง (16.35%) 

ซึ่งสอดคล้องกับทีมคู่แข่งขัน คือ การส่งจากด้านข้าง 

(20.51%) รูปแบบการทำาประตูที่ได้ประตูของทีมชาติ

สเปนคือ การส่งให้ตัวหลังสอดข้ึนมายิง (100%) ซ่ึงต่าง

กับทีมคู่แข่งขันคือ การโต้กลับเร็ว (100%) 

 3. ปจัจยัสำาคญัทีม่อีทิธิพลในการทำาประต ูพบวา่ 

ปัจจัยทางด้านแทคติคที่นิยมใช้มากที่สุด คือแทคติค

การเล่นด้านกว้าง (32.17%) แทคติคท่ีใช้ในการทำาประตู

ที่ได้ประตูมากที่สุดก็คือการหาที่ว่าง (16.67%)

 4. เปรียบเทียบปัจจัยสำาคัญที่มีอิทธิพลในการ 

ทำาประตู แทคติคที่ใช้ในการทำาประตูที่ได้ประตูของ 

ทมีชาตสิเปนคอื การผา่นบอลยาว (20%) ซึง่ตา่งจาก

ทีมคู่แข่งขันที่ใช้การส่งแล้วเคลื่อนที่ (20%) 

 สรุปผลการวิจัย

 รูปแบบการทำาประตูท่ีนิยมใช้มากท่ีสุดในภาพรวม

คือ รูปแบบการส่งจากด้านข้าง (17.48%) รูปแบบการ

ทำาประตทูีม่กีารยิงเข้ากรอบประตมูากทีส่ดุ ในภาพรวม

คือ รูปแบบการโต้กลับเร็ว (100%) และรูปแบบการทำา

ประตทูีไ่ดป้ระตมูากทีส่ดุในภาพรวมคอื รปูแบบการสง่

ให้ตัวหลังสอดขึ้นมายิง (100%) 

คำาสำาคญั : รปูแบบการทำาประต/ูลกูเขา้กรอบ/ทมีชาติ

สเปน/ทีมคู่แข่งขัน/ฟุตบอลโลก
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AN ANALYSIS OF SUCCESSFUL GOAL ATTACKING PATTERN OF 

SPAIN TEAM AND ITS COMPETITORS IN THE 2010 

WORLD CUP SOCCER TOURNAMENT

Nipitpon Malahom and Chuchchai Gomaratut 
Faculty of Sports Science, Chulalongkorn University

Abstract  
 Purposes 
 1. An analysis of the successful goal 
attacking patterns and The important factors 
of Spain team and the competitors in the 
2010 world Cup soccer tournament.
 2. Comparison of the successful goal 
attacking patterns and the important factors 
of Spain team and the competitors in the 
2010 World Cup Soccer Tournament. 
 Methods This study was analyze from 
the collected data from the DVD recording  
of seven games of the Spain team and  
competitor using sport analysis software Focus 
X2 Version 1.5. The obtained data were analyzed 
in terms of frequency and percentage.
 Results 
 1. The goal attacking pattern which was 
most frequently used by Spain team and its 
competitors was Crossing (17.48%). and the 
goal attacking pattern which was used the 
most shoot on goal was Overlap (100%). 
 2. The comparison of the goal attacking 
pattern which was most frequently of Spain team 
was Crossing (16.35%) and the competitor 

teams were Crossing (20.51%) too. The goal 
attacking pattern which was used the most shoot 
on goal of Spain team was Overlap (100%) 
and the competitor teams were Counter Attack 
(100%)
 3. The goal attacking factor which was 
most frequently in term of the tactic was Wide 
Play (32.17%).The goal attacking factor was 
most likely to shoot on goal in term of the 
tactic was Running into Free Space (16.67%)
 4. The goal attacking factor which was 
used the most shoot on goal of Spain team 
was Long Ball Crosses (20%) and the com-
petitor teams were Passing and Moving (20%)
 Conclusion The goal attacking pattern 
which was most frequently used by Spain team 
and its competitors was Crossing (17.48%). 
The goal attacking pattern was most likely to 
shoot on target was Counter Attack (100%) 
and The goal attacking pattern which was used 
the most shoot on goal was Overlap (100%).

Key Words : Attacking patterns / On target / 
Spain Team/ Competitor /World Cup
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ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา

 ฟุตบอลเป็นกีฬาท่ีได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย 

ในประเทศไทยและท่ัวโลก ในกีฬาฟุตบอลส่ิงท่ีจะตัดสิน

ผลแพ้ชนะจะขึ้นอยู่กับจำานวนประตู ทีมที่ทำาประตูได้

มากกว่าย่อมเป็นฝ่ายชนะ ดังน้ันการยิงประตูจึงมีความ

สำาคัญอย่างยิ่งกับผลการแข่งขันในแต่ละนัด ดังนั้น 

ผู้เล่นทุกคนจะต้องพยายามยิงประตูให้ได้มากที่สุด 

เท่าที่จะทำาได้ในทุกรูปแบบหรือทุกโอกาสที่อำานวยให้ 

เพื่อให้ได้มาซึ่งชัยชนะ หากมีการฝึกท่ีดีและถูกต้อง 

จากความสามารถเป็นกลุ่มจนกระทั่งการเล่นเป็นทีม 

จะทำาให้เกมรุกมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 การแข่งขันฟุตบอลโลกเป็นการแข่งขันฟุตบอล 

ท่ีย่ิงใหญท่ีส่ดุในโลก ปจัจบุนัการแขง่ขนัฟตุบอลโลกได้

ดำาเนนิมาจนถงึครัง้ท่ี 19 ในปี พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) 

โดยมีประเทศแอฟริกาใต้เป็นเจ้าภาพ ในการแข่งขัน

ฟุตบอลโลกครั้งที่ 19 ในปี พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) 

ทีมที่เป็นแชมป์ฟุตบอลโลก คือ ทีมชาติ สเปน 

 ในการเล่นฟุตบอลนั้นในแต่ละยุคแต่ละสมัย 

การเล่นและรูปแบบการเล่นก็จะมีพัฒนาการของการ

เล่นใหม่ๆ เพื่อให้การเล่นของทีมมีประสิทธิภาพมาก 

ยิ่งขึ้น รูปแบบการทำาประตูจะมีรูปแบบที่หลากหลาย 

ไม่ว่าจะเป็นการส่งจากด้านข้าง การส่งทะลุแนวป้องกัน 

การสง่ลกูกลบัหลงั ฯลฯ ปัจจัยท่ีสำาคญัตา่งๆ เชน่ เรือ่ง

ตำาแหน่งของผู้เล่นที่ใช้ทำาประตู เทคนิคที่ใช้ในการทำา

ประตู แทคตคิทีใ่ชใ้นการทำาประต ูฯลฯ กม็สีว่นสำาคญั

ในการทำาประตเูชน่กนั ดงันัน้โคช้จำาเป็นท่ีจะตอ้งศึกษา

และวิเคราะห์รูปแบบการทำาประตูของทีมท่ีประสบความ

สำาเรจ็เพือ่นำามาประยกุตใ์ชก้บัทมีของตนเองเพือ่ใหท้มี

ตนเองพัฒนาและก้าวหน้ายิ่งขึ้น

 การวิเคราะห์เกมการแข่งขันแบบ Notational 

Analysis และ โปรแกรมคอมพิวเตอร์วิเคราะห์เกม

การแข่งขัน (โปรแกรม Focus X2 Version 1.5)  

ได้ถูกนำามาใช้ในงานวิจัยนี้ เนื่องจากว่าเป็นโปรแกรม

ท่ีมีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์เกมการแข่งขัน เพ่ือท่ี

จะได้ทราบถึง แทคติคและเทคนิคต่างๆ ที่ใช้ในการ

แข่งขัน การเคลื่อนไหวและพื้นที่ที่ถูกใช้ในสนามของ

นักกีฬาและคู่แข่งขัน และข้อมูลในการแข่งขันต่างๆที่

ต้องการทราบ ซึ่งสามารถเก็บบันทึกไว้ได้ เพื่อที่จะ

สามารถนำามาวิเคราะห์ ปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ

การฝกึซอ้มและการแขง่ขนั ใหบ้รรลเุปา้หมายของการ

แข่งขันที่ตั้งไว้ได้

 ประโยชนข์องโปรแกรมวเิคราะหเ์กมการแข่งขัน 

(Focus X2 Version 1.5) คือ สามารถวิเคราะห์เกม

การแข่งขันจากไฟล์ DVD ท่ีบันทึกไว้ได้สามารถย้อนดู

ภาพเหตุการณ์ท่ีเกิดในการแข่งขันท่ีต้องการจะวิเคราะห์

ได้อย่างรวดเร็ว และสามารถดูซ้ำาได้ตามต้องการ 

สามารถกำาหนดสิ่งที่ต้องการที่จะวิเคราะห์ได้ โดยตัว

โปรแกรมจะมกีารแบง่การวเิคราะหอ์อกเปน็หมวดหมู ่

ซึ่งสามารถกำาหนดหมวดหมู่ที่ต้องการวิเคราะห์ได้ 

เช่น รูปแบบการทำาประตู เทคนิคเฉพาะตัวของผู้เล่น 

แทคตคิการเลน่ของทมี พืน้ทีท่ีใ่ชใ้นการทำาประต ูเวลา

ท่ีใช้ในการทำาประตู เป็นต้น สามารถประมวลผลในการ

วิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และน่าเช่ือถือ ดังแสดง

ในรูปที่ 1



วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2556) 27

รูปที่ 1 แสดงภาพโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูงช่วยวิเคราะห์เกมการแข่งขัน (Focus X2 Version 1.5)

 ด้วยเหตุนี้ในฐานะท่ีผู้วิจัยกำาลังศึกษาทางด้าน

การโค้ชกีฬา จึงสนใจที่จะทำาการศึกษาวิจัยเรื่องการ

วิเคราะห์รูปแบบการทำาประตู ของทีมชาติสเปนและ

ทมีคู่แขง่ขนั ในการแขง่ขนัฟตุบอลโลก 2010 ซึง่ผูว้จิยั

เห็นว่ามีความจำาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการศึกษาค้นคว้า

วิจัยโดยผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เกิด

องค์ความรู้ใหม่ๆ ในรูปแบบและปัจจัยสำาคัญท่ีมีอิทธิพล

ตอ่การทำาประตฟูตุบอล ท่ีเป็นรปูธรรมชดัเจนกวา่ท่ีเคย

มีมาก่อน และเพ่ือท่ีจะพัฒนาให้ก้าวนำาหน้าประเทศอ่ืนๆ 

ในด้านกีฬาฟุตบอล ซึ่งถือเป็นการบุกเบิกองค์ความรู้

และศาสตรใ์หม่ๆ  ทางดา้นรปูแบบการทำาประตฟูตุบอล 

โดยทำาการวิเคราะห์รูปแบบและปัจจัยสำาคัญท่ีมีอิทธิพล

ต่อการทำาประตูฟุตบอล ด้วยเห็นว่าการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี

จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดท้ังประโยชน์ทางด้านวิชาการ 

ประโยชน์ต่อสังคมและประโยชนต์อ่ประเทศชาตติอ่ไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อวิเคราะห์รูปแบบและปัจจัยสำาคัญที่มี

อิทธิพลต่อการทำาประตูฟุตบอลของทีมชาติสเปนและ 

ทีมคู่แข่งขันในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2010

 2. เพื่อเปรียบเทียบรูปแบบและปัจจัยสำาคัญที่มี

อิทธิพลต่อการทำาประตูฟุตบอลระหว่างทีมชาติสเปน

และทีมคู่แข่งขันในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2010 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

 1. เกมการแขง่ขนัฟตุบอลระหวา่งทมีชาตสิเปน

กับทมีคูแ่ข่งขันจะมรีปูแบบและปจัจยัสำาคญัทีม่อีทิธิพล 

ในการทำาประตูหลากหลายรูปแบบ

 2. การเปรียบเทียบรูปแบบและปัจจัยสำาคัญที่มี

อิทธิพลในการทำาประตูฟุตบอลระหว่างทีมชาติสเปน

กับทีมคู่แข่งขัน จะมีการใช้รูปแบบและปัจจัยสำาคัญท่ีมี

อิทธิพลในการทำาประตูที่ต่างกัน
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วิธีดำาเนินการวิจัย
 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงวิเคราะห์ (Analytical 
Research) โดยทำาการวิเคราะห์จากภาพเคลื่อนไหว
บันทึกการแข่งขันฟุตบอลโลก 2010 จำานวน 7 เกม
การแข่งขัน โดยแบ่งออกเป็น การแข่งขันในรอบแรก 
จำานวน 3 นัด รอบ 16 ทีมสุดท้ายจำานวน 1 นัด  
รอบ 8 ทีมสุดท้ายจำานวน 1 นัด รอบ 4 ทีมสุดท้าย
จำานวน 1 นัด และรอบชิงชนะเลิศ จำานวน 1 นัด 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ทีมชาติสเปนซ่ึงเป็น
ทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลโลก 2010 และทีม 
คู่แข่งขันจำานวน 7 ชาติ รวมทั้งหมด 8 ชาติที่ได้มา
จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
เพือ่ศกึษา วเิคราะหแ์ละเปรยีบเทียบรปูแบบและปัจจัย
สำาคัญที่มีอิทธิพลต่อการทำาประตูฟุตบอลของทีมชาติ
สเปนกบัทมีคูแ่ขง่ขนั โดยผู้วจัิยไดก้ำาหนดวธิดีำาเนนิการ
วิจัยออกเป็น 3 ขั้นตอนดังต่อไปนี้
 1. ขั้นตอนการศึกษาหาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ
รูปแบบและปัจจัยการทำาประตูฟุตบอล 
  ทำาการศึกษา วิเคราะห์ แนวคิดและทฤษฎี
ของรูปแบบและปัจจัยในการทำาประตูฟุตบอล จาก
ตำารา และงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ เพื่อกำาหนดกรอบของการศึกษา
 2. ข้ันตอนการวิเคราะห์ข้อมูลรูปแบบและปัจจัย
สำาคัญที่มีอิทธิพลต่อการทำาประตูของทีมชาติสเปน
และทีมคู่แข่งขันในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2010
  ผู้วิจัยทำาการวิจัยโดยการนำา ภาพเคลื่อนไหว 
บันทึกการแข่งขันที่ได้มาจากการแข่งขันฟุตบอลโลก 
2010 ณ ประเทศแอฟริกาใต้ ระหว่างวันท่ี 11 มิถุนายน 
ถึง 11 กรกฎาคม ปี พ.ศ. 2553 (ค.ศ.2010) โดยการ
ใช้ภาพเคลื่อนไหวบันทึกการแข่งขันเพื่อวิเคราะห์เกม 
การแขง่ขันจำานวน 5 ครั้ง ตอ่ 1 เกมการแขง่ขนั แล้ว
นำาข้อมูลท่ีได้มาเปรียบเทียบกับสถิติหลังเกมการแข่งขัน
ท่ีผู้บรรยายการแข่งขันในต่างประเทศได้นำาเสนอหลังเกม
การแข่งขัน เพื่อให้ข้อมูลที่ได้มีความถูกต้องมากที่สุด 

และใช้โปรแกรม Focus X2 Version 1.5 ซึ่งเป็น
โปรแกรมคอมพวิเตอรท์ีใ่ชใ้นการวเิคราะหก์ารแขง่ขนั
กีฬาโดยตรง โดยมีวิธีการปฏิบัติดังน้ีคือ 1. สร้างรูปแบบ
การวิเคราะห์ 2. กำาหนดข้อมูลท่ีจะวิเคราะห์จากรูปแบบ
และปัจจัยที่ได้จากการศึกษาตำารา และงานวิจัยจาก
ตา่งประเทศ ลงในโปรแกรม กำาหนดปุม่และสญัลกัษณ์
สำาหรับการใส่ข้อมูล 3. เปิดดูเทปบันทึกการแข่งขัน 
เมื่อพบการทำาประตูจะหยุดภาพนิ่งสลับกับเปิดให้ภาพ
เลน่ปกต ิจนมคีวามเขา้ใจชดัเจนในการวเิคราะห ์แลว้
บันทึกข้อมูลต่างๆที่กำาหนดไว้ลงไปในคอมพิวเตอร์
  การวิเคราะห์ข้อมูลจะแบ่งออกเป็นสองส่วน
คือ
  2.1 การวิเคราะห์รูปแบบการทำาประตู จาก
การวิเคราะห์รูปแบบการทำาประตูท่ีได้ ซ่ึงมี 17 รูปแบบ
คือ การส่งจากด้านข้าง (Crossing) การส่งทะลุแนว
ป้องกัน (Penetration) การเล้ียงหลบคู่ต่อสู้ (Dribbling) 
การส่งลูกชิ่ง (Wall Pass) การส่งลูกกลับหลัง (Cut 
Back) การโต้กลับเร็ว (Counter Attack) การส่งให้
ตัวหลังสอดข้ึนมายิง (Overlap) การส่งลูกยาวจาก
แดนหลัง (Long ball Crosses) ลูกเตะ ณ จุดเร่ิมเล่น 
(Kick Off) ลูกเตะมุมยาว (Long Corner Kick)  
ลกูเตะมมุสัน้ (Short Corner Kick) ลกูเตะโทษจงัหวะ
เดียว (Direct Free Kick) ลูกเตะโทษสองจังหวะ 
(Indirect Free Kick) ลกูเตะโทษเขีย่เปลีย่นจดุ (Free 
kick to the point) ลูกเตะโทษ ณ จุดโทษ (Penalty 
Kick) การทุ่มลูกบอล (Throw ins) ลูกเตะจากประตู 
(Goal Kick) หลังจากน้ันนำาข้อมูลที่ได้มาทำาการ
วิเคราะห์หา
   2.1.1 รูปแบบการทำาประตูที่นิยมใช้
    วิเคราะห์รูปแบบการทำาประตู 
ในภาพรวมของทั้งทีมชาติสเปนและทีมคู่แข่งขัน และ
ได้ทำาการวิเคราะห์แยกเฉพาะทีมชาติสเปนและทีม 
คู่แข่งขันด้วย
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   2.1.2 รูปแบบการทำาประตูที่มีการยิง

เข้ากรอบประตู

    เพื่อให้งานวิจัยมีความละเอียด  

ถกูตอ้งและสมบรูณ ์จงึไดท้ำาการวเิคราะหร์ปูแบบการ

ทำาประตูท่ีมีการยิงเข้ากรอบประตูด้วย เน่ืองจากการยิง

เข้ากรอบประตูนั้นถือว่าลูกนั้นมีโอกาสท่ีจะได้ประตู  

ดังนั้นเทคนิคหรือแทคติคที่ถูกนำามาใช้ จึงไม่อาจมอง

ขา้มไปได้ ซึง่การวิเคราะหก์จ็ะวเิคราะหร์ปูแบบการทำา

ประตูที่มีการยิงเข้ากรอบประตูมากท่ีสุดในภาพรวม

ของท้ังทีมชาติสเปนและทีมคู่แข่งขัน และวิเคราะห์แยก

เฉพาะทีมชาติสเปนและทีมคู่แข่งขันด้วยเช่นกัน

   2.1.3 รูปแบบการทำาประตูที่ได้ประตู

    ทำาการวเิคราะหเ์หมอืนกบัรปูแบบ

การทำาประตูที่นิยมใช้มากที่สุด

   2.1.4 รปูแบบการทำาประตูทีค้่นพบใหม่

    ทำาการวเิคราะหห์ารปูแบบการทำา

ประตูในรูปแบบใหม่ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากรูปแบบการ

ทำาประตูทั้ง 17 รูปแบบ ในการแข่งขันฟุตบอลโลก 

2010 ของทีมชาติสเปนและทีมคู่แข่งขัน

  2.2 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ 

ทำาประตู จากการวิเคราะห์ปัจจัยสำาคัญที่มีอิทธิพลต่อ

การทำาประตทูีไ่ดจ้ากการศกึษาตำารา และงานวจิยัจาก

ต่างประเทศซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 7 ปัจจัยคือ ตำาแหน่งของ

ผูเ้ล่นทีส่่งบอลใหเ้พือ่นรว่มทมีทำาประต ูตำาแหนง่ผูเ้ลน่

ท่ีใช้ในการทำาประตู เทคนิคท่ีใช้ในการทำาประตู แทคติค

ท่ีใชใ้นการทำาประต ูพืน้ทีท่ีส่ง่ใหเ้พือ่นรว่มทมีทำาประต ู

พืน้ทีท่ีใ่ชใ้นการทำาประต ูและเวลาทีใ่ชใ้นการทำาประตู

 3. ขั้นตอนการเปรียบเทียบรูปแบบและปัจจัย

สำาคัญที่มีอิทธิพลต่อการทำาประตู 

  นำาข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์มาทำาการ

เปรียบเทียบโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistics) นำาเสนอเป็นตารางความถี่ (Frequency) 

คา่รอ้ยละ (Percentage) โดยการเปรยีบเทยีบรปูแบบ

และปัจจัยสำาคัญที่มีอิทธิพลต่อการทำาประตู ซึ่งจะ 

นำาเสนอให้เห็นในภาพรวมของทั้งสองทีมคือทีมชาติ

สเปนและทีมคู่แข่งขัน และจะมีการนำาเสนอรูปแบบและ

ปัจจัยสำาคัญที่มีอิทธิพลต่อการทำาประตูเฉพาะทีมชาติ

สเปนและเฉพาะทมีคูแ่ข่งขัน เพือ่แสดงใหเ้หน็ถึงความ

แตกต่างกันในแต่ละรูปแบบและปัจจัย ที่แต่ละทีมได้

นำามาใช้ในการแข่งขันครั้งนี้

ผลการวิจัย

 รูปแบบการทำาประตูฟุตบอลของทีมชาติสเปน

และทีมคู่แข่งขัน

 รูปแบบการทำาประตูที่นิยม 3 อันดับแรกในการ

แข่งขันฟุตบอลโลก 2010 ของทีมชาติสเปนและทีม 

คู่แข่งขันในภาพรวมของท้ัง 8 ทีมคือรูปแบบการส่งจาก

ด้านข้าง มีการใช้งานจำานวน 25 คร้ัง จากการทำาประตู

ทั้งหมด จำานวน 143 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 17.48  

รองลงมาคือรูปแบบการเลี้ยงหลบคู่ต่อสู้ มีการใช้งาน

จำานวน 21 ครั้ง จากการทำาประตูทั้งหมด จำานวน 

143 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 14.69 และรูปแบบการส่งลูก

กลับหลัง มีการใช้งานจำานวน 20 ครั้ง จากการทำา

ประตทูัง้หมด จำานวน 143 ครัง้ คดิเปน็รอ้ยละ 13.99 

และเมือ่พจิารณาเฉพาะทมีชาตสิเปนและทมีคูแ่ขง่ขนั

จะเห็นได้ว่า รูปแบบการส่งจากด้านข้างก็ยังคงเป็น 

รูปแบบการทำาประตูที่นิยมใช้มากที่สุดของแต่ละทีม

ดว้ยเชน่เดยีวกนั นัน่คอืทมีชาตสิเปนใชร้ปูแบบการสง่

ดา้นขา้ง จำานวน 17 ครัง้จากการทำาประตทูัง้หมดของ

ทีมชาติสเปน จำานวน 104 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 16.35 

ส่วนทีมคู่แข่งขันใช้รูปแบบการส่งด้านข้างจำานวน 8 คร้ัง 

จากการทำาประตูท้ังหมดของทีมคู่แข่งขันจำานวน 39 คร้ัง 

คิดเป็นร้อยละ 20.51 และในการแข่งขันครั้งนี้ไม่พบ

รปูแบบการทำาประตูในรปูแบบใหม่ทีอ่ยูน่อกเหนือจาก

รปูแบบการทำาประตทูัง้ 17 รปูแบบ ดงัแสดงในตาราง

ที่ 1 
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ตารางที่ 1 แสดงรูปแบบการทำาประตูที่นิยม 3 อันดับแรกในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2010 ของทีมชาติสเปน

และทีมคู่แข่งขัน

ทีม อันดับ รูปแบบการทำาประตู จำานวนครั้ง ร้อยละ

รวม 8 ทีม

(ทีมชาติสเปนกับทีมคู่แข่งขัน)

 

1

2

3

การส่งจากด้านข้าง

การเลี้ยงหลบคู่ต่อสู้

การส่งลูกกลับหลัง

25

21

20

17.48

14.69

13.99

ทีมชาติสเปน

 

 

1

2

3

การส่งจากด้านข้าง

การส่งลูกกลับหลัง

การเลี้ยงหลบคู่ต่อสู้

17

17

14

16.35

16.35

13.46

ทีมคู่แข่งขัน

 

 

1

2

3

การส่งจากด้านข้าง

การเลี้ยงหลบคู่ต่อสู้

การส่งลูกชิ่ง

8

7

6

20.51

17.95

15.38

 รูปแบบการทำาประตูท่ีมีการยิงเข้ากรอบประตู

มากทีสุ่ด ในการแขง่ขนัฟตุบอลโลก 2010 ของทีมชาติ

สเปนและทีมคู่แข่งขันในภาพรวมของทั้ง 8 ทีมคือ  

การโต้กลับเร็ว หมายถึง การต้ังรับอยู่ในแดนของตนเอง

เม่ือตดับอลได ้กเ็ปดิเกมรกุเรว็สวนกลับขึน้มาโดยผู้เล่น

ฝ่ายตรงข้ามยังไม่ทันได้ตั้งตัว โดยกำาหนดว่าผู้เล่นใช้

จังหวะการเล่นไม่เกิน 3 จังหวะ และไม่มีการทำาผิด 

กตกิา ซึง่มีจำานวนครัง้ท่ียงิประต ู2 ครัง้ และเขา้กรอบ

จำานวน 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 ได้ประตูจำานวน  

1 ครั้ง รองลงมาคือการส่งให้ตัวหลังสอดขึ้นมายิง  

มีจำานวนครั้งที่ยิงประตู 1 ครั้ง และเข้ากรอบ 1 ครั้ง 

คิดเป็นร้อยละ 100 ได้ประตูจำานวน 1 ครั้ง และ

อันดับสามคือการส่งทะลุแนวป้องกัน มีจำานวนครั้งที่

ยิงประตู 15 ครั้งและจำานวนครั้งที่เข้ากรอบ 14 ครั้ง

คิดเป็นร้อยละ 93.33 ได้ประตู จำานวน 2 ครั้ง

 เม่ือพิจารณาเฉพาะทีมชาติสเปนพบว่ารูปแบบ

การทำาประตูที่มีการยิงเข้ากรอบประตูมากที่สุดคือ  

ลูกเตะโทษสองจังหวะ จำานวนครั้งที่ยิงประตู 1 ครั้ง 

และเข้ากรอบ 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 แต่ไม่ได้

ประตู การโต้กลับเร็ว จำานวนครั้งที่ยิงประตู 1 ครั้ง 

และเข้ากรอบ 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 แต่ไม่ได้

ประตู เช่นกัน และการส่งให้ตัวหลังสอดข้ึนมายิง  

ซึง่มจีำานวนครัง้ทีย่งิประต ู1 ครัง้และเขา้กรอบ 1 ครัง้

เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 100 ได้ประตูจำานวน 1 ครั้ง 

สว่นทมีคูแ่ขง่ขนั คอื การสง่ลกูกลบัหลงั มจีำานวนครัง้

ที่ยิงประตู 3 ครั้ง และเข้ากรอบ 3 ครั้ง คิดเป็น 

ร้อยละ 100 แต่ไม่ได้ประตู รองลงมาคือการส่งทะลุ

แนวป้องกัน มีจำานวนครั้งที่ยิงประตู 2 ครั้ง และ

จำานวนครั้งที่เข้ากรอบ 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100  

แต่ไม่ได้ประตู และอันดับสามคือลูกเตะโทษ ณ จุดโทษ 

มีจำานวนครั้งที่ยิงประตู 1 ครั้ง และจำานวนครั้งที่ 

เข้ากรอบ 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 แต่ไม่ได้ประตู 

เช่นกัน ดังแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 แสดงรูปแบบการทำาประตูที่มีการยิงเข้ากรอบประตู 3 อันดับแรกในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2010 

ของทีมชาติสเปนและทีมคู่แข่งขัน

ทีม อันดับ รูปแบบการทำาประตู
จำานวนครั้ง

ที่ยิงประตู

จำานวนครั้ง

ที่เข้ากรอบ
ร้อยละ

รวม 8 ทีม

(ทีมชาติสเปนกับทีมคู่แข่งขัน)

 

1

2

3

การโต้กลับเร็ว

การส่งให้ตัวหลังสอดขึ้นมายิง

การส่งทะลุแนวป้องกัน

2

1

15

2

1

14

100

100

93.33

ทีมชาติสเปน

 

 

1

2

3

ลูกเตะโทษสองจังหวะ

การโต้กลับเร็ว

การส่งให้ตัวหลังสอดขึ้นมายิง

1

1

1

1

1

1

100

100

100

ทีมคู่แข่งขัน

 

 

1

2

3

การส่งลูกลับหลัง

การส่งทะลุแนวป้องกัน

ลูกเตะโทษ ณ จุดโทษ

3

2

1

3

2

1

100

100

100

 รูปแบบการทำาประตูที่ได้ประตูในการแข่งขัน

ฟุตบอลโลก 2010 ของทีมชาติสเปนและทีมคู่แข่งขัน

ในภาพรวมของทั้ง 8 ทีมคือ การส่งให้ตัวหลังสอดขึ้น

มายิง มีจำานวนครั้งที่ยิงประตู 1 ครั้ง และจำานวนครั้ง

ที่ได้ประตู 1 ครั้งคิดเป็นร้อยละ 100 รองลงมาคือ 

การโต้กลับเร็ว มีจำานวนครั้งที่ยิงประตู 2 ครั้ง และ

จำานวนครั้งที่ได้ประตู 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 50 และ

อนัดบัสามคอืการสง่ลูกยาวจากแดนหลัง มจีำานวนครัง้

ที่ยิงประตู 4 ครั้ง และจำานวนครั้งที่ได้ประตู 1 ครั้ง

คิดเป็นร้อยละ 25 

 เม่ือพิจารณาเฉพาะทีมชาติสเปนพบว่ารูปแบบ

การทำาประตูที่ได้ประตูมากที่สุดคือ การส่งให้ตัวหลัง

สอดขึ้นมายิง มีจำานวนครั้งที่ยิงประตู 1 ครั้ง และ

จำานวนครั้งที่ได้ประตู 1 ครั้งคิดเป็นร้อยละ 100  

รองลงมาคือการส่งลูกยาวจากแดนหลัง มีจำานวนครั้ง

ที่ยิงประตู 4 ครั้ง และจำานวนครั้งที่ได้ประตู 1 ครั้ง 

คิดเป็นร้อยละ 25 และอันดับสามคือการส่งทะลุแนว

ป้องกัน มีจำานวนครั้งที่ยิงประตู 13 ครั้ง และจำานวน

คร้ังท่ีได้ประตู 2 คร้ังคิดเป็นร้อยละ 15.38 ส่วนรูปแบบ

การทำาประตูที่ได้ประตูมากที่สุดของทีมคู่แข่งขันคือ 

รูปแบบการโต้กลับเร็ว มีจำานวนครั้งที่ยิงประตู 1 ครั้ง 

และจำานวนครั้งที่ได้ประตู 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 

และการสง่จากดา้นขา้ง มจีำานวนครัง้ทีย่งิประต ู8 ครัง้ 

และจำานวนครัง้ทีไ่ดป้ระต ู1 ครัง้ คดิเปน็รอ้ยละ 12.5 

ดังแสดงในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 แสดงรูปแบบการทำาประตูท่ีได้ประตู 3 อันดับแรกในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2010 ของทีมชาติสเปน

และทีมคู่แข่งขัน

ทีม อันดับ รูปแบบการทำาประตู
จำานวนครั้ง

ที่ยิงประตู

จำานวนครั้ง

ที่ได้ประตู
ร้อยละ

รวม 8 ทีม

(ทีมชาติสเปนกับทีมคู่แข่งขัน)

 

1

2

3

การส่งให้ตัวหลังสอดขึ้นมายิง

การโต้กลับเร็ว

การส่งลูกยาวจากแดนหลัง

1

2

4

1

1

1

100

50

25

ทีมชาติสเปน

 

 

1

2

3

การส่งให้ตัวหลังสอดขึ้นมายิง

การส่งลูกยาวจากแดนหลัง

การส่งทะลุแนวป้องกัน

1

4

13

1

1

2

100

25

15.38

ทีมคู่แข่งขัน

 

 

1

2

3

การโต้กลับเร็ว

การส่งจากด้านข้าง

-

1

8

-

1

1

-

100

12.5

-

 ปัจจยัสำาคญัทีม่อีทิธพิลในการทำาประตฟูุตบอล

ของทีมชาติสเปนและทีมคู่แข่งขัน

 ปจัจยัสำาคญัทีน่ยิมใชใ้นการทำาประตฟูตุบอลของ

ทมีชาติสเปนและทมีคูแ่ขง่ขนัในเรือ่งของตำาแหนง่ของ

ผู้เล่นที่ใช้ในการทำาประตู ท่ีนิยมใช้มากท่ีสุดของทั้ง 

ทีมชาติสเปนและทีมคู่แข่งขัน คือ ตำาแหน่ง กองหน้า 

ซึ่งทีมชาติสเปนใช้ตำาแหน่งกองหน้าทำาประตู จำานวน 

30 ครั้ง จากการทำาประตูทั้งหมดของทีมชาติสเปน 

จำานวน 104 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 28.85 ส่วนทีม 

คูแ่ขง่ขนัใช้ตำาแหน่งกองหนา้ทำาประต ูจำานวน 10 ครัง้ 

จากการทำาประตูท้ังหมดของทีมคู่แข่งขันจำานวน 39 คร้ัง 

คิดเป็นร้อยละ 25.64 

 ปัจจัยสำาคัญทางด้านเทคนิคที่ใช้ในการทำาประตู 

ทีน่ยิมใชม้ากทีส่ดุของทัง้ทมีชาตสิเปนและทมีคูแ่ขง่ขนั 

คือการยิงด้วยหลังเท้า ซ่ึงทีมชาติสเปนนำามาใช้ จำานวน 

54 ครั้ง จากการทำาประตูทั้งหมดของทีมชาติสเปน 

จำานวน 104 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 51.92 ส่วนทีม 

คู่แข่งขันใช้จำานวน 25 ครั้ง จากการทำาประตูทั้งหมด

ของทมีคูแ่ขง่ขนัจำานวน 39 ครัง้ คดิเปน็รอ้ยละ 64.10 

ปัจจัยสำาคัญทางด้านแทคติคที่นิยมใช้ในการทำาประตู

ของทีมชาติสเปนคือการใช้แทคติคเล่นด้านกว้าง โดยใช้

ไปถึง 34 คร้ัง จากการทำาประตูท้ังหมดของทีมชาติสเปน 

104 ครัง้ คดิเปน็รอ้ยละ 32.69 สว่นทมีคูแ่ขง่ขนั นยิม

ใช้การเล่นลูกตั้งเตะมีการใช้งานจำานวน 13 ครั้ง จาก

การทำาประตูทั้งหมดของทีมคู่แข่งขันจำานวน 39 ครั้ง 

คิดเป็นร้อยละ 33.33 ดังแสดงในตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 แสดงปัจจัยสำาคัญที่นิยมใช้ในการทำาประตูฟุตบอลของทีมชาติสเปนและทีมคู่แข่งขัน

ปัจจัยที่ ชื่อปัจจัย ทีม ตำาแหน่งที่นิยมใช้มากที่สุด จำานวนครั้ง ร้อยละ

1
ตำาแหน่งของผู้เล่น

ที่ส่งให้เพื่อนทำาประตู

รวมทั้ง 8 ทีม

ทีมชาติสเปน

ทีมคู่แข่งขัน

กองกลางตัวรุก

กองกลางตัวรุก

กองกลางตัวรุก

66

51

15

46.15

49.04

38.46

2
ตำาแหน่งของผู้เล่น

ที่ใช้ในการทำาประตู

รวมทั้ง 8 ทีม

ทีมชาติสเปน

ทีมคู่แข่งขัน

กองหน้า

กองหน้า

กองหน้า

40

30

10

27.97

28.85

25.64

3
เทคนิคที่ใช้

ในการทำาประตู

รวมทั้ง 8 ทีม

ทีมชาติสเปน

ทีมคู่แข่งขัน

ยิงด้วยหลังเท้า

ยิงด้วยหลังเท้า

ยิงด้วยหลังเท้า

79

54

25

55.24

51.92

64.1

4
แทคติคที่ใช้

ในการทำาประตู

รวมทั้ง 8 ทีม

ทีมชาติสเปน

ทีมคู่แข่งขัน

เล่นด้านกว้าง

เล่นด้านกว้าง

ลูกตั้งเตะ

46

34

13

32.17

32.69

33.33

5
พื้นที้ที่ส่งให้

เพื่อนทำาประตู

รวมทั้ง 8 ทีม

ทีมชาติสเปน

ทีมคู่แข่งขัน

บริเวณหน้ากรอบ 18 หลา เยื้องด้านขวา

บริเวณหน้ากรอบ 18 หลา เยื้องด้านขวา

บริเวณหน้ากรอบ 18 หลา เยื้องด้านขวา

32

21

11

22.37

20.19

28.21

6
พื้นที่ที่ใช้

ในการทำาประตู

รวมทั้ง 8 ทีม

ทีมชาติสเปน

ทีมคู่แข่งขัน

บริเวณหน้ากรอบ 18 หลา เยื้องด้านขวา

บริเวณหน้ากรอบ 18 หลา เยื้องด้านซ้าย

บริเวณหน้ากรอบ 18 หลา เยื้องด้านขวา

27

22

9

18.88

21.15

23.08

7
เวลาที่ใช้

ในการทำาประตู

รวมทั้ง 8 ทีม

ทีมชาติสเปน

ทีมคู่แข่งขัน

3 วินาที

3 วินาที

5 วินาที

42

34

9

29.37

32.69

23.08

 ตำาแหน่งของผู้เล่นท่ีใช้ในการทำาประตูท่ียิงเข้า

กรอบประตูมากที่สุดของทีมชาติสเปนคือตำาแหน่ง 

ปีกขวามีการใช้งานจำานวน 10 ครั้ง เข้ากรอบ 8 ครั้ง 

คิดเป็นร้อยละ 80 ส่วนทีมคู่แข่งขันใช้ตำาแหน่งกองกลาง

ตัวกลาง มีการใช้งานจำานวน 5 ครั้งและยิงเข้ากรอบ 

5 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 ตำาแหน่งของผู้เล่นที่ใช ้

ในการทำาประตูทีไ่ดป้ระตขูองทีมชาตสิเปนคอืตำาแหนง่

กองหลังตัวกลางซ้ายใช้งานจำานวน 4 ครั้ง ได้ประตู 

1 ครัง้ คดิเปน็รอ้ยละ 25 สว่นทมีคูแ่ขง่ขนัใชต้ำาแหนง่

กองกลางตัวรุก จำานวน 7 ครั้ง ได้ประตู 2 ครั้ง  

คิดเป็นร้อยละ 28.57

 สำาหรบัเทคนคิทีใ่ชใ้นการทำาประตทูีย่งิเขา้กรอบ

ประตูมากท่ีสุดของทีมชาติสเปน คือ การยิงด้วยข้างเท้า

ด้านนอก มีการใช้งานจำานวน 1 คร้ัง เข้ากรอบ 1 คร้ัง 

คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งเหมือนกับทีมคู่แข่งขันที่ใช้ 

การยิงด้วยข้างเท้าด้านนอก มีการใช้งานจำานวน 1 คร้ัง 
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เข้ากรอบ 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 เช่นกัน  

ส่วนเทคนคิทีใ่ชใ้นการทำาประต ูท่ีไดป้ระต ูของทีมชาติ

สเปน คือ การยิงด้วยข้างเท้าด้านใน มีการใช้งาน

จำานวน 25 ครั้ง ได้ประตู 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 12 

ซ่ึงเหมือนกับทีมคู่แข่งขันท่ีใช้ การยิงด้วยข้างเท้าด้านใน 

มีการใช้งานจำานวน 4 ครั้ง และได้ประตู 1 ครั้ง  

คดิเปน็ร้อยละ 25 เช่นกนั แทคตคิทีใ่ชใ้นการทำาประตู

ทีย่งิเขา้กรอบประตมูากทีส่ดุของทมีชาตสิเปนคอื การ

หาที่ว่าง ซึ่งมีการใช้งาน 16 ครั้ง เข้ากรอบ 16 ครั้ง 

คิดเป็นร้อยละ 100 ส่วนทีมคู่แข่งขันใช้ การส่งแล้ว

เคลื่อนที่ จำานวน 5 ครั้ง เข้ากรอบ 5 ครั้ง คิดเป็น

ร้อยละ 100 แทคติคที่ใช้ในการทำาประตูที่ได้ประตู 

ของทมีชาติสเปนคือ แทคตคิการผา่นบอลยาว จำานวน 

5 คร้ัง ได้ประตู 1 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 20 ซ่ึงต่างจาก

ทมีคูแ่ขง่ขนัทีใ่ชก้ารสง่แล้วเคล่ือนท่ี โดยใชง้านจำานวน 

5 คร้ัง และได้ประตู 1 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 20 ดังแสดง

ในตารางที่ 5

อภิปรายผลการวิจัย

 1. จากผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการทำาประตูที่

นิยมใช้มากที่สุดในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2010 ของ

ทีมชาติสเปนและทีมคู่แข่งขันคือรูปแบบการส่งจาก

ด้านข้าง มีการนำามาใช้งานถึง 25 ครั้งคิดเป็นร้อยละ 

17.48 และเมื่อพิจารณาเฉพาะทีมชาติสเปนและทีม 

คู่แข่งขันจะเห็นได้ว่า การส่งจากด้านข้างก็ยังคงเป็น

รูปแบบการทำาประตูท่ีนิยมใช้มากท่ีสุดของแต่ละทีม

ด้วยเช่นเดียวกัน นั่นคือทีมสเปนใช้การส่งด้านข้าง

จำานวน 17 ครัง้คดิเปน็รอ้ยละ 16.35 และทีมคูแ่ขง่ขนั

ใช้การส่งด้านข้างจำานวน 8 ครั้งคิดเป็นร้อยละ 20.51 

 ผลการวิจัยท่ีได้มีความสอดคล้องกับตำาราฟุตบอล

ตา่งประเทศหลายๆเล่มท่ีไดศึ้กษาคน้ควา้มาวา่ รปูแบบ

การสง่จากด้านขา้งเปน็รปูแบบทีใ่ชก้นัอยา่งแพรห่ลาย 

เพราะการสง่จากดา้นขา้งเปน็การฉีกแนวรบัของคูต่อ่สู้

ทำาให้พื้นที่ของแนวรับเปิดกว้างขึ้นทำาให้เกิดพื้นที่ว่าง

บริเวณกรอบประตูทำาให้มีพ้ืนท่ีสามารถเข้าไปทำาประตูได้ 

และผลการวิจัยน้ีก็ยังมีความสอดคล้องกับผลการวิจัยของ

นักวิจัยท่านอื่นๆเช่น เทเวศน์ จันทร์หอม (Jurnhom, 

2003) ที่กล่าวไว้ว่า “ยุทธวิธีการรุกที่ใช้ในการแข่งขัน

ฟุตบอลโลกครั้งที่ 17 การส่งจากด้านข้าง คือยุทธวิธี 

การรุกที่ใช้มากที่สุด” และงานวิจัยของนิพล โนนจุ้ย 

(Nonjuy, 2004) พบว่า “การยิงประตูจากการส่งจาก

ข้างสนามเป็นการยิงประตูที่สัมฤทธิ์ผลมากที่สุด”

 รูปแบบการทำาประตูที่ทีมชาติสเปนใช้ทำาประตู

ได้มากที่สุด คือ การส่งให้ตัวหลังสอดขึ้นมายิง มีการ

ใช้จำานวน 1 ครั้ง ได้ประตู จำานวน 1 ครั้ง คิดเป็น

ร้อยละ 100 ทีมคู่แข่งขันทำาประตูได้มากที่สุด คือ  

การโตก้ลบัเรว็ มกีารใชจ้ำานวน 1 ครัง้ ไดป้ระตจูำานวน 

1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100

 รูปแบบการทำาประตูของทีมชาติสเปนท่ีทำาประตูได้ 

คือ การส่งให้ตัวหลังสอดขึ้นมายิง ยุทธวิธีการเล่น 

ของสเปนจะเป็นการต่อบอลทำาชิ่งเพื่อเข้าไปทำาประตู

เมื่อต้องเจอกับการประกบจากกองหลังจะประสบ

ปญัหาในการเลน่วธีิการแก้ไขก็คอืผูเ้ลน่ในแนวรกุจะดงึ

ตัวประกบออกไปแล้วให้ผู้เล่นที่อยู่ด้านหลังข้ึนมาทำา

ประตซูึง่สอดคลอ้งกับ ลกับาเกอร ์(Luxbacher, 1999) 

ทีก่ลา่ววา่ การเขา้ทำาประตใูนรปูแบบการสง่ใหต้วัหลงั

สอดข้ึนมายิงน้ันเป็นรูปแบบการเล่นที่มีประสิทธิภาพ

เพราะจะทำาให้แนวรับสับสนในการประกบตัวผู้เล่น 

ฝ่ายรุก และเป็นการหลุดกับดักการเช็คล้ำาหน้าอีกด้วย 

ส่วนทีมคู่แข่งขันรูปแบบท่ีทำาประตูได้มากท่ีสุดคือ การโต้

กลับเร็ว เพราะทีมชาติสเปนจะเป็นทีมท่ีครองบอลได้ดี

และมีโอกาสท่ีจะสร้างสรรค์เกมรุกอยู่ตลอดเวลา วิธีท่ี

จะสง่บอลทำาชิง่เพือ่เขา้ไปทำาประตทูมีชาตสิเปนจงึเปน็

เรือ่งทีย่าก ดงัน้ัน รปูแบบการโตก้ลบัเรว็จงึเปน็รปูแบบ

ที่คู่แข่งขันใช้มากที่สุด
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 2. ปจัจยัสำาคญัท่ีมอีทิธพิลตอ่การทำาประตท่ีูนยิม

ใช้มากที่สุดในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2010 ของทีม

ชาติสเปนและทีมคู่แข่งขัน 

  2.1 ตำาแหน่งของผู้เล่นที่ใช้ในการทำาประตูที่

นยิมใชม้ากทีสุ่ดคอื ตำาแหนง่กองหนา้ (27.97%) และ

เมือ่พจิารณาเฉพาะทมีชาตสิเปนจะเหน็ไดว้า่ ตำาแหนง่

ของผู้เล่นที่ใช้ในการทำาประตู คือ ตำาแหน่งกองหน้า 

(28.85%) เช่นเดียวกับทีมคู่แข่งขัน (25.64%) ตำาแหน่ง

ของผู้เล่นที่ใช้ในการทำาประตูที่ยิงเข้ากรอบประตูมาก

ที่สุดในภาพรวมของทีมชาติสเปนและทีมคู่แข่งขัน  

คือตำาแหน่ง ปีกขวา (77.78%) และตำาแหน่งของ 

ผู้เล่นที่ใช้ในการทำาประตูที่ยิงเข้ากรอบประตูมากที่สุด

ของทีมชาติสเปนคือตำาแหน่งปีกขวา (80%) เช่นกัน 

สว่นทมีคูแ่ขง่ขนัใชต้ำาแหนง่กองกลางตวักลาง (100%) 

ตำาแหน่งของผู้เล่นที่ใช้ในการทำาประตูที่ได้ประตูมาก

ทีสุ่ดในภาพรวมของทมีชาตสิเปนและทมีคูแ่ขง่ขนั คอื

ตำาแหน่งปีกซ้าย (18.18%) และเมื่อพิจารณาเฉพาะ

ตำาแหน่งของผู้เล่นที่ใช้ในการทำาประตูที่ได้ประตูของ

ทมีชาตสิเปน คอืตำาแหนง่กองหลังตวักลางซา้ย (25%) 

สว่นทมีคู่แขง่ขนัใชต้ำาแหนง่กองกลางตวัรกุ (28.57%) 

 ตำาแหน่งในการยงิประตฟูตุบอลท่ีสมัฤทธิผ์ลมาก

ที่สุดในการศึกษาครั้งนี้เป็นตำาแหน่งกองหน้า ซึ่งเป็น

ตำาแหน่งหลักในการยิงประตูฟุตบอล เพราะว่าตำาแหน่ง

กองหน้าน้ันจะต้องฝึกฝนมาเพ่ือยิงประตูให้ได้ไม่ว่าจะเป็น 

การยิงฟุตบอลโดย รูปแบบใด วิธีการใด สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ ประโยค สุทธิสง่า (Sudthisa-nga, 1996) 

กล่าวไว้ว่า ตำาแหน่งกองหน้านั้น จะเป็นการยิงประตู

ในระยะท่ีใกล้ประตู มีโอกาสยิงประตูได้บ่อย และมีโอกาส

ได้ประตูมาก

  2.2 ปัจจยัสำาคญัทางดา้นแทคตคิทีน่ยิมใชใ้น

การทำาประตูมากทีสุ่ดในการแขง่ขนัฟุตบอลโลก 2010 

ของทีมชาติสเปนและทีมคู่แข่งขันคือแทคติคการเล่น

ด้านกว้าง (32.17%) และเมื่อพิจารณาเฉพาะทีมชาติ

สเปนจะเหน็ไดว้า่ แทคตคิการเลน่ดา้นกวา้งกย็งัคงเปน็

แทคติคการทำาประตูที่นิยมใช้มากที่สุดของทีมด้วย 

เชน่เดยีวกนั นัน่คอืทมีสเปนมกีารใชก้ารเลน่ดา้นกวา้ง 

(32.69%) แทคติคที่ใช้ในการทำาประตูที่ยิงเข้ากรอบ

ประตูมากที่สุดของทีมชาติสเปนและทีมคู่แข่งขัน คือ 

การหาที่ว่าง (95.45%) แทคติคที่ใช้ในการทำาประตูที่

ยิงเข้ากรอบประตูมากท่ีสุดของทีมชาติสเปนคือ การหา

ทีว่า่ง (100%) สว่นทมีคูแ่ข่งขันใชก้ารสง่แลว้เคลือ่นที ่

(100%) แทคติคท่ีใช้ในการทำาประตูท่ีได้ประตูมากท่ีสุด 

คือ การหาท่ีว่าง (16.67%) แทคติคท่ีใช้ในการทำาประตู

ท่ีได้ประตูของทีมชาติสเปนคือ การผ่านบอลยาว (20%) 

ซึง่ตา่งจากทมีคูแ่ข่งขันทีใ่ชก้ารสง่แลว้เคลือ่นที ่(20%) 

ซ่ึงข้อดีของแทคติคการเล่นด้านกว้างคือเป็นการกระจาย

ผูเ้ลน่ฝา่ยรบัใหอ้อกจากแนวปอ้งกนั สรา้งความสบัสน

ในแนวรับของฝ่ายตรงข้าม ทำาให้ทีมมีพื้นที่ในการเล่น

มากขึ้น และมีโอกาสทำาประตูได้มากขึ้น

  ซ่ึงสอดคล้องกับตำาราของมิซาด ฮาซิค (Hasic, 

2008) ที่ได้ทำาการศึกษาว่า แทคติคการเล่นด้านกว้าง 

เปน็แทคตคิทีช่ว่ยใหท้มีชาตบิราซลิประสบความสำาเรจ็ 

คว้าแชมป์ฟุตบอลโลก 1970 โดยสามารถเอาชนะทีม

ชาตอิติาล ีทีถ่อืวา่เปน็ทมีทีม่เีกมรบัทีเ่หนยีวแนน่ไปได ้

4 ประตูต่อ 1 และเม่ือทีมชาติสเปนนำาแทคติคการเล่น

ด้านกว้างนี้มาใช้มากที่สุดในการแข่งขันฟุตบอลโลก 

2010 กส็ง่ผลใหท้มีชาตสิเปนไดเ้ปน็แชมปฟ์ตุบอลโลก

เช่นกัน

  เม่ือพิจารณาแทคติคท่ีใช้ในการทำาประตู ท่ีเข้า

กรอบประตูและที่ได้ประตู แทคติคที่ใช้จะแตกต่างกัน

ทัง้ของทมีชาตสิเปนและทมีคูแ่ขง่ขนั เพราะในการฝกึ

ทางด้านแทคติคการทำาประตูฟุตบอลน้ันจะต้องมีการฝึก

ท่ีหลากหลายเพราะถ้าแทคติคท่ีเตรียมไว้ ไม่สามารถใช้ได้

ในสถานการณ์นั้น โค้ชจะต้องปรับและแก้ไขแทคติค

ในระหว่างเกมการแข่งขันให้ได้ ซึ่งสอดคล้องกับตำารา

ของ มาร์เท่น (Martens, 2004) ท่ีได้กล่าวไว้ว่า การฝึก
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แทคติคโค้ชจะต้องออกแบบการฝึกท่ีหลากหลายรูปแบบ

ให้กับนักกีฬาได้ เพ่ือท่ีจะทำาให้นักกีฬาได้เรียนรู้ถึงวิธีการ

แก้ปัญหาและเลือกแทคติคที่เหมาะสมในสถานการณ์

ที่แตกต่างกันได้ ซึ่งเป็นสิ่งสำาคัญที่โค้ชจะต้องนำาไปใช้

ทั้งในการฝึกซ้อมและการแข่งขัน

   

 สรุปผลการวิจัย

 1. รปูแบบการทำาประตทูีน่ยิมใชม้ากทีส่ดุในการ

แข่งขันฟุตบอลโลก 2010 ของทีมชาติสเปนและทีม 

คู่แข่งขันในภาพรวมคือ รูปแบบการส่งจากด้านข้าง 

(17.48%) รูปแบบการทำาประตูท่ีมีการยิงเข้ากรอบประตู

มากที่สุดในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2010 ของทีมชาติ

สเปนและทีมคู่แข่งขันในภาพรวมคือ รูปแบบการโต้

กลับเร็ว (100%) และรูปแบบการทำาประตูที่ได้ประตู

มากที่สุดในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2010 ของทีมชาติ

สเปนและทีมคู่แข่งขันในภาพรวมคือ รูปแบบการส่ง

ให้ตัวหลังสอดขึ้นมายิง (100%) 

 2. ปัจจัยสำาคัญที่มีอิทธิพลในการทำาประตู ซึ่ง

พิจารณาในเรื่องของตำาแหน่งของผู้เล่นที่ใช้ในการทำา

ประตู ที่นิยมใช้มากที่สุดของทั้งทีมชาติสเปนและทีม 

คู่แข่งขัน คือตำาแหน่งกองหน้า (27.97%) ตำาแหน่งของ

ผู้เล่นที่ใช้ในการทำาประตูที่ยิงเข้ากรอบประตูมากที่สุด

ของทมีชาตสิเปนและทีมคูแ่ขง่ขนั คอืตำาแหนง่ ปีกขวา 

(77.78%) และตำาแหน่งของผู้เล่นที่ใช้ในการทำาประตู

ท่ียิงเข้ากรอบประตูมากท่ีสุดของทีมชาติสเปนคือตำาแหน่ง

ปีกขวา (80%) เช่นกัน ส่วนทีมคู่แข่งขันคือตำาแหน่ง

กองกลางตัวกลาง (100%) ตำาแหน่งของผู้เล่นที่ใช้ใน

การทำาประตทูีไ่ดป้ระตมูากท่ีสดุในภาพรวมของทีมชาติ

สเปนและทีมคู่แข่งขัน คือตำาแหน่งปีกซ้าย (18.18%) 

ตำาแหน่งของผู้เล่นท่ีใช้ในการทำาประตูท่ีได้ประตูมากท่ีสุด

ของทีมชาติสเปน คือตำาแหน่งกองหลังตัวกลางซ้าย 

(25%) ส่วนทีมคู่แข่งขันคือตำาแหน่งกองกลางตัวรุก 

(28.57%)

 ปัจจัยสำาคัญท่ีมีอิทธิพลในการทำาประตู ซ่ึงพิจารณา

ทางด้านแทคติคที่นิยมใช้ในการทำาประตูมากที่สุดของ

ทมีชาตสิเปนและทมีคูแ่ขง่ขนัคอื แทคตคิการเลน่ดา้น

กว้าง (32.17%) แทคติคที่ใช้ในการทำาประตูที่ยิงเข้า

กรอบประตมูากทีส่ดุของทมีชาตสิเปนและทมีคูแ่ขง่ขนั 

คือ การหาที่ว่าง (95.45%) และแทคติคที่ใช้ในการ

ทำาประตทูียิ่งเข้ากรอบประตมูากทีส่ดุของทมีชาตสิเปน

ก็คือการหาที่ว่าง (100%) เช่นกัน ส่วนทีมคู่แข่งขัน

ใช้การส่งแล้วเคลื่อนที่ (100%) แทคติคที่ใช้ในการ 

ทำาประตูที่ได้ประตูมากที่สุดของทีมชาติสเปนและทีม 

คู่แข่งขัน คือ การหาที่ว่าง (16.67%) แทคติคที่ใช ้

ในการทำาประตทูีไ่ดป้ระตขูองทมีชาตสิเปนคอื การผา่น

บอลยาว (20%) ซึ่งต่างจากทีมคู่แข่งขันที่ใช้การส่ง

แล้วเคลื่อนที่ (20%) 

  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมในรูปแบบการ

ป้องกันประตูในการแข่งขันฟุตบอลเพื่อให้งานวิจัย 

มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เนื่องจากรูปแบบในเกมรับ

และการป้องกันประตูก็เป็นส่วนหน่ึงของความสำาเร็จ 

ที่เกิดขึ้นในการแข่งขันฟุตบอลเช่นกัน

 2. ควรมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบ

การครอบครองบอล การรบับอล การสง่บอล และการ

เลี้ยงบอล ในการแข่งขันฟุตบอล 
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การเปรียบเทียบผลของการฝึกเทนนิสระหว่างโปรแกรมการจับไม้มือเดียวกับ

โปรแกรมการจับไม้สองมือที่มีต่อความสามารถของผู้เริ่มฝึกกีฬาเทนนิสวัยเด็ก

ชัยวิชญ์ เหลี่ยมไพรบูรณ์ และวันชัย บุญรอด
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดย่อ  

 วัตถุประสงค์ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ศึกษาและเปรียบเทียบผลของโปรแกรมการฝึกการจับไม้ 

มอืเดยีวและการจบัไมส้องมอืทีม่ตีอ่ความสามารถของ

ผู้เริ่มฝึกกีฬาเทนนิสวัยเด็ก

 วิธีดำาเนินการวิจัย กลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้สมัคร

เรียนเทนนิสในโครงการพัฒนาเยาวชนสู่นักเทนนิส

อาชีพของลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย อายุ

ระหว่าง 7-10 ปี จำานวน 30 คน โดยการเลือกแบบ

เจาะจง ทดสอบการตีลูกหน้ามือแล้วแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 

โดยวิธีจับคู่แล้วสุ่มกำาหนดเข้าแต่ละกลุ่มๆ ละ 15 คน 

คือกลุ่มทดลองที่ 1 โปรแกรมการจับไม้มือเดียว และ

กลุ่มทดลองท่ี 2 โปรแกรมการจับไม้สองมือ ทำาการฝึก

สัปดาห์ละ 3 ครั้ง เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ ทดสอบ

ผลการฝึก 3 คร้ัง คือ ก่อนการฝึก หลังการฝึก 4 สัปดาห์

และหลงัการฝกึ 8 สปัดาห ์วเิคราะหผ์ลโดยหาคา่เฉลีย่ 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า “ที” และการ

วิเคราะห์ความแปรปรวนชนิดวัดซ้ำาหากพบว่ามีความ

แตกต่างจึงเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยวิธีแอล เอส ดี 

กำาหนดความมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 ผลการวิจัย 

 1. ผลการฝึกการตีลูกหน้ามือของกลุ่มทดลองท่ี 1 

มีความแตกต่างกันระหว่างก่อนการฝึก หลังการฝึก  

4 สปัดาห ์และหลงัการฝกึ 8 สปัดาห ์อย่างมนียัสำาคญั

ทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนการตีลูกหลังมือของกลุ่ม

ทดลองที ่1 ระหวา่งก่อนการฝกึ หลงัการฝกึ 4 สปัดาห ์

และหลังการฝึก 8 สัปดาห์ ไม่แตกต่างกัน

 2. ผลการฝึกการตีลูกหน้ามือและการตีลูกหลังมือ

ของกลุ่มทดลองท่ี 2 มีความแตกต่างระหว่างก่อนการฝึก 

หลังการฝึก 4 สัปดาห์ และหลังการฝึก 8 สัปดาห์ 

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 3. ผลการฝึกการตีลูกหน้ามือและหลังมือ ระหว่าง

กลุ่มทดลองที่ 1 และกลุ่มทดลองที่ 2 ก่อนการฝึก 

หลังการฝึก 4 สัปดาห์ และหลังการฝึก 8 สัปดาห์  

ไม่แตกต่างกัน

 สรุปผลการวิจัย การฝึกกีฬาเทนนิสด้วยโปรแกรม

การจบัไมม้อืเดยีวไมแ่ตกตา่งกนักบัโปรแกรมการจบัไม้

สองมือ

คำาสำาคัญ : การจับไม้มือเดียว / การจับไม้สองมือ /

ความสามารถในการตีเทนนิส / ผู้เริ่มฝึกวัยเด็ก
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THE COMPARISON OF TENNIS TRAINING EFFECTS BETWEEN 

THE ONE-HANDED GRIP AND TWO-HANDED GRIP PROGRAM 

ON THE ABILITY OF YOUNG TENNIS BEGINNERS

Chaiwit Leampriboon and Wanchai Boonrod
Faculty of Sports Science, Chulalongkorn University

Abstract
 Purpose The purpose of this research was 
to investigate and compare tennis training 
effects between the one-handed grip and two-
handed grip program on the ability of young 
tennis beginners.
 Methods Samples used in this research 
were applicants, between seven to ten years 
of age, who practiced tennis in the Project of 
Youth Development into Professional Tennis 
Players of the lawn Tennis Association of 
Thailand. Each subject was pretested with 
Hewitt’s Tennis Achievement Test only in 
forehand groundstroke. Then, were matchedly 
assigned into two groups of 15 subjects as 
the experimental group I, one-handed grip 
program, and group II, two-handed grip program. 
All two groups practiced the tennis skills for 
60 minutes a day, three days a week for  
8 weeks. The subjects were tested at 3  
different periods, as to before training, after  
4 weeks training, and after 8 weeks training 
on forehand and backhand skills. The obtained 
data were analyzed in terms of means and 
standard deviations, t-test, One-way analysis 
of variance with repeated measures and LSD 

(Least significant differences) were employed 
for statistical significance at the .05 level.
 Results The results of this study were 
as follows:
 1. The average in forehand of the group 
I before training, at the end of the fourth and 
the eighth weeks were significantly different 
among each group at .05 level. But backhand 
of the group II before training, at the end of 
the fourth and the eighth weeks were not 
significantly different.
 2. The average in forehand and backhand 
of the group II before training, at the end of 
the fourth and the eighth weeks were signifi-
cantly different among each group at .05 level. 
 3. The average in forehand and backhand 
between group I and group II before training, 
at the end of the fourth and the eighth weeks 
were not significantly different.
 Conclusion Practicing tennis one-handed 
grip program was not significently different 
from two-handed grip program.

Key Words : One-handed grip/ Two-handed 
grip/ Young tennis beginners.
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ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา

 เทนนิสเป็นกีฬาที่มีผู้นิยมเล่นและมีการจัดการ

การแขง่ขนักนัมากทัง้ภายในประเทศ ระหวา่งประเทศ 

และระดับโลก เทนนิสเป็นกีฬาที่หนักแน่นแต่แฝง

ความละเอียดอ่อนสุภาพ นุ่มนวลไว้ เทนนิสเป็นกีฬา

ที่คนทั่วโลกกำาลังให้ความสนใจและได้รับความนิยม

อย่างสูง ซึ่งสามารถทำารายได้อย่างสูงให้แก่นักกีฬา

เทนนิสอาชพี การเล่นกฬีาเทนนสิใหไ้ดร้บัความสำาเรจ็

หรือมีชัยชนะในการแข่งขันได้นั้น นักกีฬาจะต้องมี

ความพรอ้มทัง้ดา้นรา่งกายและจิตใจ (Apanukul and 

Intiraporn, 2009) จำานวนผู้เล่นกีฬาเทนนิสจึงได้เพ่ิมข้ึน

เป็นจำานวนมากเทนนิสเป็นกีฬาสากลที่มีความสำาคัญ

ประเภทหน่ึง ซึง่สามารถเล่นไดท้กุเพศทกุวยั ทกุระดบั

ความสามารถ เป็นกีฬาท่ีมีความละเอียดอ่อนและมีลีลา

ท่าทางอนังดงาม เปน็กฬีาทีเ่ตม็ไปดว้ยความรูเ้กีย่วกบั 

มารยาท และการปฏิบัติตนในทางสังคมท่ีดี เทนนิสเป็น

กฬีาทีต้่องใชก้ารประสานงานของประสาทกบัปฏกิริยิา

ตอบสนองของร่างกายเป็นอย่างดี เป็นกีฬาที่ต้องใช้

ความรวดเร็วความว่องไวและใช้อวัยวะเกือบทุกส่วน

ของร่างกายในการเล่น ดังนั้น ประโยชน์ที่ได้จากการ

เล่นเทนนิสจึงมีอยู่มากท้ังในด้านสมรรถภาพทางร่างกาย 

จิตใจ อารมณ์ และสังคม ปัจจุบันเทนนิสเป็นกีฬาท่ีกำาลัง

ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในต่างประเทศ และได้รับ

ความนิยมอย่างกว้างขวางในประเทศไทย ทั้งนี้เพราะ

เทนนิสเป็นกีฬาที่สามารถเป็นกีฬาอาชีพได้และใช้ใน

กิจกรรมการออกกำาลังกายได้เป็นอย่างดีเล่นได้สนุกสนาน 

การที่จะเล่นกีฬาเทนนิสให้ดีนั้น จะต้องเรียนรู้อย่าง 

ถูกต้องมิใช่ฝึกเองโดยไม่มีผู้แนะนำา (Aompheng, 1988) 

การสอนนักเรียนให้ได้เรียนรู้เก่ียวกับกีฬาเทนนิสจึงเป็น

เร่ืองทีน่า่สนบัสนุนอยา่งยิง่ (Kerdkall, 1981) เทนนสิ

จึงเป็นวิชาหน่ึงท่ีบรรจุในหลักสูตรวิชาพลศึกษา ซ่ึงเป็น

วิชาเลือกในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 

2521 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายพุทธศักราช 2524 

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ 2529 และในสถาบัน

อุดมศึกษาหลายแห่ง 

 การทีน่กัเทนนสิจะมคีวามสามารถทีด่นีัน้จะตอ้ง

มีความพร้อมในหลายๆ ด้าน ประการแรก คือ ด้าน

สมรรถภาพทางกาย ซึ่งได้แก่ ระบบไหลเวียนโลหิต 

ระบบหายใจ ความทนทาน และความแข็งแรงของ

กล้ามเนื้อ แขนและขา ซึ่งจะทำาให้นักเทนนิสสามารถ

ท่ีจะควบคุมทักษะในการเล่นเทนนิสได้เป็นอย่างดี ดังท่ี 

ศิลปชัย สุวรรณธาดา (Suwanthada, 1980) กล่าว

ไวว้า่ ตวัแปรของรา่งกายสมัพนัธ์กับหนา้ทีข่องรา่งกาย

ในแต่ละบุคคล การเพ่ิมความทนทานของระบบไหลเวียน 

ความอ่อนตัวหรือความแข็งแรงเป็นตัวแปรทางร่างกาย

ซึง่มผีลตอ่การกระทำาในทำานองเดยีวกนัถา้เขาหยดุการ

ออกกำาลังกายไม่รักษาตนเองให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์

จะทำาใหค้วามสามารถของการกระทำานั้นลดน้อยลงไป

อย่างรวดเร็ว ความแม่นยำาในการเล่นเทนนิสก็เป็นส่ิงท่ี

สำาคญั นกัเทนนสิทีด่จีะตอ้งมทีกัษะในการตลีกูหนา้มอื 

หลังมือที่แน่นอนแม่นยำา ซึ่งต้องอาศัยจังหวะของการ

เข้าหาลูก การวางเท้า การเหวี่ยงไม้เข้าตี การส่งไม้

ตามลูกบอล และการถ่ายน้ำาหนักตัว จะต้องมีความ

สัมพันธ์กันตลอด สิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้เกิดความแม่นยำา

คือความแข็งแรงของมือและเท้า และร่างกายต้องมี

ความอ่อนตัว 

 การเคล่ือนไหวเบ้ืองต้น เป็นการเรียนรู้ข้ันพ้ืนฐาน

ที่สำาคัญอย่างหนึ่งโดยเฉพาะในวัยเด็ก เพราะการ

เคลื่อนไหวเบื้องต้นเป็นการเคลื่อนไหวที่เป็นไปตาม

ธรรมชาตลิกัษณะของรา่งกาย และความรูส้กึของการ

ทำางานประสานกันระหว่างระบบประสาทและกล้ามเน้ือ

อย่างแท้จริง การเคล่ือนไหวเบ้ืองต้นจะนำาไปสู่ทักษะต่างๆ

ถ้าหากได้มีการจัดกิจกรรมในการสอน ช่วยเหลือแนะนำา

ให้ถูกต้องตั้งแต่แรก จะช่วยให้ผู้เรียนได้มีพัฒนาการ

ในด้านทักษะมูลฐานและการทำางานประสานกันระหว่าง

ระบบประสาทและกล้ามเนื้อ ตลอดจนการช่วยเหลือ
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ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในความสามารถสว่นตา่งๆของ

ร่างกายตนเองในระดับสูงต่อไป (Peanchorp, 1980) 

การศึกษาในเร่ืองการเรียนรู้ทักษะการเคล่ือนไหว (Motor 

Learning) จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาทาง

ด้านพลศึกษา เพราะการศึกษาในสาขาวิชาน้ีได้ประยุกต์

เอาความรู้ทางด้านกีฬา กายวิภาคและสรีรวิทยาของ

ระบบประสาท จติวิทยาและวทิยาศาสตรห์ลายๆสาขา 

เพื่ออธิบายถึงขบวนการเรียนรู้ทักษะการเคล่ือนไหว 

ตลอดจนวเิคราะห ์ปรบัปรงุ และแกไ้ขการเคลือ่นไหว

ของมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น (Suwanthada, 

1980) 

 ในประวัติศาสตร์ของเทนนิสแสดงให้เห็นว่า  

การจับไม้สองมือในการตีลูกกราวสะโตรก เร่ิมนิยมใช้กัน

มากตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2513 เนื่องจากมีนักเทนนิส

ที่ใช้การจับไม้แบบสองมือ ประสบความสำาเร็จในการ

แข่งขันและมีชื่อเสียงมาก เป็นที่รู้จักของนักเทนนิส 

ทุกคน เช่น โมนิกาเซเรส (Monica Seles) จิมมี่ 

คอนเนอร์ (Jimmy Connors) คริส เอฟเวอร์ท ลอยด์ 

(Chris Evert Loyd) เม็ท วิเลนเดอร์ (Mats Wilander) 

และ เทรซี่ ออสติน (Tracy Austin) นอกจากนั้น  

นพวรรณ เลิศชีวกราณต์ ใช้สองมือในการตีลูกกราว

สะโตรกแทบทั้งสิ้น แต่เราก็ยังเห็นถึงความสำาเร็จของ

นกัเทนนิสมอือาชพีทัง้หลายทีใ่ชม้อืเดยีวกราวสะโตรก

เช่นกัน มีการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ ที่นำาไปสู่วิธีที่ 

ดีที่สุดในการสอนลูก กราวสะโตรก สำาหรับผู้เริ่มต้น

เล่นเทนนิส โรสวอล (Roswall, 1974) ได้แสดงให้

เห็นว่า การตีลูกกราวสะโตรก สองมือมีความเร็วของ

มมุทีก่วา้งกวา่ และความเรว็ของหนา้ไม ้ไดเ้รว็เทา่กบั

การตีบอลด้วยความเร็ว การศึกษาแสดงให้เห็นว่า 

ในหัวข้อการใช้สองมือตีลูก เป็นขั้นตอนที่พุ่งตีลูกบอล

ไปตามเส้นแทนท่ีจะใช้การตีทะแยง (cross) ในวงกว้าง 

มันเป็นการเห็นชัดเจนว่า ลูกบอลจะเยื้องอยู่ด้านหลัง

ของเท้าหน้าในการยิงลูกดาวไลน์ (down line) มากกว่า

อยู่ด้านหน้าของเท้าหน้า ในปี ค.ศ. 1970 คอร์เนอร์ช 

(Kornreich, 1970) ไดท้ำาการศกึษาพบวา่ วยัเดก็ ไมม่ี

กำาลังมากพอในการจับไม้แร็กเก็ต เพื่อพัฒนาให้เป็น 

ลกูหลงัมอืทีด่ไีด ้และผูห้ญงิหลายคนไมส่ามารถทำาการ

ฝึกฝนตามปกติได้หลังจากได้เรียนมาแล้ว ด้วยเหตุผล

ที่ว่า บ่อยครั้งที่ข้อศอกนำาไปสู่ไม้จับหรือเมื่อตีแล้วไม่

ฟอลโล่-ทู (Follow-through) ให้ตลอด การตีลูก 

สองมอืจะทำาใหผู้เ้ลน่เหลา่นีจ้ำาเปน็ตอ้งใชก้ำาลงั เพือ่ให้

ทันต่อการตีที่เต็มสะโตรก (stroke) และโดยทั่วๆ ไป 

จะปอ้งกนัไมใ่หข้อ้ศอกเปน็ตวันำาครัง้หนึง่การตสีองมอื

ถือเป็นเรื่องใหญ่ มันกลับมาเป็นเรื่องง่ายกว่าในการ

ปล่อยมือซ้ายลง เพื่อตีบอลอย่างสมบูรณ์ โดยการยิง

ด้วยมือเดียว ต่อมา เฮ็ลด์แมน (Heldman, 1975) 

ศกึษาพบวา่ ความไดเ้ปรยีบของลกูหนา้มอืและหลงัมอื

สองมือ คือ สามารถเอาชนะปัญหาของข้อมืออ่อนแอได้ 

และส่งผลถึงความแน่นอนและหลอกในการตีด้วย  

และเปน็การงา่ยในการเปลีย่นทศิทางของแตล่ะลกูโดย

การตีบอลง่ายกว่า หรือช้าโดยการรวมข้อมือทั้งสอง

เพื่อพุ่งไปหน้า หรือเพื่อยกหัวไม้ขึ้นสูง แต่ลูกหลังมือ

สองมอืเปน็การจำากดัการเอือ้มตบีอล และเปน็การยาก

ที่จะกระทำาทันทีในการตีอันเดอร์สปิน (under spin) 

นอกจากน้ัน ไบรอัน (Bryant, 1986) แนะนำาว่า 

นักเทนนิสที่ใช้สองมือในการตีลูกหลังมือจะมีความ

มัน่ใจในการตลีกูหลงัมอื และในขณะเดยีวกนั ตอ้งยอม

เสียสละเพื่อพุ่งไปให้เกี่ยวพันการตีลูกต่ำาๆ ให้มากขึ้น 

และมีข้อบกพร่องในการเอ้ือมตี แต่การตีลูกหลังมือ

สองมือ จัดให้มีโอกาสตีทั้งลูกท็อปสปิน (top spin) 

และลูกสไลซ์ (Slice) โดยไม่ต้องเปล่ียนกริฟ การเปล่ียน

ขึ้นอยู่กับท่าทางของการสวิง (swing) และตำาแหน่ง

ของแขน ซึ่งขึ้นอยู่กับร่างกาย และ บอลเลตเตอรี่ 

(Bolletteri, 1988) แนะนำาว่า การตีลูกหน้ามือและ

หลังมือมือเดียวเป็นธรรมดาที่จัดให้ผู้เล่นพร้อมมีเวลา

เข้าถึงได้มาก ความสามารถ ที่จะตีแต่ละลูกได้มาก 
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(ลูกสไลซ์ ลูกดรอป ลูกวอลเล่ย์) จะเปล่ียนกริฟเล็กน้อย 

หรอืไมเ่ปลีย่นกรฟิเลย และง่ายกวา่ในการปรบัเพือ่เลน่

ลูกวอลเล่ย์ แต่จำานวนแน่นอนของกำาลังถูกนำามาใช้

อย่างถูกต้อง ในการตีลูกหลังมือมือเดียว ถ้ากำาลังไม่ถูก

นำามาใช้ ปัญหาสามารถแก้ได้ เช่น การงอข้อมือให้

สัมพันธ์กับร่างกายเราขณะเคล่ือนไหว และการหมุนไป

ทางดา้นลกูหลงัมอื เพือ่ตลูีกโฟรแ์ฮนด ์สำาหรบัครสูอน

เทนนิสบางคน แนะนำาว่าผู้เล่นซ่ึงมีข้อมืออ่อนหรือผู้เล่น

ซ่ึงจำาต้องหมุนเคล่ือนไหวได้แคล่วคล่องบนเท้าท้ังสองข้าง 

ควรสอนให้ตีลูกสองมือ ครูสอนเทนนิสบางคนก็ใช้ทั้ง

สองวิธใีนการสอนเทนนสิแกผู่เ้ล่นเทนนสิทีเ่ริม่หดัเลน่

เทนนิสใหม่ๆ เราจำาเป็นต้องรู้ว่าการสอนลูกกราวสะโตรก

ด้วยมือเดียวหรือสองมือว่าวิธีไหนเป็นวิธีการสอนท่ีดีกว่า 

ซ่ึงในเรื่องของการจับไม้มือเดียวตีลูกและการจับไม้ 

สองมือตีลูกเป็นเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับการได้เปรียบและ

การเสียเปรียบ และควรจะตีลูกสองแบบนี้อย่างไร 

 จากที่กล่าวมาทั้งหมด ผู้วิจัยเห็นว่าการศึกษา

เรื่องการตีลูกกราวสะโตรกแบบมือเดียวและสองมือ 

ซ่ึงถูกนำามากล่าวในเวลานี้และถือเป็นเรื่องสำาคัญ 

ในการตัดสินใจเพ่ือหาวิธีท่ีดีท่ีสุด ในการสอนเร่ิมต้นแก่

ผู้เร่ิมฝึกกีฬาเทนนิสใหม่ๆ ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาและ

เปรียบเทียบผลของการฝึกเทนนิสระหว่างโปรแกรม

การจับไม้มือเดียวกับโปรแกรมการจับไม้สองมือที่มีต่อ

ความสามารถของผู้เริ่มฝึกกีฬาเทนนิสวัยเด็ก 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการฝึกการจับไม้ 

มอืเดยีวและการจบัไมส้องมอืทีม่ตีอ่ความสามารถของ

ผู้เริ่มฝึกกีฬาเทนนิสวัยเด็ก

 2. เพื่อเปรียบเทียบผลของโปรแกรมการฝึก 

การจับไม้มือเดียวและการจับไม้สองมือท่ีมีต่อความ

สามารถของผู้เริ่มฝึกกีฬาเทนนิสวัยเด็ก 

วิธีการดำาเนินการวิจัย

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นผู้สมัคร

เรียนเทนนิสในโครงการพัฒนาเยาวชนสู่นักเทนนิส

อาชีพของลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย อายุ

ระหว่าง 7-10 ปี จำานวนกลุ่มตัวอย่างจากตารางของ

โคเฮน (Cohen, 1969) ที่ระดับความมีนัยสำาคัญ .05 

อำานาจของการทดสอบ (Power of the test) เท่ากับ 

.75 และขนาดของผลกระทบ (Effect size) เท่ากับ 

1.00 ได้จำานวนกลุ่มตัวอย่างกลุ่มละ 15 คน ในการ

วิจัยครั้งนี้ใช้กลุ่มตัวอย่าง 30 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 

กลุ่มละ 15 คน 

 เกณฑ์การคัดเข้าของกลุ่มตัวอย่าง (Inclusion 

criteria) 

 1. เป็นผู้ที่ยังไม่เคยหัดเล่นเทนนิสมาก่อน

 2. อายุระหว่าง 7-10 ปี

 3. ไม่เป็นโรคประจำาตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการ

ออกกำาลังกาย เช่น โรคหัวใจ โรคหอบหืด

 4. ยนิดแีละเตม็ใจใหค้วามรว่มมอืในการทำาวจิยั

 เกณฑ์การคัดออกของกลุ่มตัวอย่าง (Exclusion 

criteria)

 1. เกดิเหตสุดุวสิยัทีท่ำาใหไ้มส่ามารถเขา้รว่มการ

วิจัยต่อไปได้ เช่น เกิดการบาดเจ็บ 

 2. ผู้เข้าร่วมวิจัยไม่สามารถเข้าร่วมการฝึกตาม

โปรแกรมมากกว่า 80%

 3. ผู้เข้าร่วมวิจัยไม่สมัครใจเข้าร่วมงานวิจัยต่อ

 ขั้นตอนการดำาเนินการวิจัย

 1. ให้กลุ่มตัวอย่างทำาการทดสอบก่อนการฝึก 

(Pre-test) ด้วยการตีลูกหน้ามือและการตีลูกหลังมือ

โดยใชแ้บบทดสอบวดัสมัฤทธ์ิผลทางทกัษะกีฬาเทนนสิ

ของเฮวิทท์ (Hewitt’s Tennis Achievement Test)

 2. แบ่งกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการทดสอบก่อน 

การฝึก (Pre-test) ออกเป็น 2 กลุ่มๆ ละ 15 คน 
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โดยใช้ผลจากการทดสอบตามข้อ 1 วัดความสามารถ

ทางทกัษะกฬีาเทนนสิ กอ่นการฝึกเท่ากนัหรอืใกล้เคยีง

กันมากท่ีสุด ด้วยวิธีจับคู่ (Matching group) โดยแบ่ง

กลุ่มทดลองเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มทดลองที่ 1 ฝึกด้วย

โปรแกรมการจับไม้มือเดียว กลุ่มทดลองที่ 2 ฝึกด้วย

โปรแกรมการจับไม้สองมือ

 3. ทำาการปฐมนิเทศก่อนเข้าสู่โปรแกรมฝึกโดย

ใช้เวลา 15 นาที ที่สนามเทนนิสลอนเทนนิสสมาคม

แหง่ประเทศไทย โดยผูว้จัิยไดอ้ธบิายวตัถปุระสงคข์อง

การวจิยั ขัน้ตอนทีจ่ำาเป็นในการเขา้รบัการทดลอง และ

การเก็บข้อมูล

 4. ผู้วิจัยดำาเนินการฝึกตามโปรแกรมการฝึก  

ซึ่งประกอบด้วย การจับไม้มือเดียว การจับไม้สองมือ 

โดยใช้แบบทดสอบวัดสมัฤทธิผ์ลในการเล่นเทนนสิของ

เฮวิทท์ (Hewitt’s Achievement Test) เป็นเวลา  

8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน คือวันจันทร์ วันพุธ และ

วนัศกุร ์ชว่งเวลา 17.00-18.00 น. เกบ็รวบรวมขอ้มลู 

โดยทำาการทดสอบ กอ่นการฝกึ หลังการฝกึ 4 สปัดาห ์

และหลังการฝึก 8 สัปดาห์ โดยการฝึกทักษะใช้เวลา

ในการฝึกทั้งหมดครั้งละ 60 นาที

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 ผู้วิจยันำาขอ้มลูทีเ่กบ็รวบรวมไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่ง

มาทำาการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปทาง

สังคมศาสตรโ์ดยคำานวณหาคา่เฉล่ีย (Mean) และสว่น

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) วิเคราะห์

เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนแบบทดสอบระหว่างกลุ่ม

การทดลองโดยการทดสอบค่า “ที” (Independent 

t-test) และเปรยีบเทยีบคะแนนจากแบบทดสอบทกัษะ

เทนนิสระหว่างก่อนการฝึก หลังการฝึก 4 สัปดาห์ 

และหลังการฝึก 8 สัปดาห์ ของกลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่ม 

โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนชนิดวัดซ้ำา (One-way 

analysis of variance with repeated measures) 

และเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวิธี 

แอลเอสดี (LSD : Least significant differences) 

โดยใช้ความมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ผลการวิจัย

 ผลการวิจัยพบว่า

 1. ค่าเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบการตีลูก 

หน้ามือของกลุ่มทดลองท่ี 1 มีความแตกต่างกันระหว่าง

ก่อนการฝึก หลังการฝึก 4 สัปดาห์ และหลังการฝึก 

8 สัปดาห์ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ส่วนค่าเฉล่ียของคะแนนการทดสอบการตีลูกหลังมือ

ของกลุ่มทดลองที่ 1 ระหว่างก่อนการฝึก หลังการฝึก 

4 สัปดาห์ และหลังการฝึก 8 สัปดาห์ ไม่แตกต่างกัน 

 2. ค่าเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบการตีลูก 

หน้ามือและการตีลูกหลังมือของกลุ่มทดลองท่ี 2 มีความ

แตกต่างระหว่างก่อนการฝึก หลังการฝึก 4 สัปดาห์ 

และหลังการฝึก 8 สัปดาห์ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05 

 3. ค่าเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบการตีลูก 

หนา้มอืและหลงัมอื ระหวา่งกลุม่ทดลองที ่1 และกลุม่

ทดลองที่ 2 ก่อนการฝึก หลังการฝึก 4 สัปดาห์ และ

หลังการฝึก 8 สัปดาห์ ไม่แตกต่างกัน ดังแสดงในตาราง

ที่ 1
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ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ของคะแนนการทดสอบการตีลูกหน้ามือและการตีลูกหลังมือระหว่าง 

ก่อนการฝึก หลังการฝึก 4 สัปดาห์ และหลังการฝึก 8 สัปดาห์ ของกลุ่มทดลองที่ 1 (โปรแกรม

การจับไม้มือเดียว) และกลุ่มทดลองที่ 2 (โปรแกรมการจับไม้สองมือ)

กลุ่มการ

ทดลอง

โปรแกรม

การฝึก

ก่อนการฝึก
หลังการฝึก

4 สัปดาห์

หลังการฝึก

8 สัปดาห์ F P

X– SD X– SD X– SD

กลุ่มที่ 1

กลุ่มที่ 2

การตีลูกหน้ามือ

การตีลูกหลังมือ

การตีลูกหน้ามือ

การตีลูกหลังมือ

19.06

21.93

18.53

21.60

9.39

4.66

8.60

5.46

19.06

22.46

19.80

22.53

6.11

5.71

8.82

5.93

22.86*’†

24.26

26.33*’†

24.86*’†

9.03

8.11

11.81

5.52

 6.072

 2.748

16.316

 7.906

0.006

0.081

0.000

0.002

*p<.05 แตกต่างกับก่อนการฝึก 
†p<.05 แตกต่างกับหลังการฝึก 4 สัปดาห์

อภิปรายผลการวิจัย

 1. ค่าเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบการตีลูก 

หน้ามือของกลุ่มทดลองท่ี 1 มีความแตกต่างกันระหว่าง

ก่อนการฝึก หลังการฝึก 4 สัปดาห์ และหลังการฝึก 

8 สัปดาห์ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ส่วนค่าเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบการตีลูกหลังมือ

ของกลุ่มทดลองที่ 1 ระหว่างก่อนการฝึก หลังการฝึก 

4 สัปดาห์ และหลังการฝึก 8 สัปดาห์ ไม่แตกต่างกัน

 จากผลการเปรียบเทียบของคะแนนการทดสอบ

การตีลูกหน้ามือ จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน

ชนิดวัดซ้ำา (One-Way analysis of variance with 

repeated measures) ของคะแนนการทดสอบทักษะ

เทนนิสของกลุ่มการฝึกการจับไม้มือเดียว หลังการฝึก 

8 สัปดาห์ แตกต่างจากคะแนนเฉลี่ยก่อนการฝึก และ

คะแนนเฉลีย่หลงัการฝกึ 4 สปัดาห ์โดยมคีา่เฉล่ียของ

คะแนนการทดสอบการตีลูกหน้ามือเพิ่มสูงขึ้นอย่าง

เห็นได้ชัด มีการพัฒนาการตีลูกหน้ามือเพิ่มมากขึ้น 

การเรียนรู้ทักษะจะช่วยให้ผู้เรียนมีการพัฒนาการ 

ทางด้านทักษะในการตีเทนนิส ตามคำากล่าวของศิลปชัย 

สุวรรณธาดา (Suwanthada, 1980) กล่าวว่า การ

เรียนรู้ หมายถึง ขบวนการท่ีทำาให้พฤติกรรมเปล่ียนแปลง

ไปในลกัษณะคอ่นขา้งถาวร ซึง่เปน็ผลเนือ่งมาจากการ

ฝึกหัดและประสบการณ์ และสอดคล้องกับบอลเลตเตอร่ี 

(Bolletteri, 1988) แนะนำาว่า การตีลูกหน้ามือเป็น

ธรรมดาทีจ่ดัใหผู้เ้ลน่พรอ้มมเีวลาเขา้ถงึไดม้าก มคีวาม

สามารถทีจ่ะต ีและเลน่แตล่ะลกูไดม้าก เชน่ ลกูสไลซ ์

ลกูดรอป ลกูวอลเลย่ ์และจากผลการเปรยีบเทยีบของ

คะแนนการทดสอบการตีลูกหลังมือ จากผลการวิเคราะห์

ความแปรปรวนชนิดวัดซ้ำา (One-Way analysis of 

variance with repeated measures) ของคะแนน

การทดสอบทักษะเทนนิสของกลุ่มการฝึกการจับไม้ 

มือเดียว หลังการฝึก 8 สัปดาห์ ไม่แตกต่างกัน  

คอร์เนอร์ช (Kornreich, 1970) กล่าวว่า วัยเด็กบางคน

ไม่มีกำาลังมากพอในการจับไม้แร็กเก็ต เพื่อพัฒนาให้

เป็นลูกหลังมือที่ดีได้ และผู้หญิงหลายคนไม่สามารถ

ทำาการฝึกฝนตามปกติได้หลังจากได้เรียนมาแล้ว การตี

ลูกหลังมือด้วยการจับไม้มือเดียวจะทำาให้ผู้เล่นเหล่านี้

จำาเป็นต้องใช้กำาลัง เพื่อให้ทันต่อการตีที่เต็มสะโตรก 
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(Stroke) จึงทำาให้ผู้เรียนมีการแสดงทักษะที่ผิดพลาด

อยู่เสมอ

 2. ค่าเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบการตีลูก 

หน้ามือและการตีลูกหลังมือของกลุ่มทดลองท่ี 2 มีความ

แตกต่างระหว่างก่อนการฝึก หลังการฝึก 4 สัปดาห์ 

และหลังการฝึก 8 สัปดาห์ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05

 จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนชนิดวัดซ้ำา 

(One-Way analysis of variance with repeated 

measures) เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนการ

ทดสอบการตีลูกหน้ามือและหลังมือของกลุ่มทดลองท่ี 2 

ทีฝ่กึเทนนิสโดยการจบัไมส้องมอืในพฒันาการครัง้ที ่2 

และ 3 ซ่ึงอยู่ในสัปดาห์ท่ี 4 และ 8 ตามลำาดับ พบว่า

กลุ่มทดลองที่ 2 มีค่าเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบ 

การตีลูกหน้ามือและหลังมือ ก่อนการฝึก หลังการฝึก 

4 สปัดาห์และหลงัการฝึก 8 สปัดาห ์แตกตา่งกนัอยา่ง

มนียัสำาคัญทางสถติิทีร่ะดบั .05 ทดสอบความแตกตา่ง

เป็นรายคู่โดยวิธีแอล เอส ดี (LSD) พบว่าหลังการฝึก 

8 สัปดาห์แตกต่างจากคะแนนเฉลี่ยก่อนการฝึก และ

คะแนนเฉลี่ยหลังการฝึก 4 สัปดาห์ ซึ่งเป็นไปตาม

สมมติฐานที่ตั้งไว้

 ผลการวิจัยดังกล่าวอธิบายได้ว่าหลังจากกลุ่ม

ทดลองท่ี 2 ได้รับการฝึกเป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์แล้ว 

มีคะแนนการทดสอบการตีลูกหน้ามือและหลังมือ 

เพ่ิมมากขึ้น คือคะแนนการทดสอบการตีลูกหน้ามือ

และหลังมือในการทดสอบสูงขึ้นกว่าก่อนได้รับการฝึก 

มีการพัฒนาการตีลูกหน้ามือและหลังมือเพิ่มมากขึ้น 

การเรียนรู้ทักษะจะช่วยให้ผู้เรียนมีการพัฒนาการ 

ทางด้านทักษะในการตีเทนนิส ตามคำากล่าวของศิลปชัย 

สุวรรณธาดา (Suwanthada, 1980) กล่าวว่า การ

เรียนรู้ หมายถึง ขบวนการท่ีทำาให้พฤติกรรมเปล่ียนแปลง

ไปในลกัษณะค่อนขา้งถาวร ซึง่เปน็ผลเนือ่งมาจากการ

ฝึกหัดและประสบการณ์ ซึ่งสอดคล้องกับเฮ็ลด์แมน 

(Heldman, 1975) กล่าวว่า ความได้เปรียบของลูก

หน้ามือและลูกหลังมือของการจับไม้สองมือ คือสามารถ

เอาชนะปญัหาของขอ้มอืออ่นแอได ้เปน็การงา่ยในการ

เปล่ียนทิศทางของแต่ละลูกโดยการตีบอลง่ายกว่า  

ซึ่งตรงกับคำากล่าวของ อนันต์ อัตชู (Attchoo,1980) 

ที่กล่าวว่า การเรียนรู้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงและ

ปรับปรุงของระบบประสาท ซึ่งมาจากประสบการณ์ 

แล้วทำาให้เกิดการเปล่ียนแปลง ในระบบประสาทน่ันเอง 

การเรียนรู้ประกอบด้วยพฤติกรรมที่กว้างขวาง การที่

จะรู้ว่าการเรียนรู้ได้เกิดขึ้นก็ด้วยการสังเกตและวัด 

การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมหรอืการเปลีย่นแปลงความ

สามารถท่ีแสดงออก ลักษณะของการพัฒนาการเรียนรู้

ทกัษะกฬีาเทนนสิในการวจิยัครัง้นีเ้ปน็ตน้ ตามผลการ

ศึกษาของ ฟิทท์ และ พอสเนอร์ (Fitt and Posner, 

1967) ท่ีว่าการพัฒนาการของการเรียนรู้ทักษะสามารถ

แบ่งออกได้เป็น 3 ข้ัน คือข้ันความรู้ความเข้าใจ (Cogni-

tive Phase) ซ่ึงเป็นช่วงของการฝึกหัดท่ีมีความผิดพลาด

เกิดขึ้นเป็นอย่างมาก ขั้นการเชื่อมโยง (Associative 

Phase) ซึ่งความผิดพลาดในการฝึกหัดเริ่มลดน้อยลง

แต่ความคงท่ีของทักษะก็ยังไม่มีมากนัก และข้ันอัตโนมัติ 

(Autonomouse Phase) ผู้เรียนฝึกหัดจนเกิดความ

ชำานาญในทกัษะ เปน็สิง่ทีต่ดิจนเปน็นสิยั และสามารถ

ที่จะแสดงออกได้ โดยไม่ต้องคิดถึงหลักและวิธีการที่

เป็นพื้นฐานอีกต่อไป ลักษณะของการพัฒนาขั้นนี้คือ 

ผูเ้รยีนมมีาตรฐานของทกัษะหรอืมคีวามสม่ำาเสมอและ

ความคงที่ของระดับความสามารถสูง 

 3. ค่าเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบการตีลูก 

หนา้มอืและหลงัมอื ระหวา่งกลุม่ทดลองที ่1 และกลุม่

ทดลองที่ 2 ก่อนการฝึก หลังการฝึก 4 สัปดาห์ และ

หลังการฝึก 8 สัปดาห์ ไม่แตกต่างกัน

 จากผลการเปรียบเทียบของคะแนนการทดสอบ

การตีลูกหน้ามือและการตีลูกหลังมือ จากการทดสอบ

คา่ “ท”ี (t-test) ของคะแนนการทดสอบทกัษะเทนนสิ
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ระหว่างกลุ่มการฝึกการจับไม้มือเดียวกับกลุ่มการฝึก

การจับไม้สองมือภายหลังการฝึก 4 สัปดาห์และหลัง

การฝึก 8 สัปดาห์ ไม่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตาม

สมมุติฐานที่ตั้งไว้ แสดงให้เห็นว่าการฝึกทักษะการตี

ลูกหน้ามือและการตีลูกหลังมือหลังการฝึก 8 สัปดาห์

ของกลุ่มการฝึกการจับไม้มือเดียวมีความสามารถ 

ไม่แตกต่างกับกลุ่มการฝึกการจับไม้สองมือ สาเหตุที่

เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากโปรแกรมการฝึกทักษะการ

ตีลูกหน้ามือและการตีลูกหลังมือทั้งสองโปรแกรมที่

สรา้งขึน้มีการใชเ้วลารปูแบบ และความหนกัในการฝกึ

ที่เหมือนกัน แต่จะต่างกันเพียงแต่การจับไม้เท่านั้น 

โดยกลุ่มทดลองท่ี 1 การจับไม้มือเดียว กลุ่มทดลองท่ี 2 

การจับไม้สองมือ ในการฝึกครั้งนี้ผู้เรียนทั้งสองกลุ่ม 

อยู่ในข้ันความรู้ ความเข้าใจ คือ เม่ือผู้เร่ิมเรียนทักษะใหม่ 

จะพบกบัคำาถามตัวเองเกีย่วกบัความรูใ้นทักษะพืน้ฐาน

ของกีฬานั้นๆ เช่น ทักษะพื้นฐานที่สำาคัญมีอะไรบ้าง 

จะแสดงทักษะเหล่าน้ันอย่างไร ทำาอย่างไรถึงจะเล่นได้ดี 

และอืน่ๆ คำาถามเหล่านีผู้เ้รยีนจะตอ้งคดิคน้หาคำาตอบ 

ซ่ึงอาจได้จากครูผู้สอน จากหนังสือ หรือจากวารสารอ่ืนๆ 

นอกจากนีอ้าจจะได้รบัคำาตอบจากการฝึกหัดของตนเอง 

จึงทำาให้ผู้เรียนยังอยู่ในข้ันหาความรู้ความเข้าใจจากส่ิงเร้า

ในการเรียนรู้ทักษะ ซึ่งผู้เรียนจะมีการแสดงทักษะที่

ผิดพลาดอยู่เสมอ ศิลปชัย สุวรรณธาดา (Suwanthada, 

1980) กล่าวว่า ผู้เรียนจะต้องตอบสนองจากสิ่งเร้า 

นักเทนนิสบางคนฝึกหัดทั้งเช้าและเย็น บางคนเมื่อมี

โอกาสอำานวยเทา่นัน้ การฝกึหดัจงึเปน็การสรา้งความ

สัมพนัธก์นัระหว่างสิง่เรา้และการตอบสนองสิง่เรา้นัน้ 

ซึ่งสิ่งเร้า คือ ลูกเทนนิส ความเร็วของลูกเทนนิส 

ลักษณะการหมุนของลูก การเล่นของคู่ต่อสู้ ความกดดัน

ต่างๆ ซึ่งสิ่งเร้า (Stimulus) เป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น

ในสถานการณ์ต่างๆ ซ่ึงเป็นตัวการท่ีทำาให้บุคคลมีปฏิกิริยา 

หรือพฤติกรรมตอบสนองออกมา ในสภาพการเรียน

การสอน สิ่งเร้าจะหมายถึงครู กิจกรรมการสอน และ

อุปกรณ์การสอนต่างๆที่ครูนำามาใช้ ผลย้อนกลับอาจ

จะได้รับตรงจากนักกีฬาเองและจากแหล่งอ่ืนๆ เช่น 

ครู เพื่อน และโสตทัศนูปกรณ์ อื่นๆ ผลย้อนกลับจาก

ตัวนักกีฬาส่วนมากได้รับจากการมองเห็น การได้ยิน 

การสัมผัส และการรับความรู้สึกภายในร่างกายของ 

ข้อต่อ กล้ามเน้ือ หูช้ันใน และผลย้อนกลับในลักษณะน้ี

ไมเ่พยีงพอในการปรบัปรงุตนเองใหด้ขีึน้ เพราะฉะนัน้

ผลยอ้นกลบัเสรมิจากแหลง่อืน่โดยเฉพาะ อยา่งยิง่จาก

ครูผู้สอน จึงมีความสำาคัญในการพัฒนาทักษะกีฬา

เทนนสิ ครจูะตอ้งมคีวามรูค้วามเข้าใจและแสดงทกัษะ

ทีถ่กูตอ้งหรอืมาตรฐานไดเ้ปน็อยา่งดแีละตอ้งมคีวามรู ้

และตอ้งใชผ้ลยอ้นกลบัแกผู่เ้รยีนไดอ้ยา่งถกูตอ้งในการ

สอนเทนนิส ครูผู้สอนอาจให้ผลย้อนกลับในขณะท่ีแสดง

ทักษะแล้ว หรือก่อนการแสดงทักษะเพ่ือเป็นการทบทวน 

ควรใหผ้ลย้อนกลบัทีส่ำาคญัๆกับผูห้ดัใหม ่เพือ่ใหผู้เ้รยีน

มีความเข้าใจ และตั้งใจในการเล่นเทนนิสมากขึ้น ผล

ย้อนกลับจากการมองเห็น การฟัง นักเทนนิสหัดใหม่

เรยีนเทนนสิอยา่งเขา้ใจ จะทำาใหม้พีฒันาการตเีทนนสิ

ที่ดีข้ึน นอกจากน้ีนักเทนนิสหัดใหม่จะลืมได้ง่ายกว่า 

อาจจะลืมแม้กระท่ังลำาดับของการแสดงท่าการตี การส่ง

ไม้แร็กเก็ตตามลูก (Forlow too) นักเทนนิสก็จะเกิด

การลืมเก่ียวกับจังหวะการตี ทำาให้จังหวะการตีไม่ราบร่ืน

เหมือนกัน บางครั้งนักเทนนิสอาจจะรู้สึกเบื่อหน่าย 

ต่อการฝึกซ้อม ทั้งนี้เนื่องมาจากการฝึกหนักจนเกินไป 

ไม่ได้พักผ่อนอย่างเพียงพอ ทำาให้ความสามารถการตี

เทนนิสลดลง 

 จากการศึกษาจากหนังสือนิตยสารเทนนิส  

เกมเซตแมท โดยแฟรง ครูสต้า (Krusta, 2010) ได้

เปรียบเทียบหลากทฤษฎีกับความสามารถนักกีฬามาเป็น

เวลาพอสมควรและผลปรากฏว่า ขึ้นอยู่กับตัวนักกีฬา

จะตีมือเดียวหรือสองมือก็ไม่ต่างกัน หากวิเคราะห์ต่อยอด

ถึงคุณค่าท้ังสองสไตล์ เราคงต้องมุ่งประเด็นไปท่ีอนาคต

ของเกมเทนนิสว่ากำาลังไปในทิศทางใด นักเทนนิสยุคใหม่
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จะมีร่างกายท่ีแข็งแรงกว่าเทียบกับนักเทนนิสในปัจจุบัน 

(เร็วกว่า แรงกว่า และกระฉับกระเฉงกว่า) ซ่ึงทำาให้การ

ส่งบอลในภาพรวมน้ันเร็วข้ึน เน่ืองมาจากเทรนด์แบบน้ี 

นักเทนนิสจะตีจากสมดุลที่เคลื่อนไหว (ตีจากการ

เคลือ่นไหว) กนัมากขึน้ นกัเทนนสิจะตลูีกกลางอากาศ

หรอืขณะลกูกำาลงักระดอนกนัมากขึน้ เทรนดพ์ืน้สนาม

ท่ีช้าลงจะส่งผลให้ลูกเทนนิสกระดอนสูงมากขึ้น ซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของเนตรนภา เรืองไชย (Rungchai, 

2003) ได้ทำาการศึกษาการเปรียบเทียบผลของโปรแกรม

การฝึกด้วยมือเดียว และสองมือที่มีต่อความสามารถ

ในการตลีกูกระดอนพืน้ทางดา้นหนา้มอืในกฬีาเทนนสิ 

ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการตีลูกกระดอน

พื้นทางด้านหน้ามือหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 6 ของกลุ่ม 

ที่ฝึกด้วยมือเดียว ดีกว่าการฝึกตีด้วยสองมือ อย่างมี

นัยสำาคัญที่ระดับ .05 และความสามารถในการตีลูก

กระดอนพื้นทางด้านหน้ามือหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 6 

ระหว่างกลุ่มที่ฝึกตีด้วยมือเดียว และกลุ่มที่ฝึกตีด้วย

สองมือ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญที่ระดับ .05

 สรุปผลการวิจัย

 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาวัยเด็กอายุ 7-10 ปี 

ซึ่งไม่มีประสบการณ์ในการเล่นเทนนิสมาก่อน เด็กมี

การใช้ไม้ที่มีขนาด น้ำาหนัก ที่แตกต่างกัน และวิธีการ

จับไม้ตามความถนัด เด็กท่ีเร่ิมฝึกหัดเทนนิสไม่มีความรู้

การเลือกใช้ไม้ และวิธีการจับไม้ซึ่งยังไม่มีความถนัด

เฉพาะอย่าง ผลของโปรแกรมการฝึกทั้งสองกลุ่มจึงไม่

แตกต่างกัน แต่อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงค่าเฉลี่ย

ความสามารถในการตีลูกหน้ามือและการตีลูกหลังมือ 

หลังการฝึกสัปดาห์ที่ 4 และหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 8 

พบว่ากลุ่มที่ฝึกการจับไม้สองมือมีค่าเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่ม

ที่ฝึกการจับไม้มือเดียวเล็กน้อย

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย

 1. ในการฝึกทักษะกีฬาเทนนิสสำาหรับผู้เร่ิมฝึกหัด

ทักษะใหม่ๆ จำาเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องได้รับการสอนอย่าง

ถูกวิธี และได้รับการเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดจากผู้สอน 

เพราะเป็นช่วงที่ผู้เรียนจะจดจำาและใช้ความพยายาม 

การฝึกซ้อมอย่างสม่ำาเสมอ ใช้เวลาคุ้มค่าอย่างเพียงพอ

และมกีารทบทวนซ้ำา จะทำาใหเ้กดิการเรยีนรูแ้ละจดจำา

ทักษะได้รวดเร็ว

  2. การฝึกการจับไม้มือเดียวหรือการจับไม้สองมือ 

จะใช้การฝึกการสอนแบบการจับไม้มือเดียวหรือการ 

จับไม้สองมือก็ได้ แต่ควรคำานึงถึงองค์ประกอบอย่างอ่ืน

ดว้ย เชน่ รา่งกาย รปูรา่ง อาย ุเพศ เพือ่เปน็แนวทาง

ในการตัดสินใจเลือกวิธีสอนเทนนิสแก่ผู้เริ่มต้นหัด

ใหม่ๆ

 3. การเลอืกใชไ้มเ้ทนนสิ เปน็องคป์ระกอบอย่าง

หน่ึง ต้องดูขนาดและน้ำาหนักที่เหมาะสมกับผู้เรียนที่

เริ่มต้นฝึกหัดใหม่ๆ

 4. ในการฝึกพยายามกระตุ้นผู้เรียนทำาการฝึก 

ต่อเนื่องสม่ำาเสมอตลอดเวลาและเต็มความสามารถ 

 ข้อเสนอเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

 1. ศึกษาการวิจัยนี้เพิ่มเติม อาจเพิ่มระยะเวลา

การฝึกจากเดิม 8 สัปดาห์เป็น 12 สัปดาห์ หรือ

เปลี่ยนแปลงจากการแสดงทักษะแบบเปิด ไปเป็นการ

แสดงทักษะแบบปิด

 2. ศกึษาเปรยีบเทยีบผลการฝกึระหวา่งเพศชาย

หรือเพศหญิง

 3. ศึกษาการเปรียบเทียบผลการฝึกทักษะอื่นๆ 

ในกีฬาเทนนิส เช่น การตีลูกวอลเล่ย์ การเสิร์ฟ ที่มี

ต่อนักกีฬาระดับสูง

  4. ศกึษาเปรยีบเทยีบผลการฝกึการจบัไมม้อืเดยีว

และการจับไม้สองมือที่มีต่อทักษะกีฬาประเภทอื่นๆ 

เช่น ซอฟท์เทนนิส สควอซ
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อุบัติการณ์การบาดเจ็บระหว่างการซ้อมและการแข่งขันของนักกีฬาฟุตบอลชาย
ของทีมมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

เชาว์นวิทย์ สุทธิวานิช1 อี๊ด ลอประยูร1 และดรุณวรรณ สุขสม2 

1คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดย่อ
 วัตถุประสงค์ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาอุบัติการณ์การเกิดการบาดเจ็บระหว่างการ 
ฝึกซ้อมและการแข่งขันฟุตบอลในนักฟุตบอลชายของ
ทมีมหาวิทยาลยัในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล 
 วิธีดำาเนินการวิจัย กลุ่มตัวอย่างเป็นนักกีฬา
ฟุตบอลชายจำานวน 102 คน ที่เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 39 “สงขลานครินทร์เกมส์” 
ทำาการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายของนกักฬีาฟตุบอล จำานวน 8 ประเภท ไดแ้ก ่
การวดัเปอรเ์ซน็ตไ์ขมนัใตผิ้วหนงั ความสามารถในการ 
กระโดดสูง ความสามารถในการกระโดดขาเดียวในแนว
ราบ การวิ่งเร็ว 40 เมตร ความสามารถในการเปลี่ยน
ทิศทางขณะวิ่ง วิ่งซิกแซก การวิ่ง 3 เหลี่ยม และ 
การวิ่งไป-กลับ จากนั้นทำาการเก็บข้อมูลการบาดเจ็บ
ระหวา่งการฝกึซอ้มเปน็ระยะเวลา 4 สปัดาหก์อ่นการ
แขง่ขนั และเกบ็ขอ้มลูการบาดเจ็บระหวา่งการแขง่ขนั 
เปน็ระยะเวลา 2 สปัดาห ์นำาผลทีไ่ดม้าวเิคราะห ์และ
นำาเสนอเปน็จำานวน เปอรเ์ซน็ต ์คา่เฉล่ีย และคา่ความ 
คลาดเคลือ่นมาตรฐานและใชก้ารวเิคราะหก์ารถดถอย
พหุโลจิสติกส์ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างการบาดเจ็บ
กบัลกัษณะโครงสรา้งของรา่งกาย และสมรรถภาพทาง
กายทั่วไป
 ผลการวิจัย ผลการศึกษาพบว่าการบาดเจ็บ 
เกิดข้ึนท้ังหมด 66 คร้ัง ต่อเวลาการฝึกซ้อมและแข่งขัน
ทั้งหมด 3911.08 ชั่วโมง คิดเป็น 16.87 ครั้ง/1000 
ชั่วโมง โดยจำาแนกเป็นเกิดอัตราการบาดเจ็บระหว่าง
การฝึกซ้อม คิดเป็น 9.82 ครั้ง/1000 ชั่วโมง และเกิด

อัตราการบาดเจ็บระหว่างการแข่งขัน คิดเป็น 46.42 
คร้ัง/1000 ช่ัวโมง ระหว่างการฝึกซ้อม พบว่า ชนิดของ
การบาดเจ็บท่ีพบมากท่ีสุด คือ กล้ามเน้ือฉีกขาด (45%) 
ตำาแหนง่ทีไ่ดร้บับาดเจบ็บอ่ยทีส่ดุ คอื ขอ้เทา้ (14.94%) 
และสาเหตุของการบาดเจ็บท่ีพบบ่อยสุด คือ การปะทะ/
ชน (38.71%) ระหว่างช่วงของการแข่งขัน พบว่า ชนิด
ของการบาดเจ็บที่พบมากที่สุด คือ เอ็นข้อเท้าแพลง 
(40%) ตำาแหน่งที่ได้รับบาดเจ็บบ่อยที่สุด คือ ข้อเท้า 
(18.39%) และสาเหตุของการบาดเจ็บที่พบบ่อยสุด 
คือ การถูกสไลด์ (42.86%) การบาดเจ็บระดับรุนแรง
ที่จำาเป็นต้องหยุดพักจากการฝึกซ้อมหรือการแข่งขัน
มากกว่า 28 วัน ได้แก่ เอ็นไขว้หน้าของข้อเข่าฉีกขาด 
และเอน็ประกบัดา้นในของขอ้เขา่ฉกีขาด ซึง่พบในการ
แข่งขันรอบตัดเชือกมากกว่ารอบแรก อย่างไรก็ตาม 
พบวา่คา่มมุควิของขอ้เขา่ ความยาวของขาทัง้สองขา้ง 
และสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาไม่สัมพันธ์กับ 
การเกิดการบาดเจ็บอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ
นัยสำาคัญ 0.05
 สรุปผลการวิจัย อัตราการบาดเจ็บของนักฟุตบอล
ทีมชายที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับมหาวิทยาลัย 
อยู่ในระดับสูง โดยอัตราการบาดเจ็บในขณะแข่งขัน
จะสูงกว่าขณะฝึกซ้อม 5 เท่า การบาดเจ็บส่วนใหญ่
จะไม่รุนแรง และลักษณะโครงสร้างของร่างกายและ
สมรรถภาพทางกายไม่มีผลต่อการบาดเจ็บ

คำาสำาคัญ: อุบัติการณ์ของการบาดเจ็บ / นักกีฬา
ฟุตบอล / สมรรถภาพทางกาย / ลักษณะโครงสร้าง
ของร่างกาย
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THE INCIDENCE OF INJURY OF MALE SOCCER PLAYERS OF 
THE UNIVERSITY TEAMS IN URBAN AND SUBURB AREAS 

OF BANGKOK DURING TRAINING AND MATCHES 
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1Faculty of Medicine, Chulalongkorn University
2Faculty of Sports Science, Chulalongkorn University

Abstract
 Purpose The purpose of this study was 
to determine the incidence of injury of the 
male soccer players of the university teams 
in urban and suburb areas of Bangkok during 
training and competition in the 39th University 
Games “Songklanagarind Games”. 
 Methods The personal information and 
specific physical fitness, consisted of the  
percentage of body fat, jump and reach, triple 
hop, 40 meters sprint, four line sprint, zigzag 
run, three corner run and shuttle run were 
assessed. After that the injury information during 
training were recorded before the competition 
for 4 weeks. The injury information during 
tournament were recorded for 2 weeks. The 
results were analyzed and reported as number, 
percentage, mean and standard deviation. The 
multiple logistic regression were used to analyze 
the relationship between injury data and  
anthropometric and the physical fitness. 
 Results The result shows 66 injuries  
occured during 3,911.08 hours of exposure, 
giving an injury incidence of 16.87 per 1000 
hours. The mean injury incidence was 9.82 
injuries per 1000 training hours and 46.42 
injuries per 1000 match hours. During training, 

the most common injuries were muscle strain. 
The most common sites of injuries were the 
ankle (14.94%) and caused by contact (38.71%). 
During matches, most common injuries were 
ligament sprain. The most common site of 
injuries were also the ankle (18.39%) but 
caused by sliding (42.86%). The serious injuries 
(need to rest > 28 days) diagnosed as anterior 
cruciate ligament sprain and medial collateral 
ligament sprain were found more frequent 
during knock-out round in the competition 
rather than training. However, there were no 
correlation between the injury occurance and 
Q-angle, leg length discrepancy and physical 
fitness. 
 Conclusion The injury incidence of the 
male soccer players participating in the  
University Games was high level. The injury 
incidence during matches was higher 5 times 
than in training. The most common injuries 
were mild degree and typically not involved 
with the anthropometric characteristics and 
physical fitness.

Key Words: Incidence of injury / Soccer players 
/ Physical fitness / Anthropometric characteristics
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ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา

 กีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมมากที่สุด 

ในปัจจุบันทั่วโลกมีนักฟุตบอลประมาณ 240 ล้านคน 

แบ่งเป็นนักฟุตบอลเพศชายจำานวนประมาณ 200  

ล้านคน และนักฟุตบอลเพศหญิงจำานวน 40 ล้านคน 

อย่างไรก็ตามจำานวนของนักฟุตบอลท่ีเพ่ิมสูงข้ึนนำาไปสู่

จำานวนของการบาดเจ็บท่ีเพิม่ขึน้ สง่ผลใหเ้สยีคา่ใชจ่้าย

ในการรักษาและสูญเสียเวลาในการฝึกซ้อมและแข่งขัน 

(Junge and Dvorak, 2005) การศึกษาสาเหตุการ

บาดเจบ็ของนกัฟตุบอลอาชพีลกีองักฤษจาก 4 สโมสร 

ใน 3 ฤดูกาลระหว่างเดือนพฤศจิกายน ค.ศ.1994 – 

พฤษภาคม ค.ศ.1997 พบว่าอัตราการบาดเจ็บทั้งหมด

คิดเป็น 8.5 ครั้งต่อ 1,000 ชั่วโมงของเวลาการฝึก

ซ้อมและแขง่ขนัทัง้หมด ซึง่อตัราการบาดเจบ็ทีเ่กดิขึน้

ระหวา่งชว่งแขง่ขนัคดิเป็น 27.7 ครัง้ตอ่ 1,000 ชัว่โมง

ของเวลาการแข่งขัน และอัตราการบาดเจ็บที่เกิดขึ้น

ระหว่างช่วงฝึกซ้อมคิดเป็น 3.3 ครั้งต่อ 1,000 ชั่วโมง

ของเวลาการฝึกซ้อม ซ่ึงการบาดเจ็บท่ีเกิดข้ึนร้อยละ 67 

ของการบาดเจ็บทั้งหมดเกิดระหว่างช่วงแข่งขันและ

พบมากในช่วง 15 นาทีสุดท้ายของแต่ละครึ่งอย่างมี

นัยสำาคัญ นอกจากนี้ ชนิดของการบาดเจ็บส่วนใหญ่

ประกอบด้วย กล้ามเนื้อฉีกขาด (Muscle strain)  

ร้อยละ 41 ข้อเคล็ด (Sprain) ร้อยละ 20 และ 

กลา้มเน้ือฟกช้ำา (Contusion) รอ้ยละ 20 สว่นบรเิวณ

ที่ได้รับบาดเจ็บมากที่สุด ได้แก่ ต้นขา ร้อยละ 23  

ข้อเท้า ร้อยละ 17 ข้อเข่า ร้อยละ 14 และขาส่วนล่าง 

ร้อยละ 13 โดยผลที่ได้จากการศึกษานี้พบอัตราการ

บาดเจ็บของกล้ามเน้ือฉีกขาดสูง แสดงถึงความเป็นไปได้

ของการมีข้อบกพร่องในโปรแกรมการฝึกสมรรถภาพ

และวิธีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อและอบอุ่นร่างกาย

สำาหรับแต่ละสโมสร (Hawkins and Fuller, 1999) 

ส่วนในภูมิภาคเอเชีย ในปี ค.ศ. 2000 มีการศึกษา

อุบัติการณ์และรูปแบบของการบาดเจ็บท่ีมีความต้องการ

การรักษาทางการแพทย์ในนักฟุตบอลเอเชียระหว่าง

การแข่งขันเอเช่ียนคัพท่ีประเทศเลบานอน และแข่งขัน

ฟตุบอลชงิแชมปเ์อเชยีรุน่อายไุมเ่กนิ 19 ป ีทีป่ระเทศ

อิหร่าน พบว่ามีการบาดเจ็บทั้งหมด 260 ครั้ง แต่มี

เพียง 84 คร้ังท่ีทำาให้นักกีฬาขาดการฝึกซ้อมและแข่งขัน 

โดยอุบัติการณ์การบาดเจ็บระหว่างการแข่งขันในรอบ

ตัดเชือกมีอัตราการบาดเจ็บท่ีเกิดข้ึน คิดเป็น 124.9 คร้ัง

ตอ่ 1,000 ชัว่โมงของเวลาการแขง่ขนั และอบุตักิารณ์

การบาดเจบ็ระหวา่งการแข่งขันในรอบแรก มอีตัราการ

บาดเจบ็ทีเ่กดิขึน้ คดิเปน็ 154.2 ครัง้ตอ่ 1,000 ชัว่โมง

ของการแขง่ขนั นอกจากนีบ้รเิวณทีไ่ดร้บับาดเจบ็บอ่ย 

คือ ข้อเข่า ร้อยละ 18.5 รยางค์ขาส่วนล่าง ร้อยละ 17.3 

และข้อเท้า ร้อยละ 14.2 ส่วนการวินิจฉัยท่ีพบบ่อยคือ 

กล้ามเน้ือฟกช้ำา ข้อเคล็ด และกล้ามเน้ือฉีกขาด เป็นต้น 

ซึ่งแม้จะไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าลักษณะโครงสร้างของ

รา่งกายเปน็ปจัจยัเสีย่งของการบาดเจบ็ แตส่นันษิฐาน

ว่าสามารถทำาให้เกิดการเปล่ียนแปลงของรูปแบบของ

การบาดเจ็บได้ สำาหรับประเทศไทย กีฬาฟุตบอลเป็น

กีฬาที่ได้รับความนิยมเป็นจำานวนมาก และได้รับการ

บรรจุไว้ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยในแต่ละครั้ง 

แต่ยังไม่มีการศึกษาเก่ียวกับอุบัติการณ์การบาดเจ็บ

ของนกักฬีาฟตุบอลระหวา่งการฝกึซอ้มและการแขง่ขนั 

ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกับอุบัติการณ์

การบาดเจบ็ระหวา่งการฝกึซอ้ม/การแขง่ขนัในนกักฬีา

ฟุตบอลชายตัวแทนมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล เพื่อเป็นความรู้สำาหรับการป้องกัน 

การบาดเจ็บในกีฬาฟุตบอล รวมทั้งเป็นข้อมูลพื้นฐาน

สำาหรับพัฒนางานวิจัยต่อไปในอนาคต
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อศึกษาอุบัติการณ์การเกิดการบาดเจ็บ

ระหว่างการซ้อมและการแข่งขันฟุตบอลในนักกีฬา

ฟุตบอลทีมชายของมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล

 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการบาดเจ็บ

ระหว่างการซ้อมและการแข่งขันฟุตบอลกับลักษณะ

โครงสร้างของร่างกาย และสมรรถภาพทางกายทั่วไป

ในนักกีฬาฟุตบอลทีมชายของมหาวิทยาลัยในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

วิธีดำาเนินการวิจัย

 กลุ่มตัวอย่าง

 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักกีฬาฟุตบอลชายของทีม

มหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

จำานวน 5 มหาวิทยาลัย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

(n = 23) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (n = 21) มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ (n = 17) มหาวิทยาลัยมหิดล (n = 21) 

และ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (n = 21) 

 วิธีได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการเลือกกลุ่ม

ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) 

รายละเอียด มีดังนี้

 1. จำานวนมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑลที่ทำ าการส่ งทีมฟุตบอลชายของ

มหาวิทยาลัย เข้ าร่ วมการแข่ งขันฟุตบอลกีฬา

มหาวทิยาลยัรอบคดัเลอืกในเขตกรงุเทพมหานครและ

ปรมิณฑล มจีำานวนทัง้สิน้ 22 แหง่ ไดแ้ก ่จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยราชพฤกษ์ วิทยาลัย

กรุงเทพธนบุรี มหาวิทยาลัยเกริก สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

มหานคร และวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

 2. คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง

ประเทศไทย (กกมท.) ทำาการจับสลากแบ่งสายการ

แขง่ขนัรอบคดัเลอืกออกเปน็ 8 สาย เพือ่หาผูช้นะเลศิ

ในแต่ละสาย จำานวน 8 ทีม เป็นตัวแทนเขตเข้าร่วม

แข่งขันรอบมหกรรมกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 39 และ

ภายหลังสิ้นสุดการแข่งขันฟุตบอลกีฬามหาวิทยาลัย

รอบคัดเลือกในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ได้จำานวนมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น 9 มหาวิทยาลัย ได้แก่ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(แชมป์เก่า) มหาวิทยาลัย

มหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต มหาวิทยาลัย

เกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัย

กรุงเทพธนบุรี และวิทยาลัย นอร์ทกรุงเทพ

 3. ผู้วิจัยทำาการสำารวจมหาวิทยาลัยทั้ง 9 ทีม

ข้างต้นว่าทีมของมหาวิทยาลัยใดมีการเรียนการสอน

สาขาวิชากายภาพบำาบัด เน่ืองจากจำาเป็นต้องขอให้

นักศึกษากายภาพบำาบัดของแต่ละมหาวิทยาลัยเป็น 

ผูช้ว่ยวจิยั จะไดม้คีวามนา่เชือ่ถอืของการบนัทกึขอ้มลู

ด้านการบาดเจ็บและการรักษาของนักกีฬา ผลสรุปว่า

ได้กลุ่มตัวอย่างตามข้อกำาหนดจำานวนท้ังส้ิน 5 ทีม ได้แก่ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมวิจัย 

 1. เป็นนักกีฬาฟุตบอลเพศชายที่ ได้รับการ 

ลงทะเบียนเป็นนักฟุตบอลมหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 
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 2. ไม่เคยถูกลงโทษจากองค์กรท่ีตรวจสอบเก่ียวกับ

การใช้สารหรือวิธีการต้องห้าม

 3. ลงนามในใบแสดงความยินยอมในการเข้าร่วม

ศึกษาวิจัย

 เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมวิจัยออกจากการ

วิจัย

 1. ได้รับการบาดเจ็บท่ีรุนแรงจนไม่สามารถ 

เขา้รว่มการฝกึซอ้มและแขง่ขนัไดต้ามโปรแกรมของทีม

 2. นักกีฬาขอถอนตัวจากการเข้าร่วมงานวิจัย

 ขั้นตอนการดำาเนินการวิจัย

 1. ศึกษาทบทวนวรรณกรรม และเอกสารที่

เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ก่อนเริ่มการวิจัย

 2. ติดต่อผู้จัดการทีมและผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล

ทมีชายของมหาวทิยาลัยจำานวน 5 มหาวทิยาลัย ไดแ้ก ่

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  และ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อขอความร่วมมือ 

ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลการทดสอบสมรรถภาพ

ทางกายและข้อมูลเกี่ยวกับการบาดเจ็บ ทำาการชี้แจง

รายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาและผู้เข้าร่วมโครงการ

วิจัยเซ็นใบยินยอมเข้าร่วมโครงการ

 3. ก่อนการแข่งขันฟุตบอลกีฬามหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 39 รอบมหกรรม 11 สัปดาห์ ทำาการเก็บข้อมูล

ส่วนบุคคลของนักฟุตบอลทีมชายแต่ละมหาวิทยาลัย 

ดังต่อไปน้ี ส่วนสูงขณะยืน (Standing height; เซนติเมตร) 

น้ำาหนักตัว (Body weight; กิโลกรัม) ดัชนีมวลกาย 

(Body Mass Index; กิโลกรัม/เมตร2) การวัดมุมคิว 

(Q-angle; องศา) ของเข่าท้ังสองข้าง ทำาโดยให้นักฟุตบอล

ยืนไมส่วมรองเทา้และหวัเขา่เหยยีด (Full extension) 

ปลายเทา้ชีไ้ปขา้งหนา้ ทำาเครือ่งหมายลงบนจุดกึง่กลาง

ของลูกสะบ้า หาตำาแหน่งของ Anterior Superior 

Iliac Spine (ASIS) และลากเส้นจาก ASIS ไปยัง

จุดก่ึงกลางของลูกสะบ้า จากน้ันลากเส้นจากจุดก่ึงกลาง

ของ Tibial tubercle ผ่านจุดกึ่งกลางของลูกสะบ้า 

โดยวัดมุมระหว่างเส้น ASIS ถึงจุดกึ่งกลางลูกสะบ้า 

กับเส้นที่ลากจาก Tibial tubercle ผ่านจุดกึ่งกลางลูก

สะบ้า และวัดความแตกต่างของความยาวขาท้ังสองข้าง 

(Leg-length discrepancy) โดยใหน้กักฬีานอนลงบน

เตียงในท่า Anatomical position แล้วทาบสายวัด 

จาก ASIS ไปตาม Anteromedial ของต้นขา ลูก

สะบ้า ขาส่วนล่าง จนถึงตำาแหน่ง Medial malleolus 

เอียงตามแนวลงและเฉียงไปทางด้านนอก นำาค่าที่ได้

ของขาทัง้สองมาลบกนัเพือ่หาความแตกตา่งของความ

ยาวขา (หน่วยเป็นเซนติเมตร)

 4. ทำาการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักกีฬา

ฟุตบอลทีมชายแต่ละมหาวิทยาลัยก่อนการแข่งขัน

ฟุตบอลกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 39 รอบมหกรรม  

เป็นระยะเวลา 9 สัปดาห์ ได้แก่ เปอร์เซ็นต์ไขมันของ

ร่างกาย ความสามารถในการกระโดดสูง ความสามารถ

ในการกระโดดขาเดยีวในแนวราบ การวิง่เรว็ 40 เมตร 

ความสามารถในการวิ่งเปล่ียนทิศทาง วิ่งซิกแซก  

วิ่ง 3 เหลี่ยม การวิ่งไป-กลับ และความแข็งแรง 

ของกล้ามเนื้อหน้าท้อง (Junge and Dvorak, 2005) 

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  4.1 เปอร์เซ็นต์ไขมันของร่างกาย (% Body 

Fat)

  ใช้เครื่องวัดความหนาของไขมันใต้ผิวหนัง 

(Skinfold caliper) วัดความหนาของไขมันใต้ผิวหนัง 

7 ตำาแหน่ง ได้แก่ บริเวณ Biceps Subscapular 

Suprailiac Chest Abdominal Front thigh และ 

Mid-axilla และนำาค่าที่วัดได้ (หน่วยเป็นมิลลิเมตร) 

ไปคำานวณเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายโดยใช้วิธีของสิรี 

(Siri equation)
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  4.2 การกระโดดสงู (Jump and reach test) 

  ให้นักฟุตบอลกระโดดให้สูงสุดเท่าท่ีจะสามารถ

ทำาได้ โดยอนุญาตให้กระโดดได้ 3 ครั้ง วัดระยะห่าง

จากจุดที่ปลายนิ้วกลางแตะในท่ายืนตรงไปยังจุดที่

ปลายนิ้วกลางแตะ ใช้ผลของการกระโดดครั้งที่สูงสุด 

(หน่วยเป็นเซนติเมตร)

  4.3 การกระโดดขาเดียวในแนวราบ (Triple 

hop) 

  ให้นักฟุตบอลยืนอยู่หลังเส้นจุดเริ่มต้นแล้ว 

กระโดดขาเดียวไปขา้งหนา้ 3 กา้วดว้ยเทา้ขวาแตะพืน้

ข้างเดียว แล้วจึงสลับมาใช้เท้าซ้ายข้างเดียวกระโดดไป

ข้างหน้า 3 ก้าวและทำาการวัดระยะท่ีกระโดดได้ไกลสุด

จากจุดตั้งต้น โดยวัดแยกข้างซ้ายและข้างขวาจำานวน 

3 ครั้ง แล้วหาค่าเฉลี่ย (หน่วยเป็นเมตร)

  4.4 การวิง่เรว็ 40 เมตร (40 Meters sprint)

  ให้เตรียมสนามทดสอบทางยาว 40 เมตร 

โดยนักฟุตบอลวิ่งจากจุดเริ่มต้นจนถึงจุด 40 เมตร 

แล้วจับเวลา โดยอนุญาตให้ทดลองวิ่งได้ 1 ครั้ง และ

เอาจริงอีก 1 คร้ัง วัดระยะเวลาท่ีทำาได้ (หน่วยเป็นวินาที)

  4.5 การว่ิงเปล่ียนทิศทาง (Four Line Sprint)

  เตรียมสนามเพ่ือการทดสอบและให้นักฟุตบอล

วิ่งตามรูปที่ 1 แล้วจับเวลานับตั้งแต่ให้สัญญาณเริ่ม

ทดสอบเร่ิมจากจุด A-B-C-A-D จนผ่านจุด D (หน่วย

เป็นวินาที)

รูปที่ 1 การวิ่งเปลี่ยนทิศทาง

  4.6 การวิ่งซิกแซก (Zigzag run)

  เตรียมสนามเพื่อการทดสอบตามรูปที่ 2  

ให้นักฟุตบอลว่ิงไปทีละจุดจากกรวยหมายเลข 1 ไปอ้อม

กรวยหมายเลข 2 ว่ิงไล่ไปเร่ือยจนผ่านกรวยหมายเลข 6 

แล้วจับเวลาต้ังแต่ให้สัญญาณเร่ิมการทดสอบจนกระท่ัง

ผ่านกรวยหมายเลขที่ 6 (หน่วยเป็นวินาที)

 

รูปที่ 2 การวิ่งซิกแซก

  4.7 การวิ่ง 3 เหลี่ยม (Three Corner Run) 

เตรียมสนามฟุตบอลตามรูปที่ 3 ให้นักฟุตบอลวิ่งจาก 

A B C D แล้วจับเวลาก่อนเริ่มการทดสอบ และ 

ขณะที่ถึงจุด D (หน่วยเป็นวินาที) 

รูปที่ 3 การวิ่ง 3 เหลี่ยม
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  4.8 การวิ่งไป-กลับ (Shuttle Run Test) 

  ให้นักฟุตบอลวิ่งไปกลับระยะ 20 เมตร 

ติดต่อกัน โดยเมื่อวิ่งครบ 1 รอบ แล้วให้พักได้  

5 วินาที โดยก่อนการทดสอบให้จับชีพจรขณะพัก  

และหลังการทดสอบสิ้นสุดลงให้จับชีพจรอีกครั้งหนึ่ง 

(หน่วยเป็นจำานวนรอบสูงสุดที่ทำาได้) ดูรูปที่ 4

รูปที่ 4 การวิ่งไป-กลับ

  4.9 ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหน้าท้อง 

(Curl-ups/ Crunches)

  ให้นักฟุตบอลนอนหงายบนพื้นราบตั้งเข่าขึ้น

วางเท้าทั้งสองข้างราบกับพื้น แขนสองข้างแนบไว้ 

ด้านข้างลำาตัว และเหยียดตรง เอาฝ่ามือแตะพ้ืน น้ิวมือ

เหยยีดตรง และทำาเครือ่งหมายไวท่ี้จุดซึง่หา่งจากปลาย

น้ิวกลางท้ัง 2 ข้าง เป็นระยะ 7.5 เซนติเมตร แล้วยก

ศีรษะ ส่วนคอ และท่อนบนของแผ่นหลังให้พ้นพื้น 

และใหป้ลายนิว้กลางไปแตะจดุทีท่ำาเครือ่งหมายเอาไว ้

(หน่วยเป็นจำานวนครั้งที่ทำาได้ภายใน 1 นาที)

 5. ทำาการเก็บข้อมูลการบาดเจ็บ โดยมีรายละเอียด

ดังนี้

  5.1 ตดิตอ่นกัศกึษากายภาพบำาบดัประจำาทมี

ให้เป็นผู้ช่วยวิจัยสำาหรับเก็บบันทึกข้อมูลการบาดเจ็บ

ของแต่ละทีม

  5.2 นัดประชุมผู้ช่วยวิจัยของแต่ละทีมเพื่อ

อธิบายวิธีการบันทึกข้อมูลการบาดเจ็บในแบบฟอร์ม

บันทึกการบาดเจ็บ ซึ่งประกอบด้วย วัน-เวลาที่ได้รับ

บาดเจ็บ บริเวณของร่างกายที่ได้รับบาดเจ็บ ชนิดของ

การบาดเจ็บที่ได้รับ ระยะเวลาที่ทำาให้ขาดจากการ 

ฝึกซ้อมและการแข่งขัน สถานการณ์ที่ทำาให้เกิดการ

บาดเจบ็ และการรกัษาทีไ่ดร้บัโดยทำาการทดลองนำารอ่ง

ก่อนการศึกษาจริง

  5.3 เก็บรวบรวมข้อมูลการบาดเจ็บจากการ

ฝกึซอ้มและการแขง่ขนัของนกักฬีาฟตุบอลทมีชายของ

มหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

เปน็ระยะเวลา 6 สปัดาห ์(เดอืนเมษายน – พฤษภาคม 

2555) ในรายการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 39 

โดยผูว้จิยัและผูช้ว่ยวจิยัจะสงัเกตการเกดิการบาดเจบ็

และบันทึกข้อมูลท้ังหมด การบาดเจ็บเบ้ืองต้นจะวินิจฉัย

โดยนกัศกึษากายภาพบำาบดัและตรวจยนืยนัโดยแพทย์

ในภายหลัง อัตราการเกิดการบาดเจ็บจะนำาเสนอเป็น

จำานวนการบาดเจ็บท่ีเกิดข้ึนต่อ 1,000 ช่ัวโมงการฝึกซ้อม/

แข่งขัน และติดตามผลการบาดเจ็บโดยผู้ช่วยวิจัย

แต่ละทีมจดบันทึกข้อมูลระยะเวลาช่วงฝึกซ้อมและ

ช่วงแข่งขันของทีมในทุกสัปดาห์ ลงในแบบบันทึกข้อมูล

จากนั้นรวบรวมข้อมูลและนำาข้อมูลที่ได้มาทำาการ

วิเคราะห์ทางสถิติ 

  5.4 ทำาการประเมินความรุนแรงของการ 

บาดเจ็บที่เกิดข้ึนโดยแบ่งตามจำานวนวันที่ต้องหยุดพัก

จากการฝึกซ้อมหรือการแข่งขัน ดังน้ี การบาดเจ็บระดับ

ไม่รุนแรง (หยุดพัก 1-3 วัน) การบาดเจ็บระดับต่ำา 

(หยุดพัก 4-7 วัน) การบาดเจ็บระดับปานกลาง (หยุดพัก 

8-28 วัน) และการบาดเจ็บระดับรุนแรง (หยุดพัก > 

28 วัน) และคำานวณอัตราการบาดเจ็บโดยใช้สูตร 

(Wayne, 2009) คือ

  อัตราการบาดเจ็บระหว่างฝึกซ้อม (Training 

injury rates) = (จำานวนการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นทั้งหมด

ระหว่างฝึกซ้อม/TIE) x 1000

  อัตราการบาดเจ็บระหว่างแข่งขัน (Match 

injury rates) = (จำานวนการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นทั้งหมด

ระหว่างแข่งขัน/MIE) x 1000
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  อัตราการบาดเจ็บท้ังหมด (Total injury rates) 

= [จำานวนการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นทั้งหมด/(TIE+MIE)]  

x 1000

  TIE ; Training injury exposure คือ ค่า

ระยะเวลาของการฝึกซ้อม (นาที)

  MIE ; Match injury exposure คือ ค่า

ระยะเวลาของการแข่งขัน (นาที)

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 นำาข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป

คอมพวิเตอร ์SPSS version 17.0 เพือ่หาคา่ทางสถติิ

ดังนี้

 1. นำาเสนอเปน็ คา่เฉล่ีย (Mean) สว่นเบีย่งเบน

มาตรฐาน (SD) และเปอร์เซ็นต์ (%)

 2. ข้อมูลเก่ียวกับอัตราเกิดการบาดเจ็บจะนำาเสนอ

เป็นจำานวนการบาดเจ็บท่ีเกิดขึ้นต่อ 1,000 ชั่วโมง 

การฝึกซ้อม/ แข่งขัน

 3. ใชส้ถติิการวเิคราะหก์ารถดถอยพหโุลจิสตกิส ์

(Multiple logistic regression) ในการหาความสัมพันธ์

ระหว่างลักษณะโครงสร้างร่างกายกับสมรรถภาพ 

ทางกาย 

 4. กำาหนดระดับนัยสำาคัญทางสถิติที่ 0.05 (p < 

0.05)

ผลการวิจัย

 ข้อมูลลักษณะทั่วไปของนักกีฬาฟุตบอลทีมชาย

มหาวิทยาลัยพบว่า นักกีฬามีอายุเฉล่ีย 21.30 ± 1.77 ปี 

น้ำาหนักเฉลี่ย 68.35 ± 7.59 กิโลกรัม ส่วนสูงเฉลี่ย 

174.35 ± 6.25 เซนติเมตร ค่าเฉลี่ยของดัชนีมวลกาย

เท่ากับ 22.46 ± 1.89 กิโลกรัม/เมตร2 ค่าเฉลี่ยของ

มุมคิวของขาซ้ายเท่ากับ 8.20 องศา ค่าเฉลี่ยของ 

มุมคิวของขาขวาเท่ากับ 8.25 องศา ค่าเฉล่ียความยาว

ขาข้างซ้ายเท่ากับ 90.10 ± 4.69 เซนติเมตร และ 

ค่าเฉล่ียความยาวขาข้างซ้ายเท่ากับ 90.08 ± 4.65 

เซนติเมตร นอกจากน้ีพบว่านักกีฬาส่วนใหญ่มีความ

แตกต่างของความยาวขาท้ังสองข้างไม่เกิน 0.5 เซนติเมตร 

จำานวน 98 คนแต่พบนักกีฬาที่มีความแตกต่างของ

ความยาวขาท้ังสองข้างมากกว่า 0.5 เซนติเมตร จำานวน 

4 คน ตามลำาดับ ส่วนข้อมูลสมรรถภาพทางกายของ

นักกีฬาฟุตบอลทีมชายมหาวิทยาลัยพบว่า นักกีฬามี

ค่าเฉลี่ยของความสามารถในการกระโดดสูงเท่ากับ 

52.45 ± 5.15 เซนติเมตร ค่าเฉล่ียความสามารถในการ 

กระโดด ขาเดยีวในแนวราบเทา่กับ 6.23 ± 0.61 เมตร 

ค่าเฉล่ียของความแข็งแรงของกล้ามเน้ือหน้าท้องเท่ากับ 

69.17 ± 9.69 ครั้ง ค่าเฉลี่ยของการวิ่ง 40 เมตร

เท่ากับ 5.70 ± 0.30 วินาที ค่าเฉล่ียของการว่ิงซิกแซก

เทา่กบั 8.95 ± 0.46 วนิาท ีคา่เฉลีย่ของความสามารถ

ในการวิ่งเปลี่ยนทิศทางเท่ากับ 14.85 ± 0.71 วินาที 

ค่าเฉลี่ยของการวิ่งสามเหลี่ยมเท่ากับ 32.77 ± 3.56 

วินาที และมีค่าเฉลี่ยของการวิ่งไป-กลับเท่ากับ 12.32 

± 3.24 ดังแสดงในตารางที่ 1



58 Journal of Sports Science and Health Vol.14 No.1, (January-April 2013)

ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปและสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาจำานวน 102 คน

ตัวแปร Mean ± SD Range (min-max)

อายุ (ปี)

น้ำาหนัก (กิโลกรัม)

ส่วนสูง (เซนติเมตร)

ค่าดัชนีมวลกาย (กิโลกรัม/เมตร2)

มุมคิว (°)

- ขาซ้าย

- ขาขวา

ความยาวขา (เซนติเมตร)

- ขาซ้าย

- ขาขวา

เปอร์เซ็นต์ไขมันใต้ผิวหนัง (เปอร์เซ็นต์)

ความสามารถในการกระโดดสูง (เซนติเมตร)

ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหน้าท้อง (ครั้ง)

วิ่งซิกแซก (วินาที)

ความสามารถในการกระโดดขาเดียวในแนวราบ (เมตร)

วิ่งเร็ว 40 เมตร (วินาที)

ความสามารถในการวิ่งเปลี่ยนทิศทาง (วินาที)

วิ่งไป-กลับ (รอบ)

วิ่ง 3 เหลี่ยม (วินาที)

21.30 ± 1.77

68.35 ± 7.59

174.35 ± 6.25

22.46 ± 1.89

8.20 ± 2.56

8.25 ± 2.60

90.10 ± 4.69

90.08 ± 4.65

10.47 ± 3.16

52.45 ± 5.15

69.17 ± 9.69

8.95 ± 0.46

6.23 ± 0.61

5.70 ± 0.30

14.85 ± 0.71

12.32 ± 3.24

32.77 ± 3.56

18-28

52-87

157-190

17.04-26.8

5.00-13.00

79.0-98.0

5.13-16.01

40-61

47-96

8.05-10.06

5.1-8.3

5.206-6.381

13.32-17.13

8-21

27.25-37.77

 พบการบาดเจบ็เกดิขึน้ทัง้หมด 66 ครัง้ ตอ่เวลา

การฝึกซ้อมและแข่งขันท้ังหมด 3911.08 ช่ัวโมง คิดเป็น 

16.87 ครั้ง/1000 ชั่วโมง โดยจำาแนกเป็นเกิดอัตรา

การบาดเจ็บคิดเป็น 9.82 ครั้ง/1000 ชั่วโมง ที่ใช้ 

ในการฝึกซ้อม และเกิดอัตราการบาดเจ็บคิดเป็น 

46.42 ครั้ง/1000 ชั่วโมงที่ใช้ในการแข่งขัน ดังแสดง

ในตารางที่ 2

 ตารางที ่3 แสดงอตัราการบาดเจบ็ จำาแนกตาม

ระดับความรุนแรงของการบาดเจ็บที่พบระหว่างการ 

ฝึกซ้อมและแข่งขัน พบว่า การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นอยู่ใน

ระดบัไมร่นุแรงสว่นใหญเ่ปน็การฉกีขาดของเอน็ขอ้ตอ่

ที่เกิดขึ้นในช่วงฝึกซ้อม 9.09% และช่วงการแข่งขัน 

18.18% และการฉีกขาดของกล้ามเน้ือ ซึ่งเกิดข้ึน 

ในช่วงฝึกซ้อม 9.09% และช่วงการแข่งขัน 10.61% 

การบาดเจ็บระดับปานกลางและรุนแรงที่จำาเป็นต้อง

หยุดพักจากการฝึกซ้อมหรือการแข่งขันมากกว่า 28 วัน 

คือการฉีกขาดของเอ็นข้อต่อ ได้แก่ เอ็นไขว้หน้าของ

ข้อเข่าฉีกขาด และเอ็นประกับด้านในของข้อเข่าฉีกขาด 

ซึ่งจะพบในการแข่งขันรอบตัดเชือกมากกว่ารอบแรก
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ตารางที่ 2 แสดงอัตราการบาดเจ็บระหว่างการฝึกซ้อมและการแข่งขัน (ครั้ง / 1000 ชั่วโมง)

 กิจกรรม  ระยะเวลาที่ใช้ในการ
ฝึกซ้อม / แข่งขัน 

(ชั่วโมง)

จำานวนการบาดเจ็บ
(ครั้ง)

อัตราการบาดเจ็บ / 1000 
ชั่วโมงของการฝึกซ้อม

และแข่งขัน 
(ครั้ง / 1000 ชั่วโมง)

ระหว่างฝึกซ้อม
ระหว่างแข่งขัน
ทั้งหมด

3157.08
754

3911.08

31
35
66

9.82
46.42
16.87

ตารางที่ 3 แสดงอัตราการบาดเจ็บจำาแนกตามระดับความรุนแรงของการบาดเจ็บที่พบระหว่างฝึกซ้อมและ

แข่งขัน

ชนิดของการบาดเจ็บ 
ระดับความรุนแรง

ไม่รุนแรง (Minor) ต่ำา (Mild) ปานกลางและรุนแรง 
(Moderate&Severe)

ฝึกซ้อม 
(%)

แข่งขัน 
(%)

ฝึกซ้อม 
(%)

แข่งขัน 
(%)

ฝึกซ้อม 
(%)

แข่งขัน 
(%)

การฉีกขาดของเอ็นข้อต่อ 
(Ligament sprains)

9.09 18.18 6.06 3.03 0 3.03

การฉีกขาดของกล้ามเนื้อ 
(Muscle strain)

9.09 10.61 6.06 3.03 0 0

การฉีกขาดของ MCL ร่วมกับ 
ACL (Knee internal 
derangement)

0 0 0 0 3.03 1.52

การฟกช้ำาของกล้ามเนื้อ 
(Muscle contusion)

4.55 1.52 0 1.52 0 0

อื่นๆ (Others) 4.55 4.55 1.52 4.55 0 0
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 ในระหว่างฝึกซ้อมชนิดการบาดเจ็บที่พบบ่อย

ที่สุดคือ กล้ามเนื้อหรือเอ็นกล้ามเนื้อฉีกขาด 14 ครั้ง 

(45%) คิดเป็นอัตราการบาดเจ็บ 14 ครั้ง/3,157.08 

ชั่วโมงของการฝึกซ้อม หรือเท่ากับ 4.43 ครั้ง/1000 

ชั่วโมงของการฝึกซ้อม และระหว่างการแข่งขันชนิด

การบาดเจบ็ทีพ่บบ่อยทีส่ดุคอื ขอ้เคล็ด/แพลง 14 ครัง้ 

(40%) คดิเปน็อตัราการบาดเจ็บ 14 ครัง้/ 754 ชัว่โมง

ของการแขง่ขนั หรือเทา่กบั 18.57 ครัง้/ 1000 ชัว่โมง

ของการแข่งขัน ดังแสดงในแผนภูมิที่ 1 ก

 จากการพิจารณาตำาแหน่งที่ได้รับบาดเจ็บพบว่า 

ในระหว่างฝึกซ้อมพบการบาดเจ็บบริเวณข้อเท้าและเท้า 

มากที่สุด 10 ครั้ง (32%) คิดเป็นอัตราการบาดเจ็บ 

10 ครัง้/ 3,157.08 ชัว่โมงของการฝกึซอ้ม หรอืเทา่กบั 

3.17 ครัง้/1000 ชัว่โมงของการฝกึซอ้ม ขณะทีร่ะหวา่ง

แข่งขันพบการบาดเจบ็บรเิวณข้อเทา้และเทา้ มากทีส่ดุ

คือจำานวน 12 ครั้ง (34%) เช่นเดียวกนั คิดเปน็อัตรา

การบาดเจ็บ 12 ครั้ง/ 754 ชั่วโมงของการแข่งขัน 

หรือเท่ากับ 15.92 ครั้ง/1000 ชั่วโมงของการแข่งขัน 

ดังแสดงในแผนภูมิที่ 1 ข

(ก)

(ข)

แผนภูมิที่ 1 แสดงชนิดของการบาดเจ็บ (ก) และตำาแหน่งต่างๆที่ได้รับบาดเจ็บ (ข) ที่พบระหว่างการฝึกซ้อม 

(Training) และแข่งขัน (Match)
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 จากการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถภาพ

ทางกายของนักกีฬากับการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นโดยใช้ 

การวเิคราะหก์ารถดถอยพหโุลจิสตกิส ์พบวา่ไมม่คีวาม

สัมพันธ์กันระหว่างจำานวนการบาดเจ็บกับสมรรถภาพ

ทางกาย อันได้แก่ ความสามารถในการกระโดดสูง  

ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหน้าท้อง การวิ่งซิกแซก 

ความสามารถในการกระโดดขาเดียวในแนวราบ  

การวิ่งเร็ว 40 เมตร ความสามารถในการวิ่งเปลี่ยน

ทิศทาง และการวิ่งไป-กลับ ดังแสดงในตารางที่ 4

ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างจำานวนการบาดเจ็บ (คร้ัง) กับลักษณะโครงสร้างร่างกายและสมรรถภาพทางกาย

ตัวแปร
การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นทั้งหมด

Odds-ratio P – value

ความสามารถในการกระโดดสูง (เซนติเมตร)

ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหน้าท้อง (ครั้ง)

วิ่งซิกแซก (วินาที)

ความสามารถในการกระโดดขาเดียวในแนวราบ (เมตร)

วิ่งเร็ว 40 เมตร (วินาที)

ความสามารถในการวิ่งเปลี่ยนทิศทาง (วินาที) 

วิ่งไป-กลับ (รอบ)

1.075

1.016

0.587

0.816

1.612

1.040

1.035

0.119

0.517

0.314

0.168

0.930

0.187

0.648

อภิปรายผลการวิจัย

 จากการศึกษานี้พบว่านักกีฬาฟุตบอลทีมชาย 

ของ 5 มหาวิทยาลยัมอีตัราการบาดเจบ็อยูใ่นระดบัสงู 

แต่การบาดเจ็บส่วนใหญ่จะไม่รุนแรง โดยนักกีฬามี 

คา่เฉลีย่ของมุมคิวของขาซา้ย เท่ากบั 8.20 องศา และ

ของขาขวา เท่ากับ 8.25 องศา โดยท้ังสองค่าอยู่ในเกณฑ์

ปกติของมุมคิวซึ่งไม่ควรเกิน 15 องศา ส่วนค่าเฉลี่ย

ของดัชนีมวลกายมีค่าเท่ากับ 22.46 ± 1.89 กิโลกรัม/

เมตร2 และค่าดัชนีมวลกายดังกล่าวอยู่ในระดับปกติ 

โดยอ้างอิงคู่มือทดสอบสมรรถภาพทางกายภาคสนาม

ของนักกีฬาฟุตบอล ซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง 18.5 ถึง 24.9 

กิโลกรัม/เมตร2 

 คา่สมรรถภาพทางกายของนกักฬีาพบวา่นกักฬีา

มีค่าเฉลี่ยของความสามารถในการกระโดดสูงเท่ากับ 

52.45 ± 5.15 เซนติเมตร โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ

ปานกลาง ค่าเฉลี่ยของความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

หน้าท้องเท่ากับ 69.17 ± 9.69 ครั้ง มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับดีมาก และค่าเฉลี่ยของการวิ่ง 40 เมตร เท่ากับ 

5.70 ± 0.30 วินาที มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 

โดยอ้างอิงจากเกณฑ์สมรรถภาพทางกายภาคสนามของ

นักกีฬาฟุตบอล ซ่ึงมีค่าความสามารถในการกระโดดสูง

อยู่ระหว่าง 58 ถึง 62 กิโลกรัม/เมตร2 มีค่าความ 

แขง็แรงของกลา้มเนือ้หนา้ทอ้งมากกวา่ 63 ครัง้ขึน้ไป 

และมีค่าเฉล่ียของการว่ิง 40 เมตร อยู่ระหว่าง 5.40 ถึง 

5.79 วินาที ตามลำาดับ (กองวิทยาศาสตร์การกีฬา, 2005)

 อุบัติการณ์การบาดเจ็บของนักฟุตบอลทีมชาย

ของมหาวทิยาลยัในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล

ระหวา่งฝกึซอ้มและแขง่ขนั พบวา่มอีตัราการบาดเจบ็

ใกล้เคียงกันเมื่อเทียบกับการศึกษาอุบัติการณ์ในการ

แข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี 
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และการแขง่ขนัฟตุบอลเอเชีย่นคพั ณ ประเทศอหิรา่น

และเลบานอน (46.42 vs 45.8 ต่อ 1000 ชั่วโมงของ

การแข่งขัน) (Yoon et al., 2004) และมีค่าน้อยกว่า

เปน็ 2 เทา่หรอืเทยีบกบัอบัุตกิารณก์ารบาดเจ็บรายการ

แข่งขันฟุตบอลโลกปี 2002 ณ ประเทศญี่ปุ่นกับ

เกาหลีใต้ (46.42 vs 81.0 ต่อ 1000 ชั่วโมงของ 

การแขง่ขนั) (Junge et al., 2004) แตม่คีา่อบุตักิารณ์

สงูกว่าเป็น 5 เทา่ เมือ่เทยีบกบัอบุตักิารณก์ารบาดเจ็บ

ในการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเป้ียนลีก ระหว่างฤดูกาล 

2001-2002 (26.12 vs 9.4 ต่อ 1000 ชั่วโมง 

ของการแข่งขัน) ซ่ึงอาจมีผลเนื่องจากลักษณะและ

สมรรถภาพของนักกีฬาระดับมหาวิทยาลัยและระดับ

อาชีพที่แตกต่างกัน (Ekstrand et al., 2009)

 จากผลของการศึกษาวิจัยนี้ พบว่า ชนิดการ 

บาดเจ็บที่พบบ่อยขณะฝึกซ้อม คือ กล้ามเนื้อหรือ 

เอ็นกล้ามเนื้อฉีกขาด คิดเป็น 45% และขณะแข่งขัน 

คือ ข้อเคล็ด/แพลง คิดเป็น 40% ของการบาดเจ็บ 

ที่เกิดขึ้นทั้งหมด เมื่อเทียบกับการศึกษาอุบัติการณ์ 

การบาดเจ็บทีมสโมสรฟุตบอลของประเทศอังกฤษ  

4 ดิวิช่ัน ในปี 1999 พบว่า ชนิดการบาดเจ็บท่ีพบบ่อย

ขณะฝึกซ้อม คือ กล้ามเนื้อหรือเอ็นกล้ามเนื้อฉีกขาด 

คิดเป็น 53% และขณะแข่งขัน คือ กล้ามเนื้อฟกช้ำา  

คิดเป็น 28% ของการบาดเจ็บท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด (Hawkins 

et al., 1999) การพบอุบัติการณ์ชนิดของการบาดเจ็บ

ในการศึกษาน้ีท่ีแตกต่างจากในการศึกษาของต่างประเทศ 

อาจมีสาเหตุเนื่องจากระดับทักษะของนักฟุตบอลจาก

เอเชยีนัน้ดอ้ยกวา่นกัฟตุบอลจากยโุรป ซึง่ผลของระดบั

ทักษะที่ด้อยกว่า จะทำาให้ความถี่ของอุบัติการณ์ของ

การบาดเจ็บสูงขึ้น นอกจากนี้มีงานวิจัยที่รายงานว่า

นกัฟตุบอลของประเทศฮอ่งกงตวัเลก็กวา่และบางกวา่

นักฟุตบอลจากยุโรป อีกทั้งนักฟุตบอลที่เคยได้รับการ

บาดเจ็บมาก่อนหรือผู้ที่ได้รับการรักษาที่ยังไม่สมบูรณ์

มีความเสี่ยงของการบาดเจ็บที่สูงกว่าผู้ที่ไม่เคยได้รับ

การบาดเจ็บ และนักฟุตบอลที่ถนัดขาข้างซ้ายมีความ

เสี่ยงของการบาดเจ็บที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับนักฟุตบอล

ที่ถนัดขาข้างขวาเป็นต้น (Carolyn et al., 2005)  

จึงอาจสรุปได้ว่าอุบัติการณ์การบาดเจ็บที่สูงกว่าและ

ชนิดของการบาดเจบ็มคีวามเก่ียวข้องกับความแตกตา่ง

ของลักษณะทางกายของนักฟุตบอลร่วมด้วย (Yoon 

et al., 2004)

 เม่ือทำาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถภาพ

ทางกายของนักกีฬากับการบาดเจ็บที่เกิดข้ึน โดยใช้ 

การวเิคราะหก์ารถดถอยพหโุลจสิตกิส ์พบวา่ไมม่คีวาม

สัมพันธ์กันระหว่างการเกิดการบาดเจ็บท้ังหมดท่ีเกิดข้ึน

กับสมรรถภาพทางกาย ซึ่งสอดคล้องกับการประเมิน

ปจัจยัเสีย่งของการบาดเจบ็ในนกัฟตุบอลระดบัไฮสคลู

ของแคโรลีนและคณะ ในปี 2005 (Carolyn et al., 2005) 

พบวา่การบาดเจบ็ของรยางคส์ว่นลา่งคดิเปน็ 78.21% 

ของการบาดเจ็บท้ังหมด โดยมีการบาดเจ็บบริเวณข้อเท้า

และขอ้เขา่มากทีส่ดุทัง้เพศชายและเพศหญงิ สว่นชนดิ

การบาดเจ็บท่ีพบบ่อยท่ีสุดในเพศชายคือ เอ็นข้อเท้าแพลง 

สมองไดร้บัการกระทบกระเทอืน และกลา้มเนือ้ฉกีขาด 

ตามลำาดับ แต่ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยง

ท่ีเพ่ิมข้ึนกับลักษณะทางกายท่ัวไป เช่น ค่าดัชนีมวลกาย 

การฝึกการทรงตัว ความแข็งแรง ความยืดหยุ่น และ

ความทนทานของร่างกาย

สรุปผลการวิจัย

 อัตราการบาดเจ็บของนักฟุตบอลทีมชายท่ีเข้าร่วม

การแขง่ขนักฬีาระดบัมหาวทิยาลยัอยูใ่นระดบัสงู โดย

อตัราการบาดเจบ็ในขณะแขง่ขนัจะสงูกวา่ขณะฝกึซอ้ม 

5 เทา่ การบาดเจบ็สว่นใหญจ่ะไมร่นุแรง และลกัษณะ

โครงสรา้งของรา่งกายและสมรรถภาพทางกายไมม่ผีล

ต่อการบาดเจ็บ
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การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพนักบริหารจัดการกีฬาของกรมพลศึกษา 

ศิยาพร อารมณ์สุขโข และเทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชัย
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดย่อ 
 วตัถปุระสงค ์การศึกษาวจัิยครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์
เพือ่พฒันามาตรฐานวชิาชพีนกับรหิารจดัการกฬีาของ
กรมพลศึกษา 
 วธิดีำาเนนิการวิจยั ใชเ้ทคนคิวธิวีจัิยแบบเดลฟาย 
ทำาการรวบรวมความคดิเหน็จากผูเ้ชีย่วชาญทีม่คีวามรู้
ความสามารถด้านการบริหารจัดการกีฬา จำานวน  
20 ท่าน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม
จำานวน 3 รอบ โดยรอบท่ี 1 เป็นแบบสอบถาม 
ปลายเปิดและแบบสอบถามปลายปิดในรอบที่ 2 และ 
3 โดยการหาค่ามัธยฐาน (Median: Md) ค่าพิสัย 
ระหว่างควอไทล์ (Interquartile range: IR) และ
ค่าสัมบูรณ์ความแตกต่างระหว่างค่ามัธยฐานกับค่า
ฐานนิยม (|Md-Mo|) ซึ่งมีการกำาหนดว่าข้อที่นำาไปใช้
ต้องมีค่ามัธยฐานมากกว่าหรือเท่ากับ 3.50 มีค่าพิสัย
ระหว่างควอไทล์น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.50 และมี
ค่าสัมบูรณ์ความแตกต่างระหว่าง ค่ามัธยฐานกับค่า
ฐานนิยมน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.00
 ผลการวิจัย การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ 
นักบริหารจัดการกีฬาของกรมพลศึกษา ประกอบด้วย 
3 ด้าน ดังนี้
 1. มาตรฐานด้านความรู้ ผู้เชี่ยวชาญมีความ 
คิดเห็นสอดคล้องกันอยู่ในระดับระหว่างมากถึงมากท่ีสุด 
(Md=4.00-4.97, |Md-Mo|=0.00-0.62, IR=0.53-1.29) 
โดยข้อที่มีค่ามัธยฐานสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่  
มีคุณวุฒิไม่ต่ำากว่าระดับปริญญาตรี มีความรู้หลักการ

บรหิารจดัการกฬีาและมคีวามรูใ้นการจดัโครงการกฬีา 
 2. มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน ผู้เช่ียวชาญมีความ
คิดเห็นสอดคล้องกันอยู่ในระดับระหว่างมากถึงมากท่ีสุด 
(Md=3.88-4.79, |Md-Mo|=0.04-0.67, IR=0.04-1.44) 
โดยข้อท่ีมีค่ามัธยฐานสูงสุด 4 อันดับแรก ได้แก่ กำาหนด
นโยบายให้เป็นไปตามระบบ ใช้ภาวะผู้นำาได้เหมาะสม 
ทำางานร่วมกับผู้อ่ืนได้และกำาหนดวัตถุประสงค์งานได้
อย่างชัดเจน 
 3. มาตรฐานการปฏิบัติตน ผู้เชี่ยวชาญมีความ
คิดเห็นสอดคล้องกันอยู่ในระดับมากที่สุด (Md=4.67-
5.00, |Md-Mo|=0.00-0.33, IR=0.50-1.08) โดยข้อที่
มีค่ามัธยฐานสูงสุด 4 อันดับแรก ได้แก่ ซื่อสัตย์สุจริต 
มธีรรมาภบิาล ตรงตอ่เวลา ปฏบิตัตินตามจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ 
 สรุปผลการวิจัย การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ 
นักบริหารจัดการกีฬาของกรมพลศึกษา ประกอบด้วย 
3 ด้าน คือ มาตรฐานด้านความรู้ มาตรฐานด้านการ
ปฏิบัติงานและมาตรฐานด้านการปฏิบัติตน ในการนำา
ผลการวิจัยไปใช้เป็นมาตรฐานวิชาชีพน้ันจำาเป็นต้อง
ผา่นกระบวนการประชาพิจารณ์จากสมาชกิในวชิาชพี 
นักบริหารจัดการกีฬาเพ่ือให้เกิดการยอมรับและสามารถ
นำาไปใช้กับนักบริหารจัดการกีฬาของกรมพลศึกษา 
ในอนาคตต่อไป

คำาสำาคัญ : บริหารจัดการ / นักบริหารจัดการกีฬา / 
มาตรฐานวิชาชีพ / เทคนิคเดลฟาย
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A DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL STANDARDS OF SPORT 
ADMINISTRATORS FOR DEPARTMENT OF PHYSICAL EDUCATION

Siyaporn Arromsukkho and Tepprasit Gulthawatvichai
Faculty of Sports Science, Chulalongkorn University

Abstract  
 Purpose The purpose of this research 
was to develop professional standards of sport 
administrators for Department of Physical 
Education.
 Methods Delphi technique was used in 
terms of gathering opinions from 20 experts 
who had knowledges and experiences in the 
administrations. The data were collected by 
open-ended questionnaires in the first round and 
close-ended questionnaires in the second and 
the third round. Subsequently, the opinions were 
calculated to find median (Md), interquartile 
range (IR) and absolute value of the difference 
between median and mode (|Md-Mo|) in order 
to conclude the expert consensus. The statement 
criteria employed as a development of profes-
sional standards of sport administrators for 
Department of Physical Education were the 
median value was equal to or more than 3.50 
in value, the interquartile range was equal to 
or less than 1.50 in value and the absolute 
value of the difference between median and 
mode was equal to or less than 1.00.
 Results It was found that the details of 
the development of professional standard of 
sport administrators for Department of Physical 
Education in three standards were as follow; 
 1. Standard of knowledge, the experts 
had high to highest level of mutual agreement 

(Md=4.00-4.97, |Md-Mo|=0.00-0.62, IR=0.53-
1.29). The highest median items were to have 
a qualification of the bachelor’s degree, to 
have knowledge of sport administration and 
sport project. 
 2. Standard of performance, the experts 
had high to highest level of mutual agreement 
(Md=3.88-4.79, |Md-Mo|=0.04-0.67, IR=0.04-1.44). 
The highest median items were to systematize 
policy, be proper leadership, coordinate with 
others and specify the objective apparently. 
 3. Standard of conduct, the experts had 
highest level of mutual agreement (Md=4.67-5.00, 
|Md-Mo|=0.00-0.33, IR=0.50-1.08). The highest 
median items were honesty, good governance, 
punctuality and professional ethic.
 Conclusion A development of profes-
sional standards of sport administrators for 
Department of Physical Education consisted 
of three standards which were; Standard of 
knowledge, Standard of performance and 
Standard of conduct. Before applying the 
results of the research to the professional 
standards, consensus was the application to 
be necessarily used by collecting from sport 
administrators of committee in order to become 
widely accepted and universally applied.

Key Words : Administration / Sport administra-
tors / Professional standards / Delphi technique
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ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา

 การกีฬามีความสำาคัญต่อการพัฒนาคุณภาพ 

ชีวิตของประชาชน การพัฒนาการกีฬาของประเทศ 

การบริหารจัดการกีฬาจึงเป็นสิ่งสำาคัญเป็นอย่างมาก 

อันจะเห็นได้จากแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับท่ี 4 

(พ.ศ.2550-2554) ที่ได้มียุทธศาสตร์ในการพัฒนา 

การบริหารการกีฬา โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาระบบ

การบริหารการกีฬาของประเทศให้มีประสิทธิภาพ  

เน้นให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนา 

การกีฬาของชาติ

 การบรหิารจดัการกฬีาเพือ่การขบัเคล่ือนการกฬีา

ของประเทศให้พฒันาขึน้ไปนัน้ไดม้อีงคก์รทางการกฬีา

หลายส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาการกีฬาของ

ประเทศทัง้องคก์รทีไ่มแ่สวงผลกำาไรและองคก์รท่ีแสวง

กำาไร (Russell Hoye and others, 2006) ในองค์กร

ต่างๆนัน้นกับรหิารจัดการกฬีาเป็นสว่นท่ีสำาคญั จึงควร

ตระหนักถึงความสำาคัญในการผลิตและพัฒนานักบริหาร

จดัการกฬีาใหม้คีวามรูค้วามสามารถ มคีวามเชีย่วชาญ

เฉพาะทางในการบรหิารจัดการกฬีาและวทิยาการดา้น

อืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่สามารถประยกุตค์วามรูแ้ละทฤษฎี

ทางการบริหารจัดการกีฬาไปใช้ให้เกิดประโยชน์

 กรมพลศึกษา เป็นหน่วยงานหน่ึงท่ีมีภารกิจดำาเนิน

การส่งเสริมและพฒันาการพลศึกษา สขุภาพ การกฬีา 

นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนา

บคุลากรสาขาทีเ่กีย่วขอ้ง มเีปา้หมายในการดำาเนนิการ

สง่เสรมิและพฒันาบคุลากรดา้นการกฬีา นนัทนาการ

และวิทยาศาสตร์การกีฬา ซึ่งการพัฒนามาตรฐาน

วชิาชพีนักบรหิารจดัการกฬีาอยูใ่นสว่นของการพฒันา

บุคลากรซ่ึงกรมพลศึกษาได้ให้ความสำาคัญในการพัฒนา

ให้บุคลากรมีคุณภาพและเป็นอีกส่วนหนึ่งในการช่วย

พัฒนาการกีฬาของชาติ

 การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ เป็นกระบวนการ

ในการพัฒนาระบบการทำางานให้เกิดเป็นมาตรฐาน 

และสามารถสรา้งความเทา่เทยีมใหเ้กดิขึน้ในสังคมได้

เป็นอย่างดี (Panyachai, 2000) เพราะการพัฒนา

มาตรฐานวชิาชพี มกีระบวนการวดัคา่และประเมนิผล

ในการให้บริการของผู้ที่อยู่ในวิชาชีพอย่างเป็นระบบ 

อันเน่ืองมาจากการกำาหนดให้มีเกณฑ์มาตรฐานด้าน

ต่างๆ เพื่อใช้ยึดถือเป็นแนวทางในการดำาเนินการของ

แต่ละวิชาชีพ โดยการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ เกิดข้ึน

จากความร่วมมือของกลุ่มสมาชิกภายในสาขาวิชาชีพ 

(Hayslip and VanZandt, 2000) 

 ในปัจจุบันทุกอาชีพต้องมีมาตรฐานของวิชาชีพ

ที่กำาหนดคุณลักษณะและความรู้ความชำานาญเฉพาะ

ของผูป้ระกอบอาชพีนัน้ โดยผูท้ีป่ระกอบอาชพีจะตอ้ง

ได้รับการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่าง

เพยีงพอกอ่นทีจ่ะออกไปประกอบอาชพี การกำาหนดให้

มีมาตรฐานวิชาชีพน้ัน เพ่ือวัดและประเมินค่า ผู้ประกอบ

อาชีพมาตรฐานด้านความรู้ มาตรฐานด้านทักษะและ

มาตรฐานประสบการณว์ชิาชพี โดยองคก์รทีร่บัผดิชอบ

หรือหน่วยงานที่ถูกกฎหมายกำาหนดให้มีอำานาจหน้าที่

ในการกำากับดูแลเป็นผู้จัดทำามาตรฐานวิชาชีพ เพื่อ 

ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้มีมาตรฐานสูงที่สุดส่งผล

ให้ผู้ที่ประกอบอาชีพ ผู้รับบริการ ผู้ที่เก่ียวข้องและ

สาธารณชนได้เห็นความสำาคัญของอาชีพนั้นๆและ 

ผู้ประกอบอาชีพเป็นท่ียอมรับนับถือและได้รับการยกย่อง

ในสังคม (Department of Physical Education, 

2012)

 การพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาให้มีมาตรฐาน

สากล ดำาเนินการได้โดยการจัดทำามาตรฐานวิชาชีพ

บุคลากรวิชาชีพ บุคลากรทางการกีฬา และจัดทำากฎ 

ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องกับการประกอบอาชีพ

ทางการกีฬาและเป็นการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ

ทางการกีฬาใหส้งูข้ึน อนัจะเปน็ผลดตีอ่การพฒันากีฬา

ในด้านต่างๆ ที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานสูงขึ้น ทำาให้

ผูป้ระกอบอาชพีทางการกฬีาไดร้บัความเชือ่ถอืศรทัธา 
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มีเกียรติและศักด์ิศรีในสังคมต่อการพัฒนากีฬาของชาติ 

(Department of Physical Education, 2012)

 จากทีก่ลา่วมาขา้งตน้ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจ ทีจ่ะ

ศึกษาเร่ือง การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพนักบริหาร

จดัการกฬีาของกรมพลศกึษา ซึง่เปน็เรือ่งทีส่ำาคญัและ

จำาเป็นที่จะต้องดำาเนินการพัฒนามาตรฐานให้เกิดขึ้น

ในสาขาวชิาชพีใหเ้ปน็รปูธรรมมากขึน้ เพือ่ผลักดันและ

เสรมิสรา้งทรัพยากรบคุลากรทางการกฬีาใหม้คีณุภาพ

และเพือ่ใหส้ามารถใชเ้ปน็แนวทางในการปฏบิตัหินา้ที่

ของนักบริหารจัดการกีฬา หรือผู้ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง

กับการบริหารจัดการกีฬาที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่กำาลัง

จะมีแนวโน้มเพ่ิมจำานวนมากข้ึนอย่างต่อเน่ืองในอนาคต

เป็นการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการการกีฬาของ

ประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย

  เพือ่พฒันามาตรฐานวชิาชพีนกับรหิารจัดการ

กีฬาของกรมพลศึกษา

วิธีดำาเนินการวิจัย

 กลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ ความ

สามารถ และมปีระสบการณใ์นดา้นการบรหิารจดัการ

กีฬา จำานวน 20 คน ใช้การคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 

(Purposive Selection sampling) ภายใต้เกณฑ์

คุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญที่ผู้วิจัยกำาหนด ซึ่งประกอบ

ด้วย 1) เป็นบุคลากรด้านการบริหารจัดการกีฬาทั่ว

ประเทศไทย 2) มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการ

กฬีาไมต่่ำากว่า 5 ปีและ 3) มคีณุวฒุกิารศกึษาในระดบั

ปริญญาโททั้งจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือ 

ต่างประเทศเป็นอย่างน้อย

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 1. แบบสอบถามรอบท่ี 1 เป็นแบบสอบถาม

ปลายเปิด เพ่ือให้ผู้เช่ียวชาญแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ

การพฒันามาตรฐานวชิาชพีนกับรหิารจดัการกฬีาของ

กรมพลศึกษา  

 2. แบบสอบถามรอบที่ 2 เป็นแบบสอบถาม

ปลายปดิแบบมาตรประมาณคา่ (Rating scale) ชนดิ 

5 ระดบั โดยพฒันาขึน้จากคำาตอบของผูเ้ชีย่วชาญจาก

การทำาแบบสอบถามรอบที่ 1

 3. แบบสอบถามรอบที่ 3 เป็นแบบสอบถาม

ปลายปดิแบบมาตรประมาณคา่ (Rating scale) ชนดิ 

5 ระดับ ซ่ึงคล้ายกับแบบสอบถามในรอบท่ี 2 แตกต่าง

กันที่ในรอบที่ 3 มีการระบุค่ามัธยฐาน (Median)  

ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile range) และ

คำาตอบเดิมของผู้เชี่ยวชาญในรอบที่ผ่านมา 

 ขั้นตอนการดำาเนินการวิจัย

 1. ศึกษารวบรวมข้อมูลจากบทความ วารสาร 

ตำารา อินเทอร์เน็ตและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วนำามา 

สรา้งเปน็แบบสอบถามรอบที ่1 ภายใตก้ารแนะนำาของ

อาจารย์ที่ปรึกษาและนำาเครื่องมือไปตรวจสอบหาค่า

ความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิจำานวน 5 ท่าน

แล้วนำามาปรับปรุงแก้ไขอีกครั้ง

 2. ติดต่อผู้เชี่ยวชาญทางโทรศัพท์ เพื่อแนะนำา

ตวัและสอบถามความสมคัรใจในการตอบแบบสอบถาม 

จากนัน้ดำาเนนิการจดัทำาหนงัสอืขอความอนเุคราะหน์ำา

ส่งให้กับผู้เชี่ยวชาญทั้ง 20 ท่าน

 3. นำาแบบสอบถามรอบท่ี 1 ท่ีแก้ไขปรับปรุงแล้ว 

ไปให้ผู้เชี่ยวชาญจำานวน 20 ท่านตอบแบบสอบถาม

ซึง่ใชร้ะยะเวลาทัง้สิน้ 25 วนั จากนัน้ผูว้จิยัจะรวบรวม

ความคิดเห็นท่ีเหมือนกันหรือใกล้เคียงกัน นำามาปรับปรุง

พัฒนาเป็นแบบสอบถามรอบที่ 2

 4. ผูว้จิยัสรา้งแบบสอบถามรอบที ่2 ภายใตก้าร

แนะนำาของอาจารยท์ีป่รกึษาและนำาไปใหผู้ท้รงคณุวฒุิ

ซ่ึงเป็นคณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
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จำานวน 5 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาแล้ว 
นำามาแกไ้ขปรบัปรงุใหม ่โดยการนำาประเดน็ตา่งๆทีไ่ด้
จากแบบสอบถามรอบที่ 1 มาทำาเป็นแบบสอบถาม
ปลายปิดแบบมาตรประมาณคา่ (Rating Scale) ชนดิ 
5 ระดับ ตามแบบของลิเคอร์ท (Likert Scale)
 5. นำาแบบสอบถามรอบที่ 2 ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
จำานวน 20 ท่านตอบแบบสอบถามซึ่งใช้ระยะเวลา 
ทั้งสิ้น 14 วันจากนั้นผู้วิจัยจะนำาคำาตอบที่ได้แต่ละข้อ
มาหาค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่าง  
ควอไทล์ (Interquartile Range) เพื่อนำามาสร้าง
แบบสอบถามรอบที่ 3
 6. นำาแบบสอบถามรอบที่ 3 ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
จำานวน 20 ท่านตอบแบบสอบถาม โดยใช้ข้อคำาถาม
เหมือนแบบสอบถามรอบท่ี 2 แต่มีการแสดงค่ามัธยฐาน 
(Median) ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile 
Range) ที่คำานวณได้และคำาตอบเดิมของผู้เชี่ยวชาญ
ท่านนั้น ๆ ในรอบที่แล้ว เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา
คำาตอบของตนเองอีกครั้งว่า จะยืนยันคำาตอบเดิมหรือ
เปลี่ยนแปลงคำาตอบ
 7. ทำาการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม
รอบที่ 3 เพื่อสรุปเป็นการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ 
นักบริหารจัดการกีฬาของกรมพลศึกษา

 การวิเคราะห์ข้อมูล
 1. แบบสอบถามรอบท่ี 1 เป็นการวิเคราะห์ข้อมูล
จากคำาตอบของคำาถามปลายเปิด โดยผู้วิจัยนำามาจัดเป็น
ขอ้ยอ่ยและตัดขอ้มลูทีซ่้ำาซอ้นออก เพือ่นำาไปสรา้งเปน็
ข้อคำาถามในแบบสอบถามรอบที่ 2
 2. แบบสอบถามรอบท่ี 2 เป็นการวิเคราะห์ข้อมูล
ท่ีได้รับกลับคืนมาจากผู้เชี่ยวชาญโดยคำานวณหาค่า
มัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ โดยกำาหนดให้
เป็นเกณฑ์ในการสรุปความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
แล้วนำาค่าท่ีได้ไปแสดงในแบบสอบถามรอบท่ี 3 เพ่ือให้
ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

 3. แบบสอบถามรอบท่ี 3 เป็นการวิเคราะห์ข้อมูล
จากค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์และค่าสัมบูรณ์
ของผลต่างระหว่างค่ามัธยฐานและค่าฐานนิยม ซึ่งมี
เกณฑ์ในการพิจารณาข้อความท่ีได้รับฉันทามติ คือ ต้อง
มีค่ามัธยฐานไม่ต่ำากว่า 3.50 มีค่าสัมบูรณ์ของผลต่าง
ระหว่างค่ามัธยฐานและค่าฐานนิยมไม่เกิน 1.00 และ
มีค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ไม่เกิน 1.50 (Srisongmuang, 
2008) อีกท้ังคำาตอบจากรอบน้ีจะต้องมีการเปล่ียนแปลง
คำาตอบจากรอบที่แล้วไม่เกินร้อยละ 15 จึงจะถือว่า
เป็นเกณฑ์ที่ยอมรับได้ (Lavanasakol, 2009) แล้วจึง
นำาผลท่ีได้มาสรุปเป็นมาตรฐานวิชาชีพนักบริหารจัดการ
กีฬาของกรมพลศึกษาต่อไป 

ผลการวิจัย
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าข้อคิดเห็นจาก 
ผูเ้ชีย่วชาญทีม่คีวามเหน็สอดคลอ้งกนั มจีำานวนทัง้สิน้ 
149 ข้อ และเมื่อพิจารณาคำาตอบที่สอดคล้องกัน 
ในระดับความเหมาะสมมากถึงมากท่ีสุด พบว่ามีจำานวน 
148 ข้อ ที่สามารถนำาไปสู่ข้อสรุปของการพัฒนา
มาตรฐานวิชาชีพนักบริหารจัดการกีฬาของกรมพลศึกษา
แต่ละมาตรฐานในภาพรวมของ 3 มาตรฐาน โดย
มาตรฐานวชิาชพีดา้นความรูข้องนกับรหิารจดัการกฬีา
ของกรมพลศึกษาผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน
อยู่ในระดับระหว่างมากถึงมากท่ีสุด มีค่ามัธยฐาน (Md) 
อยู่ในระหว่าง 4.00-4.97 ค่าสัมบูรณ์ความแตกต่าง
ระหว่างค่ามัธยฐานกับค่าฐานนิยม (|Md-Mo|) อยู่ใน
ระหวา่ง 0.00-0.62 และคา่พสิยัระหวา่งควอไทล ์(IR) 
อยู่ในระหว่าง 0.53-1.29 มาตรฐานวิชาชีพด้านการ
ปฏบิตังิานของนกับรหิารจดัการกฬีาของกรมพลศกึษา
ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันอยู่ในระดับ
ระหว่างมากถึงมากที่สุด มีค่ามัธยฐาน (Md) อยู่ใน
ระหวา่ง 3.88-4.79 คา่สมับรูณค์วามแตกตา่งระหวา่ง
ค่ามัธยฐานกับค่าฐานนิยม (|Md-Mo|) อยู่ในระหว่าง 
0.04-0.67 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (IR) อยู่ใน
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ระหว่าง 0.04-1.44 และมาตรฐานวิชาชีพด้านการ

ปฏิบัติตนของนักบริหารจัดการกีฬาของกรมพลศึกษา

ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันอยู่ในระดับ 

มากทีส่ดุ มคีา่มธัยฐาน (Md) อยูใ่นระหวา่ง 4.67-5.00 

ค่าสัมบูรณ์ความแตกต่างระหว่างค่ามัธยฐานกับค่า

ฐานนิยม (|Md-Mo|) อยู่ในระหว่าง 0.00-0.33 และ

คา่พสิยัระหวา่งควอไทล ์(IR) อยู่ในระหวา่ง 0.50-1.08 

ดังแสดงในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 มัธยฐาน (Md) ค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างค่ามัธยฐานกับค่าฐานนิยม (|Md-Mo|) และค่าพิสัย

ระหว่างควอไทล์ (IR) ของการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพนักบริหารจัดการกีฬาของกรมพลศึกษา 

ในภาพรวม 3 มาตรฐาน

มาตรฐานวิชาชีพนักบริหาร

จัดการกีฬาของกรมพลศึกษา
Md |Md-Mo| IR

ระดับความ

เหมาะสม

ความสอดคล้องของ

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ

1. มาตรฐานด้านความรู้

2. มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน

3. มาตรฐานด้านการปฏิบัติตน

4.00-4.97

3.88-4.79

4.67-5.00

0.00-0.62

0.04-0.67

0.00-0.33

0.53-1.29

0.04-1.44

0.50-1.08

มาก-มากที่สุด

มาก-มากที่สุด

มากที่สุด

สอดคล้อง

สอดคล้อง

สอดคล้อง

 มาตรฐานวิชาชีพนักบริหารจัดการกีฬาของ 

กรมพลศกึษา จากการทำาวจัิยโดยใชเ้ทคนคิวธิวีจัิยแบบ

เดลฟาย มีรายละเอียดดังนี้

 1. มาตรฐานวิชาชีพด้านความรู้

 จำานวนข้อที่สามารถนำาไปใช้เป็นมาตรฐาน

วิชาชีพนี้มี 9 ด้าน จำานวน 45 ข้อ มีรายละเอียดดังนี้ 

  1.1 ความรู้ทั่วไป มีจำานวน 2 ข้อ ประกอบ

ด้วย มีคุณวุฒิไม่ต่ำากว่าระดับปริญญาตรีและผ่านการ

ฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการกีฬาของกรมพลศึกษา

  1.2 ความรู้พื้นฐานด้านการกีฬา มีจำานวน  

6 ข้อ ประกอบด้วย มีความรู้เกี่ยวกับกีฬา ทักษะกีฬา

พ้ืนฐาน มีความรู้เก่ียวกับวัฒนธรรมการเล่นและการมี

ส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาของคนไทย มีความรู้เกี่ยวกับ

กฎ กติกา มารยาท และวธิกีารเล่นของแตล่ะชนดิกฬีา 

มีความรูเ้กีย่วกบัคณุลักษณะเฉพาะของแตล่ะชนดิกฬีา 

มีความรู้เกี่ยวกับความเหมาะสมของกีฬาแต่ละชนิด 

กับบุคคลแต่ละระดับและมีความรู้เกี่ยวกับ บทบาท 

อำานาจ หนา้ทีข่ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่เกีย่วกบั

การส่งเสริมกีฬา

  1.3 ความรู้เกี่ยวกับหลักการบริหารจัดการ

กีฬา มีจำานวน 10 ข้อ ประกอบด้วย มีความรู้เก่ียวกับ

หลักการบริหารจัดการกีฬา มีความรู้เกี่ยวกับบทบาท

หนา้ทีข่องการจดัการแขง่ขนักฬีาในแตล่ะตำาแหนง่กฬีา 

มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการสถานที่และอุปกรณ์กีฬา 

มีความรู้เก่ียวกับกฎ กติกา ระเบียบและธรรมเนียม

ปฏบิตัขิองแตล่ะชนดิกฬีา มคีวามรูเ้กีย่วกบัการจดัการ

ทรัพยากรมนุษย์ มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการความ

เปล่ียนแปลงทางสังคมและชุมชนโดยใช้กิจกรรมกีฬา 

มคีวามรูเ้กีย่วกบัหลกัการจดัการแขง่ขนักฬีาแตล่ะชนดิ

กีฬา มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดโปรแกรมการแข่งขัน

กีฬาแต่ละชนิดกีฬา มีความรู้การจัดการความเสี่ยงที่

เกิดจากการจัดกิจกรรมกีฬาและมีความรู้เกี่ยวกับ

มาตรฐานการแข่งขันกีฬาชนิดต่างๆในระดับพื้นฐาน

และมวลชน 
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  1.4 ความรูเ้กีย่วกบัภาวะผู้นำา จรยิธรรม และ

จิตวิทยาการเป็นนักบริหารจัดการการกีฬา มีจำานวน 

4 ข้อ ประกอบด้วย มีความรู้เก่ียวกับภาวะผู้นำา บทบาท

หน้าที่และคุณลักษณะของนักบริหารจัดการกีฬา  

มีความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาในการเป็นผู้นำา จิตวิทยาใน

การบรหิารจดัการ จิตวทิยามวลชนเพือ่การสรา้งความ

สามคัคโีดยการใชก้จิกรรมกฬีา มคีวามรูท้างจรยิธรรม

และคุณลักษณะของผู้นำาทางการกีฬาและมีความรู้ 

ในการปฏิบัติเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ในการจัดการกีฬา 

  1.5 ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ 

ในการกีฬา มีจำานวน 6 ข้อ ประกอบด้วย มีความรู้

ในการเขยีนแผน ดำาเนนิการ ควบคมุแผนงานและการ

ติดตามกีฬา มีความรู้ในการวิเคราะห์เก่ียวกับกระบวนการ

จัดทำาแผนงาน โครงการพัฒนากีฬา มีความรู้เกี่ยวกับ

กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์กีฬา มีความรู้เกี่ยวกับ

การจัดทำายุทธศาสตร์และแผนงานพัฒนากีฬา มีความรู้

ในการวิเคราะห์นโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนงาน 

การพฒันากฬีา มคีวามรูใ้นการสรา้งวสิยัทัศนร์ว่มและ

ความร่วมมือในการดำาเนินงานตามแผนงานกีฬา

  1.6 ความรูเ้กีย่วกบัการดำาเนนิงาน มจีำานวน 

3 ข้อ ประกอบด้วย มีความรู้ในการดำาเนินงานและ

การจดัทำาโครงการจัดกจิกรรมการกฬีา มคีวามรูใ้นการ

กำากับดูแลประเมินกิจกรรมโครงการกีฬาแต่ละโครงการ

และมีความรู้ในหลักการบริหารและการจัดการกีฬา

ตามหลักการและขั้นตอนของการจัดการกีฬา 

  1.7 ความรู้เก่ียวกับการกำากับดูแลการเงินและ

การหาผู้ให้การสนับสนุนด้านการเงิน มีจำานวน 7 ข้อ 

ประกอบด้วย มีความรู้เก่ียวกับระเบียบการเงินและหลัก

การจัดการการเงินอย่างถูกต้อง สอดคล้อง มีความรู้

ในการสร้างความสัมพันธ์ สร้างเครือข่ายของการให้การ

สนับสนุนด้านการเงิน มีความรู้ด้านการให้ สิทธิประโยชน์

แก่ผู้ให้การสนับสนุนด้านการเงิน มีความรู้ด้านการตลาด 

มีความรู้เกี่ยวกับแนวคิดและวิธีการ ในการระดมทุน

หรือการจัดหารายได้ มีความรู้ในกระบวนการปฏิบัติงาน 

การเงินและแนวทางในการหาผู้สนับสนุนและมีความรู้

กฎหมายเบื้องต้น เช่น การทำาสัญญา การละเมิด

ลิขสิทธิ์ เป็นต้น 

  1.8 ความรู้ เกี่ยวกับการสื่อสารและการ

ประชาสัมพันธ์ มีจำานวน 4 ข้อ ประกอบด้วย มีความรู้

ในการประชาสมัพนัธท์ีด่แีละการสรา้งสมัพนัธภาพทีด่ี

ในการสื่อสารระหว่างบุคคลและหน่วยงาน มีความรู้

ในการประยุกต์แนวทางและการปฏิบัติการประชาสัมพันธ์

มาใชก้บักจิกรรมกฬีา มคีวามรูเ้กีย่วกบัหลกัการ ความ

สำาคัญ ความจำาเป็น ประโยชน์และรูปแบบของการ

สื่อสารและการประชาสัมพันธ์และมีความรู้ในความ

ต้องการและข้อจำากัดต่างๆของสื่อมวลชน

  1.9 ความรูเ้กีย่วกบัการบรหิารจดัการภายใน

และภายนอกองค์กร มีจำานวน 3 ข้อประกอบด้วย  

มีความรู้เก่ียวกับการจัดหน่วยงานภายในองค์กร มี

ความรู้เกี่ยวกับการอำานวยการภายในองค์กรและมี

ความรู้เก่ียวกับการประสานงานภายในและภายนอก

องค์กร

 2. มาตรฐานวิชาชีพด้านการปฏิบัติงาน

 จำานวนข้อที่สามารถนำาไปใช้เป็นมาตรฐาน

วิชาชีพด้านนี้มี 8 ด้าน จำานวน 84 ข้อ มีรายละเอียด

ดังนี้ 

  2.1 พ้ืนฐานด้านกีฬา มีจำานวน 2 ข้อ ประกอบ

ดว้ย มปีระสบการณด์า้นปฏบิตังิานดา้นการจดัการกฬีา

มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีและสามารถเข้าใจกฎ กติกา 

มารยาทและวิธีการเล่นกีฬาในแต่ละชนิด

  2.2 หลักการบริหารจัดการกีฬา มีจำานวน  

10 ข้อ ประกอบด้วย สามารถกำาหนดวัตถุประสงค์

และนโยบายหรือโครงการให้เป็นไปตามระบบสอดคล้อง

กบัสภาพจรงิเพื่อความเปน็ไปไดใ้นการปฏิบตังิานและ

เกิดความรวดเร็วในการทำางานให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

สามารถนำาเสนอโครงการและเป็นที่ปรึกษาให้แก่ผู้ใต้
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บังคับบัญชาและผู้สนับสนุน สามารถดำาเนินการและ

ควบคมุการดำาเนนิการจัดการกฬีาใหบ้รรลุวตัถปุระสงค์

อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถประสานงานกับทุกฝ่าย

เพ่ือจัดการแข่งขันกีฬาระดับสากล สามารถประสานงาน

ระดับท้องถิ่นเพื่อจัดการแข่งขันกีฬาระดับท้องถิ่น 

สามารถจดัการแขง่ขนักฬีาไดใ้นระดบัท้องถิน่ สามารถ

จัดระเบียบวิธีการทำางานเพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ 

ร่วมมือกันปฏิบัติงานเป็นน้ำาหนึ่งใจเดียวกัน สามารถ

จัดการแข่งขันกีฬาได้ในรูปแบบที่เป็นสากลปฏิบัติ 

สามารถจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากกิจกรรมกีฬาและ

สามารถจัดการด้านสถานที่และอุปกรณ์กีฬา

  2.3 ภาวะผู้นำา จริยธรรม และจิตวิทยาการเป็น

นักบริหารจัดการการกีฬา มีจำานวน 7 ข้อ ประกอบด้วย 

สามารถเลือกใช้ภาวะผู้นำาได้อย่างเหมาะสมในเวลา 

สถานการณ์ต่างๆ มีทักษะการพัฒนา เพิ่มพูนความรู้

อย่างต่อเน่ือง สามารถทำางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง 

ราบรื่น ลดปัญหาความขัดแย้งและได้รับความร่วมมือ 

สามารถใช้ภาวะผู้นำาและหลักจิตวิทยาในการทำางานและ

ครองใจคนได้อยา่งเหมาะสม เปน็ผู้นำาท่ีด ีมบีคุลิกภาพ

ที่เหมาะสม สามารถใช้ภาวะผู้นำาและจิตวิทยาในการ

จูงใจและสร้างศรัทธาในการทำางานร่วมกับหน่วยงาน

และบุคคลอื่นและมีมนุษยสัมพันธ์ในการจัดกิจกรรม

  2.4 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการกีฬา มีจำานวน 

21 ข้อ ประกอบด้วย สามารถกำาหนดวัตถุประสงค์ 

ได้ชัดเจนสอดคล้องกับการดำาเนินการ สามารถจัด

ดำาเนินการได้ถูกต้องตามขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

สามารถวิเคราะหส์ถานการณ ์จดุออ่น จดุแขง็ โอกาส 

และอุปสรรคของการจัดการกีฬา สามารถวิเคราะห์

ข้อมูลเพื่อจัดทำานโยบายการจัดการกีฬา สามารถ

วางแผนกลยทุธ ์เพือ่จัดทำาแผนปฏบัิติการและโครงการ

เชิงกลยุทธ์ สามารถนำาแผนการจัดการกีฬาไปปฏิบัติ 

สามารถควบคุมให้ทุกฝ่ายดำาเนินการตามแผนงาน 

สามารถสร้างวิสัยทัศน์ร่วมและความร่วมมือในการ

ดำาเนนิงานตามแผน สามารถกำาหนดนโยบาย วางแผน

การดำาเนินงานและประเมินคุณภาพการจัดการกีฬา 

สามารถจัดทำายุทธศาสตร์ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน

และใชก้ลยทุธใ์นการปฏบิตัใิหบ้รรลผุลสำาเรจ็ สามารถ

วางแผนการบริหารความเส่ียง สามารถจัดการวางแผน

กลยทุธไ์ดห้ลายมติ ิสามารถหากลยทุธท์ีเ่หมาะสมและ

ตอบสนองนโยบาย พันธกิจของกรมพลศึกษาทั้งผู้ให้

บริการและผู้รับบริการ มีทักษะการจัดการกลยุทธ์เชิงรุก 

สามารถวเิคราะหว์างแผนการนำาเทคโนโลยสีารสนเทศ

มาใช้อย่างเหมาะสม สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ 

ทั้งภายในและภายนอก สามารถจัดทำาแผนพัฒนา

คุณภาพการจัดการกีฬา สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ

วางแผนการบริหารความเส่ียงในการปฏิบัติงาน สามารถ

พัฒนาการกีฬาตามยุทธศาสตร์พัฒนากีฬาชาติ 

สามารถจัดทำาแผนยุทธศาสตร์ในองค์กรและสามารถ

สร้างวิสัยทัศน์ร่วมกับผู้ถือประโยชน์ร่วม

  2.5 การดำาเนินงาน การจัดวางทรัพยากร 

การกำากับดูแล และควบคุมการจัดกิจกรรมกีฬา มีจำานวน 

6 ข้อ ประกอบด้วย สามารถดำาเนินการตามแผนและ

โครงการ สามารถดำาเนินงานโครงการการจัดกจิกรรม

กีฬาในระดับท้องถ่ิน สามารถจัดสรรและจัดวางทรัพยากร

ตามโครงการและแผน สามารถกำากับดูแลแผนและ

โครงการตามตัวชี้วัด เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ 

สามารถจัดทำาโครงการและสำารวจความต้องการกิจกรรม

กีฬาในชุมชนและสามารถประสานงานกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินที่เก่ียวข้องกับกีฬา การตัดสินใจ

และการแก้ไขปัญหา

  2.6 การกำากับดูแลการเงิน และการหาผู้ให้การ

สนับสนุนด้านการเงิน มีจำานวน 11 ข้อประกอบด้วย 

สามารถจดัการงบประมาณอยา่งถกูตอ้งและเปน็ระบบ 

สามารถบริหารจัดการงบประมาณการเงินและบัญชี 

ได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ สามารถ

เตรยีมการจดังบประมาณ พจิารณาอนมุตังิบประมาณ 
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ควบคุมการเบิกจ่ายและตรวจสอบหลักฐาน สามารถ

จัดสรรงบประมาณตามระเบียบทางการเงินของราชการ 

มีทักษะการต่อรองด้านการสนับสนุนเงินทุน สามารถ

จัดทำางบดุลและบัญชีรายรับรายจ่าย รวมถึงการคำานวณ

จดุคุม้ทนุ สามารถประเมนิความคุ้มค่าด้านงบประมาณ

ให้สอดคล้องกับสังคม ธุรกิจ การเงิน และแนวโน้ม

เศรษฐกิจของประเทศ สามารถระดมทุนหรือจัดหา 

รายได้และจัดหาผู้สนับสนุน สามารถจัดหาการสนับสนุน

และดูแลผลประโยชน์ให้ผู้สนับสนุน สามารถสรรหา

งบประมาณเพือ่สนบัสนนุองคก์รไดห้ลากหลายวธิแีละ

สามารถจัดการกิจกรรมการกุศล 

  2.7 การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ มี

จำานวน 11 ข้อ ประกอบด้วย สามารถจัดทำารายงาน

เชิงสถิติที่แสดงจำานวนตัวเลขหรือหมวดหมู่ สามารถ

จดัทำารายงานใหผู้บ้รหิารหรอืผู้บังคบับัญชาทราบความ

ก้าวหน้า และการดำาเนินงาน สามารถสร้างความสัมพันธ์

อันดีกับส่ือมวลชน และประชาชน สามารถสื่อสาร 

และประชาสัมพันธ์องค์กรได้ดีและต่อเน่ือง สามารถนำา

เทคโนโลยมีาใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม สามารถเลือกวธิกีาร

ส่ือสารประชาสัมพันธ์ได้อย่างเหมาะสม สามารถจัดทำา

รายงานเหตกุารณ ์แสดงการสอดสอ่งตรวจตราควบคมุ

สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน สามารถนำาเสนอ 

ผลงานผ่านสื่อต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ

จัดทำารายงานประชาสัมพันธ์เพื่อแถลงผลงานหรือวิธี

การปฏบิตังิานใหป้ระชาชนทราบ เพือ่สรา้งความเขา้ใจ

อันดรีะหว่างหน่วยงานกบัชมุชน สามารถใชป้ระโยชน์

ครบทกุด้านจากส่ือ เทคโนโลยแีละประชาสมัพนัธแ์ละ

สามารถทำาข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ

  2.8 การบริหารจัดการภายในและภายนอก

องค์กร มีจำานวน 16 ข้อ ประกอบด้วย สามารถจัด

บุคลากรให้เหมาะสมกับความสามารถและหน้าที่ที่ 

รับผิดชอบ สามารถพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติ

หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ภาวะผู้นำา 

ในการวินิจฉัยส่ังการและจูงใจให้ผู้ร่วมงานได้มีส่วนร่วม

ในการทำางาน สามารถเสริมสร้างขวัญและกำาลังใจ

บุคลากรในหน่วยงาน สามารถให้คำาปรึกษาและแก้ไข

ปญัหาการทำางานใหแ้กบ่คุลากรในหนว่ยงาน สามารถ

สรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเข้ามาปฏิบัติงาน 

สามารถชีแ้นะและกระตุน้สง่เสรมิใหผู้ร้ว่มงานทำางาน

อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถประเมินผลและติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพการสั่งงาน สามารถวินิจฉัยสั่งการ

ตามลำาดับชั้น มีทักษะการบริหารจัดการแนวใหม่ 

สามารถจัดหน่วยงาน จัดหมวดหมู่ของงานในหน่วยงาน

เพื่อกำาหนดตัวบุคคลตามความสามารถและหน้าที่ที่ 

รบัผดิชอบ สามารถกำาหนดหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบ

ที่ต้องปฏิบัติของบุคคลในองค์กรเพื่อไม่ให้เกิดความ

สับสนในการปฏิบัติหน้าท่ี สามารถกำาหนดอำานาจหน้าท่ี 

การจัดสายบังคับบัญชาของบุคลากร สามารถปฏิบัติ

ตามระบบและกระบวนการบริหารจัดการท่ีวางไว้ให้บรรลุ

ตามเป้าหมาย สามารถออกคำาสั่งที่เป็นกระบวนการ

ตอ่เนือ่งจากการตดัสนิใจ หรอืการวนิจิฉยัทีม่าจากการ

รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการตัดสินใจ และ

สามารถตดิตอ่ขา่วสาร ขอ้เทจ็จรงิ ทศันคต ิการแสดง

ความคิดเห็นจากบุคคลหนึ่งหรือหลายคนไปยังอีก

บุคคลหนึ่งหรือหลายคนเพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจ 

ตรงกัน

 3. มาตรฐานวิชาชีพด้านการปฏิบัติตน

 จำานวนข้อท่ีสามารถนำาไปใช้เป็นมาตรฐานวิชาชีพ

ด้านนี้มีจำานวน 19 ข้อ มีรายละเอียด ได้แก่ มีความ

ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีธรรมาภิบาล  

มีความตรงต่อเวลา ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของ

วิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและเป็นสมาชิกท่ีดี

ขององค์กร มีจิตมุ่งบริการ จริงใจ เป็นผู้นำาเชิงคุณธรรม 

จริยธรรมและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีความคิด

สร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าทำา มีวินัยในตนเอง พัฒนา

ตนเองด้านวิชาชีพบุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อ
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การพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

มีบุคลิกภาพที่ดี น่าเชื่อถือ ทำางานด้วยความตั้งใจ 

ให้ประสบผลสำาเร็จและเกิดประโยชน์ต่อคนรอบข้าง 

ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้ร่วมงานมีคุณธรรมและ

จรยิธรรมทีเ่หมาะสม สามารถปรบัตวัไดท้กุสถานการณ ์

มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลทุกระดับ มีความอดทน 

อดกลั้น มีความสุภาพ อ่อนโยน มีความเสียสละ  

มีความมุ่งมั่นและยิ้มแย้ม แจ่มใส

อภิปรายผลการวิจัย

 เนือ่งจากการศกึษาในเรือ่งการพฒันามาตรฐาน

วชิาชพีนักบริหารจัดการกฬีาในปัจจุบันยงัไม่มีรูปแบบ

ที่ชัดเจน จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องพบว่ามีแต่

เพยีงการพฒันามาตรฐานหลักสตูรทางดา้นการจัดการ

กีฬาเทา่นัน้ ยงัไมม่กีารศึกษาในลักษณะของการพฒันา

มาตรฐานวชิาชพีนกับรหิารจดัการกฬีาโดยตรง ดงันัน้

ผู้วิจัยจึงได้อภิปรายผลการวิจัยดังนี้

 1. มาตรฐานวิชาชีพด้านความรู้

 ผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน เก่ียวกับ

มาตรฐานวชิาชพีดา้นความรูข้องนกับรหิารจัดการกฬีา

ของกรมพลศึกษาทั้ง 9 ด้าน ได้แก่ ความรู้ทั่วไป  

มีความรู้ด้านการกีฬา ความรู้เกี่ยวกับหลักการบริหาร

จัดการกีฬา ความรู้เกี่ยวกับภาวะผู้นำา จริยธรรมและ

จิตวิทยาการเป็นนักบริหารจัดการการกีฬา ความรู้เก่ียว

กับการจัดการเชิงกลยุทธ์ในการกีฬา ความรู้เก่ียวกับการ

ดำาเนินงาน การจัดวางทรัพยากร การกำากับดูแล และ

ควบคุมการจัดกิจกรรมกีฬา ความรู้เกี่ยวกับการกำากับ

ดแูลการเงินและการหาผูใ้หก้ารสนบัสนนุดา้นการเงนิ 

ความรู้เกีย่วกบัการสือ่สารและการประชาสมัพนัธแ์ละ

ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในและภายนอก

องค์กร ทั้งนี้เป็นเพราะว่าความรู้เป็นพื้นฐานที่สำาคัญ

ในการผลติและพฒันานกับรหิารจัดการท่ีจะปฏบิตังิาน

ในด้านการบริหารจัดการกีฬาโดยหากมีความรู้แล้ว

สามารถนำามาประยุกต์ไปใช้กับการปฏิบัติงานในทุกๆ

สว่นแลว้น้ันก็จะเปน็สว่นหน่ึงทีจ่ะชว่ยทำาใหก้ารบรหิาร

จัดการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งในลักษณะ

ของการเป็นวิชาชีพมีความสอดคล้องกับที่พรพิมล 

นิยมพันธุ์ (Niyomphan, 2007) กล่าวว่า ผู้บริหาร 

มืออาชีพน้ัน หมายถึง ผู้บริหารที่มีการใช้หลักวิชา

ความรู้ประยุกต์กับความสามารถมีการใช้ศิลปะหรือ

ยทุธศลิปค์วบคูก่บัยทุธศาสตรห์รอืหลกัการตา่งๆในการ

บริหารงานให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบาย

 2. มาตรฐานวิชาชีพการปฏิบัติงาน

 ผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน เก่ียวกับ

มาตรฐานวิชาชีพด้านการปฏิบัติงานของนักบริหาร

จัดการกีฬาของกรมพลศึกษาท้ัง 8 ด้าน ได้แก่ พ้ืนฐาน

ด้านกีฬา หลักการบริหารจัดการกีฬา ภาวะผู้นำา 

จริยธรรม และจิตวิทยาการเป็นนักบริหารจัดการการกีฬา 

การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการกีฬา การดำาเนินงาน  

การจัดวางทรัพยากร การกำากับดูแล และควบคุมการจัด

กิจกรรมกีฬา การกำากับดูแลการเงินและการหาผู้ให้การ

สนับสนุนด้านการเงิน การส่ือสารและการประชาสัมพันธ์

และการบริหารจัดการภายในและภายนอกองค์กร 

สอดคล้องกับท่ีกรมพลศึกษา (Department of Physical 

Education, 2012) ไดก้ำาหนดไวว้า่ ในปจัจบุนัทกุอาชพี

ต้องมาตรฐานของวิชาชีพที่กำาหนดคุณลักษณะและ

ความรู้ความชำานาญเฉพาะของผู้ประกอบอาชีพนั้น 

โดยผูท้ีป่ระกอบอาชพีจะตอ้งไดร้บัการฝกึอบรมทัง้ภาค

ทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างเพียงพอก่อนที่จะออกไป

ประกอบอาชีพ การกำาหนดให้มีมาตรฐานวิชาชีพนั้น 

เพื่อวัดและประเมินค่าผู้ประกอบอาชีพมาตรฐานด้าน

ความรู้ มาตรฐานด้านทักษะและมาตรฐานประสบการณ์

วิชาชีพ สอดคล้องกับไวเลนสกี (Wilensky, 1964) 

ได้กล่าวว่า ลักษณะของงานอาชีพน้ันการปฏิบัติงาน

ตอ้งใชเ้ทคนคิเฉพาะ มคีวามรูท้างวชิาการรองรบัและ

การปฏบิตังิานตอ้งครอบคลมุไปถงึการถา่ยทอดความรู้
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ทางด้านทักษะด้วยและแคทซ์ (Katz, 1974) กล่าวไว้

ว่า ผู้บริหารจำาเป็นจะต้องมีทักษะต่างๆในการจัดการ

องค์การให้ประสบความสำาเร็จ คือ ทักษะด้านเทคนิคงาน 

หมายถึง ทักษะหรือความสามารถของผู้บริหารที่จะ

ทำางานเฉพาะด้านให้สำาเร็จได้ด้วยด ี

 3. มาตรฐานวิชาชีพด้านการปฏิบัติตน

 ผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน เก่ียวกับ

มาตรฐานวิชาชีพด้านการปฏิบัติตนของนักบริหาร

จัดการกีฬาของกรมพลศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด 

ทั้ง 19 ข้อ ได้แก่ มีความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส  

ตรวจสอบได้ มีธรรมาภิบาล มีความตรงต่อเวลา ปฏิบัติ

ตนตามจรรยาบรรณของวชิาชพี มคีวามรบัผดิชอบตอ่

วิชาชีพและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร มีจิตมุ่งบริการ 

จริงใจ เป็นผู้นำาเชิงคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติตน

เป็นแบบอย่างท่ีดี มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าทำา 

มีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพบุคลิกภาพและ

วิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ 

สงัคม และการเมอืง มบุีคลิกภาพท่ีดี นา่เชือ่ถอื ทำางาน

ด้วยความต้ังใจให้ประสบผลสำาเร็จและเกิดประโยชน์

ต่อคนรอบข้าง ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้ร่วมงานมี

คุณธรรมและจรยิธรรมทีเ่หมาะสม สามารถปรบัตวัได้

ทุกสถานการณ์ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลทุกระดับ 

มคีวามอดทน อดกล้ัน มคีวามสภุาพ ออ่นโยน มคีวาม

เสียสละ มีความมุ่งมั่นและยิ้มแย้ม แจ่มใส ซึ่งเป็น 

ข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะ ความประพฤติ

ยึดหลักการแห่งคุณธรรมและจริยธรรมในการเป็น 

นักบริหารจัดการกีฬาวิชาชีพ สอดคล้องกับเรืองยศ 

วัชรเกตุ (Watcharakate, 2003) ที่พบว่า ทักษะ 

พ้ืนฐานทางวิชาชีพ ประกอบด้วยการจัดการทั่วไป 

ภายใต้คุณธรรมและจริยธรรมและทองทิพภา วิริยะพันธ์ุ 

(Viriyaphan, 2003) ได้กล่าวว่า ผู้บริหารมืออาชีพ

ควรมีความรับผิดชอบในวิชาชีพและมีจริยธรรม 

และคุณธรรมสำาหรับเป็นกรอบแนวคิดในทางปฏิบัติ  

ผู้บริหารควรประพฤติและปฏิบัติตนให้ถูกต้องตาม

ทำานองคลองธรรม เพื่อสร้างศรัทธาโดยการยึดมั่น 

ในธรรมมะ นอกจากน้ีโคลบ์, รูบินและแมคอินไตน์ (Kolb, 

Rubin and McIntyre, 1979) ได้กล่าวถึงลักษณะ

ของความเป็นวิชาชีพไว้ว่า ต้องมีจรรยาบรรณวิชาชีพ

เพือ่ปกปอ้งผูร้บับรกิารประกอบวชิาชพี โดยผูป้ระกอบ

วิชาชีพต้องทำางานอย่างมีสำานึกในความรับผิดชอบ 

ยอมรบับรรทดัฐานและมาตรฐานของอาชพีนัน้ มคีวาม

เป็นสมาชิกภาพและได้รับการรับรองจากกลุ่ม

 

 สรุปผลการวิจัย

 ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามคดิเหน็สอดคลอ้งกนัเกีย่วกบั

การพฒันามาตรฐานวชิาชพีนกับรหิารจดัการกฬีาของ

กรมพลศึกษาจากการวิจัยโดยใช้เทคนิควิธีวิจัยแบบ 

เดลฟายใน 3 มาตรฐาน ดังนี้

 มาตรฐานวชิาชพีดา้นความรู ้ผูเ้ชีย่วชาญมคีวาม

คิดเห็นสอดคล้องกันอยู่ในระดับระหว่างมากถึงมากท่ีสุด 

รวม 9 ด้าน จำานวน 45 ข้อ ได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไป 

ประกอบด้วย มีคุณวุฒิไม่ต่ำากว่าระดับปริญญาตรี 

และผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการกีฬาของ 

กรมพลศึกษา มีความรู้พื้นฐานด้านการกีฬา มีความรู้

เกี่ยวกับหลักการบริหารจัดการกีฬา มีความรู้เกี่ยวกับ

ภาวะผู้นำา จริยธรรม และจิตวิทยาการเป็นนักบริหาร

จดัการการกฬีา มคีวามรูเ้กีย่วกบัการจดัการเชงิกลยทุธ์

ในการกฬีา ความรูเ้กีย่วกบัการดำาเนนิงาน การจดัวาง

ทรัพยากร การกำากับดูแลและควบคุมการจัดกิจกรรม

กีฬา มีความรู้เกี่ยวกับการกำากับดูแลการเงินและการ

หาผูใ้หก้ารสนบัสนนุดา้นการเงนิ มคีวามรูเ้กีย่วกบัการ

สื่อสารและการประชาสัมพันธ์และมีความรู้เกี่ยวกับ

การบริหารจัดการภายในและภายนอกองค์กร

 มาตรฐานวชิาชพีดา้นการปฏบิตังิาน ผูเ้ชีย่วชาญ

มีความคิดเห็นสอดคล้องกันอยู่ในระดับระหว่างมาก 

ถึงมากที่สุด รวม 8 ด้าน จำานวน 84 ข้อ ได้แก่  



76 Journal of Sports Science and Health Vol.14 No.1, (January-April 2013)

พ้ืนฐานด้านกีฬา หลักการบริหารจัดการกีฬา ภาวะผู้นำา 

จริยธรรมและจิตวิทยาการเป็นนักบริหารจัดการการกีฬา 

การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการกีฬา การดำาเนินงาน  

การจัดวางทรัพยากร การกำากับดูแล และควบคุมการ

จดักิจกรรมกฬีา การกำากบัดแูลการเงนิและการหาผูใ้ห ้

การสนับสนุนด้านการเงนิ การสือ่สารและการประชา- 

สัมพันธ์และการบริหารจัดการภายในและภายนอก

องค์กร 

 มาตรฐานวิชาชพีดา้นการปฏบิตัติน ผูเ้ชีย่วชาญ

มีความคิดเห็นสอดคล้องกันอยู่ในระดับมากท่ีสุด จำานวน 

19 ข้อ ได้แก่ เป็นผู้นำาเชิงคุณธรรม จริยธรรมและ

ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ

ของวิชาชีพ ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้ร่วมงานมีคุณธรรม

และจริยธรรมท่ีเหมาะสม มีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเอง

ด้านวิชาชีพบุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนา

ทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง มีความ

ซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบ

ต่อวิชาชีพและเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กร มีความตรงต่อ

เวลา มีบุคลิกภาพท่ีดี น่าเช่ือถือ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

กับบุคคลทุกระดับ มีความอดทน อดกล้ัน มีธรรมาภิบาล 

มคีวามเสยีสละ มคีวามมุง่มัน่ ยิม้แยม้ แจ่มใส มคีวาม

คิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าทำา มีจิตมุ่งบริการ จริงใจ 

สามารถปรับตัวได้ทุกสถานการณ์ มีความสุภาพ อ่อนโยน

และทำางานด้วยความตัง้ใจใหป้ระสบผลสำาเรจ็และเกดิ

ประโยชน์ต่อคนรอบข้าง

 สำาหรับการนำาผลการวิจัยไปใช้พัฒนาเพื่อเป็น

มาตรฐานวิชาชีพนักบริหารจัดการกีฬาของกรมพลศึกษา

ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดน้ัน จำาเป็นต้องผ่านกระบวนการ

ประชาพิจารณ์จากสมาชิกในวิชาชีพนักบริหารจัดการ

กฬีาเสยีกอ่น เพือ่ใหม้าตรฐานวชิาชพีทีไ่ดม้านัน้เปน็ที่

ยอมรับและสามารถใช้เป็นข้อปฏิบัติ ข้อกำาหนดและ

แนวทางสำาหรบันกับรหิารจดัการกฬีาของกรมพลศกึษา

ในอนาคตต่อไป

 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย

 1. ควรสนบัสนนุในดา้นองคค์วามรูข้องบคุลากร

ตามมาตรฐานดว้ยการจดัหลกัสตูรโครงการอบรมอย่าง

ตอ่เนือ่งและสอดคลอ้ง สามารถนำาไปใชใ้นการพฒันา

วิชาชีพของนักบริหารจัดการกีฬาของกรมพลศึกษา

 2. ควรจัดโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ

มาตรฐานวิชาชีพ ก่อนนำามาตรฐานวิชาชีพสำาหรับ 

นักบริหารจัดการกีฬาของกรมพลศึกษาไปใช้ เพื่อให้

บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในเบื้องต้นเพื่อเตรียม

พัฒนาตนเองต่อไป

 

 ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 

 1. ควรมกีารทำาการวจิยัเกีย่วกบัประสทิธผิลของ

การพฒันามาตรฐานวชิาชพีนกับรหิารจดัการกฬีาของ

กรมพลศึกษา

 2. ควรมีการทำาการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ

สำาหรับนักบริหารจัดการกีฬาของระดับประเทศต่อไป

กิตติกรรมประกาศ

 ผู้ วิ จั ยขอขอบคุณกรมพลศึกษาและคณะ

วทิยาศาสตรก์ารกีฬาทีไ่ดม้อบทนุอดุหนุนในการทำาวจิยั

และขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน 

ท่ีให้ข้อเสนอแนะ ตรวจแก้ไขข้อมูลและให้ความร่วมมือ

ตอบแบบสอบถาม ซ่ึงเป็นประโยชน์อย่างย่ิงต่อการวิจัย

ครั้งนี้
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ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สนามกอล์ฟในจังหวัดชลบุรี

วรวีร์ นาคพนม และจุฑา ติงศภัทิย์
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดย่อ 
 การศกึษาวจิยันีเ้ปน็แนวทางในการปรบัปรงุและ
พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการของสนามกอล์ฟให้มี
ประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของผู้เข้าใช้
บริการมากขึ้น 
 วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาส่วนประสมทางการตลาด 
(7P’s) ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สนามกอล์ฟของ
ผู้เข้าใช้บริการสนามกอล์ฟในจังหวัดชลบุรี และเพื่อ
เปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ท่ีมีผลต่อ
การตัดสินใจของผู้เข้าใช้บริการสนามกอล์ฟในจังหวัด
ชลบุรีโดยจำาแนกตามอายุ อาชีพ และรายได้ 
 วธิดีำาเนนิการวจิยั กลุ่มตวัอยา่งจำานวน 390 คน
ซึ่งเลือกด้วยวิธีการสุ่มแบบบังเอิญ และเป็นผู้เข้าใช้
บรกิารสนามกอลฟ์ 10 สนามในจังหวดัชลบรุ ีซึง่เลือก
ดว้ยวธิกีารสุม่แบบหลายขัน้ตอน เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการ
วิจัยเป็นแบบสอบถาม และนำาข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ทาง
สถิติ โดยหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่า “ที” (t-test) การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of 
variance: One-way ANOVA) ในกรณีที่พบความ
แตกต่างเป็นรายคู ่ใชก้ารวเิคราะหร์ายคูด่ว้ยวธิเีชฟเฟ ่
(Scheffé post-hoc test)
 ผลการวิจัย ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 95.9 มีช่วงอายุ 30-50 ปี 
คิดเป็น ร้อยละ 54.1 ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท
เอกชนคิดเป็นร้อยละ 33.1 มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
40,001 บาทขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 66.2 เล่นกอล์ฟมา
มากกว่า 6 ปี คิดเป็นร้อยละ 52.3 มีแต้มต่อในการ
เล่นกอล์ฟ 10-18 คิดเป็น ร้อยละ 46.9 ความถี่ 
ในการออกรอบเล่นกอล์ฟ 1-2 ครั้ง/เดือน คิดเป็น 

ร้อยละ 42.3 ออกรอบเล่นกอล์ฟในวันเสาร์และวัน
อาทิตย์ คิดเป็นร้อยละ 66.7 และรับทราบเก่ียวกับ
บรกิารของสนามกอลฟ์จากเพือ่น คดิเปน็รอ้ยละ 73.6 
 ส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้สนามกอล์ฟในจังหวัดชลบุรีโดยรวม
อยู่ในระดับมาก (X = 3.06) โดยด้านที่มีผลต่อการ
ตดัสนิใจเลอืกใชส้นามกอลฟ์ 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก ่ดา้น
การสรา้งและนำาเสนอลกัษณะทางกายภาพ (X = 3.26) 
ด้านบุคลากร (X = 3.21) และด้านกระบวนการให้บริการ 
(X = 3.20) 
 เมือ่เปรยีบเทยีบโดยจำาแนกตามอายพุบวา่อายทุี่
แตกต่างกันให้ความสำาคัญกับส่วนประสมทางการตลาด 
(7P’s) แตกตา่งกนั เปรยีบเทยีบโดยจำาแนกตามอาชพี
พบวา่อาชพีทีแ่ตกตา่งกนัใหค้วามสำาคญักบัสว่นประสม
ทางการตลาด (7P’s) แตกต่างกัน และเปรียบเทียบ
โดยจำาแนกตามรายได้พบว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ 
แตกต่างกันให้ความสำาคัญกับส่วนประสมทางการตลาด 
(7P’s) แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05
 สรุปผลการวิจัย จากผลการวิจัยพบว่า ผู้เข้าใช้
บริการสนามกอล์ฟในจังหวัดชลบุรีให้ความสำาคัญกับ
ส่วนประสมทางการตลาดทุกด้าน ดังน้ัน ผู้บริหาร
สนามกอล์ฟควรปรับปรุงการบริหารจัดการและการ
บริการให้ตอบสนองความต้องการของผู้เข้าใช้บริการ
ตามข้อเสนอแนะของการวิจัยครั้งนี้ อันจะก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายผู้ให้บริการ ซึ่งก็คือ
สนามกอล์ฟและผู้เข้าใช้บริการ
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MARKETING MIX AFFECTING THE GOLFERS’ DECISION TO 
SELECT GOLF COURSES IN CHONBURI PROVINCE

Worawee Nakpanom and Juta Tingsabhat
Faculty of Sports Science, Chulalongkorn University

Abstract  
 This study was designed for the improve-
ment and the development of the administra-
tive model of the effective and desirable golf 
courses.
 Purpose The purposes of this study were 
to study the marketing mix (7P’s) affecting 
the golfers’ decision to select golf courses  
in Chonburi province and to compare the 
marketing mix (7P’s) affecting the golfers’ 
decision categorized by ages, occupations and 
incomes.
 Methods The samples were 390 golfers 
selected by accidental random sampling from 
10 randomed golf courses in Chonburi province. 
The 10 golf courses were selected by Multi-
stage random sampling. The questionnaire was 
used as research tool. The collected data were 
analyzed statistically in terms of frequency, 
percentage, mean, standard deviation, t-test 
statistic value, one-way analysis of variance: 
ANOVA and analyzed the differences in pairs 
by Scheff้ post-hoc test.
 Results The majority of respondents were 
male (95.9%) aging between 30-50 years old 
(54.1%) working in private sector (33.1%) 
earning more than 40,001 Baht monthly income 
(66.2%) learning to play golf more than 6 years 
(52.3%) holding handicaps in between 10-18 

(46.9%) playing golf 1-2 times a month (42.3%) 
playing golf during weekend (66.7%) and getting 
information about golf courses from their friends 
(73.6%).
 The overall marketing mix (7P’s) affecting 
the golfers’ decision to select golf courses  
in Chonburi province were at the high level 
(X = 3.06). The most 3 factors affecting the 
golfers’ decision to select golf courses were 
the physical: evidence & presentation (X = 3.26) 
the people (X = 3.21) and the process (X = 3.20)
 Comparing marketing mix (7P’s) affecting 
the golfers’ decision to select golf courses 
was found out that there were statistically 
significant differences at .05 level as categorized 
by ages, occupations and incomes.
 Conclusion Findings from this study 
showed that the golfers who played golf in 
Chonburi province golf courses concentrated 
on all marketing mix factors. Therefore, the 
administrators of those golf courses should 
be concerned to improve the management 
and services to suit the golfers’ needs and 
suggestions from this study which will be 
benefit of both parties, the golf course  
administration and the golfers.

Key Words : Marketing mix/ Golf courses in 
Chonburi province
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ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา 

 กีฬากอล์ฟเป็นกีฬาชนิดหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมการ

ทอ่งเทีย่วของประเทศไทย โดยชว่ยดงึดดูนกัทอ่งเทีย่ว

ที่ชอบเล่นกอล์ฟจากต่างประเทศเข้ามา เนื่องจาก

ประเทศไทยมีสนามกอล์ฟอยู่มากมายทั่วทุกภาคของ

ประเทศ ทำาให้นักกอล์ฟท้ังในประเทศและตา่งประเทศ 

เดินทางไปเล่นกอล์ฟยังสนามกอล์ฟที่มีอยู่ทั่วประเทศ 

ซ่ึงเป็นการสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วของจงัหวดันัน้ๆ ดว้ย 

 ในประเทศไทยมสีนามกอล์ฟใหบ้รกิารอยูท้ั่งหมด 

249 สนาม จงัหวดัชลบุรถีอืเป็นจังหวดัท่ีมสีนามกอล์ฟ

มากที่สุดในประเทศ คือ 20 สนาม (Thansettakij 

newspaper, 2011) เนื่องจากการคมนาคมที่สะดวก 

และมีสนามกอล์ฟมากที่สุด ทำาให้จังหวัดชลบุรีได้รับ

เกียรติให้มีการจัดการแข่งขันกอล์ฟรายการสำาคัญๆ

ต่างๆอย่างสม่ำาเสมอ เช่น การแข่งขันกอล์ฟสตรี 

(Honda LPGA THAILAND) เป็นหน่ึงในรายการกอล์ฟ

อาชีพหญิงระดับสุดยอดของโลก (LPGA - Ladies 

Professional Golf Association) อันมีฐานการแข่งขัน

อยู่ท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา จัดข้ึนในประเทศไทย ต้ังแต่

ปี พ.ศ. 2549-2554 ยกเว้นปี พ.ศ.2551 (Ladies 

Professional Golf Association, 2011)

 นอกจากนีย้งัมกีารจัดการแขง่ขนัรายการอืน่ๆอกี 

ได้แก่ การแข่งขันกอล์ฟ Royal Trophy 2010 

เป็นการแข่งขันกอล์ฟประเภททีมระหว่างทีมยุโรปกับ

ทีมเอเชีย ชิงถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ยกเว้นปี พ.ศ.2551 

(Entertainment Group Limited, 2011)

 แม้จะมีสนามท่ีมีคุณภาพมากมายแต่ทุกสนาม 

ก็มีจุดเด่นและจุดด้อยของตนเองแตกต่างกันไป เช่น 

บางแห่งสนามสวยแต่ราคาแพง บางแห่งสนามราคาถูก

แต่อยู่ไกล บางแห่งใกล้แต่ทางเข้าสนามถนนค่อนข้าง

ลำาบาก ทำาให้ความสนใจของนกักอล์ฟท่ีไปเล่นกระจาย

ตัวกันออกไปตามความต้องการของแต่ละคน

 จากสาเหตุดังกล่าวน้ันการท่ีจะพัฒนาสนามกอล์ฟ

จึงจำาเป็นต้องทราบว่าผู้มาใช้บริการให้ความสำาคัญกับ

ส่วนประสมทางการตลาดด้านใด เพื่อนำาไปปรับปรุง

สนามกอล์ฟให้ได้มาตรฐานและเกิดความพึงพอใจ

สงูสดุแก่ผูม้าใชบ้รกิาร ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษา

ถึงสว่นประสมทางการตลาดทีม่ผีลตอ่การตดัสนิใจของ

ผูท้ีเ่ข้ามาใชบ้รกิารสนามกอลฟ์ในจงัหวดัชลบรุ ีซึง่เปน็

องคป์ระกอบสำาคญัในการประกอบธรุกจิบรกิารเพือ่จะ

ได้เป็นประโยชน์ต่อการจัดการสนามกอล์ฟ และเป็น

แนวทางในการศึกษาเพิ่มเติมด้านการตลาดเก่ียวกับ

การบริหารธุรกิจกีฬากอล์ฟ ซึ่งในปัจจุบันมีแนวโน้ม

ของการใช้บริการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) 

ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สนามกอล์ฟของผู้เข้าใช้

บริการสนามกอล์ฟในจังหวัดชลบุรี

 2. เพื่อเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาด 

(7P’s) ทีม่ผีลตอ่การตดัสนิใจของผูเ้ขา้ใชบ้รกิารสนาม

กอลฟ์ในจงัหวดัชลบรุโีดยจำาแนกตามอาย ุอาชพี และ

รายได้

วิธีดำาเนินการวิจัย

 กลุ่มตัวอย่าง

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นผู้เข้าใช้

บริการสนามกอล์ฟในจังหวัดชลบุรี จำานวน 390 คน

 วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง

 1. การสุ่มสนามกอล์ฟ ใช้วิธีการสุ่มแบบหลาย

ขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) โดย 

ข้ันท่ีหน่ึง ใช้ระดับรายได้ต่อปีของสนามกอล์ฟ แบ่งเป็น 

3 กลุ่ม คือ 1) ขนาดใหญ่ มีรายได้เกิน 100 ล้านบาท

ต่อปี จำานวน 6 สนาม 2) ขนาดกลาง มีรายได้ 50-100 

ล้านบาทต่อปี จำานวน 5 สนาม และ 3) ขนาดเล็ก 
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มีรายได้ต่ำากว่า 50 ล้านบาทต่อปี จำานวน 8 สนาม 
ขั้นที่สอง สุ่มแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วน (Proportional 
Stratified Random Sampling) ที่ 50% จากแต่ละ
กลุ่ม ได้สนามกอล์ฟขนาดใหญ่ 3 สนาม ขนาดกลาง 
3 สนาม และขนาดเล็ก 4 สนาม และขั้นที่สาม  
สุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธี
จบัสลากช่ือสนามกอล์ฟจากแตล่ะกลุ่ม รวม 10 สนาม 
 2. การสุม่กลุม่ตัวอยา่ง ใชส้ตูรในกรณท่ีีไมท่ราบ
จำานวนประชากรที่แน่นอนของกัลยา วาณิชย์บัญชา 
(Vanichbunsha, 2005) โดยกำาหนดค่าความเชื่อมั่น
ไว้ที่ 95% ได้จำานวนผู้เข้าใช้บริการสนามกอล์ฟ 
ในจังหวัดชลบุรี จำานวน 390 คน และสุ่มแบบแบ่ง
ชั้นตามสัดส่วน (Proportional Stratified Random 
Sampling) โดยสุ่มจากสนามขนาดใหญ่ 3 สนาม 
สนามละ 43 คน รวม 129 คน สนามขนาดกลาง  
3 สนาม สนามละ 43 คน รวม 129 คน และสนาม
ขนาดเล็ก 4 สนาม สนามละ 33 คน รวม 132 คน 
รวมกลุ่มตัวอย่างท้ังส้ิน 390 คน โดยในแต่ละสนามใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างผู้เข้าใช้บริการแบบบังเอิญ (Acci-
dental sampling) 
 
 ขั้นตอนการดำาเนินการวิจัย
 1. ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎี วรรณกรรม และงานวิจัย
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประสมทางการตลาด โดย
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด
เก่ียวกบัธรุกจิบรกิารของบติเนอรแ์ละบมูส ์(Bitner, J. 
and Booms, B., 1981) ซึ่งประกอบไปด้วย 7 ด้าน 
ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) 
ด้านสถานที่ให้บริการ (Place) ด้านการส่งเสริมการ
ตลาด (Promotion) ด้านบุคลากร (People) ด้าน
กระบวนการใหบ้รกิาร (Process) และ การสรา้งและ
นำาเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical: evidence 
& presentation) และศึกษาข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกีฬา
กอล์ฟ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 2. ผูว้จิยันำาข้อมลูทีไ่ดม้าสรา้งแบบสอบถามแลว้
ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจความตรงและความถูกต้อง
ของเนื้อหา (Content Validity) ผ่านการตรวจสอบ
ของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 5 ท่าน  
โดยวัดค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำาถามกับ
วัตถุประสงค์และเนื้อหา (Index of Item Objective 
Congruence, IOC) ได้ค่าเท่ากับ 0.928 แล้วจึงนำา
แบบสอบถามไปทดลองใช ้(Try out) กบัผูเ้ขา้ใชบ้รกิาร
สนามกอล์ฟท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำานวน 30 คน เพ่ือหา
คุณภาพของแบบสอบถาม และเพ่ือตรวจสอบความเท่ียง 
(Reliability) ได้ค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบัค 
(Cronbach’s alpha coefficient) เท่ากับ 0.944 
 แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังน้ี 1. ข้อมูล
ท่ัวไปของผู้เข้าใช้บริการตามลักษณะประชากร 2. ข้อมูล
พฤติกรรมในการเข้าใช้บริการสนามกอล์ฟ 3. ส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
สนามกอล์ฟ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา 
ดา้นสถานทีใ่หบ้รกิาร ดา้นการสง่เสรมิการตลาด ดา้น
บุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านการสร้าง
และนำาเสนอลักษณะทางกายภาพ 
 3. ผู้วิจัยได้ทำาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบ 
สอบถาม โดยเดินทางไปแจกและเก็บแบบสอบถาม
กลบัคนืดว้ยตนเองทีส่นามกอลฟ์ในจงัหวดัชลบรุทีีผ่า่น
การสุ่ม จำานวน 10 สนาม ได้แก่ 1) สนามฟีนิกซ์ 
กอลฟ์ แอนด ์คนัทรคีลบั 2) สนามแหลมฉบงั อนิเตอร์
เนชั่นแนล คันทรีคลับ 3) สนามบางพระ อินเตอร์ 
แนช่ันแนล กอล์ฟ คลับ 4) สนามเขาเขียว คันทรี คลับ 
5) สนามเม้าท์เท้น ชาโดว์ กอล์ฟ คลับ (ปัญญา ฮิลส์ 
กอลฟ์) 6) สนามพฒันากอลฟ์ แอนด ์สปอรท์ รสีอรท์ 
7) สนามบูรพา กอล์ฟ คลับ1 8) สนามเทรชเชอร์
ฮิลล์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ 9) สนามกรีนวู๊ด 
กอล์ฟ คลับ (โนเบิล เพลส) และ 10) สนามกอล์ฟ
ราชนาวี พลูตาหลวง
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 ใช้เวลาเก็บข้อมูลระหว่างเดือน มกราคม-

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 เมื่อเก็บข้อมูลเสร็จจึงนำา

แบบสอบถามที่ได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์ของการ

ตอบแบบสอบถามลงรหัสข้อมูลและนำาข้อมูลไป

วิเคราะห์ผล

 

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 1. วิเคราะหข์อ้มลูจากแบบสอบถามขอ้มลูทัว่ไป

ของผู้เข้าใช้บริการตามลักษณะประชากรและข้อมูล

พฤติกรรมในการเขา้ใชบ้รกิาร โดยการแจกแจงความถ่ี 

(Frequency) และการหาค่าร้อยละ (Percentage) 

นำาเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 

 2. วเิคราะหข์อ้มลูจากแบบสอบถามสว่นประสม

ทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สนามกอล์ฟ 

ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่

ให้บริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร 

ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านการสร้างและ 

นำาเสนอลกัษณะทางกายภาพ โดยหาคา่เฉล่ีย (X) และ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) นำาเสนอในรูปตาราง

ประกอบความเรียง

 3. การทดสอบค่า “ที” (t-test) ใช้ในการวิเคราะห์

เปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้

สนามกอล์ฟในจังหวัดชลบุรี โดยจำาแนกตามเพศของ

ผู้เข้าใช้บริการสนามกอล์ฟ 

 4. วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way 

analysis of variance: ANOVA) เกีย่วกบัสว่นประสม

ทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สนามกอล์ฟ

ในจังหวัดชลบุรี โดยจำาแนกตามอายุ อาชีพ และรายได้ 

ในกรณีพบค่าความแตกต่างเป็นรายกลุ่มอย่างมีนัย

สำาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 ผู้วิจัยจะวิเคราะห์ความ

แตกต่างนั้นเป็นรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffé 

post-hoc test)

ผลการวิจัย

 จากผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวม

ให้ความสำาคัญกับส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ

การตัดสินใจเลือกใช้สนามกอล์ฟในจังหวัดชลบุรีทุกด้าน

อยู่ในระดับมาก (X = 3.06) โดยด้านที่ผู้เข้าใช้บริการ

ใหค้วามสำาคญั 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก ่ดา้นการสรา้งและ

นำาเสนอลักษณะทางกายภาพ (X = 3.26) ด้านบุคลากร 

(X = 3.21) และด้านกระบวนการให้บริการ (X = 3.20) 

ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้

สนามกอล์ฟในจังหวัดชลบุรี 

ส่วนประสมทางการตลาด X SD แปลผล
ด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านราคา 
ด้านสถานที่ให้บริการ 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 
ด้านบุคลากร 
ด้านกระบวนการให้บริการ 
ด้านการสร้างและนำาเสนอลักษณะทางกายภาพ

2.69
2.99
3.07
2.87
3.21
3.20
3.26

0.52
0.59
0.55
0.63
0.55
0.49
0.54

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

รวม 3.06 0.40 มาก
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 เม่ือเปรียบเทียบโดยจำาแนกตามอายุ พบว่า ผู้เข้า

ใชบ้รกิารทีม่อีายตุา่งกนัใหค้วามสำาคญักบัสว่นประสม

ทางการตลาดแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .05 ในด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผู้เข้าใช้บริการ

ท่ีมีอายุ 51 ปีข้ึนไปให้ความสำาคัญมากกว่าผู้เข้าใช้บริการ

ทีม่อีายรุะหว่าง 30-50 ป ีดา้นสถานทีใ่หบ้รกิาร ไดแ้ก ่

ผูเ้ขา้ใชบ้รกิารทีม่อีายรุะหวา่ง 30-50 ปใีหค้วามสำาคญั

มากกว่าผู้เข้าใช้บริการที่มีอายุต่ำากว่า 30 ปี และผู้เข้า

ใช้บริการที่มีอายุ 51 ปีขึ้นไปให้ความสำาคัญมากกว่า 

ผูเ้ขา้ใชบ้รกิารทีม่อีายตุ่ำากวา่ 30 ปี ดา้นบุคลากร ไดแ้ก่ 

ผูเ้ขา้ใชบ้รกิารทีม่อีายรุะหวา่ง 30-50 ปใีหค้วามสำาคญั

มากกว่าผู้เข้าใช้บริการที่มีอายุต่ำากว่า 30 ปี และผู้เข้า

ใช้บริการที่มีอายุ 51 ปีขึ้นไปให้ความสำาคัญมากกว่า 

ผู้เข้าใช้บริการที่มีอายุต่ำากว่า 30 ปี ด้านกระบวนการ

ให้บริการ ได้แก่ ผู้เข้าใช้บริการท่ีมีอายุระหว่าง 30-50 ปี

ให้ความสำาคัญมากกว่าผู้เข้าใช้บริการที่มีอายุต่ำากว่า 

30 ปี และผู้เข้าใช้บริการที่มีอายุ 51 ปีขึ้นไปให้ความ

สำาคญัมากกวา่ผูเ้ขา้ใชบ้รกิารทีม่อีายตุ่ำากวา่ 30 ป ีและ

ดา้นการสรา้งและนำาเสนอลกัษณะทางกายภาพ ไดแ้ก ่

ผูเ้ขา้ใชบ้รกิารทีม่อีายรุะหวา่ง 30-50 ปใีหค้วามสำาคญั

มากกว่าผู้เข้าใช้บริการที่มีอายุต่ำากว่า 30 ปี และผู้เข้า

ใช้บริการที่มีอายุ 51 ปีขึ้นไปให้ความสำาคัญมากกว่า 

ผู้เข้าใช้บริการที่มีอายุต่ำากว่า 30 ปี ดังแสดงในตาราง

ที่ 2

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าเอฟ (F) และเปรียบเทียบรายคู่ส่วนประสมทางการตลาดที่มี

ผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สนามกอล์ฟในจังหวัดชลบุรีโดยจำาแนกตาม อายุ

ส่วนประสมทางการตลาด

(1)
ต่ำากว่า 30 ปี 
(n = 39)

(2)
30-50 ปี
(n = 211)

(3)
51 ปีขึ้นไป
(n = 140) F p

เปรียบเทียบ
รายคู่

X SD X SD X SD

ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านสถานที่ให้บริการ
ด้านการส่งเสริมการตลาด
ด้านบุคลากร
ด้านกระบวนการให้บริการ
ด้านการสร้างและนำาเสนอลักษณะทางกายภาพ

2.69
2.97
2.79
2.66
2.95
2.88
2.92

0.46
0.53
0.55
0.66
0.68
0.58
0.63

2.63
2.98
3.09
2.92
3.24
3.23
3.28

0.51
0.59
0.55
0.62
0.53
0.45
0.48

2.78
3.03
3.12
2.84
3.25
3.25
3.31

0.53
0.61
0.53
0.63
0.51
0.49
0.58

3.467
.252

6.055
2.949
5.381
9.843
8.870

.032*

.777

.003*

.054

.005*

.000*

.000*

2-3
-

1-2,1-3
-

1-2,1-3
1-2,1-3
1-2,1-3

รวม 2.85 0.49 3.07 0.37 3.11 0.41 6.721 .001* 1-2,1-3

*p < .05 (F2, 387 = 3.01)
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 เมื่อเปรียบเทียบโดยจำาแนกตามอาชีพ พบว่า  

ผู้เข้าใช้บริการที่มีอาชีพต่างกันให้ความสำาคัญกับ 

สว่นประสมทางการตลาดแตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำาคญั

ทางสถิติท่ีระดับ .05 ในด้านการส่งเสริมการตลาด ได้แก่ 

ผู้เข้าใช้บริการที่มีอาชีพอื่นๆให้ความสำาคัญมากกว่า 

ผู้เข้าใช้บริการท่ีมีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา และผู้เข้าใช้

บริการที่มีอาชีพอื่นๆให้ความสำาคัญมากกว่าผู้เข้าใช้

บริการที่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว และด้านกระบวนการ 

ให้บริการ ได้แก่ ผู้เข้าใช้บริการที่มีอาชีพอื่นๆให้ความ

สำาคัญมากกว่าผู้เข้าใช้บริการท่ีมีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา 

ดังแสดงในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าเอฟ (F) และเปรียบเทียบรายคู่ส่วนประสมทางการตลาดที่มี

ผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สนามกอล์ฟในจังหวัดชลบุรีโดยจำาแนกตาม อาชีพ 

ส่วนประสม
ทางการตลาด

(1)
นักเรียน/
นักศึกษา
(n = 20)

(2)
ข้าราชการ/
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ
(n = 97)

(3)
พนักงาน

บริษัทเอกชน
(n = 129)

(4)
ธุรกิจส่วนตัว
(n = 124)

(5)
อื่นๆ

(n = 20)
F p

เปรียบเทียบ
รายคู่

X SD X SD X SD X SD X SD

ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านสถานที่ให้บริการ
ด้านการส่งเสริม
การตลาด
ด้านบุคลากร
ด้านกระบวนการ
ให้บริการ
ด้านการสร้างและ
นำาเสนอลักษณะทาง
กายภาพ

2.75
3.10
2.91
2.55

3.11
2.98

3.03

0.37
0.67
0.48
0.69

0.64
0.54

0.58

2.68
3.07
3.09
2.86

3.23
3.17

3.28

0.59
0.59
0.62
0.59

0.51
0.51

0.57

2.69
2.99
3.04
2.95

3.19
3.21

3.26

0.48
0.56
0.51
0.62

0.54
0.48

0.46

2.67
2.90
3.06
2.77

3.20
3.20

3.24

0.48
0.59
0.53
0.65

0.54
0.48

0.58

2.73
3.18
3.35
3.28

3.50
3.53

3.52

0.70
0.65
0.51
0.44

0.64
0.43

0.63

.138
1.783
1.925
4.888

1.670
3.339

2.154

.968

.131

.106

.001*

.156

.011*

.074

-
-
-

1-5,4-5

-
1-5

-

รวม 2.94 0.47 3.07 0.43 3.06 0.39 3.03 0.37 3.30 0.41 2.480 .044 -

*p < .05 (F4, 385 = 2.39)

 เมื่อเปรียบเทียบโดยจำาแนกตามรายได้ พบว่า  

ผู้เข้าใช้บริการที่มีรายได้ต่างกันให้ความสำาคัญกับ 

สว่นประสมทางการตลาดแตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำาคญั

ทางสถิติที่ระดับ .05 ในด้านบุคลากร ได้แก่ ผู้เข้าใช้

บริการทีม่รีายไดร้ะหวา่ง 20,001-40,000 บาทใหค้วาม

สำาคัญมากกว่าผู้เข้าใช้บริการท่ีมีรายได้ต่ำากว่าหรือเท่ากับ 

20,000 บาท และผู้เข้าใช้บริการท่ีมีรายได้ 40,001 บาท

ขึ้นไปให้ความสำาคัญมากกว่าผู้เข้าใช้บริการที่มีรายได้

ต่ำากว่าหรือเท่ากับ 20,000 บาท ด้านกระบวนการ 

ใหบ้รกิาร ไดแ้ก่ ผูเ้ข้าใชบ้รกิารทีม่รีายได ้40,001 บาท

ขึ้นไปให้ความสำาคัญมากกว่าผู้เข้าใช้บริการที่มีรายได้

ต่ำากว่าหรือเท่ากับ 20,000 บาท และด้านการสร้าง
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และนำาเสนอลักษณะทางกายภาพ ได้แก่ ผู้เข้าใช้บริการ

ทีมี่รายได้ระหว่าง 20,001-40,000 บาทใหค้วามสำาคญั

มากกว่าผู้เข้าใช้บริการที่มีรายได้ต่ำากว่าหรือเท่ากับ 

20,000 บาท และผู้เข้าใช้บริการท่ีมีรายได้ 40,001 บาท

ขึ้นไปให้ความสำาคัญมากกว่าผู้เข้าใช้บริการที่มีรายได้

ต่ำากว่าหรือเท่ากับ 20,000 บาท ดังแสดงในตารางท่ี 4

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าเอฟ (F) และเปรียบเทียบรายคู่ส่วนประสมทางการตลาดที่มี

ผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สนามกอล์ฟในจังหวัดชลบุรีโดยจำาแนกตาม รายได้

ส่วนประสมทางการตลาด

(1)
ต่ำากว่าหรือ
เท่ากับ

20,000 บาท
(n = 41)

(2)
20,001-40,000 

บาท
(n = 91)

(3)
40,001 บาท

ขึ้นไป
(n = 258) F p

เปรียบเทียบ
รายคู่

X SD X SD X SD

ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านสถานที่ให้บริการ
ด้านการส่งเสริมการตลาด
ด้านบุคลากร
ด้านกระบวนการให้บริการ
ด้านการสร้างและนำาเสนอลักษณะทาง
กายภาพ

2.72
3.07
2.98
2.83
2.95
2.97
3.01

0.49
0.58
0.59
0.66
0.63
0.59
0.54

2.64
3.09
3.14
2.96
3.24
3.19
3.29

0.58
0.54
0.62
0.58
0.63
0.50
0.59

2.70
2.95
3.06
2.84
3.25
3.24
3.29

0.50
0.61
0.51
0.65
0.49
0.47
0.52

.571
1.991
1.461
1.357
5.439
5.541
4.833

.565

.138

.233

.259
.005*
.004*
.008*

-
-
-
-

1-2,1-3
1-3

1-2,1-3

รวม 2.93 0.50 3.08 0.43 3.07 0.37 2.560 .079 -

*p < .05 (F2, 387 = 3.01)

อภิปรายผลการวิจัย

 จากผลการวจัิยพบวา่ ผู้เขา้ใชบ้รกิารสนามกอลฟ์

ในจังหวัดชลบุรีให้ความสำาคัญกับส่วนประสมทาง 

การตลาดโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท้ังหมด ซึง่มคีา่เฉลีย่

เท่ากับ 3.06 และให้ความสำาคัญกับส่วนประสมทาง 

การตลาดในรายด้านอยู่ในระดับมากท้ังหมด โดยด้านท่ี

ผู้เข้าใช้บริการสนามกอล์ฟในจังหวัดชลบุรีให้ความ

สำาคัญ 3 อันดับแรก เรียงตามลำาดับ ได้แก่ ด้านการ

สร้างและนำาเสนอลักษณะทางกายภาพ มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3.26 ด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.21 

และ ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร มคีา่เฉล่ียเท่ากบั 3.20 

 ในด้านการสร้างและนำาเสนอลักษณะทางกายภาพ 

ผู้เข้าใช้บริการสนามกอล์ฟในจังหวัดชลบุรีให้ความ

สำาคญักบัสว่นประสมทางการตลาดดา้นการสรา้งและ

นำาเสนอลักษณะทางกายภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้เข้าใช้บริการให้ความ

สำาคัญมากในเรื่องสนามกอล์ฟมีอากาศถ่ายเทสะดวก

และมีความร่มรื่น ห้องน้ำา ห้องแต่งตัวมีความสะอาด

และมีสิ่งอำานวยความสะดวกครบครัน การออกแบบ

ทิวทัศน์ในสนามกอล์ฟโดยรอบมีความสวยงาม เช่น 

บรเิวณแทน่ท ีฯลฯ ปา้ยบอกทางไปสนามแสดงไวอ้ย่าง

ชัดเจนและคลับเฮ้าส์มีการออกแบบและตกแต่งอย่าง
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สวยงามกว้างขวาง แสดงถึง ผู้เข้าใช้บริการสนามกอล์ฟ

ในจังหวัดชลบุรีให้ความสำาคัญกับการออกแบบสนาม

ที่มีร่มเงาจากต้นไม้ หรือสิ่งอำานวยความสะดวกอื่นๆ 

ทีจ่ะชว่ยคลายรอ้นใหก้บัผู้เขา้ใชบ้รกิารท่ีตอ้งเล่นกอล์ฟ

กลางแจ้งเกือบตลอดเวลา โดยเฉพาะสนามกอล์ฟ 

ในจังหวัดชลบุรี ในวันท่ีอากาศแจ่มใสจะมีอุณหภูมิ 

โดยเฉล่ีย 30-40 องศาเซลเซียส มีการออกแบบตกแต่ง

ในทุกๆที่ของสนามได้อย่างสวยงาม สร้างบรรยากาศ

ที่ตื่นตาตื่นใจให้กับผู้เล่น หมั่นคอยดูแลห้องน้ำา/ห้อง

อาบน้ำาให้อยูใ่นสภาพทีพ่รอ้มใชอ้ยูเ่สมอ และปา้ยบอก

ทางไปสนามที่สังเกตได้ง่าย ตัวหนังสือบนป้ายชัดเจน 

ใหข้อ้มลูทศิทางทีถ่กูตอ้ง ซึง่สอดคล้องกบัผลการศึกษา

ของ วิทู สรเพชญ์พิสัย (Soraphetphisai, 2003) ท่ีได้

ศึกษา พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ

ของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า  

ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำาคัญในระดับมาก 

ลำาดับแรกในเรื่อง มีระบบระบายอากาศที่ดีไม่อึดอัด 

และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ภัทริณี วรวัลย์ 

(Vorawan, 2006) ทีไ่ดศึ้กษา ลักษณะของสนามกอล์ฟ

ที่นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเลือกใช้ในจังหวัดเชียงใหม่  

ผลการศกึษาพบว่า นกัทอ่งเทีย่วใหค้วามสำาคญัในดา้น

ลักษณะของสนามกอล์ฟโดยเฉพาะทิวทัศน์ที่สวยงาม

บริเวณรอบสนาม 

 ในด้านบุคลากร ผู้เข้าใช้บริการสนามกอล์ฟ 

ในจังหวัดชลบุรีให้ความสำาคัญกับส่วนประสมทาง 

การตลาดด้านบุคลากรโดยรวมอยู่ในระดับมาก ผู้เข้าใช้

บรกิารให้ความสำาคัญมากในเรือ่งแคด๊ดี ้(caddy) และ

พนกังานทัว่ไปมกีริยิามารยาทสภุาพเรยีบรอ้ย ยิม้แยม้ 

เอาใจใส่ ให้คำาแนะนำาและบริการท่ีดี มีจำานวนเพียงพอ 

และมีความชำานาญในหน้าที่ แสดงถึง ผู้เข้าใช้บริการ

สนามกอล์ฟให้ความสำาคัญกับแค๊ดดี้ (caddy) และ

พนักงานท่ีมีกิริยามารยาทท่ีดี ซ่ึงจะช่วยสร้างความรู้สึก

ที่ดีต่อการเล่นกอล์ฟของผู้เข้าใช้บริการ สนามกอล์ฟ

ในจังหวัดชลบุรีต้องมีการอบรมบุคลิกภาพให้กับ

พนักงาน เพื่อให้ความรู้และกระตุ้นความมุ่งมั่นตั้งใจ 

ท่ีจะให้บริการ (Service Mind) ซ่ึงสอดคล้องกับผลการ

ศึกษาของ ประพันธ์ หาญเหมย (Hanmaey, 2009) 

ท่ีได้ศึกษา ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อ

ผู้บริโภคในการเลือกใช้สนามฝึกซ้อมกอล์ฟในจังหวัด

ลำาปาง ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความ

สำาคัญกับส่วนประสมการตลาดโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ 

ในระดับมาก ปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

ลำาดับแรก คือ พนักงานสุภาพ/อัธยาศัยดี/มีมารยาท/

ซื่อสัตย์ และผลการศึกษาของ วิทู สรเพชญ์พิสัย 

(Soraphetphisai, 2003) ทีผ่ลการศกึษาพบวา่ ผูต้อบ

แบบสอบถามใหค้วามสำาคญัในระดบัมากลำาดบัแรกคอื 

พนักงานมีความรู้ขั้นตอนการให้บริการ/อย่างรวดเร็ว 

 ในด้านกระบวนการให้บริการ ผู้เข้าใช้บริการ

สนามกอล์ฟในจังหวัดชลบุรีให้ความสำาคัญกับส่วน

ประสมทางการตลาดด้านกระบวนการให้บริการโดยรวม

อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้เข้า

ใช้บริการให้ความสำาคัญมากในเรื่องการดูแล จัดการ 

การเล่นกอล์ฟในสนามของแต่ละกลุ่มไม่ให้ติดขัดกัน 

การจดักลุม่ออกรอบตามควิอยา่งยตุธิรรมเทา่เทยีมกนั 

ระบบรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สินของผู้ใช้บริการ 

การติดต่อจองสนามทำาได้สะดวก การจำาหน่ายค่าสนาม 

ค่าแค๊ดด้ีและค่าบริการอ่ืน ถูกต้อง รวดเร็ว การให้บริการ 

รับ-ส่งถุงกอล์ฟ ถูกต้อง รวดเร็ว การแก้ไขปัญหาที่

เกดิขึน้ไดอ้ยา่งรวดเรว็ และการใหบ้รกิารปฐมพยาบาล

ขั้นต้นและส่งโรงพยาบาลกรณีฉุกเฉิน แสดงถึง ผู้เข้า

ใช้บริการสนามกอล์ฟในจังหวัดชลบุรีอาจจะเคยพบ

สนามกอล์ฟที่มีผู้มาใช้บริการมาก ทำาให้ต้องรอคอย

ระหว่างเล่นในแต่ละหลุม โดยเฉพาะวันเสาร์ วันอาทิตย์

และวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์การดแูล จดัการ ไมใ่หก้ารเลน่

ล่าช้าหรือติดขัด จะทำาให้ผู้เข้าใช้บริการเกิดความพึง

พอใจตอ่การใชบ้รกิารสนามกอลฟ์มากขึน้ สนามกอลฟ์
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ต้องดูแลผู้เข้าใช้บริการทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน จัดให้

ลงเล่นตามลำาดับ ไม่มีการแทรกให้กับผู้ท่ีมาทีหลัง ควรมี 

การรักษาความปลอดภยัลานจอดรถหรอืทรพัยส์นิอืน่ๆ

ของผู้มาใช้บริการอย่างเข้มงวด มีเจ้าหน้าท่ีสำาหรับติดต่อ

จองวัน เวลาในการเล่นอย่างเพียงพอ เปิดช่องทาง 

ให้ติดต่อได้สะดวกทั้งทางโทรศัพท์หรืออินเตอร์เนต 

การเตรียมเจา้หน้าท่ีใหพ้รอ้มและเพยีงพอตอ่การชำาระ

ค่าบริการต่างๆ จะทำาให้บริการได้รวดเร็ว การให้บริการ

รับ-ส่งถุงกอล์ฟจากแต่ละจุด ต้ังแต่เร่ิมนำาลงจากรถของ

ผู้มาใช้บริการ ไปถึงหลุมที่เริ่มเล่น จนกระทั่งกลับมา

ขึ้นรถอีกคร้ัง ต้องถูกต้องและรวดเร็ว หากมีปัญหา 

เกิดขึ้น จะต้องมีพนักงานที่มีความสามารถและพร้อม

ที่จะเข้าไปดูแลแก้ไขตลอดเวลา และมีอุปกรณ์หรือ 

เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ในการรักษาพยาบาลเบ้ืองต้นไว้

ประจำาสนาม ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ฟอดี 

ฐิติสวัสด์ิ (Thitisawat, 2006) ท่ีได้ศึกษา ความคิดเห็น

เกี่ยวกับปัจจัยด้านการตลาดของบริการสนามกอล์ฟ 

ในจงัหวัดสุราษฎร์ธาน ีผลการศกึษาพบวา่ ผูต้อบแบบ 

สอบถามให้ความสำาคัญในระดับมากกับเร่ืองมีการจัดคิว 

(ลำาดับก่อน-หลัง) เมื่อรับบริการ 

 เมื่อเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดที่มี 

ผลตอ่การตดัสินใจเลือกใชส้นามกอล์ฟในจังหวดัชลบรุี

โดยจำาแนกตามอายุ พบว่า ผู้เข้าใช้บริการท่ีมีอายุ 

แตกต่างกันให้ความสำาคัญกับส่วนประสมทางการตลาด

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านสถานที่ให้บริการ ด้านบุคลากร 

ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านการสร้างและ 

นำาเสนอลักษณะทางกายภาพ ดังนั้น ผลจากการ

เปรียบเทียบจึงตรงกับสมมติฐานการวิจัยที่ว่า ผู้เข้าใช้

บริการสนามกอล์ฟในจังหวัดชลบุรีที่มีอายุต่างกัน 

ให้ความสำาคัญกับส่วนประสมทางการตลาดแตกต่างกัน 

ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ภัทริณี วรวัลย์ 

(Vorawan, 2006) ท่ีไดศึ้กษา ลักษณะของสนามกอลฟ์

ที่นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเลือกใช้ในจังหวัดเชียงใหม่  

ผลการศึกษาพบว่า อายุของนักท่องเที่ยวมีผลต่อการ

ให้ความสำาคัญด้านสภาพสนาม ด้านบุคลากร รวมถึง

ด้านบริการและสิ่งอำานวยความสะดวก

 เมื่อเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดที่มี 

ผลตอ่การตดัสนิใจเลอืกใชส้นามกอลฟ์ในจงัหวดัชลบรุี

โดยจำาแนกตามอาชีพ พบว่า ผู้เข้าใช้บริการที่มีอาชีพ

แตกต่างกันให้ความสำาคัญกับส่วนประสมทางการตลาด

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ในด้านการส่งเสริมการตลาดและด้านกระบวนการ 

ให้บริการ ดังน้ัน ผลจากการเปรียบเทียบจึงตรงกับ

สมมติฐานการวิจัยที่ว่า ผู้เข้าใช้บริการสนามกอล์ฟ 

ในจังหวัดชลบุรีที่มีอาชีพต่างกันให้ความสำาคัญกับ 

สว่นประสมทางการตลาดแตกตา่งกนั ซึง่สอดคลอ้งกบั

ผลการศึกษาของ ภัทริณี วรวัลย์ (Vorawan, 2006) 

ทีไ่ดศ้กึษา ลกัษณะของสนามกอลฟ์ทีน่กัทอ่งเทีย่วชาว

ญี่ปุ่นเลือกใช้ในจังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า 

อาชีพของนักท่องเที่ยวมีผลต่อการให้ความสำาคัญด้าน

ราคา ดา้นสภาพสนาม ดา้นบคุลากร ดา้นการสง่เสรมิ

การตลาด และดา้นบรกิารและสิง่อำานวยความสะดวก

 เมือ่เปรยีบเทยีบสว่นประสมทางการตลาดทีม่ผีล 

ต่อการตัดสินใจเลือกใช้สนามกอล์ฟในจังหวัดชลบุรี 

โดยจำาแนกตามรายได ้พบวา่ ผูเ้ขา้ใชบ้รกิารทีม่รีายได้

แตกต่างกันให้ความสำาคัญกับส่วนประสมทางการตลาด

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ในด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ และด้าน

การสร้างและนำาเสนอลักษณะทางกายภาพ ดังนั้น  

ผลจากการเปรียบเทียบจึงตรงกับสมมติฐานการวิจัยท่ีว่า 

ผู้เข้าใช้บริการสนามกอล์ฟในจังหวัดชลบุรีที่มีรายได้

ต่างกันให้ความสำาคัญกับส่วนประสมทางการตลาด

แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ภัทริณี 

วรวัลย์ (Vorawan, 2006) ที่ได้ศึกษา ลักษณะของ

สนามกอล์ฟที่นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเลือกใช้ในจังหวัด



88 Journal of Sports Science and Health Vol.14 No.1, (January-April 2013)

เชียงใหม ่ผลการศึกษาพบว่า รายได้ของนักท่องเที่ยว

มีผลต่อการให้ความสำาคัญด้านราคา สภาพสนาม 

บุคลากรที่มีคุณภาพ และการส่งเสริมการตลาด และ

สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ฟอดี ฐิติสวัสดิ์  

(Thitisawat, 2006) ที่ได้ศึกษา ความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ปัจจัยด้านการตลาดของบริการสนามกอล์ฟในจังหวัด

สุราษฎร์ธานี ผลการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็นของ

ปัจจัยด้านการตลาดทั้ง 8 ด้าน แตกต่างกัน ระหว่าง

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ำาและรายได้เฉล่ียต่อเดือนสูง  

ในด้านราคาและค่าใช้จ่ายของผู้ใช้บริการ 

 สรุปผลการวิจัย

 สว่นประสมทางการตลาดทีม่ผีลตอ่การตดัสนิใจ

เลือกใช้สนามกอล์ฟในจังหวัดชลบุรีนั้น ผู้ตอบแบบ 

สอบถามโดยรวมให้ความสำาคัญกับด้านการสร้างและ

นำาเสนอลักษณะทางกายภาพ ด้านบุคลากร และด้าน

กระบวนการให้บริการ ผู้เข้าใช้บริการที่มีอายุต่างกัน 

ให้ความสำาคัญกับส่วนประสมทางการตลาดแตกต่างกัน 

ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านสถานที่ให้บริการ ด้านบุคลากร 

ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านการสร้างและ 

นำาเสนอลกัษณะทางกายภาพ ผูเ้ขา้ใชบ้รกิารทีม่อีาชพี

ต่างกันให้ความสำาคัญกับส่วนประสมทางการตลาด

แตกต่างกัน ในด้านการส่งเสริมการตลาดและด้าน

กระบวนการให้บริการ และผู้เข้าใช้บริการที่มีรายได้

ต่างกันให้ความสำาคัญกับส่วนประสมทางการตลาด

แตกต่างกัน ในด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ 

และด้านการสร้างและนำาเสนอลักษณะทางกายภาพ 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

 1. จากผลการวิจัยพบว่า มีข้อเสนอแนะสนาม

กอล์ฟในจังหวัดชลบุรีเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด 

ดังต่อไปนี้ 

  - ด้านผลิตภัณฑ์ ควรจัดให้มีบริการให้เช่า 

รถกอล์ฟ และตรวจสอบการให้บริการอาหาร/เคร่ืองด่ืม

ในสนามให้เพียงพอต่อจำานวนผู้มาใช้บริการ

  - ด้านราคา ควรกำาหนดราคาค่าใช้บริการ

ต่างๆให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้เข้าใช้บริการของตน

  - ด้านสถานที่ให้บริการ ควรจัดสรรพื้นที่ 

จอดรถให้กวา้งขวาง เพียงพอตอ่จำานวนผู้มาใช้บรกิาร 

ดแูลสภาพทางเข้า-ออกของสนาม เพิม่จำานวนหอ้งน้ำา/

ห้องอาบน้ำาให้เพียงพอ

  - ด้านการส่งเสริมการตลาด ควรกำาหนดวัน

หรือช่วงเวลาสำาหรับลดราคา เพ่ือดึงดูดความสนใจของ 

ผู้มาใช้บริการ

  - ด้านบุคลากร ควรจัดอบรมเพื่อสร้างเสริม

บคุลกิภาพทีด่ใีหก้บัพนกังานใหม้คีวามมุง่มัน่ตัง้ใจทีจ่ะ

ให้บริการ (Service Mind)

  - ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร ควรจดัพนกังาน

ทำาหน้าที่คอยตรวจสอบความเรียบร้อยในแต่ละจุด 

รวมทั้งดูแลการเล่นภายในสนามไม่ให้ติดขัดด้วย

  - ด้านการสร้างและนำาเสนอลักษณะทาง

กายภาพ ควรดแูลรกัษา ปรบัปรงุทวิทศันภ์ายในสนาม

กอล์ฟให้สวยงาม และตรวจสอบสภาพของห้องน้ำา/

ห้องอาบน้ำาให้สมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา

 2. จากผลการวิจัยพบว่า มีข้อเสนอแนะสนาม

กอล์ฟในจังหวัดชลบุรีเก่ียวกับผู้เข้าใช้บริการ ดังต่อไปน้ี 

  - ควรกำาหนดให้มีราคาพิเศษให้แก่ผู้เข้าใช้

บริการที่มีอายุต่ำากว่า 30 ปี ผู้เข้าใช้บริการที่ประกอบ

อาชพีนกัเรยีน/นกัศกึษา และผูเ้ขา้ใชบ้รกิารทีม่รีายได้

ต่ำากว่าหรือเท่ากับ 20,000 บาท เพราะเป็นกลุ่มที่มี

รายได้น้อย 

  - ควรมกีารจดักจิกรรมเพือ่ดงึดดูความสนใจ

ให้แก่ผู้เข้าใช้บริการที่มีอายุ 30-50 ปี และผู้เข้าใช้

บริการที่มีรายได้ 20,001-40,000 บาท เพราะเป็น 

กลุม่ทีใ่หค้วามสำาคญักบัการสง่เสรมิการตลาดมากกวา่
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กลุ่มอายุอื่น เช่น จัดการแข่งขันชิงรางวัล ขายกรีนฟี

แบบเล่มคูปอง ฯลฯ

  - ควรให้บริการและการเอาใจใส่เป็นพิเศษ 

ใหแ้กผู้่เขา้ใชบ้ริการท่ีมอีาย ุ51 ปขีึน้ไป ผูเ้ขา้ใชบ้รกิาร

ทีป่ระกอบอาชพีธรุกจิสว่นตวั ผูเ้ขา้ใชบ้รกิารทีม่รีายได ้

40,001 บาทขึ้นไป เพราะมีความพร้อมทางฐานะและ

เปน็กลุม่ทีใ่สใ่จคณุภาพของบรกิารมากกวา่กลุ่มอายอุืน่ 

  - ควรเพิม่สทิธพิเิศษใหแ้กห่นว่ยงานราชการ 

บริษัทเอกชน เพราะในแต่ละสถานที่มีผู้เข้าใช้บริการ

อยู่รวมกลุ่มกัน มีการจัดต้ังชมรมภายในเพื่อทำาการ

แขง่ขนั ดงันัน้การสรา้งเครอืขา่ยความสมัพนัธร์ะหวา่ง

สนามกอล์ฟกับองค์กรท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีมีบุคลากร

เล่นกีฬากอล์ฟ จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่าย 

เชน่ สนามกอลฟ์มรีายไดเ้พิม่ขึน้ทัง้จากการเขา้มาเลน่

ตามปกติหรือเช่าสนามเพื่อจัดการแข่งขัน ผู้เข้าใช้

บริการท่ีประกอบอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

และผู้เข้าใช้บริการที่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท

เอกชนเสียค่าใช้จ่ายน้อยลง

  - ควรสร้างรูปแบบการใช้บริการร่วมที่น่า

สนใจ เชน่ เลน่กอล์ฟพรอ้มพกัโรงแรมราคาพเิศษหรอื

รับประทานอาหารร้านที่มีชื่อเสียงในราคาพิเศษให้แก่

ผูเ้ขา้ใชบ้รกิาร เพือ่ดงึดดูกลุม่ผูเ้ขา้ใชบ้รกิารทีเ่ดนิทาง

มาจากต่างจังหวัด 

 3. เมื่อเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาด 

ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สนามกอล์ฟในจังหวัด

ชลบุรีโดยจำาแนกตามอายุ อาชีพ และรายได้ ทำาให้ทราบ

ว่าผู้เข้าใช้บริการที่มีอายุ อาชีพ รายได้แตกต่างกนันั้น

ให้ความสำาคัญกับส่วนประสมทางการตลาดแตกต่างกัน 

สนามกอล์ฟในจังหวัดชลบุรีจึงควรทำาการสำารวจกลุ่ม

ผู้เข้าใช้บริการของตนเอง ว่ามีอายุ อาชีพ รายได้  

อยูใ่นชว่งใดมากทีส่ดุเพือ่ทีจ่ะไดป้รบัปรงุสนามในดา้น

ของส่วนประสมทางการตลาดท่ีกลุ่มอายุ อาชีพ รายได้

นัน้ๆให้ความสำาคัญ เพือ่รกัษาระดบัความพงึพอใจของ

ผู้เข้าใช้บริการเดิมท่ีมีต่อสนาม และอาจช่วยเพ่ิมจำานวน

ผู้เข้าใช้บริการท่ีมีอายุ อาชีพ รายได้ในช่วงเดียวกันด้วย
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ผลของการออกกำาลังกายเป็นกลุ่มด้วยการเดิน-วิ่งที่มีผลต่อสุขสมรรถนะ

ในเยาวชนหญิงที่มีภาวะน้ำาหนักเกิน

กิจจา ถนอมสิงหะ และถนอมวงศ์ กฤษณ์เพ็ชร์
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดย่อ

 วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาผลของการออกกำาลังกาย

เป็นกลุ่มด้วยการเดิน-วิ่งที่มีผลต่อสุขสมรรถนะ 

ในเยาวชนหญิงที่มีภาวะน้ำาหนักเกิน

 วิธีดำาเนินการวิจัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย

ครัง้นีเ้ป็นนิสติหญงิ จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลัย จำานวน 

52 คน (อายุ 18-24 ปี) โดยการเลือกแบบเฉพาะ

เจาะจง แบง่กลุม่ตวัอยา่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มทดลอง

ฝึกด้วยโปรแกรมการออกกำาลังกายเป็นกลุ่มด้วยการ

เดิน-วิ่ง และกลุ่มควบคุม คือ กลุ่มที่ออกกำาลังกาย 

ตามปกติโดยไม่เกี่ยวข้องกับการเดิน-วิ่ง เช่น ว่ายน้ำา 

ปั่นจักรยาน เต้นแอโรบิก เทนนิส แบดมินตัน เป็นต้น

กลุ่มทดลองออกกำาลังกายด้วยการเดิน-วิ่งเป็นกลุ่ม  

เป็นเวลา 10 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วันๆ ละ 30-50 นาที 

นำาผลที่ ได้มาวิ เคราะห์ทางสถิติ โดยหาค่าเฉลี่ย  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการทดสอบค่าทีแบบรายคู่ 

(paired t-test) เพ่ือเปรียบเทียบภายในกลุ่ม เปรียบเทียบ

ความแตกต่างระหว่างกลุ่มด้วยการวิเคราะห์ค่าความ

แปรปรวนร่วม (Analysis of Covariance) และ

เปรียบเทียบเป็นรายคู่ตามวิธีของแอลเอสดี (LSD)  

ที่ระดับนัยสำาคัญทางสถิติ .05

 ผลการวิจัย หลังการทดลอง 10 สัปดาห์พบว่า

กลุม่ฝกึออกกำาลงักายเปน็กลุม่ดว้ยการเดนิ-วิง่มผีลตอ่

การพัฒนาค่าเฉลี่ยของเปอร์เซ็นต์ไขมัน มวลไขมัน  

น้ำาหนักตัว รอบเอว ความอ่อนตัว ความแข็งแรงของ

กลา้มเนือ้ ความอดทนของกล้ามเนื้อ ความอดทนของ

ระบบไหลเวยีนโลหติและการหายใจดกีว่ากลุ่มควบคุม

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นมวล 

กล้ามเนื้อที่ไม่มีความแตกต่างกัน

 สรปุผลการวจิยั โปรแกรมการฝกึออกกำาลงักาย

เป็นกลุ่มด้วยการเดิน-วิ่งเป็นกิจกรรมออกกำาลังกาย 

ท่ีทำาได้ง่าย มีเพ่ือน เหมาะสำาหรับเยาวชนหญิงท่ีมีภาวะ

น้ำาหนักเกินซึ่งไม่ค่อยออกกำาลังกายและมีสมรรถภาพ

ทางกายที่ต่ำาและเหมาะสมกับเยาวชนหญิงทั่วไปที่

ต้องการมีเพื่อนในการทำากิจกรรมลดน้ำาหนัก

คำาสำาคัญ: เยาวชนหญิงที่มีภาวะน้ำาหนักเกิน / สุข

สมรรถนะ / การออกกำาลังกายเป็นกลุ่มด้วยการเดิน-ว่ิง

Corresponding Author : รองศาสตราจารย์ ดร.ถนอมวงศ์ กฤษณ์เพ็ชร์, คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
กรุงเทพฯ 10330, E-mail : tkritpet@yahoo.com



92 Journal of Sports Science and Health Vol.14 No.1, (January-April 2013)

EFFECTS OF GROUP EXERCISE WITH WALKING-RUNNING 

ON HEALTH-RELATED PHYSICAL FITNESS 

IN OVERWEIGHT FEMALE YOUTHS
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Abstract

 PurposeThe purpose of this investigation 

was to study the effects of group exercise 

with walking-running on health-related physical 

fitness in overweight female youths. 

 Method Fifty-two female youths were 

students of Chulalongkorn University (ages 

18-24 years). They had been purposively  

selected for this study,and divided into two 

groups which were experimental group and 

control group. The experimental group had to 

undergo the program of group exercise with 

walking-running. The control group had to 

ordinarily exercise their programs which were 

not related to walking-running such as swimming, 

cycling, aerobic dance, tennis, badminton and 

soon.The duration of training was ten weeks, 

three days per week with 30-50 minutes for 

one session.The obtained data were analyzed 

in terms of means and standard deviation,paired 

t-test, one way analysis of covariance and 

multiple comparisons by using least significant 

difference (LSD) at the 0.05 level.

 Results After 10 weeks, the results  

indicated that the experimental group which 

received the group exercise with walking-

running was significantly improved more than 

the control group at the .05 level such as 

body weight, fat mass, waistline, flexibility, 

muscular strength, muscular endurance, and 

cardio-respiratory fitness. While muscle mass 

showed no difference compared to the control 

group after 10 weeks. 

 Conclusion The program of group exercise 

with walking-running was easy activities and 

having friends. The program was designed for 

overweight female youths who are not exercise 

regularly and low physical fitness therefore, 

this program is suitable for those who want 

to be healthy and loss body weight with friends. 

Key Words: Overweight female youths / Health-

related physical fitness / Group exercise with 

walking-running
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ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา

 แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบบัที ่10 (พ.ศ.2550-2554) เนน้การสรา้งวฒันธรรม

สุขภาพพอเพียง เพื่อสังคมแห่งสุขภาวะ โดยส่งเสริม

ภาคประชาสงัคมและการรวมตวักนัทำางาน เสรมิสรา้ง

ระบบสุขภาพชุมชนให้เข้มแข็งพอเพียง พึ่งตนเองได้ 

อยู่กันอย่างเกื้อกูล รวมถึงเร่งเชิงรุกด้านอาหาร ออก

กำาลังกาย สุขภาพจิต และสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ 

ปัจจุบันการเจ็บป่วยโดยรวมลดลงแต่การเจ็บป่วยด้วย

โรคที่ป้องกันได้ยังมีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่องซึ่งเป็นผล

มาจากพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพทั้งการบริโภคอาหาร

การใชช้วิีตทีเ่ส่ียงตอ่การปว่ยดว้ยโรคความดนัโลหติสงู 

เบาหวาน โรคหัวใจและโรคมะเร็งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ทุกกลุ่มอายุ (Office of the National Economic 

and Social Development Board, 2007)

 ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมาพบว่า คนไทยในกลุ่มอายุ 

20-29 ปี มีภาวะโรคอ้วนเพ่ิม 7 เท่าตัว จากร้อยละ 3 

เปน็รอ้ยละ 21 พบวา่เพศหญงิมรีอบเอวเกนิมาตรฐาน

มากทีส่ดุ และเสีย่งตอ่โรคเบาหวาน ความดนัโลหติสงู 

หลอดเลอืดหวัใจ (Ministry of Public Health, 2010) 

ผลการสำารวจภาวะอ้วนลงพุงในประชาชนอายุ 15 ปี

ขึ้นไปทั่วประเทศ ในปี 2551 ของกรมอนามัยพบว่า

เพศชายมีรอบเอวเกินมาตรฐานคือ ต้ังแต่ 90 เซนติเมตร

ขึ้นไปร้อยละ 34 และเพศหญิงรอบเอวตั้งแต่ 80 

เซนติเมตรขึ้นไปร้อยละ 58 เนื่องจากมีไขมันสะสม 

ในช่องท้องมากเกินไปทำาให้เป็นโรคอ้วนลงพุงหรือที่

เรียกวา่เมแทบอลกิซนิโดรม (Metabolic Syndrome) 

ทำาให้มีระดับน้ำาตาลในเลือดสูง ความดันโลหิตสูงและ

ระดับไขมันในเลือดสูง ซ่ึงเส่ียงต่อการเป็นโรคเบาหวาน 

โรคหลอดเลือดหัวใจโรคหลอดเลือดสมองมากข้ึน  

(Department of Health, 2008)

 สำาหรับโทษของการขาดการออกกำาลังกายในวัย

หนุม่สาว สามารถแบง่ออกได ้2 ประเภท คอื ประเภท

ท่ี 1 หนุ่มสาวท่ีขาดการออกกำาลังกายต้ังแต่เด็กจะทำาให้

เริ่มเกิดการเสื่อมในด้านรูปร่างและหน้าที่การทำางาน

ของอวยัวะภายในหลายระบบ เชน่มอีาการเหนือ่ยหอบ 

ใจสั่น เมื่อมีกิจกรรมทางกายเพียงเล็กน้อย ประเภท 

ที่ 2 หนุ่มสาวที่เคยออกกำาลังกายมาตั้งแต่เด็กแต่ขาด

การออกกำาลังกายเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาว แม้การเจริญ

เติบโตจะไม่มีปัญหามาก่อน แต่รูปร่างทรวดทรงอาจ

เปลีย่นแปลงไป เนือ่งมาจากการทีก่ลา้มเนือ้ลดนอ้ยลง

และมีการสะสมไขมันมากข้ึน สุขสมรรถนะในด้านต่างๆ 

จะลดต่ำาลงอย่างรวดเร็ว การมีสุขสมรรถนะต่ำาประกอบ

กับสขุภาพไมส่มบรูณเ์ทา่ทีค่วรย่อมสง่ผลเสยีทางสงัคม 

จติใจ รวมถงึบคุลกิภาพและอาจสง่ผลกระทบกระเทอืน

ต่อการเรียนด้วย ดังนั้น การขาดการออกกำาลังกายจึง

สง่ผลเสยีตอ่รา่งกายและจติใจ (Jintanasaree, 2005)

 ผลกระทบท่ีตามมาจากภาวะน้ำาหนักเกินมาตรฐาน 

ไดแ้ก ่การตายกอ่นวยัอนัควรดว้ยโรคเรือ้รงัตา่งๆ เชน่ 

โรคเบาหวาน โรคหวัใจและหลอดเลอืด ความดนัโลหติ

สงู ความผดิปกตขิองกระดกูและขอ้ตอ่ และโรคมะเรง็ 

(WHO, 2000) และยังส่งผลถึงปัญหาด้านจิตใจจาก

ภาวะน้ำาหนักเกิน ได้แก่ โรควิตกกังวล โรคซึมเศร้า 

ใจลอย ท้อแท้ เบื่อหน่ายชีวิต คิดมาก จากความรู้สึก

ที่ไม่เห็นคุณค่าในตัวเอง อาจกล่าวได้ว่าคนที่มีภาวะ 

น้ำาหนักเกินจะมีความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองต่ำากว่า

คนน้ำาหนักปกติ รู้สึกมีปมด้อย อาย ถูกล้อเลียน  

ถูกคนอื่นมองแบบตลก ทำางานช้า ไม่คล่องแคล่ว  

ซึง่สิง่เหลา่นีอ้าจเปน็สาเหตขุองโรคจติและโรคประสาท

ได้ง่ายโมค์ดัด (Mokdad, et al., 2000)

 การออกกำาลงักายเปน็กลุม่ทีเ่กดิจากการทีบ่คุคล

ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป มีการติดต่อสัมพันธ์กันโดยอาศัย

หลักกลุ่มเพื่อน (Peer Group) ซึ่งกลุ่มเพื่อนดังกล่าว 

มคีวามสำาคญัตอ่บคุคลและสงัคมเปน็อยา่งมาก เพราะ

กลุ่มจะช่วยหล่อหลอม เสริมสร้างบุคลิกภาพ ปลูกฝัง

ค่านิยม บรรทัดฐานที่สำาคัญของสังคมเพื่อให้บุคคล 
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เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม เช่น ความรับผิดชอบ ความ

ซ่ือสัตย์ (Queralt, 1996) การเล่นเป็นกลุ่มท่ีไม่มีรูปแบบ

เป็นการเล่นที่แสดงถึงสัมพันธภาพและการตัดสินใจ

เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มซึ่งการรวมเป็นกลุ่มนั้นขึ้นอยู่

กับกระบวนการแลกเปลี่ยนระหว่างสมาชิกในกลุ่มที่มี

ข้อตกลงร่วมกันตามบทบาทและหน้าที่ของสมาชิก 

(Eitzen, 1989) หากบุคคลในกลุ่มมีความรู้สึกว่าเป็น

ส่วนหนึ่งของกลุ่ม บุคคลย่อมพร้อมที่จะเสียสละหรือ

แสดงพฤติกรรมตามที่กลุ่มต้องการในทางสังคมวิทยา

การช่วยเหลือกันภายในกลุ่มจะสูงโดยธรรมชาติแล้ว

มนุษย์เป็นสัตว์สังคมจึงมีแนวโน้มที่จะอยู่ร่วมกันเป็น

กลุม่ๆ ดังน้ันผู้วิจยัจงึใชลั้กษณะดงักล่าวมาประยกุตใ์ช้

ในการออกแบบการออกกำาลังกายเป็นกลุ่มด้วยการเดิน- 

วิง่เพือ่สรา้งเสรมิสขุสมรรถนะในเยาวชนหญงิท่ีมภีาวะ

น้ำาหนักเกิน

 จากเหตุผลและความสำาคัญดังกล่าวทำาให้ผู้วิจัย

มีความสนใจที่จะศึกษาการออกกำาลังกายเป็นกลุ่ม 

ด้วยวิธีการเดิน-ว่ิงว่ามีผลต่อสุขสมรรถนะที่ดีขึ้นของ

เยาวชนหญิงที่มีภาวะน้ำาหนักเกินหรือไม่และใช้เป็น

แนวทางในการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อปรับปรุงให้

เหมาะสมในการควบคุมน้ำาหนักและสร้างเสริมสุข-

สมรรถนะในทุกๆด้าน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 เพื่อศึกษาผลของการออกกำาลังกายเป็นกลุ่ม 

ด้วยการเดินวิ่งที่มีผลต่อสุขสมรรถนะในเยาวชนหญิง

ที่มีภาวะน้ำาหนักเกิน

สมมติฐานการวิจัย

 การออกกำาลังกายเป็นกลุ่มด้วยการเดิน-วิ่งมีผล

ตอ่สขุสมรรถนะทีด่ข้ึีนในเยาวชนหญงิท่ีมภีาวะน้ำาหนกั

เกิน

วิธีดำาเนินการวิจัย

 การศึกษาวิจัยน้ีเป็นการวิจัยก่ึงทดลอง (Experi-

mental research design) และได้ผ่านการพิจารณา

จรยิธรรมโดยคณะกรรมการพจิารณาจรยิธรรมการวจิยั

ในคน กลุม่สหสถาบนัชดุที ่1 จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั

 กลุ่มตัวอย่าง

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นนิสิตหญิง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่ีมีภาวะน้ำาหนักเกิน จากคณะ

ต่างๆที่ลงทะเบียนเรียนกิจกรรมกีฬาเป็นจำานวนน้อย

คือ ไม่ถึง 10 คนในแต่ละภาคการศึกษา ได้แก่ คณะ

อักษรศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์

และการบัญชี คณะรัฐศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะ

นิเทศศาสตร์ คณะจิตวิทยา คณะสหเวชศาสตร์ และ

คณะเศรษฐศาสตร ์ในปกีารศกึษา 2554 อายรุะหวา่ง 

18-24 ป ีจากตารางการกำาหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่งของ

โคเฮน (Cohen, 1988) ค่าแอลฟาที่ระดับความมีนัย

สำาคัญ .05 กำาหนดค่าขนาดของผลกระทบ (Effect size) 

ที ่.70 คา่อำานาจของการทดสอบ(Power of the test) 

ที่ .80 ได้กลุ่มตัวอย่างกลุ่มละ 26 คน รวมทั้งหมด 

52 คน

 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 1. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

  1.1 เครือ่งมอืสำาหรบัการฝกึเดนิ-วิง่เปน็กลุม่ 

ได้แก่

   1.1.1 นาฬิกาจับเวลา

   1.1.2 กรวยฝึกซ้อมขนาดเล็กสูง 30 

เซนติเมตร

  1.2 เครื่องมือสำาหรับทดสอบมีดังนี้

   1.2.1 เครือ่งวดัองคป์ระกอบของรา่งกาย 

(220 body composition analysis) ประเทศเกาหลีใต้ 

ประกอบด้วย น้ำาหนัก (กิโลกรัม) เปอร์เซ็นต์ไขมัน 
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มวลไขมัน มวลกล้ามเนื้อ

   1.2.1 สายวัดรอบเอว

   1.2.3 แบบทดสอบความอดทนของ 

กล้ามเน้ือขา ความสามารถของกล้ามเนื้อที่สามารถ

ทำางานซึง่มคีวามหนกัพอประมาณได้ติดต่อกนัเป็นเวลา

นานโดยไม่เสื่อมประสิทธิภาพ ทดสอบโดยการลุกยืน

และนั่งต่อเนื่องจนครบ 30 วินาที

   1.2.4 เครือ่งวดักำาลังหลังและขา (Back 

and Leg Dynamometer) แบบเข็ม 

   1.2.5 เครื่องวัดความอ่อนตัว (Sit and 

Reach) ประเทศญี่ปุ่น

   1.2.6 สายวัดอัตราการเต้นของหัวใจ 

ยี่ห้อ Polar S710i

   1.2.7 แบบทดสอบความอดทนของระบบ

ไหลเวียนโลหิตและการหายใจใช้ 1 เดิน 1 ไมล์หรือ 

1.6 กิโลเมตร (1 Mile Walk Test)

 2. โปรแกรมการฝึกท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ 

โปรแกรมออกกำาลังกายด้วยการเดิน-วิ่งเป็นกลุ่ม 

ระยะเวลาทั้งหมด 10 สัปดาห์จะแบ่งเป็น 3 ช่วง  

ดังรายละเอียดต่อไปนี้ ช่วงที่ 1 สัปดาห์ที่ 1-2 (ระยะ

เวลาออกกำาลังกายประมาณ 50 นาที) ช่วงท่ี 2 

สัปดาห์ที่ 3-6 (ระยะเวลาออกกำาลังกายประมาณ  

40 นาที) และช่วงท่ี 3 คือ สัปดาห์ท่ี 7-10 (ระยะเวลา

ออกกำาลังกายประมาณ 30 นาที) แบ่งเป็นสัปดาห์ละ 

3 วัน วันละ 50 นาที 40 นาที และ 30 นาที 

ตามลำาดับแต่ละช่วงแตกต่างกันที่อัตราส่วนระหว่าง

ช่วงฝึกหนัก (High Intensity) และช่วงพัก (Recovery) 

ของโปรแกรมคือ (1: 3 ช่วงที่ 1) (1:2 ช่วงที่ 2) หรือ 

(1:1 ช่วงที่ 3) ตามลำาดับ

  2.1 โปรแกรมการฝึกออกกำาลังกายเป็นกลุ่ม

ด้วยการเดิน-ว่ิงเป็นระยะเวลา 10 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 

3 วัน มีดังนี้

  สัปดาห์ที่ 1-2 เป็นช่วงของการปรับตัวและ

สร้างความคุ้นเคยกับการออกกำาลังกายเป็นกลุ่ม 

ดว้ยการเดนิ-วิง่ อตัราสว่นระหวา่งชว่งฝกึหนกั (High 

Intensity) และช่วงพัก (Recovery) อัตราส่วน 1:3 

ยกตัวอย่างเช่น วิ่งระยะทาง 200 เมตร และช่วงพัก

ลดความเร็วลงด้วยการเดินระยะทาง 600 เมตร ช่วงน้ี

คืออัตราส่วน 1:3 รวมระยะเวลาการออกกำาลังกาย

ทั้งหมดประมาณ 50 นาที อัตราการเต้นของหัวใจ 

อยูท่ี ่64-74% ของอตัราการเตน้หวัใจสงูสดุ (ACSM, 

2010) 

  สัปดาห์ที่ 3-6 ควบคุมจังหวะการวิ่งและ

ควบคุมอัตราส่วนระหว่างช่วงฝึกหนัก (High Intensity) 

และช่วงพัก (Recovery) เป็นอัตราส่วน 1:2 ยกตัวอย่าง

เช่น ว่ิงระยะทาง 200 เมตรและช่วงพักลดความเร็วลง

ด้วยการเดินระยะทาง 400 เมตร ช่วงนี้คืออัตราส่วน 

1:2 คือวิ่ง 200 เมตร เดินพัก 400 เมตร รวมระยะ

เวลาการออกกำาลังกายทั้งหมดประมาณ 40 นาที 

อัตราการเต้นของหัวใจอยู่ที่ 64-74% ของอัตราการ

เต้นหัวใจสูงสุด (ACSM, 2010) เมื่อครบ 4 สัปดาห์

เสริมแรงจูงใจด้วยรางวัล

  สปัดาหท์ี ่7-10 ผูเ้ขา้รว่มวจิยัมคีวามแขง็แรง

และความอดทนของกล้ามเน้ือและระบบไหลเวียนโลหิต

เพ่ิมข้ึน สามารถท่ีจะควบคุมความเร็วและการเคล่ือนไหว

ได้เป็นอย่างดี ความหนักในการออกกำาลังกายสูงข้ึน 

โดยลดระยะทางในการเดนิและเวลาการออกกำาลงักาย

อัตราส่วนระหว่างช่วงฝึกหนัก (High Intensity)  

และช่วงพัก (Recovery) ลดลงเป็นอัตราส่วน 1:1  

ยกตัวอย่างเช่น วิ่งระยะทาง 200 เมตรและช่วงพัก

ลดความเร็วลงด้วยการเดินระยะทาง 200 เมตร ช่วงน้ี

คืออัตราส่วน 1:1คือวิ่ง 200 เมตรเดินพัก 200 เมตร 

รวมระยะเวลาการออกกำาลังกาย 30 นาที อัตราการ

เต้นของหัวใจอยู่ที่ 64-74%ของอัตราการเต้นหัวใจ

สูงสุด (ACSM, 2010) เมื่อครบ 4 สัปดาห์เสริมแรง

จูงใจด้วยรางวัล
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  2.2 กลุ่มควบคุมให้ออกกำาลังกายตามปกติ

โดยไมเ่กีย่วขอ้งกบัการเดนิ-วิง่ เชน่ วา่ยน้ำาป่ันจักรยาน 

เต้นแอโรบิก เทนนิส แบดมินตัน เป็นต้น ระยะเวลา 

10 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน

 ขั้นตอนการดำาเนินการวิจัย

 1. การออกแบบโปรแกรมการฝึกออกกำาลังกาย

เป็นกลุ่มด้วยการเดิน-วิ่งมีขั้นตอนดังนี้

  1.1 ศึกษาโปรแกรมการออกกำาลังกายในรูปแบบ

ต่างๆจากหลักการ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

  1.2 ออกแบบโปรแกรมการฝึกออกกำาลังกาย 

โดยทำาการศึกษาก่อนการวิจัย (Pilot study) และ 

นำาแบบประเมินเน้ือหาของโปรแกรมการฝึกท่ีผู้วิจัย

สร้างขึ้น คือ โปรแกรมการฝึกออกกำาลังกายเป็นกลุ่ม

ด้วยการเดิน-ว่ิงให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ จำานวน 5 ท่าน

เพือ่วิเคราะห์ค่าดัชนคีวามสอดคล้องตามวตัถปุระสงค ์

(Index of Item Objective Congruence; IOC) ได้

ค่าเท่ากับ 0.95 

  1.3 ตรวจสอบแก้ไขโปรแกรมการฝึกออก

กำาลังกายเป็นกลุ่มด้วยการเดินวิ่งตามคำาแนะนำาของ

ผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วนำาไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย

 2. ขั้นทดลอง

  2.1 เลอืกกลุม่ตัวอยา่งโดยใชว้ธิกีารเลือกแบบ

เฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) ซ่ึงเป็นนิสิตหญิง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มีภาวะน้ำาหนักเกินอายุ

ระหว่าง 18-24 ปี จำานวน 52 คน

  2.2 ผู้วิจัยได้อธิบายวัตถุประสงค์ ข้อตกลง

และประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย รวมถึงขั้นตอน

การเกบ็รวบรวมขอ้มลู พรอ้มท้ังขอความรว่มมอืในการ

ทำาวิจัย และเมื่อกลุ่มตัวอย่างยินยอมเข้าร่วมการวิจัย 

ผู้วิจัยจึงได้ให้กลุ่มตัวอย่างลงนามในหนังสือยินยอม 

เข้าร่วมวิจัย

  2.3 ดำาเนินการทดสอบและเก็บข้อมูลก่อน

การทดลองทั้งกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ประกอบด้วย 

   2.3.1 วัดองค์ประกอบของร่างกาย โดย

ใช้เคร่ืองเคร่ืองวัดองค์ประกอบของร่างกาย (220 body 

composition analysis) จากประเทศเกาหลีใต้ 

ประกอบด้วย น้ำาหนัก (Body weight) เปอร์เซ็นต์ 

ไขมัน (Percent body fat) มวลไขมัน (Body fat 

mass) มวลกล้ามเนื้อ (Muscle mass) 

   2.3.2 วัดรอบเอวโดยใช้สายวัดรอบเอว

มีหน่วยเป็นนิ้ว

   2.3.3 วัดความอ่อนตัว (Flexibility) มี

หน่วยเป็นเซนติเมตรโดยใช้เครื่องวัดความอ่อนตัว 

แบบตัวเลขผู้รับการทดสอบนั่งเหยียดขาตรงสอดใต้ 

ม้าวัด เท้าชิดกันและตั้งฉากกับพื้นแนบกับที่ยันเท้า 

แขนเหยียดตรงมือเสมอกันอยู่บนม้าวัดแล้วก้มตัวไป 

ข้างหน้าจนไม่สามารถก้มตัวต่อไปได้อีกและรักษา 

ระยะทางให้ได้ 2 วินาทีขึ้นไป

   2.3.4 วัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ 

(Muscular strength) มีหน่วยเป็นกิโลกรัม/หนักตัว 

ใช้เคร่ืองวัดกำาลังหลังและขา (Back and leg dynamo- 

meter) ยี่ห้อ ทีเคเค TKK แบบเข็มประเทศญี่ปุ่น

   2.3.5 วัดความอดทนของกล้ามเนื้อ 

(Muscular Endurance) มีหน่วยเป็นจำานวนคร้ังโดยใช้

แบบทดสอบของทดสอบโดยการลกุยนืและนัง่ตอ่เนือ่ง

จนครบ 30 วินาที วินเทอร์ และคณะ (Winter et al., 

2007) 

   2.3.6 ความอดทนของระบบไหลเวียน

โลหิตและการหายใจ ใช้แบบทดสอบการทำางานของ

หัวใจและประสิทธิภาพในการไหลเวียนโลหิตเดิน 1 ไมล์

หรือ 1.6 กิโลเมตร (1 Mile Walk Test) จับเวลา 

มีหน่วยเป็นนาที
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 การวิเคราะห์ข้อมูล

 1. นำาค่าของตัวแปรต่างๆมาวิเคราะห์ทางสถิติ 

โดยหาค่าเฉล่ีย (X–) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) และ

เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลง (Percent change)

 2. วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของตัวแปร

ระหว่างก่อนการทดลอง และหลังการทดลอง 10 สัปดาห์ 

ระหว่างกลุ่มด้วยสถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม 

(Analysis of Covariance)

 3. วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของตัวแปร

ภายในกลุ่มทดลองทั้งก่อนการทดลองและหลังการฝึก

สัปดาห์ที่ 2, 6 และ10 จำานวน 4 ครั้งภายในกลุ่ม

ด้วยสถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวแบบ

วัดซ้ำา (One-Way Analysis of Variancewith  

Repeated Measures) หากพบความแตกต่างจะ

เปรยีบเทยีบเปน็รายคูด่ว้ยวธิแีอลเอสด ี(LSD) ท่ีระดบั

ความมีนัยสำาคัญ .05

 4. วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของตัวแปร

ภายในกลุ่มควบคุมระหว่างก่อนการทดลองและหลัง

การทดลอง 10 สัปดาห์ โดยค่าทดสอบค่าทีแบบรายคู่ 

(Paired t-test) ที่ระดับความมีนัยสำาคัญ .05

ผลการวิจัย

 เปอรเ์ซน็ตไ์ขมนั มวลไขมนั น้ำาหนกัตวั รอบเอว 

ความอ่อนตัวของกล้ามเน้ือ ความแข็งแรงของกล้ามเน้ือ 

ความอดทนของกล้ามเนื้อ ความอดทนของระบบไหล

เวยีนโลหติและการหายใจระหวา่งกลุม่ทดลองและกลุม่

ควบคุมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 กลุ่มควบคุมมีการเปลี่ยนแปลงของสุขสมรรถนะ

แตกตา่งกบักอ่นการทดลองอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิี่

ระดับ .05 ซ่ึงประกอบด้วย เปอร์เซ็นต์ไขมัน มวลไขมัน 

รอบเอวความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ความอดทนของ

กล้ามเน้ือ และความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิต

และการหายใจ และกลุม่ทดลองมกีารเปลีย่นแปลงของ

สุขสมรรถนะแตกต่างกับก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำาคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกตัวแปรยกเว้น มวลกล้ามเนื้อ

ไม่มีความแตกต่างกัน ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของสุขสมรรถนะระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม หลังการ

ทดลอง 10 สัปดาห์ เมื่อใช้ค่าเฉลี่ยก่อนการทดลองเป็นตัวแปรร่วม(Analysis of Covariance)

ตัวแปร

กลุ่มควบคุม

(n = 26)

กลุ่มทดลอง

(n = 26)

ก่อนทดลอง

X– ± SD

หลังทดลอง

X– ± SD

ก่อนทดลอง

X– ± SD

หลังทดลอง

X– ± SD

เปอร์เซ็นต์ไขมัน (%)

มวลไขมัน (กิโลกรัม)

มวลกล้ามเนื้อ (กิโลกรัม)

น้ำาหนักตัว (กิโลกรัม)

รอบเอว (นิ้ว)

ความอ่อนตัว (เซนติเมตร)

ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

(กิโลกรัม/น้ำาหนักตัว)

ความอดทนของกล้ามเนื้อ (ครั้ง)

ความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิต

และการหายใจ (นาที)

35.10±5.09

22.31±6.60

21.73±2.45

62.54±9.83

31.75±2.55

9.88±6.00

1.26±0.57

22±3.99

16.61±0.86

33.9±5.84#

21.55±7.31#

22.07±7.31

62.28±10.6

31.04±2.61#

10.42ฑ6.10

1.51±0.62#

23±3.43#

16.29±0.93#

32.78±3.45

19.02±.530

21.04±.490

58.07±1.09

31.10±.464

9.58±1.13

1..23±0.62

23±.963

16.61±.255

30.66±3.21#*

17.40±.536#*

21.20±.446

56.68±1.04#*

29.46±.483#*

14.61±1.20#*

1.82±.066#*

30±.813#*

14.68±.257#*

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

อภิปรายผลการวิจัย

 จากสมมุติฐานการวิจัยท่ีต้ังไว้ว่าการออกกำาลังกาย

เปน็กลุม่ดว้ยการเดนิ-วิง่จะมผีลตอ่สขุสมรรถนะท่ีดขีึน้

ในเยาวชนหญิงท่ีมีภาวะน้ำาหนักเกิน เป็นไปตามสมมุติฐาน

ที่ตั้งไว้ จากผลการวิจัยทั้ง 10 สัปดาห์แสดงให้เห็นว่า 

ค่าเฉลี่ยทางสุขสมรรถนะทั้งหมดของกลุ่มทดลองที่ฝึก

ออกกำาลังกายเป็นกลุ่มด้วยการเดิน-ว่ิงและกลุ่มควบคุม

ทีอ่อกกำาลงักายตามปกต ิแตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำาคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั .05 ยกเวน้มวลกล้ามเนือ้ซึง่ไมม่คีวาม

แตกต่างกัน

 องค์ประกอบร่างกาย ประกอบด้วย เปอร์เซ็นต์

ไขมัน มวลไขมัน มวลกล้ามเนื้อ น้ำาหนักตัว รอบเอว 

แสดงให้เห็นว่า โปรแกรมการออกกำาลังกายด้วยการ

เดนิวิง่เปน็กลุม่สามารถลดเปอรเ์ซน็ตไ์ขมนั มวลไขมนั 

น้ำาหนักตัว รอบเอวได้เนื่องจากการออกกำาลังกาย 

ด้วยการเดิน-ว่ิงเป็นกลุ่มมีอัตราส่วนระยะทางของการว่ิง

และการเดนิทีเ่ปน็ลกัษณะการออกกำาลงักายแบบหนกั

สลับเบาเป็นการออกกำาลังกายสลับช่วงระหว่างช่วง

ความหนักของการออกกกำาลังกายสูงและช่วงความหนัก

ของการออกกำาลงักายต่ำา สลบัชว่งเชน่นีจ้นครบจำานวน

เที่ยวที่กำาหนด การสลับด้วยช่วงความหนักของการ

ออกกำาลังกายต่ำาจะช่วยเพิ่มการกำาจัดของเสีย และ

ขนส่งสารอาหารและออกซิเจนไปยังเซลล์กล้ามเนื้อ 

จึงทำาให้สามารถออกกำาลังกายได้เพิ่มขึ้นกว่าที่เคยทั้ง
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ด้านความหนักและระยะเวลา สามารถออกกำาลังกาย

ไดม้ากและนานกว่า ลดการบาดเจ็บและความเมือ่ยลา้

จากการออกกำาลังกายตามปกติของกลุ่มควบคุมซึ่ง 

ในกลุม่น้ีจะเป็นในลกัษณะของการออกกำาลังกายอยา่ง

ต่อเน่ือง สอดคล้องกับเพลลาดและคณะ (Paillard  

et al., 2004) ศึกษาผลของการเดินเร็วท่ีมีต่อสมรรถภาพ

การใชอ้อกซเิจนและองคป์ระกอบของรา่งกายของผูส้งู

อายุ เป็นเวลา 12 สัปดาห์ พบว่าการเดินเร็วมีผลต่อ

สมรรถภาพการใช้ออกซิเจนสูงสุดเพ่ิมข้ึนและมวลไขมัน

ของร่างกายลดลง ดังการวิจัยของ อาวุธ สมบูรณ์ยิ่ง 

(Somboonying, 2002) ศึกษาผลของการวิ่งเหยาะๆ

และการปัน่จกัรยานตอ่รอ้ยละของไขมนัในรา่งกายของ

หญิงวัยรุ่นอายุ 18-19 ปี ที่ความหนัก 60-70% ของ

อัตราการเต้นหัวใจสูงสุดพบว่า ร้อยละของไขมันในร่างกาย

ลดลงและกรกฏ เห็นแสงวิไล และคณะ (Hensangvilai 

et al., 2003) ได้ศึกษาการออกกำาลังด้วยการเดินแบบ 

12 นาที ทำา 2 ครั้งต่อวัน 5 วันต่อสัปดาห์เป็นเวลา 

8 สัปดาห์พบว่าสามารถลดน้ำาหนักตัว ลดความยาว

เส้นรอบเอวต่อเส้นรอบสะโพกสอดคล้องกับ วีรศักดิ์ 

แก้วทรัพย์ (Kaewsup, 2008) ศึกษาการออกกำาลังกาย

แบบแอโรบิกทีค่วามหนกั 60-70% ของอตัราการเตน้

หัวใจสูงสุดวันละ 60 นาที ความถี่ 5 วันต่อสัปดาห์

เป็นเวลา 8 สัปดาห์ ช่วยพัฒนาสุขสมรรถนะของ 

เด็กอ้วนให้ดีขึ้นได้โดยลดเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย

 นอกจากน้ีสุขสมรรถนะทางด้านความอ่อนตัวของ

กล้ามเน้ือท่ีสามารถยืดเหยียดได้มากข้ึนอาจเน่ืองมาจาก

มกีารยดืเหยยีดทีช่ว่งอบอุน่รา่งกายและชว่งผอ่นคลาย

กลา้มเนือ้ทกุครัง้ซึง่ผู้วจัิยกำาหนดใหย้ดืเหยยีดกล้ามเนือ้

แบบหยุดค้างไว้ (Static stretching) หลังจากอบอุ่น

รา่งกายยดืเหยยีดกลา้มเนือ้แบบหยดุคา้งไว ้10 วนิาท ี

และช่วงผ่อนคลายกล้ามเนื้อใช้เวลา 30 วินาที ทำาซ้ำา 

2 ครั้งต่อท่า จำานวน 10 ท่า โดยหายใจเข้าออกตาม

ปกติอย่างช้าๆ และผ่อนคลายไม่กลั้นหายใจขณะทำา 

โดยจะเน้นการใช้ข้อต่อให้เคล่ือนไหวมากข้ึนเกินมุมปกติ 

ส่งผลให้เน้ือเย่ือเก่ียวพันและกล้ามเน้ือท่ีเก่ียวข้องบริเวณ

รอบๆข้อต่อมีความอ่อนตัวเพิ่มข้ึน เพิ่มมุมของการ

เคล่ือนไหวได้มากข้ึน และทำาให้กล้ามเน้ือ ข้อต่อมีความ

ยืดหยุ่นดี โดยผสมผสานท่าฤๅษีดัดตนบางท่าในการ 

ยดืเหยยีดกลา้มเนือ้สอดคลอ้งกบันภิาพร เหลา่ชา และ

วิชิต คนึงสุขเกษม (Laochar and Kanungsukkasem, 

2010) ศึกษาผลของการออกกำาลังกายท่าฤๅษีดัดตนท่ีมี

ต่อความแข็งแรงของกล้ามเน้ือและความอ่อนตัวในผู้หญิง

วัยทำางานเป็นเวลา 8 สัปดาห์ พบว่าการออกกำาลังกาย

ท่าฤๅษีดัดตนซึ่งเป็นการออกกำาลังกายที่สามารถเพิ่ม

ความแขง็แรงของกลา้มเนือ้และเพิม่ความออ่นตวัของ

ลำาตัวในผู้หญิงวัยทำางานได้

 ความแข็งแรงของกล้ามเน้ือท่ีสามารถออกแรงดึง

เครื่องวัดกำาลังขาได้เพิ่มข้ึนและความอดทนกล้ามเน้ือ

หลังการทดลอง 10 สัปดาห์พัฒนาขึ้น ซึ่งสอดคล้อง

กับประจักษ์ อินทร์โต (Into, 2007) เปรียบเทียบ 

สุขสมรรถนะที่เกิดจากการฝึกวิ่งเหยาะกับการฝึกวิ่ง 

ลดแรงกระแทก ที่ความหนัก 65-75% ของอัตรา 

การเต้นหัวใจสูงสุด เป็นเวลา 8 สัปดาห์ พบว่า ความ

แข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนและขาพลังกล้ามเนื้อขา

เพ่ิมข้ึน รวมท้ังความแข็งแรงและความอดทนของระบบ

ไหลเวียนเลือดดีขึ้น ในปีเดียวกันศศิภา จินาจิ้นและ

ถนอมวงศ ์กฤษณ์เพ็ชร ์(Jinajin and Kritpet, 2007) 

ศึกษาผลของการเดินนับก้าวที่มีต่อสุขสมรรถนะของ

กลุ่มวัยทำางานที่มีภาวะน้ำาหนักเกิน ทั้งเพศชายและ

เพศหญิง ติดเคร่ืองนับก้าวต้ังแต่เวลาต่ืนนอนจนเข้านอน

มีกิจกรรมให้ความรู้ นันทนาการ เป็นระยะเวลา 12 

สัปดาห์ พบว่าการเพิ่มกิจกรรมทางกายด้วยการเดิน 

7,500-9,999 ก้าวต่อวันมีผลที่ดีขึ้นต่อสุขสมรรถนะ

ของบุคคลวัยทำางานที่มีภาวะน้ำาหนักเกินทั้งเพศชาย

และเพศหญิงสอดคล้องกับคาร์ส (Clarke, 1986) 

กลา่วถงึความสมัพนัธร์ะหวา่งความแขง็แรงและความ



100 Journal of Sports Science and Health Vol.14 No.1, (January-April 2013)

อดทนของกล้ามเน้ือ คือความอดทนของกล้ามเนื้อ 
จะเปลี่ยนไปตามความแข็งแรงของกล้ามเนื้อถ้าความ
แข็งแรงของกล้ามเน้ือเพ่ิมข้ึน ความอดทนของกล้ามเน้ือ
จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
 ความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตและการ
หายใจหลังการทดลอง 10 สัปดาห์พัฒนาขึ้นจากการ
ทดสอบเดิน 1 ไมล์ซึ่งสอดคล้องกับสนธยา สีละมาด 
(Seelamad, 2004) กล่าวว่า การออกกำาลังกายแบบ
หนักสลับเบาจะช่วยเพิ่มการกำาจัดของเสีย และขนส่ง
สารอาหารและออกซเิจนไปยงัเซลล์กล้ามเนือ้ จึงทำาให้
ออกกำาลังกายได้เพิ่มขึ้นท้ังด้านความหนักและระยะ
เวลา สามารถออกกำาลังกายได้มากและนานกว่า ลดการ
บาดเจบ็และความเมือ่ยล้าจากการออกกำาลังกายอยา่ง
ต่อเนื่อง นอกจากนี้ โบลด์ (Bode, 2005) กล่าวว่า 
การออกกำาลงักายแบบหนกัสลับเบามผีลตอ่การพฒันา
ความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตและการหายใจ 
โดยกระตุ้นการทำางานของกล้ามเนื้อหัวใจและปอด 
ด้วยกำาลังแรงเต็มที่ในช่วงความหนักของงานสูง และ
คลายตัวลงในช่วงความหนักของงานต่ำา หรือช่วงพัก 
ซึง่ชว่งเวลานีห้ลอดเลือดจะขยายตวัเนือ่งจากตอ้งการ
เลือดท่ีมีออกซิเจนอยู่ การขยายของหลอดเลือดน้ีจะช่วย
พัฒนาหลอดเลือดแดงให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นและ 
มีขนาดใหญ่ขึ้น ทำาให้การแลกเปลี่ยนออกซิเจนดีขึ้น 
พัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหัวใจ เพิ่มความ
แข็งแรงและความอดทนของร่างกาย
 การออกกำาลังกายเป็นกลุ่มนั้นเป็นโปรแกรม 
การออกกำาลังกายที่นำาบุคคลท่ีมีลักษณะคล้ายกันมา 
จัดตั้งเป็นกลุ่มออกกำาลังกาย มีการทำากิจกรรมร่วมกัน 
อยู่ในพื้นที่เดียวกันและเวลาเดียวกันซึ่งโดยธรรมชาติ
แล้วมนุษย์เป็นสัตว์สังคมจึงมีแนวโน้มที่จะอยู่ร่วมกัน
เป็นกลุ่มๆ การออกกำาลังกายเป็นกลุ่มด้วยการเดิน-ว่ิงน้ี
ทำาให้สมาชิกกลุ่มได้พบปะพูดคุยกัน ช่วยส่งเสริมให้เกิด
ความมั่นใจในตนเอง กล้าแสดงความคิดเห็น เกิดการ 
กระตุน้ใหค้นอืน่ๆทีเ่คยท้อแท้หมดหวงักบัการออกกำาลัง

กายเพ่ือลดน้ำาหนักให้กลับมามีความหวังมากย่ิงข้ึน เพิม่
ความสนใจสมาชิกในกลุ่มมากข้ึนสอดคล้องกับ เอ็ทเซน 
(Eitzen, 1989) กล่าวว่าการออกกำาลังกายเป็นกลุ่ม
เปน็การออกกำาลงักายทีม่ปีระสทิธภิาพเนือ่งจากความ
สนิทสนมของสมาชิกกลุ่ม การมีส่วนร่วมของทุกคน 
ในครอบครวัซึง่เปน็แรงผลกัดนั และการใหร้างวลัเปน็
แรงจูงใจขั้นพื้นฐานที่ทำาให้สมาชิกแสดงทักษะความ
สามารถออกมาได้อย่างเต็มที่ทำาให้การออกกำาลังกาย
บรรลุจุดประสงค์ของการสร้างเสริมสุขสมรรถนะดังที่
ตั้งไว้จึงต้องมีรูปแบบและวิธีการที่ชัดเจนเพื่อให้ผู้รับ
การฝกึทกุคนเขา้ใจและสามารถทำาตามไดต้รงกนัสง่ผล
ให้สุขสมรรถนะของผู้เข้าร่วมวิจัยในกลุ่มทดลองมี
พัฒนาการอย่างต่อเนื่อง

 สรุปผลการวิจัย
 โปรแกรมการออกกำาลังกายเป็นกลุ่มด้วยการเดิน- 
วิง่ทีค่วามหนกั 64-74% ของอตัราการเตน้หวัใจสงูสดุ 
(สำาหรับผู้มีระดับกิจกรรมทางกายน้อย/ไม่ออกกำาลังกาย) 
3 วัน/สัปดาห์ ระยะเวลา 30-50 นาทีเป็นการออก
กำาลังกายที่ง่าย ประหยัด และยังได้เพื่อนซึ่งคอยเป็น
แรงผลักดันให้เพื่อนในกลุ่มเข้าร่วมการออกกำาลังกาย
อย่างสม่ำาเสมอ และใส่ใจดูแลสุขภาพของตนเองมากข้ึน
จึงเกิดการพัฒนาสุขสมรรถนะในด้านต่างๆอย่างต่อเน่ือง 
รวมทั้งพัฒนาบุคลิกภาพ จิตใจ อารมณ์และสังคม 
ให้สามารถทำาหน้าที่ของตนเองได้อย่างสมบูรณ์

ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้
 1. เป็นการส่งเสริมสุขภาพเยาวชนหรือคนวัย
ทำางานที่มีภาวะน้ำาหนักเกิน ควรนำาผลงานวิจัยเสนอ
แกค่ณะหรอืหนว่ยงานของภาครฐัและเอกชนใหจ้ดัตัง้
ชมรมเพื่อรวมกลุ่มกันออกกำาลังกายอย่างจริงจัง
 2. การออกกำาลังกายเป็นกลุ่มด้วยการเดิน-ว่ิงเป็น
โปรแกรมการออกกำาลงักายทีท่ำาใหเ้ยาวชนหญงิมเีพือ่น 
มทีศันคตแิละเหน็คณุคา่ของการมสีขุภาพดจีนสามารถ
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ลดน้ำาหนักตัวได้และมีสุขสมรรถนะที่ดีขึ้น จึงเป็นอีก

ทางเลือกหนึ่งในการออกกำาลังกายแบบง่ายๆ

 3. การออกกำาลังกายเป็นกลุ่มด้วยการเดิน-วิ่ง 

ควรมีข้อระมัดระวังเก่ียวกับรองเท้าท่ีสวมใส่ ต้องดูดซับ

แรงกระแทกไดด้ไีมห่ลวมหรอืคบัเกนิไปจะชว่ยปอ้งกนั

การบาดเจ็บที่เท้าและข้อเท้าได้ดี

กิตติกรรมประกาศ
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ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ค่านิยมทางสุขภาพและการสนับสนุน

ทางสังคมกับความสุขสมบูรณ์ของนักร้องอาชีพ

นพพล โพธินาม และสุจิตรา สุคนธทรัพย์
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดย่อ

 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสุขสมบูรณ์ของ 

นักร้องอาชีพ ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล 

ค่านิยมทางสุขภาพและการสนับสนุนทางสังคมกับ

ความสุขสมบูรณ์ของนักร้องอาชีพ และการทำานาย

ความสุขสมบูรณ์ของนักร้องอาชีพ

 วิธีดำาเนินการวิจัย การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิง

พรรณนา กลุ่มตัวอย่างเป็นนักร้องอาชีพของบริษัท 

จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำากัด (มหาชน) จำานวน 198 คน 

เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นได้ผ่าน

การตรวจสอบความตรงเชงิเนือ้หา (IOC=0.85) หาคา่

ความเที่ยงโดยหาค่าสัมประสิทธิ์ของครอนบราค 

(r=0.88) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การแจกแจงความถี่ 

รอ้ยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน สมัประสทิธิ์

สหสมัพนัธข์องเพยีรส์นัและการวเิคราะหค์วามถดถอย

พหุคูณ

 ผลการวิจัย มีดังนี้

 1. ค่าเฉล่ียของความสุขสมบูรณ์ของนักร้องอาชีพ

อยู่ในระดับดี (X = 4.16, SD = 0.37) ค่านิยมทาง

สุขภาพอยู่ในระดับดี (X = 3.95, SD = 0.24) และ

การสนับสนุนทางสังคมอยู่ในระดับดี (X = 3.97, SD 

= 0.47)

 2. ปจัจยัสว่นบคุคล คา่นยิมทางสขุภาพและการ

สนับสนุนทางสงัคมมคีวามสมัพนัธ์กับความสขุสมบรูณ์

ของนกัรอ้งอาชพีอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 3. ปจัจยัสว่นบคุคล คา่นยิมทางสขุภาพและการ

สนับสนุนทางสังคมสามารถร่วมกันทำานายความสุข

สมบูรณ์ของนักร้องอาชีพได้ร้อยละ 41.7 (R2=.417) 

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 ได้สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐานดังนี้

 ความสุขสมบูรณ์ของนักร้องอาชีพ = (.713) 

ระยะเวลาในการทำางาน + (.591) การสนับสนุนทาง

สังคม + (.397) ค่านิยมทางสุขภาพ + (-.126) อายุ 

 สรุปผลการวิจัย ความสุขสมบูรณ์ของนักร้อง

อาชีพ อยู่ในระดับดี ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์และสามารถ

ทำานายความสุขสมบูรณ์ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ค่านิยม

สุขภาพและการสนับสนุนทางสังคม

คำาสำาคัญ : ความสุขสมบูรณ์ / ค่านิยมทางสุขภาพ / 

การสนับสนุนทางสังคม / ปัจจัยส่วนบุคคล / นักร้อง

อาชีพ
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THE RELATIONSHIPS BETWEEN PERSONAL FACTORS, 

HEALTH VALUES AND SOCIAL SUPPORT ON THE 

WELLNESS OF PROFESSIONAL SINGERS

Noppon Potinam and Suchitra Sukhonthasab
Faculty of Sport Science, Chulalongkorn University

Abstract
 Purpose To study the wellness of profes-
sional singers by focusing on relationships 
between personal factors, health values, social 
support and the wellness of professional singers, 
and to predicting the wellness of professional 
singers.
 Methods This research was a descriptive. 
The subjects use in this study consisted of 
198 professional singers in GMM Grammy 
Public Company Limited. The questionnaire 
were tested for content validity by a panel  
of experts of IOC = 0.85 and demonstrated 
acceptable reliability with Cronbrach’s alpha 
of r = 0.88 Data were analyzed by mean, 
percentile, standard deviation, Pearson product’s 
moment correlation coefficient, and multiple 
regression analysis.
 Results
  1. The mean score of professional singers 
regarding wellness (X = 4.16, SD = 0.37) health 
values (X = 3.95, SD = 0.24) and social support 
(X = 3.97, SD = 0.47) were found at a good 
level. 

 2. The relationship among personal factors, 
health values and social support towards profes-
sional singers’ wellness were found significant 
related at .05 level.
 3. All factors regarding personal factors, 
health values, and social support, correlated 
significantly predict professional singers’ wellness 
41.70 percent (R2=.417) at .05 level.
 Standard predicted equation for profes-
sional singers’ wellness was:
 Professional singers’ wellness = (.713) 
duration of work + (.591) social support + 
(.397) health values + (-.126) age
 Conclusion The wellnesses of profes-
sional singers are at the good level. Factors 
that related and can predict wellness are 
personal factors, health values, and social 
support.

Key Words : Wellness / Health values / Social 
support / Personal factor / Professional singers
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ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา 
 ปญัหาสขุภาพของวยัรุน่นัน้ สว่นใหญเ่ปน็ปญัหา
ท่ีสังคมมักไม่ค่อยให้ความสนใจมากเท่าใดนัก แท้จริงแล้ว
ปญัหาด้านสุขภาพของวยัรุน่สง่ผลกระทบอยา่งมากตอ่
คุณภาพของสังคมท้ังในปัจจุบันและอนาคตเพราะวัยรุ่น
เป็น 1 ใน 4 ของประชากรปัจจุบัน ซึ่งหมายความว่า
วัยรุ่นเป็นกลุ่มที่ใหญท่ี่สุดกลุ่มหนึ่งในสังคม (Institute 
for Population and Social Research Mahidol 
University, 2003) ดังนั้นปัญหาทางด้านพฤติกรรม
สุขภาพที่ไม่เหมาะสมอันส่งผลต่อสุขภาพของวัยรุ่น 
จงึเป็นสิง่ทีส่ำาคญัและควรไดร้บัการแกไ้ข ปจัจยัหนึง่ที่
มีผลต่อพฤติกรรมของวัยรุ่นคือการเลียนแบบ วัยรุ่นเป็น
วัยที่ชอบเลียนแบบโดยจะศึกษาและทำาตามต้นแบบ
หรือบุคคลที่ตนเองชื่นชอบ วัยรุ่นส่วนใหญ่มักถือเอา
แบบอย่างการปฏิบัติตนของนักร้องหรือดาราที่ตนเอง
ช่ืนชอบเป็นหลักนอกเหนือการเลียนแบบเพ่ือนและบิดา
มารดา (Deepanwong, 1996) แบนดูรา (Bandura, 
1985) กล่าวว่าการเลียนแบบพฤติกรรมของบุคคล 
ส่วนมากเป็นการเรียนรู้โดยการสังเกต (Observational 
Learning) หรือการเรียนรู้โดยการเลียนแบบจากต้นแบบ 
(Model) โดยที่ต้นแบบ (Model) อาจเป็นตัวแบบที่มี
ชีวิตหรือตัวแบบสัญลักษณ์ท่ีพบเห็นในโทรทัศน์ หนังสือ 
นิตยสาร คำาบอกเล่า
 “นักร้อง” เป็นอาชีพหนึ่งที่สามารถเป็นต้นแบบ 
(Model) ทางพฤติกรรมได้ เนื่องจากอาชีพนักร้อง
สามารถปรากฏตัวให้ได้พบเห็นกันอยู่ท่ัวไปในสื่อทุก
ประเภท นักร้องจึงเป็นปัจจัยที่สำาคัญอีกประการหนึ่ง
ที่ทำาให้เกิดค่านิยมต่อวัยรุ่นได้ (Buaban, 2006) 
นอกจากน้ีนักร้องส่วนใหญ่ในปัจจุบันเป็นวัยรุ่น การเป็น
นักร้องที่ดีมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมจึงสามารถเป็น 
แบบอย่างให้แก่กลุ่มเป้าหมายทั้งที่เป็นกลุ่มวัยรุ่นและ
กลุ่มคนในช่วงอายุอื่นๆ ในปัจจุบันนอกเหนือจากภาพ
ที่สื่อนำาเสนอเกี่ยวกับผลงานเพลงซึ่งต้องการนำาเสนอ
ในเรือ่งความสามารถของนกัรอ้งแล้วจะเหน็ไดว้า่มกีาร

ใหค้วามสำาคญักบัเรือ่งภาพลกัษณท์ีด่ขีองนกัรอ้งในแง่
การทำาตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและการมีความ
ประพฤติที่ดีด้วย เพราะภาพลักษณ์เหล่านี้จะมีผลต่อ
การได้รับความนิยมจากกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งบุคคล
ต่างๆในสังคม (Chakraphun, 2006) แต่การเป็น 
ตวัแบบของนกัรอ้งอาชพีทีด่นีัน้ไมส่ามารถเปน็ไดท้กุคน
เพราะนักร้องอาชีพมักมีปัญหาในการทำางานและการใช้
ชีวิตประจำาวันท่ีแตกต่างจากกลุ่มอาชีพท่ัวไปโดยเฉพาะ
ปัญหาเกี่ยวกับการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม 
เช่น การใช้เสียงมากเกินไป การพักผ่อนไม่เพียงพอ 
การรับประทานอาหารไม่ถูกสุขลักษณะ การไม่มีเวลา
ออกกำาลังกาย การเกิดภาวะความเครียดจากการทำางาน 
เปน็ตน้ จนเปน็สาเหตใุหเ้กิดโรคตา่งๆ อาท ิกลอ่งเสยีง
อกัเสบ โรคกรดไหลยอ้น เนือ้งอกของสายเสยีง ซึง่มกั
เกิดกับนักร้องอาชีพ (Archanupaphon, 2010) และ
การมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม เช่น การเสพ
สารเสพติด เป็นต้น
 บรษิทั จเีอม็เอม็ แกรมมี ่จำากดั (มหาชน) ถอืวา่
เป็นสื่อมวลชนด้านธุรกิจบันเทิงที่สำาคัญแห่งหนึ่งของ
ประเทศไทย เป็นแหล่งผลิตนักร้องอาชีพท่ีมีช่ือเสียงแก่
วงการเพลงไทย นอกจากนี้ยังมีบทบาทสำาคัญที่บริษัท
ได้ดำาเนินการควบคู่กับการดำาเนินธุรกิจคือกิจกรรมที่
ทำาคุณประโยชน์แก่สังคมซึ่งนับว่ามีบทบาทและส่งผล 
กระทบต่อสังคมอย่างมาก เช่น โครงการ Just Say No 
อันเป็นโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โครงการ
รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก โครงการรณรงค์งดดื่มสุรา 
เป็นต้น นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
สังคมแล้ว นักร้องอาชีพในบริษัทยังได้รับรางวัลเก่ียวกับ
การเป็นต้นแบบท่ีดีทางสังคม โดยเฉพาะรางวัลและการ
เป็นพรีเซ็นเตอร์ที่เกี่ยวกับสุขภาพ เช่น รางวัลบุคคล
ทีม่ผีลงานยอดเยีย่มและดเีดน่ในการปอ้งกนัและแกไ้ข
ปญัหายาเสพตดิ ศลิปนิแกนนำารณรงค ์“สขุเลกิเหลา้” 
และพรเีซน็เตอรโ์ครงการ “แคข่ยบั = ออกกำาลงักาย” 
พรีเซ็นเตอร์ “เน่ืองในวันงดสูบบุหร่ีโลก” แกนนำารณรงค์
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ป้องกันการติดเชื้อเอดส์ เป็นต้น (GMM Grammy 
Public Company Limited, 2011) เนื่องจากจำานวน
นกัรอ้งคา่ยนีม้มีากมายและหลากหลายแนวเพลงอกีท้ัง
บริษัทแกรมมี่ฯมีลักษณะเป็นบริษัทที่ครบวงจรในด้าน
บนัเทงิไมว่่าจะเป็น สือ่ทางโทรทศัน ์วทิย ุอนิเตอรเ์นต็ 
นิตยสารต่างๆ จึงอาจกล่าวได้ว่าคนส่วนใหญ่ในสังคมไทย
สามารถรับรู้การเคลื่อนไหวด้านงานเพลงและการทำา
กิจกรรมต่างๆของนักร้องบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จำากัด 
(มหาชน) ได้ตลอดเวลา (Chaiwatthamongkol, 2005) 
ทำาให้มีกลุ่มเป้าหมายที่ติดตามมีมากมายเช่นเดียวกัน 
ดังน้ันจึงเป็นหน้าท่ีของบริษัทและตัวของนักร้องเองท่ีจะ
ทำาให้การเป็นนักร้องอาชีพของแต่ละคนสามารถพัฒนา
อยา่งเต็มศกัยภาพในทกุดา้นโดยมพีืน้ฐานมาจากการมี
สุขภาพดี “ความสุขสมบูรณ์” ซ่ึงเป็นท่ียอมรับโดยท่ัวกัน
ว่าคือกระบวนการท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาชีวิตหลายด้าน 
โดยความสุขสมบูรณ์ตามแนวคิดของเฮทเลอร์ (Hettler 
cited in Warner, 1984) ประกอบด้วยการพัฒนา
ชวีติ 6 ดา้นไดแ้ก ่ดา้นรา่งกาย ด้านสงัคม ด้านอารมณ ์
ด้านสติปัญญา ด้านการงานอาชีพ และด้านจิตวิญญาณ 
ความสุขสมบูรณ์ของนักร้องจึงเป็นสิ่งสำาคัญท่ีทำาให้ 
นกัรอ้งทำางานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและมผีลทางออ้ม
คือเป็นแบบอย่างด้านสุขภาพแก่บุคคลทั่วไปในสังคม
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับความสุข
สมบูรณ์ของนักร้อง โดยศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยส่วนบุคคล ค่านิยมทางสุขภาพ และการสนับสนุน
ทางสังคมกับความสุขสมบูรณ์ของนักร้องอาชีพ เพื่อ
เปน็แนวทางสำาหรับผูบ้รหิารในการพจิารณาสนบัสนนุ
ส่งเสริมให้นักร้องอาชีพทุกคนให้มีความสุขสมบูรณ์ 
รวมทั้งสามารถเป็นแบบอย่างด้านสุขภาพที่ดีแก่
ประชาชนต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาความสุขสมบูรณ์ของนักร้องอาชีพ
 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วน
บคุคล ค่านิยมทางสุขภาพและการสนบัสนนุทางสงัคม

กับความสุขสมบูรณ์ของนักร้องอาชีพ
 3. เพื่อศึกษาความสามารถในการทำานายของ
ปจัจยัสว่นบคุคล คา่นยิมทางสขุภาพและการสนบัสนนุ
ทางสังคมต่อความสุขสมบูรณ์ของนักร้องอาชีพ

วิธีดำาเนินการวิจัย
 การวิจัยในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติ 
จากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน 
กลุ่มสหสถาบันชุดที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ 
วันที่ 6 มกราคม 2555

 ประชากร 
 ประชากร คือ นักร้องอาชีพในสังกัดบริษัท  
จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำากัด (มหาชน) ที่เซ็นสัญญากับ
บริษัทจนถึงปี 2555 ทั้งหมด 500 คน

 กลุ่มตัวอย่าง
 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักร้องอาชีพที่เซ็นสัญญากับ
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำากัด (มหาชน) ใน ปี พ.ศ.
2555 ทั้งหมดจำานวน 227 คน

 ขั้นตอนการดำาเนินการวิจัย
 1. สร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม 
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองเกี่ยวกับประเด็นปัจจัยส่วนบุคคล 
คา่นยิมทางสขุภาพ การสนบัสนนุทางสงัคม และความ
สุขสมบูรณ์ 6 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ 
ด้านสังคม ด้านสติปัญญา ด้านการงานอาชีพและ 
ด้านจิตวิญญาณ โดยแบบสอบถามได้ผ่านการหาค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective 
Congruence : IOC) และปรับแก้ไขตามคำาแนะนำา
ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ค่า IOC ทั้งฉบับเท่ากับ 0.85  
นำาแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มประชากรนักร้อง
อาชีพ ที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง แต่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง จำานวน 30 คน จากนักร้องอาชีพบริษัทอื่น 
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เพื่อหาค่าความเที่ยงของแบบสอบถาม นำาข้อมูลที่ได้
มาวิเคราะห์โดยหาค่าสัมประสิทธิ์ของครอนบราค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) กำาหนดค่าความ
เที่ยงที่ 0.65 (Kannasute, 1999) แบบสอบถามที่
สร้างขึ้นได้ค่าความเที่ยง 0.88
 2. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยตนเอง ทำาการแจกแบบสอบถามให้กับต้นสังกัด
คา่ยเพลงและนักร้องอาชพีโดยตรง โดยใชก้ารเกบ็จาก
จำานวนกลุ่มตัวอย่างนักร้องอาชีพที่มีทั้งหมดในปี พ.ศ. 
2555 จำานวน 227 คน ใช้ระยะเวลาในเก็บรวบรวม
ข้อมูลประมาณ 1 เดือน ได้รับแบบสอบถามจำานวน 
198 ชุด คิดเป็นร้อยละ 87.22

 การวิเคราะห์ข้อมูล
 1. ความสขุสมบรูณข์องนกัรอ้งอาชพี วเิคราะห์
ข้อมลูโดยการแจกแจงความถี ่คา่สถติริอ้ยละ คา่เฉลีย่ 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการแปลผล 
 2. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ค่านิยม
ทางสุขภาพ และการสนับสนุนทางสังคมกับความสุข
สมบูรณ์โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ 
เพยีรส์นั (Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient) ทีร่ะดบันยัสำาคญั 0.5 โดยกำาหนดเกณฑ์

การแปลความหมายของคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ดงันี ้
(Kannasute, 1999)
 ค่าระหว่าง 0.70-0.90 มีความสัมพันธ์ในระดับ
สูง
 ค่าระหว่าง 0.30-0.69 มีความสัมพันธ์ในระดับ
ปานกลาง
 ค่าระหว่าง ≤ 0.29 มีความสัมพันธ์ในระดับต่ำา
 3. การทำานายปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับความสุขสมบูรณ์ 
โดยใช้การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis)

ผลการวิจัย
 1. ความสุขสมบูรณ์ของนักร้องอาชีพ ดังแสดง
ในตารางที่ 1
 นักร้องอาชีพมีความสุขสมบูรณ์ภาพรวม (X = 
4.16, SD = 0.37) ด้านสังคม (X = 4.28, SD = 0.75) 
ด้านอารมณ์ (X = 4.22, SD = 0.71) ด้านสติปัญญา 
(X = 4.13, SD = 1.96) ด้านการงานอาชีพ (X = 4.45, 
SD = 0.46) และด้านจิตวิญญาณ (X = 4.40, SD = 
0.39) อยู่ในระดับดี ยกเว้นความสุขสมบูรณ์ด้านร่างกาย
อยู่ในระดับปานกลาง (X = 3.50, SD = 0.42) 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความสุขสมบูรณ์ของนักร้องอาชีพ จำาแนกเป็นรายด้าน  
6 ด้าน (n=198)

ความสุขสมบูรณ์  X– SD  ระดับ

ด้านร่างกาย

ด้านสังคม

ด้านอารมณ์

ด้านสติปัญญา

ด้านการงานอาชีพ

ด้านจิตวิญญาณ

3.50

4.28

4.22

4.13

4.45

4.40

0.42

0.75

0.71

1.96

0.46

0.39

ปานกลาง

 ดี

 ดี

 ดี

 ดี

 ดี

รวม 4.16 0.37  ดี
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 2. ปัจจยัส่วนบคุคล คา่นยิมทางสขุภาพและการ

สนับสนุนทางสังคมท่ีมีความสัมพันธ์กับความสุขสมบูรณ์ 

ดังแสดงในตารางที่ 2

  2.1 ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์กับ

ความสุขสมบูรณ์ คือ ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระยะเวลา

ในการทำางานมีความสัมพันธ์ในระดับต่ำากับความสุข

สมบูรณ์ (r=.229)

  2.2 ค่านิยมทางสุขภาพมีความสัมพันธ์ใน

ระดับต่ำากับความสุขสมบูรณ์ (r=.157)

  2.3 การสนบัสนนุทางสงัคมทีม่คีวามสมัพนัธ์

กับความสุขสมบูรณ์ คือ การสนับสนุนทางสังคม 

ด้านเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานมีความสัมพันธ์ในระดับ

ปานกลางกับความสุขสมบูรณ์ (r=.565)

ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ค่านิยมทางสุขภาพและการสนับสนุนทางสังคมกับความสุข

สมบูรณ์ของนักร้องอาชีพ (n=198)

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r)

ร่างกาย อารมณ สังคม สติปัญญา
การงาน

อาชีพ

จิต

วิญญาณ

รวม 

6 ด้าน

ปัจจัยส่วนบุคคล

อายุ

ระยะเวลาในการทำางาน

ค่านิยมทางสุขภาพ

ค่านิยมทางสุขภาพ

การสนับสนุนทางสังคม

ด้านต้นสังกัด

ด้านครอบครัว

ด้านเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงาน

ด้านแฟนคลับ

-.023

.170*

.249*

.103

-.132

.104

.077

-.040

.107

.078

.122

.071

.030

.240*

.155*

.179*

.145*

.102

.217*

.645*

-.119

.169*

.132

-.032

.089

.174*

.851*

-.282*

.377*

.418*

-.165*

-.054

-.003

.066

.013

.000

.105 

.233*

.062

.153*

.104

.263*

.116 

.229*

.157*

.132

.112

.565*

-.025

* มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 3. ความสามารถในการทำานายของปัจจัยส่วน

บคุคล ค่านิยมทางสุขภาพและการสนบัสนนุทางสงัคม

ต่อความสุขสมบูรณ์ของนักร้องอาชีพ ดังแสดงในตาราง

ที่ 3 

 การทำานายความสุขสมบูรณ์ของนักร้องอาชีพ 

โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่า ตัวแปรที่มี

อำานาจในการทำานายความแปรปรวนของพฤติกรรม

สุขภาพได้ดีที่สุด 3 อันดับแรก คือ ระยะเวลาในการ

ทำางาน (Beta = .713) การสนับสนุนทางสังคม (Beta 

= .591) และค่านิยมทางสุขภาพ (Beta = .397)  

ตามลำาดับ โดยมีค่าประสิทธิภาพการทำานาย (R2) เท่ากับ

ร้อยละ 41.7 สามารถสร้างสมการทำานายความสุข
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สมบูรณ์รวมทั้ง 6 ด้านของนักร้องอาชีพ ดังนี้

 สมการในรูปคะแนนดิบ

 ความสุขสมบูรณ์รวมท้ัง 6 ด้าน = (.720)  

ค่านิยมทางสุขภาพ + (.556) การสนับสนุนทางสังคม 

+ (.307) ระยะเวลาในการทำางาน + (.074) อายุ + 

(-1.609)

 สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน

 ความสุขสมบูรณ์รวมทั้ง 6 ด้าน = (.713) ระยะ

เวลาในการทำางาน + (.591) การสนับสนุนทางสังคม

+ (.397) ค่านิยมทางสุขภาพ + (-.126) อายุ

ตารางที ่3 ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยของการทำานายรูปคะแนนดิบ (b) และคะแนนมาตรฐาน (Beta) ในการทำานาย

ความสุขสมบูรณ์รวมทั้ง 6 ด้าน ของนักร้องอาชีพ (n=198)

ตัวทำานาย b Se.b Beta t P-value

อายุ

ระยะเวลาในการทำางาน

ค่านิยมทางสุขภาพ

การสนับสนุนทางสังคม

Constant

-.074

.307

.720

.556

-1.609

.047

.038

.110

.058

.559

-.126

.713

.397

.591

-

-1.563

7.993

6.529

9.665

-2.878

.120

.000*

.000*

.000*

.000*

R = .646 R2 = .417 F = 34.530 P-value = .000*

* มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผลการวิจัย 

 1. ความสขุสมบรูณท์ัง้ 6 ดา้นของนกัรอ้งอาชพี

  1.1 ความสขุสมบูรณ์ด้านรา่งกายภาพรวมอยู่

ในระดับปานกลาง (X = 3.50, SD = 0.42) อาจเป็น

เพราะนักร้องอาชีพมักมีปัญหาในการทำางานและการใช้

ชีวิตประจำาวันท่ีแตกต่างจากกลุ่มอาชีพท่ัวไปโดยเฉพาะ

ปัญหาเกี่ยวกับการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม 

เช่น การใช้เสียงมากเกินไป การพักผ่อนไม่เพียงพอ 

การรับประทานอาหารไม่ถูกสุขลักษณะ การไม่มีเวลา

ออกกำาลังกาย การเกิดภาวะความเครียดจากการทำางาน 

เปน็ตน้ จนเปน็สาเหตใุหเ้กดิโรคตา่งๆ อาทิ กล่องเสยีง

อกัเสบ โรคกรดไหลยอ้น เนือ้งอกของสายเสยีง ซึง่มกั

เกิดกับนักร้องอาชีพ (Archanupaphon, 2010: Online) 

และนักร้องอาชีพของบริษัทจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำากัด 

(มหาชน) ส่วนน้อยท่ีจะได้ร่วมกิจกรรมเก่ียวกับการดูแล

สุขภาพร่างกายและการดำาเนินชีวิต อาทิ การรณรงค์

เกีย่วกบัการขบัขีย่านพาหนะ กจิกรรมรณรงคเ์กีย่วกบั

เพศสัมพันธ์ที่ถูกต้อง โครงการศิลปินแกนนำารณรงค์

ป้องกันการติดเชื้อเอดส์ (GMM Grammy Public 

Company Limited, 2010) ศิลปินแกนนำารณรงค์ 

“สุขเลิกเหล้า” พรีเซ็นเตอร์โครงการ “แค่ขยับ =  

ออกกำาลังกาย” พรีเซ็นเตอร์ “เน่ืองในวันงดสูบบุหร่ีโลก” 

เป็นต้น (GMM Grammy Public Company Limited, 

2011)

  1.2 ความสขุสมบรูณด์า้นสงัคมอยูใ่นระดบัด ี

(X = 4.28, SD = 0.75) อาจเป็นเพราะนักร้องอาชีพ

ของบริษัทจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำากัด (มหาชน) ได้ร่วม

กิจกรรมเก่ียวกับการแสดงบทบาทท่ีแสดงความรับผิดชอบ
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ต่อสังคม เช่น โครงการร่วมใจบริจาคโลหิต เป็นโครงการ

ท่ีบริษัทฯร่วมกับสภากาชาดไทย จัดกิจกรรมเพ่ือเชิญชวน

ผู้บริหาร พนักงาน และศิลปิน เข้าร่วมบริจาคโลหิต 

เพ่ือช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ โครงการเพ่ือเด็กและเยาวชน 

เป็นกิจกรรมที่แกรมมี่สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อส่งเสริมและ

พัฒนาเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นกำาลังสำาคัญของชาติ 

ให้มีแนวคิดและทัศนคติที่ดีต่อตนเอง บุคคลรอบข้าง 

และสังคมส่วนรวม อาทิ โครงการมอบของขวัญเพ่ือน้อง

ในวนัเดก็แหง่ชาต ิกจิกรรมรณรงคเ์นือ่งในวนัเยาวชน

แหง่ชาต ิการบรจิาคหนงัสอืเพือ่เยาวชน กจิกรรมเล้ียง

อาหารและให้กำาลังใจเด็กด้อยโอกาส กิจกรรมทำาบุญ

เดือนเกิดเพ่ือเด็กยากไร้ ฯลฯ (GMM Grammy Public 

Company Limited, 2010)

  1.3 ความสขุสมบรูณด์า้นอยูใ่นระดบัด ี(X = 

4.22, SD =0.71) อาจเป็นเพราะนักร้องอาชีพของ

บรษิทัจเีอม็เอม็ แกรมมี ่จำากดั (มหาชน) ไดท้ำากจิกรรม

เกี่ยวกับดนตรีและมีความชอบเกี่ยวกับดนตรีอยู่แล้ว 

จึงเป็นสาเหตุที่ทำาให้จิตใจมีความสุข และผ่อนคลาย

ความเครยีด และนักรอ้งอาชพีไดท้ำากจิกรรมทีช่อบกบั

เพื่อนร่วมงานอยู่เสมอ ซึ่งถือว่าการร้องเพลงและการ

เล่นดนตรีเป็นกิจกรรมหนึ่งในการส่งเสริมพฤติกรรม

สุขภาพด้านอารมณ์ โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ

วิญญ์ทัญญู บุญทัน และคณะ (Bunthan et al., 2011) 

ท่ีศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพของ

พยาบาลวิชาชีพ สังกัดสำานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 

พบว่า ปัจจัยการมีกลุ่มเพ่ือนทำากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

เป็นปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์และสามารถทำานายพฤติกรรม

สุขภาพได้สูงสุด และงานวิจัยของภคพงศ์ วิเศษสินธุ์

และคณะ (Wisessintu et al., 2011) พบว่า เพื่อน

หรือกลุ่มเพื่อนที่ทำากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพมีความ

สัมพนัธก์บัพฤตกิรรมสขุภาพและการทำานายพฤตกิรรม

สุขภาพของบุคลากรสายสนับสนุนของจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

  1.4 ความสุขสมบูรณ์ด้านสติปัญญาอยู่ใน

ระดับดี (X = 4.13, SD = 1.96) อาจเป็นเพราะ 

นักร้องอาชีพจำาเป็นต้องมีการร้องเพลงอยู่เสมอจึงฝึกฝน

และเรียนรู้เก่ียวกับทักษะการร้องเพลงเพิ่มเติมและ

ตอ้งศกึษางานเพลงจากสือ่อืน่ๆอยูเ่สมอ ซึง่สอดคลอ้ง

กับงานวิจัยของพวงแก้ว แสนคำา (Sankum, 2006) 

ที่พบว่าความสุขสมบูรณ์ด้านสติปัญญาที่บุคคลรู้จักใช้

แหล่งทรัพยากรที่มีเพื่อขยายความรู้ไปสู่การพัฒนา

ทักษะและศักยภาพของตน

  1.5 ความสุขสมบูรณ์ด้านการงานอาชีพอยู่ใน

ระดับดี (X = 4.45, SD = 0.46) อาจเป็นเพราะ 

นักร้องอาชีพมีความสุขกับงานที่ทำา ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจัยของปิติมา ฉายโอภาส (Chaiaopadh, 2003) 

ซึง่พบวา่ความสขุสมบรูณด์า้นการงานอาชพี จะวดัจาก

ความพึงพอใจต่อการทำางานของบุคคล รวมท้ังความรู้สึก

ด้านบวกที่ได้รับจากการทำางานนั้น การที่บุคคลบรรลุ

ความสุขสมบูรณ์ด้านการงานอาชีพจะช่วยเพิ่มความ

พึงพอใจ และพบกับความสุขสมบูรณ์ในชีวิตโดยผ่านทาง

งานรูปแบบของความสุขสมบูรณ์น้ัน สามารถใช้เป็น

แนวทางในการสง่เสรมิสขุภาพไดใ้นทกุทีท่ำางานและยิง่

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

  1.6 ความสุขสมบูรณ์ด้านจิตวิญญาณอยู่ใน

ระดับดี (X = 4.40, SD = 0.39) อาจเป็นเพราะ 

นักร้องอาชีพได้ทำาความสำาเร็จตามจุดมุ่งหมายคือการ

ได้ทำางานและมีความสุขกับงานและส่ิงท่ีตนรัก น่ันก็คือ

การร้องเพลงจนสามารถเป็นนักร้องอาชีพ ซ่ึงได้ทำาตาม

เป้าหมายที่กำาหนดไว้ในชีวิต สอดคล้องกับกรีนเบิร์ก 

ดินทิแมนและโอเคส (Greenberg, Dintiman and 

Oakes, 1995) ที่กล่าวไว้ว่า สุขภาพทางจิตวิญญาณ 

เปน็ความเชือ่ในอำานาจบางอยา่งรวมกนัเปน็ความรูส้กึ

ของการเช่ือมต่อเร่ืองจุดมุ่งหมายในชีวิต และการค้นหา

ความหมายของชีวิต
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 2. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ค่านิยม

สุขภาพและการสนับสนุนทางสังคมกับความสุขสมบูรณ์

ของนักร้องอาชีพ

  2.1 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระยะเวลาในการ

ทำางานมีความสัมพันธ์กับความสุขสมบูรณ์ของนักร้อง

อาชพี อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติท่ีิระดบั .05 (r = .229) 

อาจเนื่องมาจากนักร้องอาชีพท่ีมีอายุน้อยถึงแม้จะมี

ความรูเ้กีย่วกบัอาชพียงัไมม่าก แตก่ม็รีุน่พีห่รอืทมีงาน

คอยให้ความสนับสนุน เป็นท่ีปรึกษาท้ังยังปรับตัว เปิดรับ

สิง่ใหม่ๆ  ทีเ่ขา้มาคอ่นขา้งงา่ย เนือ่งจากเปน็ชว่งทีต่อ้ง

เรียนรู้ หาประสบการณ์ทำางาน สอดคล้องกับงานวิจัย

ของชุติมา บูรณธนิต (Buranatanid, 1996) พบว่า 

การทำางานของพยาบาลที่ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์

ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล สภาพแวดล้อม ความมีคุณค่า

ในตนเองและการสนับสนุนทางสังคมกับระดับความ

สุขสมบูรณ์ของอาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาล 

สังกดักระทรวงสาธารณสขุ พบวา่ อายมุคีวามสมัพนัธ์

ทางบวกระดับต่ำากับความสุขสมบูรณ์ของอาจารย์

พยาบาล 

  2.2 ค่านิยมทางสุขภาพมีความสัมพันธ์กับ

ความสุขสมบูรณ์ของนักร้องอาชีพ อย่างมีนัยสำาคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 (r = .156) อาจเนื่องมาจากนักร้อง

อาชพีมจีดุมุง่หมายในการทำางานและตอ้งทำาเพือ่ความ

สำาเร็จในผลงานต่างๆของตวัเองทีร่บัผดิชอบ ตลอดจน

การดูแลรักษาสุขภาพของนักร้องอาชีพเอง ดังน้ันค่านิยม

ทางสขุภาพทีน่กัรอ้งอาชพีคดิวา่มผีลตอ่การดำาเนนิชวีติ

ต่อตัวนักร้องเองก็จะให้คุณค่าหรือให้ความสำาคัญต่อ 

สิ่งที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนั้นๆและได้ยึดเป็นแนวทาง 

ในการปฏิบัติตนในชีวิตประจำาวัน สอดคล้องกับ เฉลิมพล 

ตันสกลุ (Tansakul, 1998) ไดก้ล่าววา่หลัก “คา่นยิม” 

ที่ว่า ค่านิยม หมายถึง “ความเชื่อซึ่งจะแสดงออก 

ในรูปแบบของวิถีปฏิบัติทางพฤติกรรม หรือในรูปของ

สิ่งที่พึงยึดถือเป็นจุดหมายปลายทางของชีวิต” โดยที่

ความเชื่อเฉพาะอย่างน้ีมีคุณสมบัติไม่ได้ผูกติดอยู่กับ

เฉพาะสิ่ง แต่เป็นแกนกลางที่สอดผ่าน (Transcent) 

ข้ามสถานการณ์ สิ่งของ และบุคคล มีคุณสมบัติ 

ในการนำากระทำา นำาเจตคติ มีอิทธิพลต่อการตัดสินถูก 

ดชีัว่ ชอบไมช่อบ และชว่ยในการเปรยีบเทยีบระหวา่ง

สิ่งของสถานการณ์และระหว่างเป้าหมายที่เฉพาะ

  2.3 การสนับสนุนทางสังคมด้านเพื่อนหรือ

เพื่อนร่วมงานมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลางกับ

ความสุขสมบูรณ์ของนักร้องอาชีพ อย่างมีนัยสำาคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 (r = .565) อาจเนื่องมาจากนักร้อง

อาชีพได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนและ 

ผู้ร่วมงานมากจะมีระดับความสุขสมบูรณ์มาก โดย

บุคคลได้รับความรัก การดูแลเอาใจใส่จากคนใกล้ชิด 

ทำาให้รู้สึกปลอดภัย อบอุ่น สามารถระบายความรู้สึก

ออกมาได้จะมีความสุขสมบูรณ์มากกว่าผู้ที่ไม่ได้รับ

ความรกัหรอืการชว่ยเหลอืจากบคุคลรอบข้างเชน่เดยีว

กับการศึกษาของโรเจอร์ (Roger, 1992) ที่พบว่า 

บุคคลที่ได้รับการสนับสนุนทางสังคมจะมีระดับความ

สุขสมบูรณ์ที่สูงกว่าบุคคลที่ได้รับการสนับสนุนทาง

สังคมต่ำากว่า

 3. การทำานายความสุขสมบูรณ์

 จากการวิจัยพบว่า ตัวแปรทั้ง 4 ตัว ได้แก่  

อายุ ระยะเวลาในการทำางาน ค่านิยมทางสุขภาพ  

การสนบัสนนุทางสงัคม มคีวามสามารถในการทำานาย

ความสุขสมบูรณ์ของนักร้องอาชีพที่แตกต่างกัน โดย

ปัจจัยที่สามารถทำานายความสุขสมบูรณ์เรียงลำาดับ 

จากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ ปจัจยัสว่นบคุคลดา้นระยะเวลา

ในการทำางาน (Beta = .713) การสนบัสนนุทางสงัคม 

(Beta = .591) และค่านิยมทางสุขภาพ (Beta = .397) 

หมายความว่า เมื่อปัจจัยส่วนบุคคลด้านระยะเวลา 

การทำางานเพิ่มขึ้น 1 คะแนน จะมีผลทำาให้ความสุข

สมบูรณ์ทั้ง 6 ด้านเพิ่มข้ึน .713 คะแนน ซึ่งทั้ง  

4 ตัวแปรสามารถร่วมกันทำานายความสุขสมบูรณ์ 
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ทั้ง 6 ด้าน ของนักร้องอาชีพ ได้ร้อยละ 41.7 ซึ่งจะ

เห็นได้ว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระยะเวลาในการทำางาน

มีความสามารถในการทำานายความสุขสมบูรณ์มากท่ีสุด 

ซึ่งสอดคล้องกับความสัมพันธ์ ที่ปัจจัยส่วนบุคคล 

ด้านระยะเวลาในการทำางานมีความสัมพันธ์กับความ

สุขสมบูรณ์ของนักร้องอาชีพ และสอดคล้องกับการ

วิจัยของเพล์สัน (Payson, 1989) ที่พบว่า จำานวนปี

ปฏิบัติงานว่าเป็นประสบการณ์การทำางานของบุคคล 

ทีม่ผีลทำาให้เกดิความคุน้เคยและสามารถปรบัตวัใหเ้ขา้

กับสภาพแวดล้อมของการทำางานได้มากขึ้นทั้งมีความ

สัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในการทำางานเป็น

ส่วนหนึ่งของความสุขสมบูรณ์ของชีวิตการทำางาน

 สรุปผลการวิจัย

 ความสุขสมบูรณ์ของนักร้องอาชีพอยู่ในระดับดี 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์และสามารถทำานายความสุข

สมบูรณ์ของนักร้องอาชีพ ได้แก่ การสนับสนุนทาง

สังคมด้านเพื่อนหรือเพื่อนรวมงาน ปัจจัยส่วนบุคคล

ด้านระยะเวลาในการทำางาน และค่านิยมทางสุขภาพ 

ตามลำาดับ บริษัทจึงควรคำานึงถึงปัจจัยเหล่านี้เพื่อจัด

กิจกรรมในการสร้างเสริมความสุขสมบูรณ์ให้กับนักร้อง

อาชีพในสังกัดต่อไป

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย

 จากผลการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ

เกีย่วกบัการสง่เสรมิความสขุสมบรูณข์องนกัรอ้งอาชพี 

ดังนี้

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 1. บรษิทัจเีอม็เอม็ แกรมมี ่จำากดั (มหาชน) ควร

มีโครงการสำาหรับนักร้องอาชีพให้มีการออกกำาลังกาย

ร่วมกันท้ังนักร้องด้วยกัน หรือนักร้องกับเจ้าหน้าท่ีทีมงาน 

เนือ่งจากการวิจยัพบวา่มกีลุม่เพือ่นหรอืเพือ่นรว่มงาน

ทำาให้นักร้องอาชีพสนใจในการดูแลสุขภาพมากขึ้น

 2. ต้นสังกัดย่อยท่ีดูแลนักร้องอาชีพควรสนับสนุน

โครงการการดแูลสขุภาพสว่นบคุลแก่นกัรอ้ง เชน่ การ

ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการและการออกกำาลังกาย 

มาแนะนำาและให้ข้อมูลที่ถูกต้องในการปฏิบัติสำาหรับ

การดูแลสุขภาพของนักร้องอาชีพโดยตรงเป็นประจำา 

เนือ่งจากการวจิยัพบวา่คา่นยิมทางสขุภาพของนกัรอ้ง

บางอย่างยังไม่ดี เช่น การออกกำาลังกาย การรับประทาน

อาหาร การสูบบุหรี่ เป็นต้น

 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ

 1. ต้นสังกัดรวมถึงผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ี นักร้องใน

สงักดั ชว่ยกนัสง่เสรมิการสรา้งบรรยากาศสิง่แวดลอ้ม

ในการดแูลสขุภาพทัง้ทางรา่งกายและจติใจ เพือ่ความ

สุขสมบูรณ์ที่ดีขึ้น

 2. ต้นสังกัด และผู้ท่ีดูแลนักร้องควรจัดตารางให้

นกัรอ้งออกกำาลงักายอย่างชดัเจน และดแูลการรบังาน

ในการทำางานของนกัรอ้งใหม้เีวลาพกัผอ่นใหเ้หมาะสม

 ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัยครั้งต่อไป

 1. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล 

คา่นยิมสขุภาพและการสนบัสนนุทางสงัคมกบัความสขุ

สมบูรณ์ของนักแสดง

 2. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล 

คา่นยิมสขุภาพและการสนบัสนนุทางสงัคมกบัความสขุ

สมบูรณ์ของนักดนตรี

กิตติกรรมประกาศ

 ผู้วิจัยขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ดูแลศิลปินจาก 

ต้นสังกัดต่างๆ และนักร้องอาชีพบริษัทจีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี 

จำากัด (มหาชน) ทุกท่านที่ได้สละเวลาและให้ความ 

ร่วมมือในการวิจัยในครั้งนี้เป็นอย่างดี
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ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม

อาหารและแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร จังหวัดปทุมธานี

ภมร นามเสนาะ และสุจิตรา สุคนธทรัพย์
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดย่อ 

 พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ มีความสำาคัญอย่างย่ิง

ต่อสุขภาพของพนักงานท่ีทำางานในโรงงานอุตสาหกรรม

อาหารและแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร เนื่องจากต้องอยู่

ในสภาพแวดล้อมของโรงงานอุตสาหกรรมที่อาจเกิด

ปัญหาสุขภาพจากการทำางานได้ตลอดเวลา 

 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับ

พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพโดยมุ่งเน้นศึกษาความ

สัมพันธ์ระหว่างปัจจัยนำา ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริมกับ

พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพและศึกษาพฤติกรรม 

สร้างเสริมสุขภาพของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม

อาหารและแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร จังหวัดปทุมธานี 

 วิธีดำาเนินการวิจัย การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิง

พรรณนา กลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม

อาหารและแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร จังหวัดปทุมธานี 

จำานวน 450 คน โดยใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น

ที่ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาเท่ากับ 0.80 

และหาค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.85 วิเคราะห์ข้อมูล 

โดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานและหาความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช้ค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 

 ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยนำา ปัจจัยเอ้ือ ปัจจัยเสริม 

มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ อย่างมี

นัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และพฤติกรรมสร้างเสริม 

สุขภาพของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและ

แปรรปูผลติภณัฑอ์าหารโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

(X = 2.93) โดยพฤตกิรรมสรา้งเสรมิสขุภาพ ดา้นการ

จัดการกับความเครียดอยู่ในระดับดี (X = 3.87) และ

มีพฤติกรรมด้านการออกกำาลังกายอยู่ในระดับไม่ดี  

(X = 1.85)

 สรุปผลการวิจัย ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรม

สร้างเสริมสุขภาพ ได้แก่ ปัจจัยนำา ปัจจัยเอ้ือ ปัจจัยเสริม 

และพฤตกิรรมสรา้งเสรมิสขุภาพของพนักงานภาพรวม

อยู่ในระดับปานกลาง ดังน้ันโรงงานอุตสาหกรรมจึงควร

ให้ความสำาคัญกับปัจจัยต่างๆเหล่าน้ี เพ่ือการสร้างเสริม 

สุขภาพของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและ

แปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร

คำาสำาคัญ : ปัจจัยที่สัมพันธ์ / พฤติกรรมสร้างเสริม 

สขุภาพ / พนกังานโรงงานอตุสาหกรรม อตุสาหกรรม

อาหารและแปรรูปผลิตภัณฑ์
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FACTORS RELATING TO HEALTH PROMOTING BEHAVIOR OF 
WORKERS IN FOOD INDUSTRIAL AND PROCESSED FOOD 

PRODUCTS FACTORIES, PATHUMTHANI PROVINCE

Pamorn Namsanor and Suchitra Sukonthasab
Faculty of Sports Science, Chulalongkorn University

Abstract  
 Health promoting behaviors are important 
for workers’ health in food industrial and  
processed food product factory because being 
in industrial environment can cause work- 
related health problems at any time.
 Purposes The purposes of this study were 
to examine factors relating to health promoting 
behaviors by focusing on the relationship 
among predisposing factors, enabling factors, 
reinforcing factors and health promoting  
behavior and to examine food industrial and 
processed food product factory workers’ health 
promoting behaviors in Pathumthani province.
 Methods This study was a descriptive 
research. Subjects were 450 food processing 
factory workers in Pathumthani province. Data 
collections were performed by using the  
questionnaire which was developed by the 
researcher. The content validity was tested by 
expert panel judges with IOC at 0.80 and 
demonstrated acceptable reliability with Cronbach,s 
alpha at 0.85. The data were analyzed by 
mean, percentile, and standard deviation. The 
relationship between each variable was tested 

by Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient.
 Results There was a significant relation-
ship between predisposing factors, enabling 
factors, reinforcing factors and health promoting 
behavior (p<0.05). The total food industrial and 
processed food product factory workers’ health 
promoting behaviors were at moderate level 
(X = 2.93) while stress management behavior 
was at high level (X = 3.87) and exercise 
behavior was at low level (X = 1.85).
 Conclusion Factors relating to health 
promoting behaviors were predisposing factors, 
enabling factors, and reinforcing factors. The 
total food industrial and processed food product 
factory workers’ health promoting behavior 
were at moderate level. Therefore, the food 
industrial and processed food product factories 
should consider these factors to promote food 
industrial and processed food product factory 
workers’ health.

Key Words: Factors relating / Health promoting 
behavior / Food industrial and processed food 
products factories workers
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ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา

 จากการทีป่ระเทศไทยไดเ้ปลีย่นแปลงโครงสรา้ง

ทางเศรษฐกิจจากการผลิตภาคเกษตรกรรมมาสู่ภาค

อุตสาหกรรมส่งผลให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

อย่างต่อเน่ือง อุตสาหกรรมอาหารและแปรรูปผลิตภัณฑ์

อาหารเป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมที่มีการผลิตเพื่อการ 

ส่งออกเป็นสินค้ารายสำาคัญของประเทศ สถิติการ 

ส่งออกอาหารขององค์การการค้าโลก (World Trade 

Organization; WTO) ปี 2552 ระบุว่าประเทศไทย

เป็นประเทศผู้ส่งออกสินค้าอาหารเป็นลำาดับที่ 12  

ของโลก (National Food Institute, 2009) เนือ่งจาก

ประเทศไทยมีความได้เปรียบทางด้านวัตถุดิบทาง 

การเกษตรอีกทั้งมีศักยภาพในการพัฒนารูปแบบและ

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้ตรงตามความต้องการของ

ตลาดโลก ส่งผลให้อุตสาหกรรมอาหารและแปรรูป

ผลิตภัณฑ์อาหารในประเทศไทยได้รับการสนับสนุน

และขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ซึ่งอุตสาหกรรมอาหารและ

แปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารเป็นอุตสาหกรรมที่มีสัดส่วน

ของการใช้แรงงานคนมากกว่าเครื่องจักรเนื่องจาก

กระบวนการผลิตบางขั้นตอนไม่สามารถใช้เครื่องจักร

ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขั้นตอนการทำาความสะอาด

และการตดัแต่งวัตถดุบิทำาใหแ้รงงานตอ้งใชท้กัษะและ

ความชำานาญเฉพาะบุคคลในการทำางานเพื่อลดความ

สูญเสียในกระบวนการผลิต (Industrial Economics, 

2009) 

 สำาหรับปัญหาสุขภาพของพนักงานท่ีทำางาน 

ในโรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงาน  

ทีท่ำางานในโรงงานอตุสาหกรรมขนาดใหญจ่ะพบปัญหา

สุขภาพทีเ่กดิจากการมพีฤตกิรรมสขุภาพท่ีไมเ่หมาะสม

มากกว่าโรคที่เกิดจากการทำางาน เช่น โรคความดัน

โลหิตสูง  โรคเบาหวาน  โรคหัวใจและหลอดเลือด  

โรคมะเร็ง เป็นต้น (Praphansin, 2000) โรคเหล่านี้

เกิดจากการบริโภคอาหารท่ีไม่ถูกต้อง ขาดการออก

กำาลังกาย สูบบุหร่ี ด่ืมสุราและมีความเครียด นอกจากน้ี

ยังพบพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆ ที่ทำาให้เกิดปัญหาสุขภาพ 

เช่น อุบัติเหตุจากการทำางาน อุบัติเหตุจากการจราจร 

พฤติกรรมเส่ียงต่อการติดเช้ือโรคเอดส์ พฤติกรรมการใช้

สารเสพติด เป็นต้น ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า

พนักงานที่ทำางานในโรงงานยังมีพฤติกรรมสร้างเสริม 

สุขภาพที่ไม่ถูกต้องในการดำารงชีวิตและส่งผลกระทบ

ไปยังสุขภาพอันจะทำาให้ประสิทธิภาพในการทำางาน 

ลดลง การสร้างเสริมสุขภาพของพนักงานในโรงงาน

อุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการโรงงานจึงเป็น 

สิ่งสำาคัญเพราะการสร้างเสริมสุขภาพของพนักงาน 

จะส่งผลให้คนงานมีสุขภาพดี มีความสุข ลดการขาด

และลางาน ลดความเครียด ลดอุบัติเหตุจากการทำางาน 

อันจะส่งผลกระทบต่อสถานประกอบการในด้านดี คือ 

ลดต้นทุนการผลิต ช่วยเพ่ิมผลผลิตสร้างงานท่ีมีคุณภาพ 

สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เป็นการเพ่ิมยอดการส่ัง 

สินค้าหรือใช้บริการ ดังนั้นการที่พนักงานมีพฤติกรรม

สร้างเสริมสุขภาพที่ถูกต้องจึงเป็นสิ่งสำาคัญ เพนเดอร์ 

(Pender, 1996) กลา่ววา่พฤตกิรรมสรา้งเสรมิสขุภาพ

เปน็การปฏบิตักิจิวตัรประจำาวนัเพือ่คงไวห้รอืยกระดบั

ภาวะสุขภาพของตนเอง ความผาสุกของชีวิตและความ

มีคุณค่าในตนเอง ประกอบด้วยกิจกรรม 6 ด้าน คือ 

ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพ ด้านกิจกรรมทางกาย 

ด้านโภชนาการ ด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล  

ดา้นการพฒันาทางจติวญิญาณและดา้นการจดัการกบั

ความเครียด พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพดังกล่าวถือว่า

เปน็กลวธิหีลกัในการลดอตัราการเจบ็ปว่ย และพฒันา

ภาวะสุขภาพอันจะนำาไปสู่การทำาหน้าที่ของบุคคลได้

สูงสุด (Lee and Estes, 1997) 

 ดว้ยเหตนุี ้ผูว้จิยัจงึตอ้งการศกึษาปจัจยัทีส่มัพนัธ์

กับพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพและพฤติกรรมสร้างเสริม 

สุขภาพของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและ

แปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร จังหวัดปทุมธานี เพื่อจะได้
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ทราบข้อมูลพื้นฐานเพื่อใช้ในการกำาหนดแนวทาง 

ในการพัฒนาพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่เหมาะสม

ของพนกังานในโรงงานอตุสาหกรรมอาหารและแปรรปู

ผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อทำาให้พนักงานมีสุขภาพที่ดีทั้ง

ร่างกายและจิตใจ สามารถทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรม 

สร้างเสริมสุขภาพของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม

อาหารและแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร จังหวัดปทุมธานี

 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของ

พนักงานโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและแปรรูป

ผลิตภัณฑ์อาหาร จังหวัดปทุมธานี

วิธีดำาเนินการวิจัย

 การวิจัยในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติ 

จากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน  

ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555

 ประชากร

 ประชากรเป็นพนักงานที่ทำางานในโรงงาน

อุตสาหกรรมอาหารและแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร 

ในจงัหวดัปทมุธาน ีจำานวน 21,662 คน (Pathumthani 

province industry office, 2010)

 กลุ่มตัวอย่าง

 กำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้สูตรของ 

ทาโร ยามาเน่ (Yamane, 1970) ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 

95% ความคลาดเคล่ือน .05 ได้กลุ่มตัวอย่างท่ีเหมาะสม 

400 คน แต่ในการรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้เพิ่มกลุ่ม

ตัวอย่างเป็น 450 คน 

 ขั้นตอนการดำาเนินการวิจัย 

 1. ผู้วิจัยนำาแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยไป 

ตรวจสอบความตรงตามเน้ือหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิจำานวน 

3 ทา่น ไดค้า่ดชันคีวามสอดคลอ้ง (IOC) เทา่กบั 0.80 

และนำาแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่มี

ลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาจำานวน 30 ราย 

นำามาคำานวณหาค่าความเที่ยง (Reliability) โดยใช้วิธี

หาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟาของคอนบาค (Cronbach’s 

Coefficient Alpha) ได้ค่าเท่ากับ 0.85 สำาหรับแบบ 

สอบถามความรู้เก่ียวกับการสร้างเสริมสุขภาพวิเคราะห์

หาความเที่ยงเพื่อวัดความสอดคล้องภายในโดยใช้วิธี

ของคูเตอร์ริชเชิดสัน (Kuder-Richardson; KR-21) 

ได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.75

 2. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดำาเนินการเก็บ

รวบรวมข้อมูลร่วมกับผู้ช่วยวิจัยทำาการแจกแบบ 

สอบถามให้กับพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร

และแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร จำานวน 3 โรงงาน  

สุ่มตัวอย่างพนักงานในแต่ละโรงงานด้วยวิธีการสุ่ม

ตัวอย่างแบบง่ายโดยวิธีจับสลาก หลังจากนั้นแจก

แบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม 

ด้วยตนเองโดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 6 ส่วน จำานวน 

84 ข้อ ใช้เวลาตอบประมาณ 20 นาที ซึ่งเป็นการ

ตอบแบบสอบถามเพียงครั้งเดียว

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นีเ้ปน็แบบสอบถาม 

(Questionnaire) ประกอบด้วย คำาถาม 6 ส่วน ดังนี้

 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมูลท่ัวไป ประกอบด้วย 

เพศ อาย ุระดบัการศกึษา ประสบการณใ์นการทำางาน 

รายได้ 

 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามปัจจัยนำาด้านความรู้ 

เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ
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 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามปัจจัยนำาด้านทัศนคติ
เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ ด้านการรับประทาน
อาหาร การออกกำาลังกาย การจัดการกับความเครียด 
การสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การทำางาน
ที่ปลอดภัย
 ส่วนที ่4 แบบสอบถามเกีย่วกบัปจัจัยเอือ้ตอ่การ
สรา้งเสรมิสขุภาพดา้นการมนีโยบายสรา้งเสรมิสขุภาพ 
การจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การมีสถานท่ี/อุปกรณ์
เอือ้ตอ่การปฏบัิตกิจิกรรมสรา้งเสรมิสขุภาพในโรงงาน
อุตสาหกรรม
 ส่วนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยเสริม 
ต่อการสร้างเสริมสุขภาพด้านการได้รับข้อมูลข่าวสาร
จากสื่อต่างๆและการได้รับการสนับสนุนทางสังคม
 ส่วนที่ 6 แบบสอบถามพฤติกรรมสร้างเสริม 
สุขภาพ 6 ด้าน ได้แก่ การรับประทานอาหาร การ
ออกกำาลงักาย การจดัการกบัความเครยีด การสบูบหุรี ่
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การทำางานที่ปลอดภัย
 แบบสอบถามใช้ตามกรอบแนวคิดแบบจำาลองการ
วางแผนการสง่เสรมิสขุภาพ (PRECEDE-PROCEED 
Model) (Green and Kreuter, 2005) ในข้ันตอนท่ี 3 
การวิเคราะห์ทางการศึกษาและนิเวศวิทยา (Education 
and Ecological Assessment) เป็นกรอบแนวคิด
เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมสร้างเสริม 
สุขภาพของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและ
แปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร

 การวิเคราะห์ข้อมูล
 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 2 ส่วน 
 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล ปัจจัยนำา ปัจจัยเอ้ือ 
ปัจจัยเสริม และพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพโดยวิเคราะห์
ด้วยสถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
 2. สถิติวิเคราะห์ (Analytical Statistics) ใช้
ในการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยนำา ปัจจัยเอ้ือ

และปัจจัยเสริมกับพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 
ของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมโดยการวิเคราะห์ 
โดยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s 
Product Moment Correlation Coefficient)

 เกณฑก์ารแปรผลระดบัความสมัพนัธ ์(Munro, 
2001)
 ค่า r ระหว่าง 0.00-0.25 หมายถึง มีความ
สัมพันธ์ในระดับเล็กน้อย 
 ค่า r ระหว่าง 0.26-0.49 หมายถึง มีความ
สัมพันธ์ในระดับต่ำา
 ค่า r ระหว่าง 0.50-0.69 หมายถึง มีความ
สัมพันธ์ในระดับปานกลาง
 ค่า r ระหว่าง 0.70-0.89 หมายถึง มีความ
สัมพันธ์ในระดับสูง
 ค่า r ระหว่าง 0.90-1.00 หมายถึง มีความ
สัมพันธ์ในระดับสูงมาก 
 
 ผลการวิจัย
 1. ปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
  ปัจจัยนำาด้านความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริม 
สุขภาพมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับเล็กน้อยกับ
พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ (r = 0.253) ปัจจัยนำา
ด้านทัศนคติเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพมีความ
สัมพันธ์ทางบวกในระดับเล็กน้อยกับพฤติกรรม 
สรา้งเสรมิสขุภาพ (r = 0.188) ปจัจยัเอือ้ดา้นนโยบาย/
การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพ 
มคีวามสมัพนัธท์างบวกในระดบัเลก็นอ้ยกบัพฤตกิรรม
สร้างเสริมสุขภาพ (r = 0.116) ปัจจัยเสริมด้านการ
ได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆและการได้รับการ
สนบัสนนุทางสงัคมจากบคุคล มคีวามสมัพนัธท์างบวก
ในระดับต่ำากับพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ (r = 0.474) 
ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยนำา ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริมกับพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ

ปัจจัย r
ระดับ

ความสัมพันธ์
p-value

ปัจจัยนำาด้านความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ

ปัจจัยนำาด้านทัศนคติเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ

ปัจจัยเอื้อด้านนโยบายและการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ

การสร้างเสริมสุขภาพ

ปัจจัยเสริมด้านการได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆ/

การได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคล

0.253

0.188

0.116

0.474

เล็กน้อย

เล็กน้อย

เล็กน้อย

ต่ำา

0.00*

0.00*

0.014*

0.00*

*p < .05 มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ 

 2. พฤติกรรมสรา้งเสรมิสขุภาพพนกังานโรงงาน

อุตสาหกรรมอาหารและแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร พบว่า 

มีพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพภาพรวมอยู่ในระดับ 

ปานกลาง (X = 2.93, SD = 0.57) เมื่อจำาแนก 

รายข้อ พบว่า มีพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพในระดับดี 

3 อันดับแรก คือ การไม่เคยผ่อนคลายความเครียด

ด้วยการรับประทานยาคลายเครียด (X = 3.87, SD 

= 0.37) การไม่เคยสูบบุหรี่ (X = 3.52, SD = 0.65) 

และการรับประทานอาหารครบ 3 ม้ือต่อวัน (X = 3.49, 

SD = 0.53) และพฤตกิรรมสรา้งเสรมิสขุภาพในระดบั

ไม่ดี คือ การออกกำาลังกายหรือเล่นกีฬาจนกระท่ังมีเหง่ือ

ออกทุกครั้ง (X = 1.89, SD = 0.79) และการออก

กำาลังกายหรือเล่นกีฬาครั้งละ 15-30 นาที อย่างน้อย 

3 วัน/สัปดาห์ (X = 1.85, SD = 0.77) ดังแสดงใน

ตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผล พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ (n = 450)

พฤติกรรม
 การปฏิบัติกิจกรรม (ร้อยละ)

 X SD การแปลผล
ประจำา บ่อยๆ บางครั้ง ไม่เคย

 1. ท่านรับประทานอาหารครบ 3 มื้อ 

ต่อวัน

 2. ท่านรับประทานอาหารที่มีรสจัด เช่น 

เค็มจัด หวานจัด เผ็ดจัด เปรี้ยวจัด*

 3. ท่านดื่มเครื่องดื่มชูกำาลัง*

 4. ท่านดื่มน้ำาสะอาดอย่างน้อย วันละ 

6-8 แก้ว

 5. ท่านรับประทานผักและผลไม้

50.9

1.6

1.1

4.9

4.7

47.3

16.7

8.2

53.6

50.9

1.8

66.9

64.7

41.3

44

-

14.9

26

0.2

0.4

3.49

2.95

3.16

2.63

2.60

0.53

0.61

0.60

0.57

0.58

ดี

ปานกลาง

ดี

ปานกลาง

ปานกลาง
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ตารางท่ี 2 ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแปลผล พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ (n = 450) (ต่อ)

พฤติกรรม
 การปฏิบัติกิจกรรม (ร้อยละ)

 X SD การแปลผล
ประจำา บ่อยๆ บางครั้ง ไม่เคย

 6. ท่านออกกำาลังกายหรือเล่นกีฬา  
ครั้งละ 15-30 นาทีอย่างน้อย  
3 วัน/สัปดาห์

 7. ท่านออกกำาลังกายหรือเล่นกีฬา 
จนกระทั่งมีเหงื่อออกทุกครั้ง

 8. เมื่อไม่สบายใจท่านจะปรึกษาปัญหา
พูดคุยกับผู้ใกล้ชิดที่ไว้วางใจได้ 

 9. ท่านผ่อนคลายความเครียดโดยการ 
ฟังเพลง ดูหนัง ดูทีวี

 10. ท่านผ่อนคลายความเครียดด้วยการ
รับประทานยาคลายเครียด*

 11. ท่านหยุดพักเมื่อรู้สึกว่าตนเอง 
เหนื่อยล้ามากเกินไป

 12. ท่านพักผ่อนนอนหลับอย่างน้อยวันละ 
6-8 ชั่วโมง

 13. ท่านสูบบุหรี่*
 14. ท่านหลีกเลี่ยงที่จะอยู่ในบริเวณที่มี

ควันบุหรี่
 15. ท่านดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มี

แอลกอฮอล์*
 16. ท่านปฏิเสธเมื่อถูกชักชวนให้ดื่มสุรา

หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
 17. ท่านอ่านป้ายคำาเตือนที่ติดในโรงงาน

และเครื่องจักร
 18. ท่านใช้ผ้าปิดจมูกในขณะทำางาน
 19. ท่านสวมถุงมือ รองเท้า เพื่อความ

ปลอดภัยขณะทำางาน
 20. ท่านใช้ที่อุดหูเพื่อป้องกันเสียงดัง  

ในขณะทำางาน

5.6

5.6

2.7

6.2

0.2

6.7

3.3

0.9
10.9

-

9.8

19.3

34.4
35.3

19.6

9.6

6.9

48.4

63.3

0.9

71.1

72.2

6.0
62.9

7.8

61.3

68.4

63.3
62.7

69.8

53.1

54.7

46.7

30.4

10.2

22.2

24.4

32.9
26

53.3

28.9

12

2.2
2

10.4

31.8

32.9

2.2

-

88.7

-

-

60.2
0.2

38.9

-

0.2

-
-

0.2

1.89

1.85

2.52

2.76

3.87

2.84

2.79

3.52
2.84

3.31

2.81

3.07

3.32
3.33

3.09

0.79

0.77

0.59

0.55

0.37

0.51

0.48

0.65
0.59

0.60

0.59

0.56

0.51
0.51

0.55

ไม่ดี

ไม่ดี

ปานกลาง

ปานกลาง

ดี

ปานกลาง

ปานกลาง

ดี
ปานกลาง

ดี

ปานกลาง

ดี

ดี
ดี

ดี

รวม 2.93 0.57 ปานกลาง

* พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพทางลบ
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อภิปรายผลการวิจัย

 ความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยนำา กับพฤติกรรม

สร้างเสริมสุขภาพ 

 ปัจจัยนำาด้านความรู้เก่ียวกับการสร้างเสริมสุขภาพ 

มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพอย่าง 

มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในการศึกษาครั้งนี้ 

พบวา่ พนกังานโรงงานอตุสาหกรรมอาหารและแปรรปู

ผลิตภัณฑ์อาหารในภาพรวมมีความรู้เกี่ยวกับการ 

สร้างเสริมสุขภาพในระดับดี ท้ังน้ีอาจเน่ืองจากพนักงาน

ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง ร้อยละ 73.6 จบการศึกษา

ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้และตอนปลาย รอ้ยละ 47.6 

และร้อยละ 17.1 ตามลำาดับ ซ่ึงในหลักสูตรของกระทรวง

ศึกษาธิการได้บรรจุรายวิชาสุขศึกษาเป็นวิชาบังคับ 

จึงทำาให้พนักงานมีความรู้พ้ืนฐานทางด้านสุขภาพอนามัย

มาบ้างแล้ว ประกอบกับในปัจจุบันมีเทคโนโลยีท่ีสามารถ

เข้าถึงการนำาเสนอข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการสร้างเสริม 

สุขภาพตามสื่อตา่งๆ เชน่ โทรทศัน ์วทิย ุอนิเตอรเ์น็ต 

ทำาให้พนักงานมีโอกาสได้รับความรู้เก่ียวกับการสร้างเสริม 

สุขภาพอย่างสม่ำาเสมอ อีกท้ังหน่วยงานของภาครัฐและ

เอกชนรวมท้ังโรงงานอุตสาหกรรมก็มีการเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารสุขภาพผ่านสื่ออย่างต่อเนื่อง เหตุดังกล่าว  

จึงทำาให้พนักงานโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและแปรรูป

ผลิตภัณฑ์อาหารมีความรู้เก่ียวกับการสร้างเสริมสุขภาพ

สอดคล้องกับการศึกษาของวันเพ็ญ แก้วปาน และคณะ 

(Kaewpan et al., 2009) และเย็นฤดี แสงเพชร 

(Saengpetch, 2007) ที่พบว่าความรู้เกี่ยวกับการ 

สร้างเสริมสุขภาพของแรงงานชายสูงอายุมีความสัมพันธ์

กับพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพอย่างมีนัยสำาคัญทาง

สถิติ

 ปัจจัยนำาด้านทัศนคติเกี่ยวกับการสร้างเสริม 

สุขภาพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ในการศึกษาคร้ังน้ี 

พบวา่ พนกังานโรงงานอตุสาหกรรมอาหารและแปรรปู

ผลิตภัณฑ์อาหารส่วนใหญ่มีทัศนคติเกี่ยวกับการ 

สร้างเสริมสุขภาพภาพรวมอยู่ในระดับดี (X = 3.01, 

SD = 0.46) และมีความสัมพันธ์กันในทางบวก ทั้งนี้ 

เนื่องจากทัศนคติเป็นความเชื่อของบุคคลและการที่

พนักงานโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและแปรรูป

ผลติภณัฑอ์าหารมทีศัคตเิกีย่วกบัการสรา้งเสรมิสขุภาพ

ในทางบวกก็แสดงให้เห็นว่าพนักงานมีแนวโน้มที่จะ

ปฏิบัติพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพสอดคล้องกับ 

การศึกษาของศิริพร จันทร์ไพรศรี (Janpaisri, 2005) 

ที่พบว่าเจตคติต่อการส่งเสริมสุขภาพมีความสัมพันธ์

กับการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพอย่างมีนัยสำาคัญ

ทางสถิติ 

 ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่าการที่พนักงานโรงงาน

อุตสาหกรรมอาหารและแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร 

มีความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพอยู่ในระดับดี 

จึงทำาให้เกิดทัศนคติเชิงบวกเกี่ยวกับการสร้างเสริม 

สุขภาพตามไปด้วยสอดคล้องกับแนวคิดแบบจำาลองการ

วางแผนการสง่เสรมิสขุภาพ (PROCEED-PRECEDE 

Model) (Green and Kreuter, 2005) ทีร่ะบวุา่ปจัจยั

นำาดา้นความรูแ้ละทศันคตเิปน็ปจัจยัพืน้ฐานของบคุคล

และเป็นแรงจูงใจในการที่จะให้บุคคลมีการปฏิบัติ

พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 

 ความสมัพนัธร์ะหวา่ง ปจัจยัเอือ้ กบัพฤตกิรรม

สร้างเสริมสุขภาพ 

 ปัจจัยเอ้ือด้านนโยบายสร้างเสริมสุขภาพในโรงงาน

อุตสาหกรรม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสร้างเสริม 

สุขภาพของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและ

แปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 

.05 ในการศึกษาครั้งนี้ พบว่า โรงงานอุตสาหกรรม

มีนโยบายสร้างเสริมสุขภาพ ร้อยละ 100 ประกอบด้วย 

นโยบายปลอดบหุรี ่นโยบายสง่เสรมิการออกกำาลงักาย

และกีฬา นโยบายความปลอดภัยในการทำางาน นโยบาย

จัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและมีการประกาศแจ้งให้
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พนักงานรับทราบนโยบายสร้างเสริมสุขภาพ แสดงให้

เห็นว่าโรงงานอุตสาหกรรมให้ความสำาคัญกับการมี 

นโยบายที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพของพนักงาน 

ซึ่งสอดคล้องแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพตาม

กฎบัตรออตตาวาทีร่ะบวุา่การสรา้งนโยบายสาธารณะ

เพือ่สขุภาพจะเอือ้ตอ่การมสีขุภาพดเีพราะนโยบายเปน็

ข้อความแสดงเจตจำานงขององค์กรให้ดำาเนินการตาม

นโยบายต่อการมีสุขภาพดีและจะเอ้ือให้มีการสร้างสรรค์

กิจกรรมเพ่ือการมีสุขภาพดี สอดคล้องกับการศึกษาของ

วนัเพญ็ แกว้ปาน และคณะ (Kaewpan et al., 2009) 

และไพโรจน์ พรหมพันใจ (Prompanjai, 1997) ท่ีพบว่า 

นโยบายสรา้งเสรมิสุขภาพมคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรม

ส่งเสริมสุขภาพของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม แต่ไม่

สอดคล้องกับการศึกษาอรไท แดงชาติ (Dangehat, 

2005) ทีพ่บวา่นโยบายการสรา้งเสรมิสขุภาพไมม่คีวาม

สัมพันธ์กับพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากร 

ในโรงพยาบาลตำารวจ 

 สำาหรบัปจัจยัเอือ้ด้านการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้

ต่อการสรา้งเสรมิสขุภาพ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม

สร้างเสริมสุขภาพของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม

อาหารและแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารอย่างมีนัยสำาคัญ

ทางสถติทิีร่ะดบั .05 ในการศกึษาครัง้นี ้พบวา่โรงงาน

อุตสาหกรรมมีการจัดบอร์ดหรือการจัดเสียงตามสาย 

จัดให้มีโรงอาหารและอาหารที่มีคุณภาพ สะอาด ถูก

สขุลกัษณะจดัน้ำาด่ืมท่ีสะอาดใหพ้นกังานอยา่งเพยีงพอ 

ร้อยละ 100 อาจเนื่องมาจากโรงงานอุตสาหกรรม 

ทุกแห่งมีนโยบายในเรื่องดังกล่าวชัดเจนจึงทำาให้มีการ

ดำาเนินการตามนโยบายซ่ึงเป็นในส่วนของการจัดกิจกรรม

สรา้งเสรมิสขุภาพในโรงงานอตุสาหกรรม สว่นการจดั

สถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจในช่วงเวลาพัก เช่น สวนหย่อม 

ห้องน่ังเล่น อย่างเพียงพอ มีสถานท่ีสำาหรับออกกำาลังกาย

และเล่นกีฬาอย่างเพียงพอ ร้อยละ 99.6 และการจัดหา

อุปกรณ์กีฬาหลากหลายชนิดยังไม่เพียงพอ ร้อยละ 66.4 

อาจเน่ืองจากบางโรงงานมีพนักงานจำานวนมากและ

ความต้องการอุปกรณ์กีฬาหรืออุปกรณ์สำาหรับออก

กำาลังกายก็มีความแตกต่างกันออกไป ทำาให้บางครั้ง

อุปกรณ์กีฬาไม่เพียงพอกับความต้องการของพนักงาน

สอดคลอ้งกบัการศกึษาของเยน็ฤด ีแสงเพช็ร (Saeng-

petch, 2007) ศริพิร จนัทรไ์พรศร ี(Janpaisri, 2005) 

ที่พบว่าการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน

อุตสาหกรรมมีผลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของ

พนักงานและคนงานในโรงงานอุตสาหกรรม 

 ความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยเสริม กับพฤติกรรม

สร้างเสริมสุขภาพ 

 ปัจจัยเสริมด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสุขภาพ

จากสื่อต่างๆ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสร้างเสริม 

สุขภาพของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 

และแปรรปูผลติภณัฑอ์าหารอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติ ิ

ที่ระดับ .05 ในการศึกษาครั้งนี้ พบว่า พนักงานได้รับ

ข้อมูลข่าวสารทางสุขภาพภาพรวมในระดับปานกลาง 

โดยได้รับข้อมูลข่าวสารจากหนังสือพิมพ์/นิตยสาร/

วารสาร การพูดคุยกับคนในครอบครัว การพูดคุยกับ

เพื่อนร่วมงานและการพูดคุยกับหัวหน้างานในระดับดี 

ทัง้นีอ้าจเนือ่งจากการรบัข้อมลูข่าวสารจากสือ่ประเภท

หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร โรงงานอุตสาหกรรม

ในแตล่ะแหง่ไดจ้ดัไวบ้รกิารใหก้บัพนกังานตามสถานที่

ต่างๆของโรงงานอาทิเช่น ห้องสมุดในโรงงาน สถาน

พยาบาลในโรงงาน จึงทำาให้พนักงานสามารถเข้าถึง 

สื่อประเภทน้ีได้ง่ายในการรับรู้ข่าวสารทางสุขภาพ 

ประกอบกับพนักงานมีการพูดคุยข่าวสารทางสุขภาพ

กับคนในครอบครัว เพ่ือนร่วมงานและหัวหน้างาน ท้ังน้ี

เน่ืองจากพนักงานใช้เวลาทำางานอยู่ท่ีโรงงานอุตสาหกรรม

เป็นส่วนใหญ่ เพ่ือนร่วมงานและหัวหน้างานจึงเป็นบุคคล

ที่ใกล้ชิดกับพนักงานในการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูล

ข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการสร้างเสริม 

สุขภาพสอดคล้องกับการศึกษาของวันเพ็ญ แก้วปาน 
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และคณะ (Kaewpan et al., 2009) เย็นฤดี แสงเพ็ชร 

(Saengpetch, 2007) ศิริพร จันทร์ไพรศรี (Janpaisri, 

2005) ไพโรจน์ พรหมพันใจ (Prompunjai, 1997)  

ที่พบว่าการสนับสนุนทางสังคมจากสื่อในด้านต่างๆ 

มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของ

คนงานในโรงงานอุตสาหกรรม 

 สำาหรับปัจจัยเสริมด้านการได้รับการสนับสนุน

ทางสงัคมจากบคุคลตา่งๆ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรม

สร้างเสริมสุขภาพของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม

อาหารและแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารอย่างมีนัยสำาคัญ

ทางสถติทิีร่ะดบั.05 ในการศึกษาครัง้นี ้พบวา่ พนกังาน

ได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากคู่สมรส พ่อ/แม่ พี่/

น้อง/ญาติ เพ่ือนบ้าน เพ่ือนร่วมงาน นายจ้าง เจ้าหน้าท่ี

ความปลอดภยัประจำาโรงงานโดยใหก้ำาลังใจ สนบัสนนุ 

กระตุ้นเตือนให้พนักงานมีการปฏิบัติกิจกรรมสร้างเสริม 

สุขภาพภาพรวมในระดับปานกลางโดยได้รับการสนับสนุน

เร่ืองของพิษภัยของการดื่มสุราและ/หรือการเลิกดื่ม

สรุาอยา่งปลอดภัย การผอ่นคลายความเครยีดจากการ

ทำางานและ/หรือชวิีตประจำาวนั การปอ้งกนัตนเองจาก

อุบัติเหตุและ/หรือการทำางานท่ีปลอดภัยในระดับดี ท้ังน้ี

อาจเนือ่งจากพนกังานในโรงงานอตุสาหกรรมสว่นใหญ่

มักจะพบปัญหาในเร่ืองของการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 

มีความเครียดจากการทำางานการได้รับการสนับสนุนจาก

คู่สมรส พ่อ/แม่ พ่ี/น้อง/ญาติ เพ่ือนบ้าน เพ่ือนร่วมงาน 

นายจ้าง เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยประจำาโรงงานถือว่าเป็น

ส่ิงสำาคัญท่ีจะทำาให้พนักงานปฏิบัติพฤติกรรมสร้างเสริม

อย่างถูกต้องสอดคล้องกับแนวคิดของเพนเดอร์ (Pender, 

1996) ที่ระบุว่าแหล่งสนับสนุนทางสังคมของบุคคล 

ได้แก่ เพ่ือน บุคคลในครอบครัว จะให้คำาแนะนำาในด้าน

ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างเข้าใจปัญหาและแก้

ปัญหาได้ กลุ่มผู้ดูแลสุขภาพจะเป็นองค์กรทางวิชาชีพ

ที่ให้การช่วยเหลือและมีทักษะในการให้บริการในเรื่อง

เฉพาะเจาะจงได้ดีโดยเฉพาะกลุ่มแพทย์ พยาบาล  

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข สอดคล้องกับการศึกษาของ 

วนัเพญ็ แก้วปาน และคณะ (Kaewpan et al., 2009) 

เย็นฤดี แสงเพ็ชร (Saengpetch, 2007) ศิริพร  

จันทร์ไพรศรี (Janpaisri, 2005) ไพโรจน์ พรหมพันใจ 

(Prompunjai, 1997) ที่พบว่าการสนับสนุนทางสังคม

จากบุคคลมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสร้างเสริม 

สุขภาพของคนงานสูงอายุในสถานประกอบการ 

 พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ

 พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ พบว่า พนักงาน

โรงงานอุตสาหกรรมอาหารและแปรรูปผลิตภัณฑ์

อาหารมีพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพภาพรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง (= 2.93, SD = 0.57) แสดงให้เห็นว่า

พนักงานยังมีพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพท่ีไม่เหมาะสม 

เช่น ขาดการออกกำาลังกาย การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 

เป็นต้น ทั้งนี้อาจเนื่องจากพนักงานอาจจะเข้าใจว่า 

การออกแรงจากการทำางานก็เป็นการออกกำาลังกาย 

ประกอบกับพนักงานที่ทำางานในโรงงานอุตสาหกรรม

ส่วนใหญ่มีระบบการทำางานแบบหมุนเวียนกะจึงทำาให้

ไม่สามารถจัดสรรเวลาในการออกกำาลังกายอย่างมี

แบบแผนหรือมีการออกกำาลังกายอย่างสม่ำาเสมอได้ 

สอดคล้องกับการศึกษาของศิริพร จันทร์ไพรศรี  

(Janpaisri, 2005) เย็นฤดี แสงเพ็ชร (Saengpetch, 

2007) พบวา่ พฤตกิรรมสง่เสรมิสขุภาพของวยัแรงงาน

ในสถานประกอบการโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

เมื่อจำาแนกพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพรายข้อ พบว่า 

พนักงานโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและแปรรูป

ผลิตภัณฑ์อาหารมีพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพในระดับดี 

3 อันดับแรก คือ การไม่เคยผ่อนคลายความเครียด

ด้วยการรับประทานยาคลายเครียด (X = 3.87, SD = 

0.37) การไม่เคยสูบบุหรี่ (X = 3.52, SD = 0.65) 

และการรับประทานอาหารครบ 3 ม้ือต่อวัน (X = 3.49, 

SD = 0.53) เนื่องจากพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม

อาหารและแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร มีความรู้และ
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ทัศนคติเก่ียวกับการสร้างเสริมสุขภาพในระดับดี จึงนำา

มาสู่การปฏิบัตพิฤตกิรรมสรา้งเสรมิสขุภาพในดา้นการ

จัดการความเครียด คือ การไม่เคยผ่อนคลายความเครียด

ด้วยการรับประทานยาคลายเครียด ด้านการสูบบุหรี่ 

คอื การไมเ่คยสูบบุหรี ่และดา้นการรบัประทานอาหาร 

คือ การรับประทานอาหารครบ 3 มื้อต่อวัน ส่วนของ

พฤตกิรรมสรา้งเสรมิสขุภาพในระดบัไมด่ ีคอื การออก

กำาลังกายหรือเล่นกีฬาจนกระทั่งมีเหงื่อออกทุกครั้ง  

(X = 1.85, SD = 0.79) และการออกกำาลังกายหรือ

เล่นกีฬาครั้งละ15-30 นาที อย่างน้อย 3 วัน/สัปดาห์ 

(X = 1.89, SD = 0.77) อาจเนื่องจากอุปกรณ์กีฬา

และออกกำาลังกายไม่เพียงพอกับความต้องการของ

พนักงาน รวมทัง้เวลาของการทำางานของพนกังานเปน็

แบบหมุนเวียนกะซ่ึงเป็นเวลาท่ีไม่แน่นอนสอดคล้องกับ

การศึกษาของมาหะมะ กาสอ และคณะ (Kaso et al., 

2009) พบว่า ลูกจ้างที่ทำางานในโรงงานอุตสาหกรรม

ในจังหวัดสงขลามีพฤติกรรมการออกกำาลังกายอยู่ใน

ระดับไม่ดี

 สรุปผลการวิจัย 

 จากผลการวิจยั พบวา่ ปจัจยันำาดา้นความรูแ้ละ

ทัศนคติเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ ปัจจัยเอื้อด้าน

นโยบาย/การจดัสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ตอ่การสรา้งเสรมิ 

สุขภาพ ปัจจัยเสริมด้านการได้รับข้อมูลข่าวสารจาก

สื่อต่างๆ/การได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคล 

มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 

ของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและแปรรูป

ผลิตภัณฑ์อาหารอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติและพฤติกรรม

สร้างเสริมสุขภาพของพนักงานโดยรวมอยู่ในระดับ

ปานกลางโดยมีพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ 

ดา้นการจดัการกบัความเครยีด การรบัประทานอาหาร 

การไม่สูบบุหรี่อยู่ในระดับดีและมีพฤติกรรมการออก

กำาลังกายอยู่ในระดับไม่ดี

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย

 จากผลการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ

เกีย่วกบัการสรา้งเสรมิสขุภาพสำาหรบัพนกังานโรงงาน

อตุสาหกรรมอาหารและแปรรปูผลติภณัฑอ์าหาร ดงันี ้

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 1. โรงงานควรมีการจัดหาอุปกรณ์กีฬาที่หลาก

หลายให้กับพนักงานอย่างเพียงพอ เพื่อให้สอดคล้อง

กับสถานที่ที่จัดไว้ให้และมีผู้ดูแลอุปกรณ์กีฬาให้อยู่ 

ในสภาพที่พร้อมใช้งานโดยอาจจัดเวลาให้พนักงาน 

ออกกำาลงักายรว่มกนัเพือ่เปน็การกระตุน้ใหท้กุคนเหน็

ความสำาคัญของการออกกำาลังกาย 

 2. จากผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า สื่อที่ใช้ในการให้

ข้อมูลข่าวสารความรู้เก่ียวกับการสร้างเสริมสุขภาพท่ีได้

มีประสิทธิภาพคือส่ือประเภทบุคคล เช่น เพ่ือนร่วมงาน 

หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำาโรงงาน 

ดังนั้น โรงงานควรมีการจัดอบรมพนักงานเพื่อเป็น 

แกนนำาในการสร้างเสริมสุขภาพในโรงงานอุตสาหกรรม

และมกีารจดัตัง้ชมรมสรา้งเสรมิสขุภาพภายในโรงงาน

อุตสาหกรรม 

 ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

 1. ควรศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งคณุภาพชวีติ 

ภาวะสขุภาพ พฤตกิรรมเสีย่งทางสขุภาพกบัพฤตกิรรม

สร้างเสริมสุขภาพของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม 

 2. ควรศึกษาในกลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืนๆ เช่น 

อุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมเกษตร เป็นต้น 

เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานทางสุขภาพเปรียบเทียบกับ

อุตสาหกรรมอาหาร สำาหรับนำาไปกำาหนดเป็นนโยบาย 

กฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมสุขภาพ 

สร้างเสริมสุขภาพต่อไป 

 3. ควรมีการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

งานสร้างเสริมสุขภาพเพิ่มเติมซึ่งจะสะท้อนให้เห็น
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ปัญหาในภาพรวมของปัญหาพฤติกรรมสุขภาพของ

พนักงานที่แท้จริง 

กิตติกรรมประกาศ 

 ผู้วิจัยขอขอบคุณผู้บริหาร พนักงานโรงงาน

อุตสาหกรรม ท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม

เป็นอย่างดี และขอขอบคุณบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัยที่ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยในครั้งนี้
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ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยว
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในกรุงเทพมหานคร

ทัศตะวัน ด่วนตระกูลศิลป์ และเทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชัย 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดย่อ 
 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเป็นแหล่งนันทนาการ
เพ่ือการเรียนรู้นอกระบบ ไม่ใช่สถานที่ให้การศึกษา 
รปูแบบเดียวกบัโรงเรยีนหรอืสถานศึกษา นกัท่องเท่ียว
เป็นผู้เลือกตัดสินใจในการท่องเที่ยว พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาตจิงึควรมกีารดำาเนนิการปรบัปรงุการใหบ้รกิาร
เพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของนักท่องเที่ยว
 วัตถุประสงค์ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว
ชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
ในกรุงเทพมหานคร และศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง
ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 
ชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
ในกรุงเทพมหานครตามข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยว
 วิธีดำาเนินการวิจัย กลุ่มตัวอย่าง คือ นักท่องเท่ียว
ชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
ในกรุงเทพมหานครจำานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถาม 
เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลระหว่างเดือนมิถุนายน
ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 นำาผลที่ได้มาวิเคราะห์
ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า “ที” (t-test) 
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis 
of Variance : ANOVA) และการเปรียบเทียบรายคู่
ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe)
 ผลการวจิยั นกัท่องเท่ียวชาวไทยมคีวามคาดหวงั
โดยรวมระดับมาก (X = 3.75) และทุกดา้นอยูใ่นระดบั
มากดว้ย ไดแ้ก ่ดา้นบุคลากร (X = 3.80) ดา้นกจิกรรม
นันทนาการ (X = 3.79) ด้านความปลอดภัย (X = 3.78) 
ด้านการจัดการ (X = 3.73) ด้านการประชาสัมพันธ์
เพื่อการเผยแพร่ (X = 3.73) และด้านสถานที่และ 
สิ่งอำานวยความสะดวก (X = 3.68) ตามลำาดับ  

นกัทอ่งเทีย่วชาวไทยมคีวามพงึพอใจโดยรวมระดบัมาก 
ในด้านบุคลากร (X = 3.85) ด้านการจัดการ (X = 3.80) 
ด้านกิจกรรมนันทนาการ (X = 3.80) ด้านความปลอดภัย 
(X = 3.80) ด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อการเผยแพร่ 
(X = 3.65) และด้านสถานท่ีและส่ิงอำานวยความสะดวก 
(X = 3.56) ตามลำาดับ 
 การเปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจ 
ระหว่างเพศชายและเพศหญิงมีความคาดหวังด้าน
สถานที่และสิ่งอำานวยความสะดวก ด้านการประชา- 
สัมพันธ์เพื่อการเผยแพร่ ด้านกิจกรรมนันทนาการ 
ด้านความปลอดภัย และมีความพึงพอใจ ด้านการ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือการเผยแพร่ ด้านกิจกรรมนันทนาการ 
ด้านความปลอดภัย แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ระหว่างระดับการศึกษามีความคาดหวัง
ดา้นบคุลากรและความพงึพอใจทกุดา้นยกเวน้ดา้นการ
จัดการ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 สรุปผลการวิจัย นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความ
คาดหวังและความพึงพอใจทุกด้านอยู่ในระดับมาก  
ผลการเปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจ 
ระหว่างเพศชายและเพศหญิงมีความคาดหวังด้าน
สถานที่และสิ่งอำานวยความสะดวก ด้านการประชา- 
สัมพันธ์เพื่อการเผยแพร่ ด้านกิจกรรมนันทนาการ 
ด้านความปลอดภัย และมีความพึงพอใจ ด้านการ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือการเผยแพร่ ด้านกิจกรรมนันทนาการ 
ดา้นความปลอดภยั มคีวามแตกตา่งกนั ระหวา่งระดบั
การศึกษา มีความความคาดหวังด้านบุคลากรแตกต่างกัน
และมคีวามพงึพอใจทกุดา้นแตกตา่งกันยกเวน้ดา้นการ
จัดการ

คำาสำาคัญ : ความคาดหวัง/ ความพึงพอใจ/ 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
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THAI TOURIST’S EXPECTATION AND SATISFACTION TOWARD 
THE NATIONAL MUSEUMS IN BANGKOK METROPOLIS

Tattawan Duantrakoonsil and Tepprasit Gulthawatvichai 
Faculty of Sports Science, Chulalongkorn University 

Abstract  
 The national museum as a recreation 
place for learning needs to improve the service 
to fulfill the tourist’s highest satisfaction. 
 Purpose The purpose of this study were 
to Thai tourist’s expectation and satisfaction 
toward the national museums in Bangkok 
metropolis and to compare Thai tourist’s  
expectation and satisfaction toward the national 
museums in Bangkok metropolis about data 
of Thai tourists.
 Methods The sample size contained a 
group of 400 Thai tourists who traveled to 
the national museums in Bangkok metropolis. 
A questionnaire was used as a tool for data 
collection during June to July 2011. The data 
were the analyzed statistically using the fre-
quency distribution, percentage, mean, standard 
deviation, t-test and one way analysis of  
variance by the Scheffe method.
 Results Thai tourists had the high total 
expectation with in overall (3.75), the personnel 
(X = 3.80), recreation activities (X = 3.79), 
security (X = 3.78), management (X = 3.73), 
publication (X = 3.73) and location and facilities 
(X = 3.68) respectively. Thai tourists had the 

high total satisfaction in overall (3.75), with 
personnel (X = 3.85), management (X = 3.80), 
recreation activities (X = 3.80), security (X = 3.80), 
publication (=3.65) and location, and facilities 
(X = 3.56) respectively.
 For gender comparison, the expectation 
with location and facilities, publication, recreation 
activities, security and satisfaction with publica-
tion, recreation activities and security. Educa-
tion level, the expectation with personnel and 
satisfaction all areas excluding management. 
There were all significant differences at .05 
level.
 Conclusion Thai tourists had the high 
expectation and satisfaction with all areas. 
gender comparison, the expectation with location 
and facilities, publication, recreation activities, 
security and satisfaction with publication,  
recreation activities, security were differences. 
Education level, the expectation with personnel 
and satisfaction all areas excluding manage-
ment were differences at .05 level.

Key Words : Expectation / Satisfaction / 
National Museums
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ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา
 การทอ่งเทีย่วทัศนศึกษาเป็นกจิกรรมนนัทนาการ
ทีบ่คุคลและชมุชนใหค้วามสนใจ และนยิมเลือกในชว่ง
เวลาว่างหรือเวลาอิสระมากที่สุดประเภทหนึ่ง เพราะ
เป็นกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตที่มีรูปแบบ 
ที่น่าสนใจหรือเรียกว่า สิ่งดึงดูดใจ (Attractions) ที่
หลากหลาย (Karnjanakit, 2001) พพิธิภณัฑ์เป็นแหล่ง
นันทนาการเพื่อการเรียนรู้นอกระบบและคลังปัญญา
ของสังคมประเภทหนึ่งที่ไม่ใช่สถานที่ให้การศึกษา 
แบบเป็นทางการเชน่เดยีวกบัโรงเรยีนหรอืสถานศกึษา 
แต่เป็นการให้ความรู้ในรูปแบบท่ีไม่เป็นทางการ ส่งเสริม
และกระตุ้นให้ผู้ชมเกิดการเรียนรู้แบบอิสระ (Free-
choice Learning) ผู้ชมจึงเป็นผู้เลือกและตัดสินใจ 
ในการเข้าชมด้วยตนเอง (Tiraseechok, 2005) 
 จากสถิตินักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเข้าชมพิพิธภัณฑ- 
สถานแห่งชาติ ทั้ง 6 แห่ง กล่าวคือ พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ พระนคร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ช้างต้น พิพิธภัณฑสถาน 
แห่งชาติ เรือพระราชพิธี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
วัดเบญจมบพิตร และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศิลป์ 
พีระศรี อนุสรณ์ในปีงบประมาณ 2553 (ตั้งแต่เดือน
ตุลาคม พ.ศ.2552 - เดือนกันยายน พ.ศ.2553) มีจำานวน
นักท่องเที่ยวชาวไทย ทั้งสิ้น 199,882 คน (Promote 
and Develop of Museum Community, 17  
November 2010) ซ่ึงนับว่าเป็นจำานวนตัวเลขท่ีน้อยมาก
หากเปรียบเทียบกับพิพิธภัณฑ์ของเอกชนแห่งอ่ืนๆ อาทิ 
เช่น พิพิธภัณฑ์บ้านไทยจิม ทอมป์สัน เพียงแห่งเดียว 
ซึ่งมีนักท่องเที่ยวชาวไทยเข้าชมโดยเฉลี่ยประมาณ 
131,400 คน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.2552 - เดือน
กันยายน พ.ศ.2553) (Publication Department of 
Jim Tomson Museum, 17 November 2010) 
 ด้วยปัจจัยต่างๆ ดังกล่าว จึงทำาให้พิพิธภัณฑ์สถาน
แห่งชาติยังคงต้องดำาเนินการปรับกลยุทธ์เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งและประคองให้ดำาเนินอยู่ต่อไปได้  

การศึกษาถึงความคาดหวังและความพึงพอใจของ 
นักท่องเที่ยวชาวไทย จึงถือเป็นสิ่งสำาคัญซึ่งจะเป็นสิ่ง
ที่ทำาให้ดำาเนินการ ผลการวิจัยที่ได้จะสามารถนำามา
ปรับปรุงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติให้เป็นที่ประทับใจ
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยได้เป็นอย่างดี
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความ 
คาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมี
ต่อการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในกรุงเทพ- 
มหานคร เพือ่นำามาใชป้รบัปรงุการใหบ้รกิารใหม้คีวาม
เหมาะสม สอดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลง และสามารถ
ตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของนักท่องเท่ียวชาวไทย 
ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
ในกรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ ยว
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในกรุงเทพมหานคร
 2. เพือ่ศกึษาเปรยีบเทยีบระหวา่งความคาดหวงั
และความพงึพอใจของนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยทีม่ตีอ่การ
ทอ่งเทีย่วพพิธิภณัฑสถานแหง่ชาตใินกรงุเทพมหานคร

วิธีดำาเนินการวิจัย
 ประชากร
 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ เดินทางท่องเที่ยว
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ หอศิลป พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ช้างต้น 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี พิพิธภัณฑ- 
สถานแหง่ชาต ิวดัเบญจมบพติร และพพิธิภณัฑสถาน
แห่งชาติ ศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 
พ.ศ. 2552-เดือนกันยายน พ.ศ. 2553) จำานวน 
199,882 คน (Promote and Develop of Museum 
Community, 17 November 2010) 
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 กลุ่มตัวอย่าง

 การวิจัยครั้งนี้ ได้กำาหนดกลุ่มตัวอย่าง คือ  

นักท่องเที่ยวชาวไทยท่ีเดินทางท่องเท่ียวพิพิธภัณฑ- 

สถานแห่งชาติ พระนคร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  

หอศลิป พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิชา้งตน้ พพิธิภณัฑ- 

สถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

วัดเบญจมบพิตร และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศิลป์ 

พีระศรี อนุสรณ์ จำานวน 199,882 คน โดยใช้เกณฑ์

ของตารางสำาเร็จรูปในการกำาหนดกลุ่มตัวอย่าง ทาโร 

ยามาเน่ (Yamane, 1973) โดยกำาหนดค่าความเช่ือม่ัน

ที่ร้อยละ 95 ต่อความผิดพลาดที่ไม่เกินร้อยละ 5  

โดยใช้สูตรการคำานวณดังนี้ n = N/1+N(e)2 แทนค่า

ในสูตร n = 199,882/1+199,882(0.05)2 ฉะนั้น n = 

399.2 ดงันัน้จงึตอ้งใชก้ลุม่ตวัอยา่งอยา่งนอ้ย 400 คน

 จากจำานวนกลุม่ตวัอย่างของแตล่ะแหง่ทีต่อ้งการ

ศึกษา ต้ังแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 ถึงเดือนกันยายน 

พ.ศ. 2553 ได้มาจากการคำานวณจำานวนนักท่องเที่ยว

ชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

ในกรุงเทพมหานคร โดยการแบ่งกลุ่มตัวอย่างมีราย-

ละเอียดดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 การกำาหนดกลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางท่องเท่ียวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติใน

กรุงเทพมหานคร

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในกรุงเทพมหานคร

จำานวนนักท่องเที่ยวชาวไทย

(ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 

ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2553)

ค่าร้อยละ
จำานวนกลุ่ม

ตัวอย่าง

1. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

2. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป 

3. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ช้างต้น 

4. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี 

5. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ วัดเบญจมบพิตร 

6. พพิธิภณัฑสถานแหง่ชาต ิศลิป ์พรีะศร ีอนสุรณ ์

125,776

33,050

16,433

15,714

5,475

3,434

62.93

16.53

8.22

7.86

2.74

1.72

252

66

33

31

11

7

รวมทั้งสิ้น 199,882 100 400

 ขั้นตอนการดำาเนินการวิจัย

 ผู้วิจัยศึกษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

นำาข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้ามาพัฒนาเป็นเครื่องมือ 

คือ แบบสอบถาม พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบ

แบบสอบถาม และหาคุณภาพเครื่องมือโดยให้ผู้ทรง

คุณวุฒิ จำานวน 5 ท่าน ตรวจสอบแบบสอบถามการวิจัย 

โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

(IOC : Index of Objective Congruence) และทำา 

การตรวจสอบความตรงของเน้ือหา (Content Validity) 

ซึ่งได้ค่าความตรงเท่ากับ 0.83 พิจารณาข้อเสนอแนะ

ในบางประเด็นมาปรับปรุง และทำาการตรวจสอบโครงสร้าง

แบบสอบถาม สำานวนภาษาที่ใช้ให้ชัดเจนเหมาะสม 

ให้เกิดความสมบูรณ์ก่อนนำาไปทดลองใช้ (Try Out) 

 นำาแบบสอบถาม (Questionnaires) ที่ได้ ไป

ทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างที่ท่องเที่ยว

พิพิธภัณฑ์มิวเซียมสยามแต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่จะนำา
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มาใช้ในการศึกษาจริง จำานวน 30 คน เพื่อทดสอบว่า

คำาถามแต่ละข้อ ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเข้าใจ

เจตนา และสามารถสื่อความหมายได้ตรงตามที่ผู้วิจัย

ต้องการหรือไม่ จากน้ันนำาค่าท่ีได้ไปคำานวณหาความเท่ียง 

(Reliability) โดยใช้สัมประสิทธ์ิแอลฟา (alpha-coef-

ficient) ตามกระบวนการวิธีของครอนบาค (Cronbach) 

(Teerason, 2007)โดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปในการ

ประมวลผล ไดผ้ลจากการคำานวณหาคา่ความเท่ียงของ

ประเด็นความคาดหวัง คือ 0.87 และค่าความเที่ยง

ของประเด็นความพึงพอใจ คือ 0.95 นำาผลที่ได้จาก

การทดลองใช้ ปรับปรุง พัฒนาแล้วนำาไปใช้จริงกับ 

กลุ่มตัวอย่างที่ต้องการศึกษา และนำาข้อมูลที่ได้จาก

แบบสอบถามมารวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ความ 

คาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

ท่ีมีต่อการท่องเท่ียวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในกรุงเทพ- 

มหานคร

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 นำาข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถามมา 

ตรวจสอบความสมบรูณแ์ละความถกูตอ้ง และทำาการ

แปลงข้อมูลเข้ารหัส และประมวลผลโดยใช้โปรแกรม

สำาเรจ็รปู เพือ่ดำาเนนิการวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติอิยา่ง

เป็นข้ันตอน โดยแยกตามแต่ละพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

ดังนี้

 1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นคำาถาม

ปลายปิด ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

อาชีพ รายได้ ประวัติในการท่องเที่ยว นำาข้อมูลมา

วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency Distri-

bution) และหาค่าร้อยละ (Percentage)

 2. ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมด้านองค์ประกอบ 

การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการ 

ทอ่งเทีย่วพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตใินกรงุเทพมหานคร 

ในด้านส่ิงดึงดูดใจ ด้านเส้นทางขนส่ง และด้านส่ิงอำานวย

ความสะดวก นำาข้อมูลมาวิเคราะห์โดยการแจกแจง

ความถี่ (Frequency Distribution) และหาค่าร้อยละ 

(Percentage)

 3. ข้อมูลเก่ียวกับความคาดหวังและความพึง

พอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยว

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในกรุงเทพมหานคร ในด้าน

การจัดการ ด้านบุคลากร ด้านสถานที่และสิ่งอำานวย

ความสะดวก ดา้นการประชาสมัพนัธเ์พือ่การเผยแพร ่

ดา้นกจิกรรมนนัทนาการ และดา้นความปลอดภยั โดย

แบ่งข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ออกเป็น 2 ตอนดังนี้

  ตอนที่ 1: ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคาดหวัง

ก่อนการท่องเที่ยว นำามาคำานวณหาค่าเฉลี่ยมัชฌิม

เลขคณิต (Arithmetic Mean) และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.)

  ตอนที่ 2: ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจ

หลังการท่องเที่ยว นำามาคำานวณหาค่าเฉลี่ยมัชฌิม

เลขคณิต (Arithmetic Mean) และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.)

 4. ข้อมูลเก่ียวกับความคาดหวังและความพึง

พอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยว

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในกรุงเทพมหานคร จำาแนกตาม

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ โดยวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ

ระดับความคาดหวังก่อนการท่องเที่ยวและความพึง

พอใจหลังการท่องเที่ยว นำามาคำานวณหาค่าเฉลี่ย

มัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean) และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.) และ

ทดสอบค่า “ที” (t-test)

 5. เปรยีบเทยีบความคาดหวงัและความพงึพอใจ

ของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการท่องเท่ียวพิพิธภัณฑ- 

สถานแห่งชาติในกรุงเทพมหานคร ระหว่างเพศ อายุ 

ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ โดย

  ตอนที ่1: สถานภาพดา้นเพศ ใชก้ารวเิคราะห์

ความแตกต่างด้วยการทดสอบค่าที ชนิดตัวแปรกลุ่ม
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เป็นอิสระต่อกัน (Independent Sample t-test)

  ตอนที่ 2: อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ  

และรายได้ ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

(One-way Analysis of Variance : ANOVA) และ

ทดสอบความมีนัยสำาคัญ ความแตกต่างของค่าเฉล่ีย

เป็นรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe) โดยกำาหนด

ความมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ .05

ผลการวิจัย

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ท่องเท่ียวพิพิธภัณฑ- 

สถานแห่งชาติพระนคร จำานวน 252 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 62.93 เป็นเพศหญิง จำานวน 278 คน คิดเป็น

ร้อยละ 69.50 มีอายุต่ำากว่า 20 ปี จำานวน 160 คน 

คิดเป็นร้อยละ 40.00 มีระดับการศึกษาต่ำากว่าระดับ

ปริญญาตรี จำานวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 48.25 

เป็นนักเรียน/นักศึกษา จำานวน 198 คน คิดเป็น 

รอ้ยละ 49.50 มรีายไดต้่ำากวา่หรอืเทา่กบั 10,000 บาท 

จำานวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ 53.50 และประวัติ

ในการท่องเที่ยวในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาพบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามท่องเที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

ในกรุงเทพมหานคร 1-3 คร้ัง จำานวน 306 คน คิดเป็น

ร้อยละ 76.50 

 จากผลการวจิยัเรือ่ง ความคาดหวงัและความพงึ

พอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยว

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัย 

ไดน้ำาเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูออกเปน็ขัน้ตอนตา่งๆ 

ตามลำาดับ ดังนี้

 1. ความคาดหวังและความพึงพอใจของนัก 

ทอ่งเทีย่วชาวไทยทีม่ตีอ่การทอ่งเทีย่วพพิธิภณัฑสถาน

แห่งชาติในกรุงเทพมหานคร 

ตารางที่ 2 คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานและระดบัความคาดหวงักอ่นการทอ่งเทีย่ว คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบน

มาตรฐานและระดับความพึงพอใจหลังการท่องเที่ยว โดยรวม

การท่องเที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

ในกรุงเทพมหานคร

ความคาดหวัง ความพึงพอใจ

X S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ

1. ด้านการจัดการ

2. ด้านบุคลากร

3. ด้านสถานที่และสิ่งอำานวยความสะดวก

4. ด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อการเผยแพร่

5. ด้านกิจกรรมนันทนาการ

6. ด้านความปลอดภัย

3.73

3.80

3.68

3.73

3.79

3.78

0.84

0.88

0.80

0.85

0.83

0.83

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

3.80

3.85

3.56

3.65

3.80

3.80

0.73

0.74

0.75

0.82

0.73

0.77

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

เฉลี่ยรวมทุกด้าน 3.75 0.76 มาก 3.75 0.65 มาก
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 จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า นักท่องเที่ยว 

ชาวไทยส่วนใหญ่มีความคาดหวังก่อนการท่องเท่ียว

พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาตใินกรงุเทพมหานคร โดยรวม

อยู่ในระดับมาก (X = 3.75) เม่ือพิจารณาในแต่ละด้าน

พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านบุคลากรอยู่ในระดับ

ความคาดหวังมากเป็นลำาดับแรก (X = 3.80) และด้าน

สถานที่และสิ่งอำานวยความสะดวกอยู่ในระดับความ

คาดหวังมากเป็นลำาดับสุดท้าย (X = 3.68) ความพึง

พอใจหลังการท่องเที่ยว โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

(X = 3.75) เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านก็พบว่า อยู่ใน

ระดับมากทุกด้าน ด้านบุคลากรอยู่ในระดับความพึง

พอใจมากเป็นลำาดับแรก (X = 3.85) และด้านสถานท่ี

และสิ่งอำานวยความสะดวกอยู่ในระดับความพึงพอใจ

มากเป็นลำาดับสุดท้าย (X = 3.56)

 2. เปรยีบเทยีบความคาดหวงัและความพงึพอใจ

ของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการท่องเท่ียวพิพิธภัณฑ- 

สถานแหง่ชาตใินกรงุเทพมหานครตามข้อมลูทัว่ไปของ

นักท่องเที่ยว

  2.1 เปรียบเทียบความคาดหวังของนักท่องเท่ียว

ชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

ในกรุงเทพมหานคร จำาแนกตามเพศ 

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบความคาดหวังของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

ในกรุงเทพมหานคร จำาแนกตามเพศ

การท่องเที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

ในกรุงเทพมหานคร

ชาย หญิง
t P-value

X S.D. X S.D.

1. ด้านการจัดการ

2. ด้านบุคลากร

3. ด้านสถานที่และสิ่งอำานวยความสะดวก

4. ด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อการเผยแพร่

5. ด้านกิจกรรมนันทนาการ

6. ด้านความปลอดภัย

3.62

3.70

3.52

3.50

3.61

3.60

0.86

0.87

0.88

0.93

0.88

0.92

3.77

3.85

3.75

3.83

3.86

3.86

0.84

0.88

0.75

0.80

0.79

0.77

-1.73

-1.58

-2.54*

-3.42*

-2.86*

-2.75*

0.08

0.11

0.01

0.00

0.00

0.01

เฉลี่ยรวม 3.59 0.81 3.82 0.73 -2.77* 0.01

* P < 0.05 (t(388) = ±1.96)

  จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่า นักท่องเที่ยว

ชาวไทยเพศชายและเพศหญงิ มคีวามคาดหวงัตอ่การ

ทอ่งเทีย่วพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตใินกรงุเทพมหานคร 

ด้านสถานที่และสิ่งอำานวยความสะดวก ด้านการ

ประชาสัมพันธ์เพ่ือการเผยแพร่ ด้านกิจกรรมนันทนาการ 

และด้านความปลอดภัย แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05

  2.2 เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว

ชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

ในกรุงเทพมหานคร จำาแนกตามเพศ 
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ตารางที่ 4 เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
ในกรุงเทพมหานคร จำาแนกตามเพศ

การท่องเที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
ในกรุงเทพมหานคร

ชาย หญิง
t P-value

X S.D. X S.D.

1. ด้านการจัดการ
2. ด้านบุคลากร
3. ด้านสถานที่และสิ่งอำานวยความสะดวก
4. ด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อการเผยแพร่
5. ด้านกิจกรรมนันทนาการ
6. ด้านความปลอดภัย

3.79
3.76
3.54
3.51
3.61
3.60

0.67
0.75
0.72
0.80
0.75
0.80

3.80
3.90
3.57
3.71
3.88
3.88

0.75
0.73
0.77
0.82
0.72
0.75

-0.13
-1.78
-0.38
-2.29*
-3.44*
-3.40*

0.90
0.08
0.70
0.02
0.00
0.00

เฉลี่ยรวม 3.64 0.67 3.79 0.64 -2.11* 0.04

* P < 0.05 (t(388) = ±1.96)

  จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่า นักท่องเที่ยว
ชาวไทยเพศชายและเพศหญงิ มคีวามพงึพอใจตอ่การ
ทอ่งเทีย่วพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตใินกรงุเทพมหานคร 
ดา้นการประชาสมัพนัธเ์พือ่การเผยแพร ่ดา้นกจิกรรม
นนัทนาการ และดา้นความปลอดภยั แตกตา่งกนัอยา่ง

มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
  2.3 เปรียบเทียบความคาดหวังของนักท่องเท่ียว
ชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
ในกรุงเทพมหานคร จำาแนกตามระดับการศึกษา 

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบความคาดหวังของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
ในกรุงเทพมหานคร จำาแนกตามระดับการศึกษา

การท่องเที่ยว
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

ในกรุงเทพมหานคร

1.ต่ำากว่า
ปริญญาตรี

2.ปริญญาตรี
3.สูงกว่า
ปริญญาตรี F

P-
value

ความ
แตกต่าง
ระหว่างคู่X S.D. X S.D. X S.D.

1. ด้านการจัดการ
2. ด้านบุคลากร
3. ด้านสถานที่และสิ่งอำานวย

ความสะดวก
4. ด้านการประชาสัมพันธ์ 

เพื่อการเผยแพร่
5. ด้านกิจกรรมนันทนาการ
6. ด้านความปลอดภัย

3.80
3.94
3.77

3.82

3.86
3.84

0.80
0.82
0.73

0.87

0.83
0.79

3.63
3.70
3.58

3.63

3.70
3.70

0.91
0.93
0.87

0.83

0.87
0.90

3.78
3.56
3.68

3.71

3.75
3.84

0.69
0.83
0.72

0.80

0.57
0.66

1.77
5.16*
2.74

2.19

1.69
1.31

0.17
0.01
0.07

0.11

0.19
0.27

1-2, 1-3

เฉลี่ยรวม 3.84 0.73 3.66 0.81 3.73 0.63 2.55 0.08

* P < 0.05 (F(2, 397) = 3.00)
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  จากตารางที่ 5 แสดงให้เห็นว่า นักท่องเที่ยว

ชาวไทยทีม่รีะดบัการศกึษาตา่งกนั มคีวามคาดหวงัตอ่

การท่องเที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในกรุงเทพ- 

มหานคร ด้านบุคลากร แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05

  2.4 เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว

ชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

ในกรุงเทพมหานคร จำาแนกตามระดับการศึกษา 

ตารางที่ 6 เปรยีบเทยีบความพงึพอใจของนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยทีม่ตีอ่การทอ่งเทีย่วพพิธิภณัฑสถานแหง่ชาตใิน

กรุงเทพมหานคร จำาแนกตามระดับการศึกษา

การท่องเที่ยว

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

ในกรุงเทพมหานคร

1.ต่ำากว่า

ปริญญาตรี
2.ปริญญาตรี

3.สูงกว่า

ปริญญาตรี F
P-

value

ความ

แตกต่าง

ระหว่างคู่X S.D. X S.D. X S.D.

1. ด้านการจัดการ

2. ด้านบุคลากร

3. ด้านสถานที่และสิ่งอำานวย

ความสะดวก

4. ด้านการประชาสัมพันธ์ 

เพื่อการเผยแพร่

5. ด้านกิจกรรมนันทนาการ

6. ด้านความปลอดภัย

3.84

3.97

3.66

3.78

3.94

3.90

0.67

0.69

0.75

0.78

0.73

0.76

3.74

3.74

3.50

3.57

3.67

3.69

0.71

0.77

0.72

0.79

0.73

0.78

3.90

3.78

3.31

3.35

3.65

3.72

1.04

0.74

0.85

1.00

0.66

0.76

1.28

4.88*

4.49*

5.75*

6.91*

3.60*

0.28

0.01

0.01

0.00

0.00

0.03

1-2

1-3

1-3

1-2, 1-3

1-2

เฉลี่ยรวม 3.85 0.64 3.66 0.65 3.64 0.67 4.61* 0.01 1-2, 1-3

* P < 0.05 (F(2, 397) = 3.00)

  จากตารางที่ 6 แสดงให้เห็นว่า นักท่องเที่ยว

ชาวไทยทีม่รีะดบัการศกึษาตา่งกนั มคีวามพงึพอใจตอ่

การท่องเที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในกรุงเทพ- 

มหานคร ด้านบุคลากร ด้านสถานที่และสิ่งอำานวย

ความสะดวก ดา้นการประชาสมัพนัธเ์พือ่การเผยแพร ่

ด้านกิจกรรมนันทนาการและด้านความปลอดภัย  

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผลการวิจัย

 จากผลการศึกษาเรื่องความคาดหวังและความ

พึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยว

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในกรุงเทพมหานคร มีประเด็น

ที่สามารถนำามาอภิปรายผลได้ดังนี้

 ด้านบุคลากร จากผลการวิจัยความคาดหวัง 

และความพงึพอใจของนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยทีม่ตีอ่การ

ทอ่งเทีย่วพพิธิภณัฑสถานแหง่ชาตใินกรงุเทพมหานคร 

ดา้นบคุลากรพบวา่ นกัทอ่งเทีย่วมคีวามคาดหวงัอยูใ่น

ระดับมาก (X = 3.80) เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า ส่ิงท่ี

นกัทอ่งเทีย่วคาดหวงัมากเปน็ลำาดบัแรก คอื เจา้หนา้ที่

มีความรู้ความสามารถในการให้ข้อมูลเก่ียวกับพิพิธภัณฑ- 

สถานแหง่ชาต ิทัง้นีอ้าจเปน็เพราะวา่มกีารคาดหวงัวา่

บุคลากรของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจะได้รับการอบรม
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หรือฝึกฝนในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับพิพิธภัณฑสถาน 

แห่งชาติมาเป็นอย่างดี สอดคล้องกับ คอตเลอร์ (Kotler, 

1994) กล่าวว่า ความคาดหวังของลูกค้ามีพ้ืนฐานมาจาก

ประสบการณ์และความรู้ที่สั่งสมมาแต่อดีตของแต่ละ

บคุคล อาจจะมาจากการซือ้ในครัง้กอ่น จากคำาแนะนำา

ของเพื่อน ข้อมูลทางการตลาดที่ใช้ดึงดูดลูกค้า ความ

คาดหวังต่อคุณภาพบริการของผู้ใช้บริการมาจาก

ประสบการณ์เดิม การพูดปากต่อปาก การโฆษณา

ประชาสัมพันธ์และจากการมารับบริการครั้งก่อน  

เมื่อผู้ใช้บริการมารับบริการก็จะเปรียบเทียบบริการที่

ตนได้รับจริงกับบริการที่คาดหวัง ถ้าผลพบว่าบริการที่

ได้รับจริงในสถานการณ์นั้นมากกว่าบริการที่คาดหวัง 

ผู้ใช้บริการจะเกิดความพึงพอใจ ประทับใจ และกลับมา

ใช้บริการอีก เมื่อคุณภาพของบริการถูกประเมินโดย

ผูร้บับรกิาร ดงันัน้ถา้บรกิารหนึง่ๆ สามารถตอบสนอง

ความต้องการของผู้รับบริการได้ จึงกล่าวได้ว่าบริการน้ัน

มคีณุภาพ ซึง่จะพอสรปุไดว้า่คณุภาพบรกิารนัน้ขึน้อยู่

กับการเปรียบเทียบของผู้รับบริการระหว่างบริการที่

คาดหวังไว้ล่วงหน้ากับบริการท่ีได้รับในความคิดของ

ผูรั้บบริการเป็นสำาคญั ดงันัน้ความสำาเรจ็ในการดำาเนนิ

ธรุกจิจงึตอ้งสรา้งคณุภาพตามมาตรฐานทัง้สองส่วนนี้

ให้เกิดขึ้นพร้อมๆกัน คือ ความสอดคล้องกันระหว่าง

มาตรฐานเชงิเทคนคิและเชงิปฏสิมัพนัธ ์สำาหรบัความ

พึงพอใจ นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจด้านบุคลากร 

อยู่ในระดับมาก (X = 3.85) เมื่อพิจารณารายข้อ 

พบว่า ส่ิงท่ีนักท่องเท่ียวพึงพอใจมากเป็นลำาดับแรก คือ 

เจ้าหน้าที่มีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดีต่อนักท่องเท่ียวและ 

เจา้หนา้ทีด่ว้ยกนัเอง ทัง้นีอ้าจเปน็เพราะบคุลากรของ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมีความเต็มใจในการปฏิบัติ

งานบริการ สอดคล้องกับ อเด และแอ็นเดอร์สัน 

(Aday and Anderson, 1975) กล่าวว่า ความพึงพอใจ

ต่ออัธยาศัย ความสนใจของผู้ให้บริการ ได้แก่ การแสดง

อธัยาศยัทา่ทางทีด่เีป็นกนัเองและการแสดงความสนใจ

ห่วงใยผู้ใช้บริการ ความพึงพอใจต่อข้อมูลที่ได้รับจาก

บริการ ซ่ึงแยกเป็น 2 ประเภทคือ การให้ข้อมูลเก่ียวกับ

ข้อสงสัยต่างๆ และข้อมูลเกี่ยวกับการให้การศึกษาแก่

ผู้ใช้บริการ เช่น การปฏิบัติตนของผู้ใช้บริการ การให้

บริการ รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้วย

 ด้านสถานที่และสิ่งอำานวยความสะดวก นัก 

ทอ่งเทีย่วมคีวามคาดหวงัและความพงึพอใจเปน็ลำาดบั

ท้ายสุด นักท่องเที่ยวมีความคาดหวังอยู่ในระดับมาก 

(X = 3.68) และความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (X = 

3.56) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า สิ่งที่นักท่องเที่ยว 

พึงพอใจมาก คือ สถานท่ีในการจัดจำาหน่ายบัตรเข้าชม

มีความเหมาะสม เช่นกัน ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะพิพิธภัณฑ- 

สถานแห่งชาติมีการดำาเนินการในการเตรียมการอย่างดี 

เหมาะสมและมีการอำานวยความสะดวกแก่นักท่องเท่ียว 

สอดคล้องกับแนวความคิดของบุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา 

(Jittungwattana, 2005) ที่กล่าวว่า ทรัพยากร 

ท่องเที่ยวต้องมีสิ่งอำานวยความสะดวก (Amenities) 

เป็นองค์ประกอบที่สำาคัญของทรัพยากรการท่องเที่ยว 

ที่ต้องมีสิ่งอำานวยความสะดวกไว้บริการนักท่องเที่ยว 

ทีเ่ขา้มายงัทรพัยากรทอ่งเทีย่วนัน้ใหไ้ดร้บัความสะดวก

สบายและความประทับใจ ทำาให้นักท่องเที่ยวอยากจะ

อยูท่อ่งเทีย่วนานวนัขึน้ ซึง่สิง่อำานวยความสะดวกทาง 

การท่องเท่ียว หมายถึง สรรพส่ิงท่ีรองรับในการเดินทาง

ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดการเดินทาง 

ท่องเที่ยว

 เพศ ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวเพศหญิง 

มีความคาดหวังและความพึงพอใจมากกว่าเพศชาย 

ในทุกด้าน กล่าวคือ ด้านการจัดการ ด้านบุคลากร 

ด้านสถานท่ีและส่ิงอำานวยความสะดวก ด้านการประชา- 

สัมพันธ์เพ่ือการเผยแพร่ ด้านกิจกรรมนันทนาการ และ

ด้านความปลอดภัย กล่าวได้ว่าเพศที่ต่างกันมีระดับ

ความคาดหวงัและความพงึพอใจทีแ่ตกตา่งกนัซึง่แสดง

ใหเ้หน็วา่ เพศทีต่า่งกนัมแีนวคดิหรอืพฤตกิรรมพืน้ฐาน
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ทางจิตวิทยาท่ีต่างกัน มีการรับรู้ เรียนรู้ และความเช่ือ
หรือทัศนคติในแต่ละส่วนแตกต่างกัน ส่งผลต่อความ
คาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว ซ่ึงสอดคล้อง
กับพรพิมล ศรีธเรศ และสมบัติ กาญจนกิจ (Sritharet 
and Karnjanakit, 2010) ที่ศึกษาความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวที่มีต่อการจัดการพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ 
ในประเทศไทย กลา่ววา่นกัทอ่งเทีย่วเพศหญงิใหค้วาม
สำาคญัในเรือ่งตา่งๆ มากกวา่นกัท่องเท่ียวเพศชาย และ
ในปัจจุบันนักท่องเท่ียวเพศหญิงมีการเดินทางท่องเท่ียว
เพ่ิมมากข้ึน แต่เดิมในอดีตท่ีเพศหญิงจะต้องอยู่กับเหย้า
เฝ้ากับเรือน ความทัดเทียมระหว่างเพศชายและเพศหญิง
มีมากกว่าเดิม
 ระดับการศึกษา ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยว
ทีม่รีะดบัการศกึษาตา่งกนัมคีวามคาดหวงัดา้นบุคลากร
และความพึงพอใจทุกด้านยกเว้นด้านการจัดการ  
แตกตา่งกนั การศกึษาเปน็ปจัจยัทีม่อีทิธพิลตอ่แนวคดิ 
ทัศนคติ และพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ซึ่งไม่จำาเป็นว่า
ผู้ที่มีการศึกษาต่ำาจะเลือกบริโภคของที่มีคุณภาพไม่ดี
เสมอไป และสอดคล้องกับ คอตเลอร์ (Kotler, 2000) 
ท่ีกลา่วว่า การศกึษาของผูท้ีม่รีะดบัการศกึษาทีต่า่งกนั
มีแนวโน้มจะบริโภคผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน ซ่ึงการศึกษา
ของผู้ที่มีการศึกษาสูงมีแนวโน้มจะบริโภคผลิตภัณฑ์ 
ที่มีคุณภาพดีมากกว่าผู้ที่มีการศึกษาต่ำา
 สรุปผลการวิจัย
 1. ดา้นการจดัการ จากผลการวจัิยความคาดหวงั
และความพงึพอใจของนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยทีม่ตีอ่การ
ทอ่งเทีย่วพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตใินกรงุเทพมหานคร 
ด้านการจัดการพบว่า นักท่องเท่ียวมีความคาดหวัง 
อยู่ในระดับมาก (X = 3.73) เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า 
สิ่งที่นักท่องเที่ยวคาดหวังมากเป็นลำาดับแรก คือ ค่า
ธรรมเนียมเข้าชมมีความเหมาะสม นักท่องเท่ียวมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (X = 3.80) เช่นกัน 
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า สิ่งที่นักท่องเที่ยวพึงพอใจ
มากเป็นลำาดับแรก คือ การจัดการเรื่องความสะอาด 

 2. ด้านบุคลากร จากผลการวิจัยความคาดหวัง
และความพงึพอใจของนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยทีม่ตีอ่การ
ทอ่งเทีย่วพพิธิภณัฑสถานแหง่ชาตใินกรงุเทพมหานคร 
ดา้นบคุลากรพบวา่ นกัทอ่งเทีย่วมคีวามคาดหวงัอยูใ่น
ระดับมาก (X = 3.80) เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า ส่ิงท่ี
นกัทอ่งเทีย่วคาดหวงัมากเปน็ลำาดบัแรก คอื เจา้หนา้ที่
มีความรู้ความสามารถในการให้ข้อมูลเก่ียวกับพิพิธภัณฑ- 
สถานแห่งชาติ นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก (X = 3.85) เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า ส่ิงท่ี
นกัทอ่งเทีย่วพงึพอใจมากเปน็ลำาดบัแรก คอื เจา้หนา้ที่
มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อนักท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่ 
ด้วยกันเอง
 3. ด้านสถานที่และสิ่งอำานวยความสะดวก  
จากผลการวิจัยความคาดหวังและความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ- 
สถานแหง่ชาตใินกรงุเทพมหานคร ดา้นสถานทีแ่ละสิง่
อำานวยความสะดวกพบว่า นักท่องเท่ียวมีความคาดหวัง
อยู่ในระดับมาก (X = 3.68) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ส่ิงท่ีนักท่องเท่ียวคาดหวังมากเป็นลำาดับแรก คือ 
สถานทีใ่นการจดัจำาหนา่ยบตัรเขา้ชมมคีวามเหมาะสม 
นักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (X = 3.56) 
เมื่อพิจาณารายข้อพบว่า สิ่งที่นักท่องเที่ยวพึงพอใจ
มาก คือ สถานที่ในการจัดจำาหน่ายบัตรเข้าชมมีความ
เหมาะสม เช่นกัน
 4. ด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อการเผยแพร่  
จากผลการวิจัยความคาดหวังและความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ- 
สถานแห่งชาติในกรุงเทพมหานคร ด้านการประชา- 
สัมพันธ์เพื่อการเผยแพร่พบว่า นักท่องเที่ยวมีความ
คาดหวังอยู่ในระดับมาก (X = 3.73) เมื่อพิจารณา 
รายข้อพบว่า ส่ิงท่ีนักท่องเท่ียวคาดหวังมาก คือ การให้
ขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัพพิธิภณัฑสถานแหง่ชาตมิคีวาม
ชัดเจน นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
(X = 3.65) เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า ส่ิงท่ีนักท่องเท่ียว
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พึงพอใจมาก คือ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ผ่านสื่อต่างๆ มีความหลาก

หลาย น่าสนใจ

 5. ด้านกิจกรรมนันทนาการ จากผลการวิจัย

ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 

ชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

ในกรุงเทพมหานคร ด้านกิจกรรมนันทนาการพบว่า 

นักท่องเท่ียวมีความคาดหวังอยู่ในระดับมาก (X = 3.79) 

เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า ส่ิงท่ีนักท่องเท่ียวคาดหวังมาก 

คือ การจัดนิทรรศการทำาให้ได้รับความรู้ นักท่องเที่ยว

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (X = 3.80) เม่ือพิจารณา

รายข้อพบว่า ส่ิงท่ีนักท่องเท่ียวพึงพอใจมาก คือ การจัด

นิทรรศการทำาให้ได้รับความรู้ เช่นกัน

 6. ด้านความปลอดภัย จากผลการวิจัยความ 

คาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมี

ต่อการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในกรุงเทพ- 

มหานคร ด้านความปลอดภัยพบว่า นักท่องเท่ียวมีความ

คาดหวังอยู่ในระดับมาก (X = 3.78) เมื่อพิจารณา 

รายข้อพบว่า ส่ิงท่ีนักท่องเท่ียวคาดหวังมาก คือ รูปแบบ

ส่ิงก่อสร้างภายในอาคารมีมาตรฐานและปลอดภัย  

นักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (X = 3.80) 

เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า ส่ิงท่ีนักท่องเท่ียวพึงพอใจมาก 

คอื ความสว่างภายในพพิธิภณัฑสถานแหง่ชาตมิคีวาม

เหมาะสม 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

 ด้านการจัดการ สิ่งที่ควรพัฒนาต่อไปในความ

คาดหวังและความพึงพอใจคือ การจัดการดูแลยาน

พาหนะที่เข้ามายังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ดังนั้น 

ส่ิงสำาคัญท่ีควรทำาก็คือ วางแผนดูแลให้เป็นระบบมากข้ึน 

มีเจ้าหน้ารับผิดชอบในแต่ละส่วนของตน 

 ด้านบุคลากร สิ่งที่ควรพัฒนาต่อไปในความ 

คาดหวังและความพึงพอใจคือ เรื่องเจ้าหน้าที่ ดังนั้น

สิ่งที่ควรทำาคือ เพิ่มจำานวนบุคลากรให้เพียงพอในการ

ดำาเนนิงานรวมทัง้ฝกึอบรมพนกังานใหม้คีวามรู ้ความ

สามารถและเขา้ใจในระบบงานกอ่นมาปฏบิตัหินา้ทีจ่รงิ 

ทั้งน้ีเพื่อจะได้ให้ข้อมูลเก่ียวกับข้อสงสัยต่างๆ และ

ข้อมูลเก่ียวกับการให้การศึกษาแก่นักท่องเท่ียวได้ถูกต้อง 

อนัจะเปน็การเพิม่ความพงึพอใจแก่นกัทอ่งเทีย่วไดเ้ปน็

อย่างดี

 ด้านสถานท่ีและสิ่งอำานวยความสะดวก สิ่งที่

ควรพัฒนาต่อไปในความคาดหวังและความพึงพอใจ

คอื ความเพยีงพอของรา้นจำาหนา่ยของทีร่ะลกึ อาหาร/

เคร่ืองด่ืม ดังน้ันส่ิงท่ีควรจะทำาคือควรเพ่ิมสถานท่ีเหล่าน้ี

และดำาเนินงานให้เป็นระบบระเบียบสอดคล้องกับ

พพิธิภณัฑสถานแหง่ชาตใินแตล่ะแหง่ ทัง้นีเ้พือ่อำานวย

ความสะดวกแกน่กัทอ่งเทีย่วทีเ่ขา้มาทอ่งเทีย่วใหไ้ดร้บั

ความสะดวกสบายและความประทับใจ และทำาให้ 

นักท่องเที่ยวอยากจะอยู่ท่องเที่ยวนานขึ้น

 ด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อการเผยแพร่ สิ่งที่

ควรจะทำาคือ การจัดทำาป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร

เกี่ยวกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติให้มีความชัดเจน 

เพราะว่าข้อมูลข่าวสารท่ีส่ือสารถึงนักท่องเท่ียวท่ีชัดเจน

ย่อมจะส่งผลที่ดีต่อพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติโดยตรง 

อกีขอ้กค็อื การแนะนำาขอ้มลูขา่วสารเมือ่มนีทิรรศการ

ท่ีสำาคัญ ดังน้ันจึงควรหาวิธีในการปรับปรุงการดำาเนินงาน

เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์นั้นๆ

 ด้านกิจกรรมนันทนาการ สิ่งที่ควรจะทำาก็คือ  

หาวธิใีนการปรบัปรงุกลไกทางการสือ่สารใหม้คีณุภาพ 

สอดแทรกเน้ือหาท่ีเหมาะสม อันจะเป็นการเพ่ิมประโยชน์

แก่นักท่องเที่ยว

 ด้านความปลอดภัย ส่ิงท่ีควรพัฒนาต่อไปในความ

คาดหวังและความพึงพอใจคือ ถังดับเพลิงและกล้อง

วงจรปิดมีจำานวนเพียงพอและได้มาตรฐาน จุดน้ีเป็น

เรื่องที่สำาคัญมาก ดังนั้นสิ่งที่ควรจะทำาคือ ควรเพิ่ม

อุปกรณ์เหล่าน้ีให้มีจำานวนเพียงพอ ท้ังยังต้องดูแลให้เป็น
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ระบบมาตรฐานท่ีมีความปลอดภัย เพราะสภาพแวดล้อม
และบรรยากาศที่ดี มีความปลอดภัยย่อมมีส่งผลต่อ 
การตัดสินใจของนักท่องเที่ยว 

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
 1. ภาครัฐควรประสานงานร่วมมือกับการท่องเท่ียว
แห่งประเทศไทย (ททท.) ในการส่งเสริมความรู้และ
ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเพื่อเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารแก่นักท่องเท่ียว ตลอดจนการจัดการด้าน
บริการอย่างเป็นระบบ อันจะส่งผลดีต่อการท่องเที่ยว
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในกรุงเทพมหานคร
 2. ควรมีนโยบายการทำางานอย่างเป็นขั้นตอน 
ที่ชัดเจน ทั้งนี้ควรจะมีการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลตามแผนงานที่ได้วางไว้
 3. หน่วยงานท่ีดูแลบุคลากรท่ีเข้ามาทำางาน 
ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ควรมีการติดตามและ
ประเมนิผลการทำางานของบคุลากรอยูเ่สมอเพือ่ใหก้าร
ปฏิบัติงานมีคุณภาพและมีความต่อเน่ืองในการปฏิบัติงาน

 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
 จากการศึกษาในคร้ังน้ี ผู้วิจัยขอนำาเสนอในประเด็น
อื่นๆ ที่น่าสนใจ ที่คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ
เพื่อเป็นการศึกษาในโอกาสต่อไป ดังนี้
 1. ศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของ
นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีต่อการท่องเท่ียวพิพิธภัณฑ- 
สถานแห่งชาติในกรุงเทพมหานคร
 2. ศึกษาแนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติในกรุงเทพมหานคร
 3. ศกึษาผลกระทบจากการเตบิโตของพพิธิภณัฑ์
เอกชนที่ส่งผลต่อพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
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ข้อจำากัดการใช้เวลาว่างเพื่อการท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง

เฉลิมเกียรติ เฟื่องแก้ว1 สุวิมล ตั้งสัจพจน์2 และมยุรี ศุภวิบูลย์3
1บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บทคัดย่อ 

 วัตถุประสงค์ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  

(1) เพ่ือศึกษาข้อจำากัดการใช้เวลาว่างเพ่ือการท่องเท่ียว

ในช่วงวันหยุดต่อเน่ืองของนักท่องเท่ียวชาวไทย (2) เพ่ือ

เปรียบเทียบข้อมูลด้านประชากรศาสตร์กับข้อจำากัด

การใช้เวลาว่างเพ่ือการท่องเท่ียวในช่วงวันหยุดต่อเน่ือง

ของนักท่องเที่ยวชาวไทย

 วิธีดำาเนินการวิจัย กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคร้ังน้ี

เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยอายุ 21 ปี ขึ้นไป จำานวน 

690 คนท่ีอย่างน้อยมีหน่ึงคร้ังท่ีวางแผนว่าจักใช้เวลาว่าง

ในช่วงวันหยุดต่อเนื่องไปกับการท่องเที่ยวในและหรือ

ต่างประเทศโดยเดินทางกับบริษัทตัวแทนท่องเที่ยว 

แต่แล้วตัดสินใจไม่เดินทาง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวม

ข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีค่า IOC เท่ากับ 0.891 

และมีค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟา เท่ากับ 0.961 นำาข้อมูลมา

วิเคราะห์หาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

และใช้สถิติการทดสอบค่าทีและการวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียวเปรยีบเทียบความแตกตา่งระหวา่ง

ตัวแปร

 ผลการวิจัย ข้อจำากัดการใช้เวลาว่างเพื่อการ 

ท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดต่อเนื่องของนักท่องเที่ยว 

ชาวไทยทกุรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดยสามลำาดบัแรก 

ได้แก่ ข้อจำากัดจากราคาโปรแกรมทัวร์ (X– = 4.04) 

ข้อจำากัดจากสุขภาพส่วนบุคคล (X– = 3.91) และ 

ข้อจำากัดด้านสิ่งอำานวยความสะดวก (X– = 3.89)  

การเปรียบเทียบข้อมูลประชากรศาสตร์กับข้อจำากัด 

การใช้เวลาว่างเพ่ือการท่องเท่ียวในช่วงวันหยุดต่อเน่ือง

พบว่า ตัวแปรเพศ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ 

ที่ต่างกันของนักท่องเที่ยวชาวไทยมีข้อจำากัดการใช้

เวลาว่างเพื่อการท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดต่อเน่ือง 

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สว่นการเปรยีบเทยีบตวัแปรอายแุละระยะเวลาในการ

พักผ่อนที่ต่างกันของนักท่องเที่ยวชาวไทยกับข้อจำากัด

การใช้เวลาว่างเพ่ือการท่องเท่ียวในช่วงวันหยุดต่อเน่ือง 

พบว่าไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับนัยสำาคัญ 0.05

 สรปุผลการวจิยั นกัทอ่งเทีย่วชาวไทยมขีอ้จำากดั

การใช้เวลาว่างเพื่อการท่องเที่ยวในช่วงวันหยุด 

ตอ่เนือ่งโดยรวมอยูใ่นระดบัมากซึง่มขีอ้จำากดัจากราคา

โปรแกรมทัวร์ เป็นลำาดับแรก ข้อจำากัดจากสุขภาพ 

สว่นบคุคลเปน็ลำาดบัทีส่อง และข้อจำากัดดา้นสิง่อำานวย

ความสะดวกเป็นลำาดับท่ีสาม ท้ังน้ีนักท่องเท่ียวชาวไทย

ที่มีเพศ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้แตกต่างกัน

มีข้อจำากัดการใช้เวลาว่างเพื่อการท่องเที่ยวในช่วง 

วันหยุดต่อเนื่องต่างกัน

คำาสำาคัญ : ข้อจำากัดการใช้เวลาว่าง / การท่องเที่ยว 

/ วันหยุดต่อเนื่อง
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Abstract 

 Purpose This research aimed (1) to study 

constraints to leisure travel during long holidays 

of Thai tourists, and (2) to compare the  

demographic data to constraints to leisure 

travel during long holidays of Thai tourists 

 Methods The samples were 690 Thai 

tourists, aged from 21 years old who had once 

planed to travel domestics and/or outbound 

tour during long holidays through Travel 

Agency, finally they cancelled to travel. The 

instrument used for data collecting was the 

questionnaire which had IOC value of 0.891 

and Alpha Coefficient Reliability value of 0.961. 

Derived data were statistically analyzed for the 

percentages, mean, and standard deviation. 

The test value “t” (t-test) and One-way 

analysis of variance (F-test) were used to 

compare the factors.

 Results The constraints to leisure travel 

during long holidays of Thai tourists were 

overall at high level. The first to third of the 

constraint were ranked in tour program price 

(X– = 4.04 personal health (X– = 3.91) and 

facilities (X– = 3.89). The comparison of the 

importance classified by gender, education 

level, career and income, there was a significant 

difference at 0.05 level in the constraints to 

leisure travel during long holidays but by age 

and period of leisure travel use, there was no 

significant difference at 0.05 level.

 Conclusion The constraints to leisure 

travel during long holidays of Thai tourists 

were overall at high level. The constraints were 

numerically ranked: (1) tour program price,  

(2) personal health and (3) facilities. Thai  

Tourists of different gender, education level, 

career and income had an importance level 

in the constraints to leisure travel during long 

holidays with differences but Thai tourists who 

had different age and period of leisure travel 

use had an importance level in the constraints 

to leisure travel during long holidays with no 

differences.

Key Words : Constraints to Leisure / Leisure 

Travel / Long Holidays
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ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา

 สภาพแวดล้อมของสังคมสมัยใหม่เป็นสังคม

อุตสาหกรรมบนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งคน 

ในสังคมต้องอยูใ่นสภาวะการแขง่ขนัและเรง่รบีจึงอาจ

เกิดความเครยีดไดง้า่ย ในขณะทีต่อ้งทำางานเพือ่สนอง

ความต้องการทางด้านความมั่นคงสำาหรับตนเองและ

ครอบครัวทำาให้คนในสังคมต้องการคลายความเครียด

โดยการหลีกหนีจากสภาพแวดล้อมหรือความจำาเจ 

ชัว่ระยะเวลาหน่ึงเมือ่มเีวลาวา่ง การใชเ้วลาวา่งมาทำา

กิจกรรมต่างๆ ของแต่ละบุคคลย่อมขึ้นอยู่กับความ

ปรารถนา ความพอใจของแต่ละคนซ่ึงมีสาเหตุหรือ

ปัจจัยที่แตกต่างกันไป แต่ท้ายสุดแล้วก็เพื่อตอบสนอง

ความสุข ความพึงพอใจให้กับตนเองเป็นสำาคัญ

 การใช้เวลาว่างเดินทางท่องเที่ยว (Leisure 

Travel) เป็นกิจกรรมท่ีได้รับความนิยมในเกือบทุกสังคม 

เป็นที่เข้าใจโดยทั่วไปว่า การท่องเที่ยวย่อมนำามาซึ่ง

ความเพลิดเพลิน ความพึงพอใจ ความสุขอย่างน้อยก็

ในระดับหนึ่งของปัจเจกบุคคลและยังเป็นการหลีกหนี

ความจำาเจความทกุขไ์ด ้ทัง้นีส้อดคล้องกบัแนวคดิของ

ลัทธิสุขนิยม (Hedonism) ที่ได้เสนอแนวคิดเรื่องแรง

ผลักดันพฤติกรรม อันได้แก่ความต้องการท่ีจะเล่ียง

ความทกุขแ์ละต้องการมคีวามสขุของมนษุย ์(Shivers, 

1981) การใช้เวลาว่างเพ่ือการเดินทางท่องเท่ียวหาความ

สำาราญใจ ความเพลิดเพลินและความสุขในช่วงพักผ่อน

จึงเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขทางจิตวิทยา

และสังคมเป็นหลัก (Plog, 2004) กล่าวคือ นักท่องเท่ียว

แต่ละคนเลือกพักผ่อนไปกับการท่องเท่ียวย่อมข้ึนอยู่กับ

ความต้องการ แรงจูงใจ ทัศนคติต่อการใช้เวลาว่าง

เพื่อการท่องเที่ยวตลอดจนบริบททางสังคมรวมทั้ง 

แรงกระตุ้นจากภายนอก ไม่ว่าจะเป็นคนรอบข้างหรือ

การสง่เสรมิการตลาด โดยสิง่เหล่านีม้ไิดเ้ป็นเหตใุหเ้กดิ

การเดินทางท่องเท่ียวเสมอไป ในบางคร้ังอาจกลายเป็น

ส่ิงขัดขวางได้ ตัวอย่างเช่น เพ่ือนหรือคู่สมรสท่ีวางแผน

ท่องเที่ยวด้วยกันแต่ภายหลังได้ยกเลิกการเดินทาง 

เป็นต้น

 การทอ่งเทีย่วมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใช้

เวลาว่างอย่างแยกออกจากกันไม่ได้เพราะการท่องเท่ียว

ต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างที่มีเวลาว่างเป็นบริบท 

ที่สำาคัญอันนำาไปสู่พฤติกรรมการใช้เวลาว่างเดินทาง

ท่องเท่ียว ถึงแม้ว่าผู้เดินทางท่องเท่ียวจะมีแรงจูงใจอย่าง

แรงกล้ามีทัศนคติต่อการท่องเที่ยวอย่างไรก็ตามแต่ถ้า

ปราศจากเวลาวา่งทีเ่พยีงพอ การเดนิทางทอ่งเทีย่วนัน้

อนัเปน็ตอ้งเลือ่นหรอืยกเลกิไปในการใชเ้วลาวา่งศกึษา 

(Leisure Studies) ซึ่งมีขอบเขตของการศึกษาในเชิง

สหวิทยาการได้มีการนำาเรื่องพฤติกรรมการใช้เวลามา

ศึกษา โดยใช้ทฤษฎีแนวคิดทางจิตวิทยาและสังคมวิทยา

เป็นหลัก เพราะมนุษย์ตั้งแต่สมัยอดีตมิได้มีแต่เวลา

ท่องเท่ียวต้องทำางานแต่ยังมีเวลาว่างท่ีย่อมมีกระบวนการ

และแรงจูงใจที่ต่างกัน ยิ่งในปัจจุบันเวลาว่างดูเหมือน

จะมีมากข้ึนตามนัยของวิถีชีวิตการอยู่ในสังคม ดังที่ 

กอ๊ดบ ี(Godbey, 2006) ไดก้ลา่ววา่เวลาวา่งมมีากขึน้

ในสังคมของหลายประเทศและการเพิ่มขึ้นมีค่านัย

ความสัมพันธ์ทางบวกกับมวลรวมของรายได้ด้วย 

น่ันแสดงให้เห็นว่าเวลาว่างมีอิทธิพลและให้มูลค่าทาง

จติใจทางสงัคมและทางเศรษฐกจิแกค่นในสงัคมตลอด

ช่วงชีวิต

 ประเทศไทยเปน็ประเทศทีไ่ดร้บัความนยิมอยูใ่น

อันดับต้นๆ ของประเทศท่ีมีนักท่องเท่ียวต่างชาติเดินทาง

เข้ามามากทุกปี ส่วนคนไทยก็เป็นชนชาติที่เดินทาง 

ท่องเท่ียวท้ังในประเทศและต่างประเทศเป็นจำานวนมาก

เชน่กนั พฤตกิรรมการทอ่งเทีย่วเปน็การกระทำาทีแ่สดง 

ออกมาให้เห็นอันเกิดจากการตัดสินใจที่มีสาเหตุปัจจัย

หลากหลาย ไม่ว่าจักเป็นองค์ประกอบส่วนบุคคลเชิง

เศรษฐสงัคมอนัเชน่ เพศ ระดบัการศกึษา รายได ้และ

อาชพี เปน็ตน้ เวลาทีใ่ชไ้ปกบัการเดนิทางไปทอ่งเทีย่ว 

ตลอดจนปจัจยัภายนอกหรอืปจัจยัดงึดดูตา่งกม็อีทิธพิล
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ตอ่การใชเ้วลาว่างเดินทางท่องเท่ียวท้ังสิน้โดยกอ่นการ

ตัดสินใจนักท่องเที่ยวย่อมพิจารณาไตร่ตรองด้วยการ

ค้นหาข้อมูลข่าวสารผนวกกับใช้ประสบการณ์ต่างๆ  

มาประกอบการตดัสนิใจในการเลอืกเดนิทางทอ่งเทีย่ว 

อย่างไรกต็ามอาจมขีอ้จำากดัทีเ่ปน็อปุสรรคทำาใหก้ารใช้

เวลาว่างเดินทางท่องเที่ยว ต้องยกเลิกไป นอกจากนี้

อุปสรรคยังส่งผลต่อการใช้เวลาว่างในส่วนท่ีพัฒนา

คุณภาพชีวิตโดยรวมด้วย (Edginton and Chen, 

2008) ท้ังน้ีข้อจำากัดสามารถเกิดได้จากปัจจัยหลายอย่าง

เช่น ปัญหาด้านสุขภาพ ราคาของโปรแกรมทัวร์ ไม่มี

ประสบการณก์ารใชเ้วลาเพือ่การท่องเท่ียวบางรปูแบบ 

เป็นต้น

 ดงันัน้การศกึษาขอ้จำากดัการใชเ้วลาวา่งเพือ่การ

ทอ่งเทีย่วจกัชว่ยให้การวางแผนและพฒันาอยา่งยัง่ยนื

ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการจัด

โปรแกรมการท่องเท่ียวโดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วงวันหยุด

ตอ่เนือ่งทัง้จากการลาพกัผ่อนประจำาปแีละจากวนัหยดุ

ของปีปฏิทินที่เกิดขึ้นบ่อยเป็นเทศกาลทั้งแบบสากล

และแบบของประเทศไทย 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษา 

ข้อจำากัดการใช้เวลาว่างเพ่ือการท่องเท่ียวในช่วงวันหยุด

ตอ่เนือ่งของนักทอ่งเทีย่วชาวไทย (2) เพือ่เปรยีบเทยีบ

ขอ้มลูด้านประชากรศาสตรก์บัขอ้จำากดัการใชเ้วลาวา่ง

เพ่ือการท่องเท่ียวในช่วงวันหยุดต่อเน่ืองของนักท่องเท่ียว

ชาวไทย

วิธีดำาเนินการวิจัย

 กลุ่มตัวอย่าง

 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้กำาหนด

ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามจากขนาด

ของประชากรทีเ่ป็นนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยป ีพ.ศ. 2554 

จำานวน 133,716,976 คน (National Statistical Office, 

2012) ซึ่งเป็นการนับจำานวนการเดินทางท่องเที่ยวซ้ำา

ภายในหนึ่งปีด้วย โดยใช้สูตรของ ยามาเน่ (Yamane, 

1973) ที่กำาหนดค่าความเชื่อมั่นไว้ร้อยละ 95 การสุ่ม

ตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) 

จากนักท่องเท่ียวชาวไทยอายุ 21 ปีข้ึนไปท่ีอย่างน้อยมี

หน่ึงคร้ังท่ีคิดหรือวางแผนว่าจักใช้เวลาว่างในช่วงวันหยุด

ต่อเนื่องไปกับการท่องเที่ยวในและหรือต่างประเทศ 

โดยเดนิทางกับบรษัิทตวัแทนทอ่งเทีย่วแตแ่ลว้ตดัสนิใจ

ไมเ่ดนิทาง ผูว้จิยัไดอ้อกแบบคำาถามคดักรอง (Recruit 

Question) เพ่ือให้สามารถเก็บข้อมูลได้ตรงตามคุณสมบัติ

ของประชากร ทั้งนี้ใช้กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่เก็บ

ข้อมลู โดยไดจ้ำานวนตามสตูร 400 คน แตผู่ว้จิยัทำาการ

เก็บจำานวน 690 คนเพื่อนำาผลการวิจัยไปพัฒนา 

 ขั้นตอนการดำาเนินการวิจัย

 ในการวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎี วรรณกรรม

และงานวจิยัตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรมการใชเ้วลา

ว่าง พฤติกรรมการท่องเที่ยวและข้อจำากัดการใช้เวลา

ว่าง ผู้วิจัยนำาข้อมูที่ได้ศึกษามาสร้างเครื่องมือวิจัยคือ 

แบบสอบถามซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 1) ข้อมูล

ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา รายได้ อาชีพ และ ระยะเวลาที่ใช้ในการ

พักผ่อน 2) ข้อจำากัดการใช้เวลาว่างเพื่อการท่องเที่ยว

ในช่วงวันหยุดต่อเนื่องที่มี 10 รายด้านของข้อจำากัด 

ได้แก่ ข้อจำากัดจากทัศนคติส่วนบุคคล ข้อจำากัดด้าน

ข้อมูลข่าวสาร ข้อจำากัดจากราคาโปรแกรมทัวร์ ข้อจำากัด

จากเศรษฐกจิครอบครวั ขอ้จำากดัจากการขาดประสบ- 

การณ์ ข้อจำากัดด้านสุขภาพของบุคคล ข้อจำากัดด้าน

การตระหนักรู้คุณค่าของการท่องเที่ยว ข้อจำากัดด้าน

สิง่อำานวยความสะดวก ขอ้จำากดัจากบคุคลรว่มเดนิทาง 

และขอ้จำากดัจากเหตกุารณห์รอืสถานการณไ์มค่าดคดิ 

จำานวนข้อคำาถามตอนท่ีสองท้ังหมด 80 ข้อ แบบสอบถาม
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ไดผ้า่นความเหน็ชอบจากอาจารยท่ี์ปรกึษาและอาจารย์

ที่ปรึกษาร่วม จากนั้นจึงนำาไปตรวจสอบความตรง 

(Validity) กบัผูเ้ชีย่วชาญจำานวน 5 ทา่นโดยใชค้า่ดชันี

ความสอดคล้อง (Index of Consistency: IOC)  

ซ่ึงเกณฑ์ของค่าดัชนีท่ีคำานวณได้มากกว่าหรือเท่ากับ .50 

ข้ึนไปถือว่าข้อคำาถามมีความเหมาะสม (Pannthai, 2011) 

ผลของคา่ดชันีในแตล่ะขอ้คำาถามอยูร่ะหวา่ง .60-1.00 

และค่าดัชนีความสอดคล้องทั้งฉบับ เท่ากับ 0.891 

เพื่อตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) ผู้วิจัยจึงนำา

แบบสอบถามไปทดลอง (Try Out) ใชก้บันกัทอ่งเทีย่ว

ท่ีมคีณุสมบัตเิหมอืนกลุ่มตวัอยา่ง จำานวน 30 คน โดย

หาค่าอำานาจจำาแนกรายขอ้คำาถาม และคา่สมัประสทิธิ์

อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 

ซ่ึงเกณฑ์ค่าอำานาจจำาแนกต้องมากกว่า .20 และค่าอัลฟา

ต้องมากกว่า 0.700 ขึ้นไป (Ketsingh, 1983) ผลของ

ค่าอำานาจจำาแนกในแต่ละข้อคำาถามอยู่ระหว่าง .20-.91 

และค่าอัลฟาท้ังฉบับเท่ากับ 0.961 จึงถือว่าแบบสอบถาม

ฉบับนี้มีความเที่ยงและความตรงตามเกณฑ์ ผู้วิจัยจึง

ทำาการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนำาไปวิเคราะห์

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 1. ขอ้มลูทัว่ไปของนกัท่องเท่ียวชาวไทยวเิคราะห์

ข้อมูลด้วยการแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ แล้ว 

นำาเสนอในตารางประกอบความเรียง 

 2. ข้อมูลจากข้อจำากัดการใช้เวลาว่างเพื่อการ

ท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดต่อเน่ืองวิเคราะห์ด้วยการหา

ค่าเฉลี่ย (X–) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และจัด

ระดับของข้อจำากัดด้วยเกณฑ์ประเมิน คือ 1.00-1.50 

ระดับน้อยที่สุด 1.51-2.50 ระดับน้อย 2.51-3.50 

ระดบัปานกลาง 3.51-4.50 ระดบัมาก และ 4.51-5.00 

ระดับมากท่ีสุด (Punpinij, 2004) แล้วนำาเสนอในตาราง

ประกอบความเรียง 

 3. การทดสอบค่า “ที” (t-test) ใช้ในการวิเคราะห์

เปรยีบเทยีบขอ้จำากดัการใชเ้วลาวา่งเพือ่การทอ่งเทีย่ว

ในช่วงวันหยุดต่อเนื่องระหว่างเพศ

 4. การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-

way analysis of variance: ANOVA) ใช้เปรียบเทียบ

ข้อจำากัดการใช้เวลาว่างเพ่ือการท่องเท่ียวในช่วงวันหยุด

ต่อเนื่องกับอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้และ

ระยะเวลาในการพกัผอ่น ในกรณพีบคา่ความแตกตา่ง

เป็นรายกลุ่มอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

ผู้วิจัยจะวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี LSD 

(Least Significant Difference)

ผลการวิจัย

 จากการศึกษาเรื่องข้อจำากัดการใช้เวลาว่างเพื่อ

การท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง ผู้วิจัยได้สรุปผล

การศึกษาดังนี้
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ตารางที่ 1 จำานวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำานวน

(n = 690)

ร้อยละ

เพศ ชาย

หญิง

285

405

41.30

58.70

อายุ 21-30 ปี

31-40 ปี

41-50 ปี

51-60 ปี

มากกว่า 60 ปี

384

213

61

30

2

55.70

30.90

8.80

4.30

0.30

ระดับการศึกษา ต่ำากว่าระดับปริญญาตรี

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

สูงกว่าปริญญาตรี

32

539

119

4.60

78.10

17.20

อาชีพ นิสิต/นักศึกษา

ข้าราชการ

พนักงานรัฐวิสาหกิจ

พนักงานบริษัทเอกชน

ประกอบอาชีพส่วนตัว

พ่อบ้าน/แม่บ้าน

อื่นๆ

57

79

95

358

52

14

35

8.30

11.40

13.80

51.90

7.50

2.00

5.10

รายได้ ต่ำากว่า 10,000 บาท

10,000-15,000 บาท 

15,001-20,000 บาท

20,001-25,000 บาท

มากกว่า 25,000 บาท

55

167

197

122

149

8.00

24.20

28.60

17.70

21.60

ระยะเวลาในการพักผ่อน 3-4 วัน

5-6 วัน

มากกว่า 6 วัน

514

119

57

74.50

17.20

8.30
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 จากตารางที่ 1 พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทย 

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 58.70 มีอายุ

ระหว่าง 20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 55.70 มีการศึกษา

ระดบัปรญิญาตร ีคดิเป็นรอ้ยละ 78.10 ประกอบอาชพี

เป็นพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 51.90  

มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000-20,000 บาท คิดเป็น

ร้อยละ 28.60 และระยะเวลาในการพักผ่อน 3-4 วัน 

คิดเป็นร้อยละ 74.50 

ตารางที่ 2 ข้อจำากัดการใช้เวลาว่างเพื่อการท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง

ข้อจำากัดการใช้เวลาว่างเพื่อการท่องเที่ยว ระดับของข้อจำากัด

X– SD ระดับ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

ข้อจำากัดจากทัศนคติส่วนบุคคล

ข้อจำากัดด้านข้อมูลข่าวสาร

ข้อจำากัดจากราคาโปรแกรมทัวร์

ข้อจำากัดจากเศรษฐกิจครอบครัว

ข้อจำากัดจากการขาดประสบการณ์

ข้อจำากัดด้านสุขภาพของบุคคล

ข้อจำากัดด้านการตระหนักรู้คุณค่าของการท่องเที่ยว

ข้อจำากัดด้านสิ่งอำานวยความสะดวก

ข้อจำากัดจากบุคคลร่วมเดินทาง

ข้อจำากัดจากเหตุการณ์หรือสถานการณ์ไม่คาดคิด

3.84

3.71

4.04

3.80

3.69

3.91

3.68

3.89

3.72

3.86

0.907

0.781

0.826

0.819

0.927

0.888

0.981

0.859

0.886

0.878

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

รวม 3..81 0.887 มาก

 จากตารางที่ 2 พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยม ี

ข้อจำากัดการใช้เวลาว่างเพ่ือการท่องเท่ียวในช่วงวันหยุด

ต่อเนื่องรวมทุกรายด้านอยู่ในระดับมาก (X– = 3.81) 

โดยข้อจำากัดสามอันดับแรกจากมากไปน้อย ได้แก่  

ขอ้จำากดัจากราคาโปรแกรมทวัร ์(X– = 4.04) ขอ้จำากดั

จากสุขภาพส่วนบุคคล (X– = 3.91) และข้อจำากัดด้าน

สิ่งอำานวยความสะดวก (X– = 3.89)

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบข้อจำากัดการใช้เวลาว่างเพื่อการท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดต่อเนื่องระหว่างเพศ

ตัวแปร ข้อจำากัดการใช้เวลาว่างเพื่อการท่องเที่ยว

X– SD t p

ชาย

หญิง

3.90

3.75

.549

.582

3.457 .00*

*p<.05
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 จากตารางที่ 3 พบว่า เมื่อเปรียบเทียบข้อจำากัด

การใช้เวลาว่างเพ่ือการท่องเท่ียวในช่วงวันหยุดต่อเน่ือง

ระหว่างเพศ นักท่องเท่ียวชาวไทยเพศชายและเพศหญิง

มีข้อจำากัดการใช้เวลาว่างเพื่อการท่องเที่ยวในช่วง 

วันหยุดต่อเนื่องแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ 0.05

ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบข้อจำากัดการใช้เวลาว่างเพื่อการท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดต่อเนื่องกับ อายุ ระดับ 

การศึกษา อาชีพ รายได้และระยะเวลาในการพักผ่อน

ตัวแปร ข้อจำากัดการใช้เวลาว่างเพื่อการท่องเที่ยว

X– SD F p การเปรียบรายคู่

อายุ
1. 21-30 ปี
2. 31-40 ปี
3. 41-50 ปี
4. 51-60 ปี
5. มากกว่า 60 ปี
ระดับการศึกษา
1. ต่ำากว่าระดับปริญญาตรี
2. ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
3. สูงกว่าปริญญาตรี
อาชีพ
1. นิสิต/นักศึกษา
2. ข้าราชการ
3. พนักงานรัฐวิสาหกิจ
4. พนักงานบริษัทเอกชน
5. ธุรกิจ/ประกอบอาชีพส่วนตัว
6. พ่อบ้าน/แม่บ้าน
7. อื่นๆ
รายได้
1. ต่ำากว่า 10,000 บาท
2. 10,000-15,000 บาท 
3. 15,001-20,000 บาท
4. 20,001-25,000 บาท
5. มากกว่า 25,000 บาท
ระยะเวลาในการพักผ่อน
1. 3-4 วัน
2. 5-6 วัน
3. มากกว่า 6 วัน

3.79
3.87
3.76
3.73
3.85

3.59
3.80
3.89

3.65
3.87
3.71
3.81
4.01
3.84
3.86

3.65
3.83
3.71
3.89
3.92

3.79
3.86
3.88

0.57
0.56
0.55
0.62
0.77

0.58
0.57
0.54

0.47
0.59
0.61
0.57
0.49
0.51
0.55

0.54
0.50
0.60
0.56
0.59

0.54
0.55
0.83

.934

3.764

2.424

4.740

1.113

.44

.02*

.02*

.00*

.32

1-2*,1-3*

1-2*,1-5*

1-2*,1-4*,1-5*,2-3*,
3-4*,3-5*

*p<.05 
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 จากตารางที่ 4 พบว่า เมื่อเปรียบเทียบข้อจำากัด

การใช้เวลาว่างเพ่ือการท่องเท่ียวในช่วงวันหยุดต่อเน่ือง

กับระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ นักท่องเที่ยว 

ชาวไทยท่ีมีระดับการศึกษา อาชีพและรายได้แตกต่างกัน

มีข้อจำากัดการใช้เวลาว่างเพ่ือการท่องเท่ียวในช่วงวันหยุด

ต่อเน่ืองแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายคู่ พบว่า นักท่องเที่ยว

ชาวไทยท่ีมีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีและท่ีมีการศึกษา

ปรญิญาตรีหรือเทยีบเทา่มขีอ้จำากดัการใชเ้วลาวา่งเพือ่

การท่องเท่ียวในช่วงวันหยุดต่อเน่ืองมากกว่านักท่องเท่ียว

ชาวไทยท่ีมีการศึกษาต่ำากว่าปริญญาตรีอย่างมีนัยสำาคัญ

ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 นกัทอ่งเทีย่วชาวไทยทีป่ระกอบ

อาชพีส่วนตวัและขา้ราชการมขีอ้จำากดัการใชเ้วลาวา่ง

เพื่อการท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดต่อเนื่องมากกว่านิสิต

นักศึกษาอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05  

นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้มากกว่า 25,000 บาท 

ระหว่าง 20,001-25,000 บาท และระหว่าง 10,001-

15,000 บาทมีข้อจำากัดการใช้เวลาว่างเพ่ือการท่องเท่ียว

ในช่วงวันหยุดต่อเน่ืองมากกว่านักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมี

รายได้ต่ำากว่า 10,000 บาท และ 15,001-20,000 บาท

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถติท่ีิระดบั 0.05 สว่นการเปรยีบ

เทยีบขอ้จำากดัการใชเ้วลาวา่งเพือ่การทอ่งเทีย่วในชว่ง

วันหยุดต่อเน่ืองกับอายุและระยะเวลาในการพักผ่อน

ของนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยพบวา่ไมแ่ตกตา่งกนัทางสถติิ

ที่ระดับนัยสำาคัญ 0.05

อภิปรายผลการวิจัย

 จากผลการวิจัยพบว่า นักท่องเท่ียวชาวไทยจำานวน 

690 คน เป็นเพศชายและเพศหญิง จำานวนใกล้เคียงกัน 

ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20-30 ปี มีการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน 

โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000-20,000 บาท และ

ระยะเวลาในการพกัผอ่นสำาหรบัการท่องเท่ียว 3-4 วนั 

ซึ่งปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลเหล่านี้ไม่ว่าจักเป็นอายุ 

ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดย่้อมสง่ผลกับการใชเ้วลา

วา่งเพือ่การทอ่งเทีย่ว (Goeldner and Ritchie, 2006)

 นักท่องเที่ยวชาวไทยมีข้อจำากัดการใช้เวลาว่าง

เพื่อการท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดต่อเน่ืองอยู่ในระดับ

มากทั้งหมด โดยข้อจำากัดที่เป็นอันดับแรกและสองคือ 

ข้อจำากัดจากราคาโปรแกรมทัวร์และข้อจำากัดจากสุขภาพ

สว่นบคุคล มคีวามสอดคลอ้งกับแนวคดิของ ปราโมทย์ 

รอดจำารัส (Rodjumrass, 2010) ที่ว่าสนนราคาของ

โปรแกรมทวัรแ์ละสขุภาพของนกัทอ่งเทีย่วมผีลตอ่การ

ทำาใหน้กัทอ่งเทีย่วตดัสนิใจไมเ่ดนิทางทอ่งเทีย่วไดแ้ละ

ขอ้จำากดัดา้นสิง่อำานวยความสะดวกซึง่อยูใ่นอนัดบัสาม

กส็อดคลอ้งกบั เอดจงิตนัและคณะ (Edginton et al., 

2004) ทีว่า่ถา้ไมม่สีิง่อำานวยความสะดวกทางกายภาพ

แลว้กอ็าจทำาใหบ้คุคลไมเ่ขา้รว่มกจิกรรมตา่งๆ ในยาม

ว่างได้

 เมือ่เปรยีบเทยีบขอ้จำากดัการใชเ้วลาวา่งเพือ่การ

ท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดต่อเน่ืองระหว่างเพศ พบว่า 

นักท่องเที่ยวชาวไทยเพศชายและเพศหญิงมีข้อจำากัด

การใช้เวลาว่างเพ่ือการท่องเท่ียวในช่วงวันหยุดต่อเน่ือง

แตกต่างกันซึ่งเป็นเพราะรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้ชาย

และผู้หญิงที่ต่างกันอันสืบเนื่องมาจากกิจกรรมประจำา

หรือภารกิจส่วนตัวที่ต้องทำาในชีวิตประจำาวันสำาหรับ 

ผู้หญิงมีมากกว่าผู้ชายซึ่งส่งผลให้ผู้หญิงมีเวลาว่าง 

น้อยกว่าผู้ชายจึงทำาให้โอกาสของการทำากิจกรรมยามว่าง

ตา่งๆ รวมไปถงึการทอ่งเทีย่วของผูห้ญงินอ้ยกวา่ผูช้าย

ไปดว้ย (Jackson, 2005) ซึง่ยงัสอดคลอ้งกบัการวจิยั

ของคณิต เขียววิชัย (Kheovichai, 2003) ที่พบว่า 

ผู้ชายใช้เวลาว่างพักผ่อนไปเที่ยวมากกว่าผู้หญิง

 ทัง้นีเ้มือ่เปรยีบเทยีบขอ้จำากดัการใชเ้วลาวา่งเพือ่

การท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดต่อเนื่องของนักท่องเที่ยว

ชาวไทยกับอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้และ

ระยะเวลาในการพักผ่อน พบว่า ระดับการศึกษา อาชีพ
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และรายได้ที่แตกต่างกันมีข้อจำากัดการใช้เวลาว่าง 

เพ่ือการท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดต่อเนื่องแตกต่างกัน 

ระดับการศึกษาเป็นปัจจัยส่วนบุคคลอย่างหนึ่งที่ทำาให้

บุคคลได้มีโอกาสเลือกอาชีพการงานที่ดีและมั่นคง 

ซ่ึงส่งผลต่อรายได้ด้วย จึงทำาให้มีแนวโน้มว่าการพิจารณา

และตัดสินใจว่าจะใช้เวลาว่างเพื่อท่องเที่ยวมีความ

รอบคอบและพิถีพิถันมากขึ้นไม่ว่าจักเป็นรูปแบบการ

ท่องเที่ยว อำานาจการใช้จ่าย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด

ของมิลเดอตัลและคณะ (Middleton et al., 2010) 

ที่กล่าวว่าระดับการศึกษามีผลต่อรูปแบบและปริมาณ

การซ้ือบริการการท่องเท่ียว ส่วนอาชีพย่อมเก่ียวข้องกับ

การใช้เวลาว่างเพราะบางอาชีพอาจมีช่วงเวลาตลอดจน

ระยะเวลาวา่งตา่งกนั ดงันัน้ชว่งเวลาวา่ง การใชเ้วลา

ว่าง การเลือกกิจกรรมทำาในเวลาว่าง โดยเฉพาะการซ้ือ

บรกิารทอ่งเทีย่วจงึตา่งกนัซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ 

คอทเลอร์ (Kotler, 2003) ที่ว่าอาชีพของแต่ละบุคคล

นำาไปสู่ความจำาเป็นในการเลือกใช้สินค้าและบริการที่

ต่างกัน ในแง่ของรายได้ แม้บุคคลมีเวลาว่างพักผ่อน

และต้องการเลือกทำากิจกรรรมประเภทการท่องเที่ยว

แต่มีเงินออมเพื่อใช้จ่ายในการท่องเที่ยวไม่เพียงพอ 

ก็ทำาให้เกิดเป็นข้อจำากัดขึ้นนั่นแสดงว่า รายได้มีผลต่อ

การใช้เวลาว่างเพื่อการท่องเที่ยวซึ่งสอดคล้องกับ 

ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (Pimolsompong, 2006) ที่

กลา่วว่า รายไดเ้ป็นตวัแปรทีส่ำาคญัทีส่ดุในการกำาหนด

อำานาจซื้อของผู้บริโภคทางการท่องเที่ยว

 สรุปผลการวิจัย

 ขอ้จำากดัการใชเ้วลาวา่งเพือ่การทอ่งเทีย่วในชว่ง

วนัหยดุต่อเน่ืองของนกัท่องเท่ียวชาวไทยโดยรวมอยูใ่น

ระดับมาก โดยลำาดับแรก คือ ข้อจำากัดจากราคา

โปรแกรมทัวร์ ลำาดับที่สอง คือ ข้อจำากัดจากสุขภาพ

ส่วนบุคคล และข้อจำากัดด้านสิ่งอำานวยความสะดวก

เป็นลำาดับท่ีสาม ท้ังน้ีนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีเพศ ระดับ

การศึกษา อาชีพและรายได้แตกต่างกันมีข้อจำากัดการใช้

เวลาว่างเพ่ือการท่องเท่ียวในช่วงวันหยุดต่อเน่ืองต่างกัน 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

 องค์กรที่เก่ียวข้องกับโปรแกรมการใช้เวลาว่าง

และการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง 

ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวควรให้ความสำาคัญ

ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคขัดขวางการเข้าร่วมกิจกรรม 

การท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดต่อเน่ือง โดยนำาปัจจัยที่

เปน็อปุสรรคมาศกึษาและหาแนวทางแกไ้ขอยา่งจรงิจงั

เพื่อขยายโอกาสให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างเพื่อการ

ท่องเที่ยวมากขึ้น
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